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увод introduction

Уметникот Борко Лазески се раѓа, развива и 
созрева како осамено интермецо меѓу старата и 
средната генерација македонски ликовни уметници. 
Немајќи туку речи свои врсници меѓу колегите, како 
еден од последните македонски студенти на акаде- 
миите во Софија и Париз и првите на Академијата во 
Белград, тој претставува мост меѓу сликарите школу- 
вани надвор од Југославија и оние во земјата.

Генерациската неприпадност е само еден фраг- 
мент од мозаикот на cure специфичности на оваа 
алартна сликарска појава во севкупната современа 
македонска ликовна уметност. Неконвенционалниот 
карактер на виталната, енергична и немирна човечка и 
уметничка природа на Лазески постапно се обликува 
во виулиците на животните процеси, низ антагонистич- 
кото дејствување на две сили: на среќните околности 
— позитивниот агенс на предодреденоста да стане 
уметник (семејство на бојаџии — декоратери, 
доаѓањето на В. Рендиќ во Прилеп, раната свест за 
значењето на фреските во Македонија, поттикот на 
Мило Милуновиќ на Академијата во Белград, одлич- 
ната школа на Андре Лот во Париз и др.) и неблаго- 
пријатните околности — негативниот агенс (неспо- 
којството на предвоена Југославија, НОВ, социјали- 
стичкиот реализам и 1948 г., скопската катастрофа од 
1963 г.).

Револуцмонерно темпиран од најраната мла- 
дост, тој небаре цел живот се судира и бори co тем- 
ните сили на судбината: co експлоататорите пред 
војната, co фашистите во војната, co заблудите и 
сфаќањата на средината, co природната стихија. Све- 
док и учесник во фокусот на настаните, co верба и оп- 
тимизам успева да се издигне над ураганите на сопст- 
вениот фатум.Со од пред или симултан на значајни 
историски метаморфози, тој мошне често звучи дис- 
онантно во средината усогласена за други тонови. 
Крвавиот чад на животната егзистенција се движи на- 
поредно co устремот за творечко преобразување на 
уметноста во општеството.

Borko Lazeski, the artist, was born, grew up and 
matured in a lone intermezzo between the old and midd
le generations of Macedonian artists. Since he had no 
real contemporaries among his colleagues, being one of 
the last Macedonian students at the Sofia and Paris Aca
demies and one of the first at the Belgrade Academy, he 
represents a bridge between the painters educated ab
road and those educated in Yugoslavia.

The fact that Lazeski does not belong to any gene
ration is only one fragment in the mosaic of all the speci
fic characteristics whicha make up the unusual pheno
menon of his painting in modern Macedonian art as a 
whole. The unconventional nature of his vital, energetic, 
restless character as a man and as an artist gradually ta
kes shape in the whirlwinds of his life through the an
tagonistic effect of two forces: that of his fortunate cir
cumstances, which were positive, advantageous factors 
in his becoming an artist (his family of painter-decora
tors, the coming of V. Rendic to Prilep, his early aware
ness of the significance of the frescos in Macedonia, the 
inspiration of Milo Milunovib at the Belgrade Academy, 
the excellent opportunity of studying under Andre Lhote 
in Paris, etc.) and that of his negative circumstances 
(the upheavals in pre-war Yugoslavia, the War of Natio
nal Liberation, social realism and 1948, the Skopje cata
strophe of 1963, etc.).

Being predisposed from his early youth to revolu
tion, he has spent practically all his life in conflict with 
the dark powers of his destinity — against exploitation 
before the War, against the Fascists during tha War, 
against the errors and concepts of his milieu, and 
against the natural elements. As a witness and partici
pant at the focal point of events, he has yet managed to 
rise above the hurricanes of his own fate with faith and 
optimism.

Being in step with, or ahead of, great historical me
tamorphoses, he has very often struck a dissonant 
chord in an environment tuned to other sounds. The 
blood-stained smoke of human existence moves parallel



Невообичаено упорен, co пространи сфери на 
интересирање и трајна љубопитност за откривање на 
сите тајни на уметноста, еластичен во однос на стил- 
ските определби, темите, ликовните техники и дисци- 
плини, Лазески сепак in continue ја следи линијата на 
уметничкиот ангажман. Неговото значење за нашата 
култура и уметност е поливалентно:

— пионерска улога за валоризацијата на мону- 
менталната уметност во СРМ;

— реинкарнација на нашата уметничка традици- 
ја, како духовен корен врз кој ги надградува совре- 
мените стремежи на уметноста;

— успешен дијалог на далечното минато co се- 
гашноста, на кој му останува доследен, наспроти мно- 
губројните и долгогодишни престојувања во туѓи кул- 
турни центри и простори;

— иницијаторски обиди за социјализација и де- 
мократизација на уметноста, хуманизирање на чове- 
чкиот животен амбиент и синтеза на уметностите;

— значајно теориско — практично искуство, co 
години спроведувано низ педагошки активности во 
земјата и странство;-- активен ковач на свеста за не- 
опходноста од современите изразни форми — првиот 
апстрактен сликар во СРМ;

— огромен ликовен потенцијал co продукција 
што брои стотици слики, цртежи, графики, темпери...- 
600 мг изведени во мозаик, фрески или стаклолис.

Ако фактот дека ретко сме го среќавале на за- 
еднички изложби, a co самостојна не бил воопшто 
претставуван во Скопје, произлегува од и коинцидира 
co неговите ставови за уметноста и уметникот во со- 
цијалистичкото општество, секако нема оправдување 
што ова извонредно богато, разновидно и значајно 
долгогодишно дејствување не било до денес адек- 
ватно и доволно испитано и валоризирано.1 Оваа мо- 
нографија би требало да биде обид за интегрално со- 
гледување и систематизирање на творештвото на 
овој уметник, кој повеќе од шест децении поминува 
низ филтрите на строгата школа на животот, челичејќи 
го логосот на непоколебливата верба во уметничката 
вистина и нејзината несогледливо голема моќ. 

with the desperate aspirations for artistic change in so
ciety. With wide spheres of interest and a lasting curiosi
ty to discover all the secrets of art, Lazeski has yet con
tinued to follow the line of artistic commitment with 
stubborn persistence, whilst remaining flexible in rela
tion to styles, themes and artistic techniques and disci
plines. His significance in our culture and art is many-si
ded and includes the following:

— a pioneering role in giving value to large-project 
art in the Socialist Republic of Macedonia;

— breathing new life into our artistic heritage as 
the foundation on which to build modern artistic aspira
tions;

— a successful dialogue between the past and the 
present which has remained consistent despite his ha
ving lived in foreign centres and areas of culture for ma
ny years;

— attempts to initiate socialisation and democrati- 
sation in art, to humanise the environment and syntesise 
the arts;

— important theorethical and practical experience 
transmitted over years of teaching in Yugoslavia and ab
road;

— actively forging an awareness of the indispensa
bility of modern forms of expression as the first abstract 
painter in Macedonia;

— a vast artistic potential producing hundreds of 
paintings, drawings, graphics, temperas, 600 square 
metres of mosaics, frescos and stained glass. If the fact 
that we have rarely met Lazeski’s work in joint exhibi
tions and that he has never had a one-man show in 
Skopje is a result and coloraly of his opinions on art and 
the artist in a socialist society, that is certainly no justifi
cation for the fact that his extraordinarily rich, varied and 
important works of many years have never yet received 
adequate attention and appreciation1. This monograph is 
an attempt to analyse and systematise <as an integral 
whole the works of this artist, who has spent more than 
six decades passing through the filters of the harsh 
school of life and tempering his creed of an unshakable 
faith in artistic truth and its inconceivably great power.



предговор foreword

прилеп — првите нонтакти co ликовното

Раѓањето на Борко Лазески концидира co дра- 
матични општествено-историски и ликовно-естетски 
револуции: во 1917 г. се прокламира Првата социјали- 
стичка република во светот: co смргга на Едгар Дега 
од еднастрана, создавањето на списанието De Stijl и 
делото La Fontaine од Марсел Дишан од друга страна, 
симболично и реално згаснува истоштениот импре- 
сионизам, а се раѓа новата естетика на „ready-ma
de"— от и „научниот геометризам".

Во вакви светски околности, на 22 септември 
1917 г. се раѓа во Прилеп Борко Лазески, од мајка 
Марија и татко Никола Лазески, како тринаесето дете 
во многубројното семејство. Во него веќе co децении 
се пренесува традицијата на бојаџиско-декоратер- 
скиот занает. Вмешан во „интригите" на бојата no си- 
лата на наследниот фактор, во тие години на детство- 
то, ја работи првата ѕидна композиција Гусларот( 1931 
г.) и пејзажи (co таткаси) по ѕидовите на ентериерите 
во прилепските куќи. Во 1929 година во Прилеп при- 
стигнува педагогот Велебит Рендиќ (1880-1972). Него- 
вите заслуги за културно-уметничкиот живот на пред- 
воен Прилеп се од големо значење, а неговата улога 
за неговата анимација — недоволно испитани и оце- 
нети2. Голем вљубеник во уметноста, ерудит, лингвист 
и сликар, тој ги донесува во Прилеп првите книги од 
областа на театарот, музиката и ликовната уметност. 
Како наставник no цртање ја открива кај учениците на- 
клоноста кон цртањето и им посветува посебно вни- 
мание. Овој необичен ентузијаст е директно вмешан 
во судбината не само на македонските ликовни умет- 
ници, туку и на сегашните наши артисти и писатели.

Пред да замине за Белград Лазески приспосо- 
бува една просторија како своевидно ателје во кбе 
под инструкции на В. Рендиќ слика и ваја, подготву- 
вајќи се за Уметничката школа во Белград. Зачувана е 
една фотографија на биста на кралот Петар што ја из- 
работува во 1933 г. како еден од доказите за својата 
дарба и занаетчиска вештина, кои на идниот ученик 
треба да му послужат како виза за големиот град.

prilep — the first contacts with art

Borko Lazeski’s birth coincided with dramatic re
volutions in society and history and in art and aesthetics; 
in 1917 the first socialist republic in the world was pro
claimed and, with the death of Edgar Degas on the one 
hand and the appearance of the magazine, De Stijl, as 
well as Marcel Duchamp’s La Fontaine on the other 
hand, the worn-out school of impressionism was symbo
lically ad genuinely extinguished, while the new esthe
tics of the “ready-made” and “scientific geometrism“ 
were born. In the middle of such world events Borko La- 
zeski was born on September 22, 1917, in Prilep, to Ma- 
rija and Nikola Lazeski, the thirteenth child of a large fa
mily, which had for decades followed the traditional craft 
of house painting and decorating. Mixed up in the 'intri
gues’ of paint by this inherited factor from his first years, 
Lazeski did his first wall-painting, The Gusie Player, 
(1931) and his first landscapes (with his father) on the 
inside walls of Prilep houses. In 1929 Velebit Rendle 
(1880-1972), a teacher, arrived in Prilep. His servies to 
the cultural and artistic life of pre-war Prilep are of great 
significance and his role as initiator has not been ade
quately studied and appreciated2. A great lover of art, a 
scholar, linguist and painter, he brought the first books 
on theatre, music and art to the town. As a teacher of 
drawing, he discovered any artistic bent in his pupils and 
paid particular attention to such children, founding an art 
club. This unusual man is directly involved not only in the 
destiny of Macedonian artists, but also of Macedonian 
actors and writers of today.

Before leaving for Belgrade, Lazeski made a barn 
into a make-shift studio in which he painted and sculp
ted under Rendid’s instruction in preparation for art 
school in Belgrade. A photograph has been preserved of 
his Bust of King Peter, which he made in 1933 as eviden
ce of his talent and professional skill, the future stu
dent’s passport to the big city.

Art was not his only sphere of interest before the 
War. At primary school Lazeski painted, sculpted, wrote 
poems, played an instrument, acted and was a repres
entative of the progressive young people of Prilep.



Ликовната уметност не е единствената сфера на 
неговите интересирања пред војната: тој слика, ваја, 
лишува песни, свири на музички инструмент, глуми и, 
истовремено, претставува дел од прогресивната при- 
лепска младина

школување и уметнички почетоци

белград

И така, co наследната од родителите љубов кон 
уметноста, co вроден афинитет и скромно искуство, 
Борко Лазески во 1933/34 г. се запишува на Уметнич- 
ката школа во Белград. Пресудната заслуга за вакво- 
то негово определување, без сомнение, му ја припи- 
шуваме на Рендиќ — тој необичен и неуморен идеен 
раздвижувач. „Заминувањето од родниот Прилеп во 
Белград... и брзото себепрепознавање во идеалите на 
прогресивната младина, навистина беше нов настан 
во моите шеснаесет години, но нешто друго ме сов- 
лада и ме врза кон новиот свет: чувството на маке- 
донската младина. Мошне брзо се најдовме себеси, 
општејќи меѓусобно. Двоумење многу немаше. Рази- 
дување не постоеше..."

На Уметничката школа му предаваа Бета Вука- 
новиќ, Љуба Ивановиќ, Никола Бешевиќ, Симеон 
Роксандиќ. Според денешните искажувања на умет- 
никот, тие предавале општи работи и главно цртање 
по модел, не задржувајќи се одделно на анализа на 
ликовните елементи и на индувидуалното изразување 
кај учениците. Но, она што секако не може да се 
оспори е заилугата на професорот Љуба Ивановиќ за 
цртачката вештина и виртуозност на потегот кај ид- 
ниот уметник.

Во големиот град учењето, животот и создава- 
њето прават комллексна и компактна неделивост. Оп- 
седнат уште од Прилеп co идеите за радикално мену- 
вање на постоечката ситуација, сега тој останува вос- 
хитен од хоризонтите што му се нудат за натамошно 
надградување на тие револуционерни никулци.

Белград во тоа време, најмногу им е наклонет 
на интимистичкото 'сликарство и на експресионизмот.’ 
Меѓутоа, егзистира и друга струја на напредните инте- 
лектуалци. Социјалистичката уметност, родена co Ок- 
томвриската револуција, во нашата средина се изра- 
зува како јасно нагласена уметност co социјален, ре- 
волуционерен, пролетерски контекст. Нејзините 
приврѓзаници ја сочинуват познатата група ,,Живот“ 
(1934-4939). Борко Лазески се оформува такаречи од 
дете во вистински младинец во овој период на иде- 
олошки дилеми и конфронтации во Југославија, во 
времето „за или против Крлежа“ и, на извесен начин, 
директно е вмешан во групата „Живот“4, како пандан 
на групата ,,3емја“ во Хрватска.

При отворањето на својата самостојна изложба 
(1932 г.) Мирко Кујачиќ, еден од нејзините членови, 
доаѓа облечен во работничка облека и во својот ма- 
нифест се застапува за „колективната уметност и 
правдата, пожртвувањето и братството, за борба про- 
тив изветвените идеали, против традицијата, вечната 

education and artistic beginnings

belgrade

So, with his inherited love of art, innate gifts and 
modest experience, Borko Lazeski enrolled as a student 
at the Belgrade School of Art for the year’1933/34. The 
crucial influence in his decision can undoubtedly be as
cribed to Rendic, that unusual, tireless, original propel
ling force. “My leaving Prilep for Belgrade and my swift 
identification with the ideals of the progressive young 
people were truly novel events at the age of 17, but so
mething else dominated my thoughts and linked me to 
the new world: the feeling of Macedonian youth. We 
found our own identity very quickly in common intercom
munication. There was little hesitation. No divergences 
existed.“3

Beta Vukanovic, Ljuba Ivanovi6, Nikola Be§evi6 and 
Simeon Roksandib were his teachers at the art school. 
Lazeski. remembers that they taught general sub
jects,mainly drawing from models, and did not linger 
over separate analysis of the artistic elements in the in
dividual expression of their students. Yet the influence 
of Ljuba Ivanovid on the drawing technique and virtuosity 
of the brush-stroke in the future artist can certainly not 
be denied.

In the big city studies^ life and art made up a com
plex and compact whole. Lazeski had already been ob
sessed in Prilep with ideas of a radical change in the exi
sting situation and now he was thrilled by the horizont 
which opened up to him for the further growth of those 
germs of revolution.

The Belgrade of that time was most inclined to
wards intimist painting and expressionism. Yet there al
so existed a current of progressive social forces. Socia
list art, born with the October Revolution, was expres
sed in Yugoslavia as a clearly pronounced art in a social, 
revolutionary and proletarian context. The well-known 
“Zivot“ (Life) group (1934-39) consisted of its adherents. 
Borko Lazeski was moulded from moreorless a child into 
a real young man in this period of ideological dilemmas 
and confrontations in Yugoslavia, the time of “for or 
against Krleza“, and he was directly involved in a certain 
way with the “2ivot“ group4, a parallel organisation to the 
“Zemlja" (Land) group in Croatia.

One of its members, Mirko Kuja6i6, came to the 
opening of his one-man exhibition (1932) dressed in 
workman’s overalls and supported in his manifesto “a 
collective art and justice, sacrifice and brotherhood, a 
struggle against worn-out ideals, tradition, eternal beau
ty and individual thought, against pure art". These ideas 
of Kuja6i6 and of the “2ivot“ group as a whole, which 
were particularly made manifest in practice through the 
intensive publication of folders of graphics6, found a spi
ritual and artistic sympathizer in Lazeski. With several ot
her pupils of the Belgrade School of Art, he was a candi
date for membership of “2ivot“. He attended meetings 
of the group and carried out some of its activities, such 
as producing posters and graphics and distributing 
them. Yet there were different ideas among the attitudes 



убавина и индивидуалната мисла, чистата уметност®. 
овие идеи и на Кујачиќ и на ,,Живот“, кои во праксата 
се манифестираат особено преку интензивно издава- 
ње мапи на графики6, наоѓаат свој духовен и творечки 
истомисленик во личноста на Лазески. Co уште некол- 
ку ученици од Уметничката школа Во Белград, тој е 
кандидат — член на „Живот”: присуствува на соста- 
ноците на групата и реализира дел од нејзината про- 
грама (изработка на графики и нивна дистрибуција). 
Но, и во ставовите на левоопределените уметници на 
предвоен Белград постојат диференцирани мислења 
околу прашањето за приоритетот на формата над со- 
држината, Лазески во таа амбивалентност на 
сфаќањата (иако релативно млад) се чувствува по- 
близок до идеите на Мирослав Крлежа (заедно co 
Илија Милчин).

први графики, цртежи, масла

Во нив тој нема ништо заедничко co прагматиз- 
мот и лажното претставување на објективната вистина 
(својствена на социјалистичкиот реализам) уште по- 
веќе, кога се знае дека своите почетоци во графиката 
ги прави во занесот на искреното и самоуверено 
чувствување на неправдите, мизеријата и експлоата- 
цијата на народот.

Љуба Ивановиќ му ги открива тајните на графич- 
ките техники надвор од предвидената школска наста- 
ва. Скромни по димензии и сообразни co материјал- 
ните услови и можности, овие дела откриваат дел од 
идејната програма на групата ,,Живот“. Оттука е сосе- 
ма разбирлива и нивната нагласена социјална арома: 
внатрешниот амбиентален простор, скромните дневни 
оброци и трошните куќарки на работниците (Стари 
куќи во Прилеп, Ентериер, Стари куќи, Фурната во Ва- 
рош — 1935,Ручек — 1936). Базирани врз цврста 
животна, објективно-постоечка граѓа, тие ги демон- 
стрираат длабокото човечко неспокојство и револтот 
на еден тукушто роден уметник.

Во овој период датираат и неколку мали цртежи 
(Трета класа — креда 1936, Работници ручаат — мо- 
лив 1936, плакат за претставата „Коста Шљука“ — ја- 
глен 1935, Кука и мотика 1936-1937). Од нив се издво- 
јува цртежот Кука и мотика не само co ангажираната 
нота, туку пред cd co силата на ликовната експресија. 
Co скромните можности на моливот ни се сугерира 
една, по својата атмосфера, монументална компози- 
ција. Претставена е развиорена толпа на луѓе во чии 
динамични дијагонали и вертикали на движења и ед- 
ноставност св чувствуваат никулците на ангажманот 
релевантен на идните авторови мурали. Од предво- 
ениот период датираат и повеќе пејзажи и портрети 
(техника: масло и акварел) во кои сенката е веќе обо- 
ена, а стилски ги поврзуваме co Сезан и Ван Гог или 
неговите професори.

цинлус мариово, 1936

За време на училишниот распуст Борко се враќа 
во Прилеп. Активноста на револуционерно ориентира- 

of the left-wing artists in pre-war Belgrade on the que
stion of the priority of form in relation to content. In this 
ambivalence of concepts, Lazeski, although relatively yo
ung, felt closer to the ideas of Miroslav Krleza (as did lli- 
ja Mildin).

first graphics and drawings

These have nothing in common with pragmatism 
and the false representation of objective truth (a charac
teristic of social realism), even more so when we know 
that Lazeski made his first steps into graphic art under a 
strong feeling of honest, self-assured sympathy for the 
injustice, misery and exploitation of the people.

Ljuba Ivanovid revealed the secrets of graphic 
techniques to him outside regular class-time. Modest in 
their dimensions and necessarily conforming to the ma
terial circumstances, these works show the ideas of the 
“2ivot“ group. Thus their marked social flavour is com
pletely understandable: the interiors full of atmosphere, 
the meagre daily meals and dilapidated hovels of the 
workers (Old Houses in Prilep, Interior, Old Houses, The 
Oven at Varos — 1935, Lunch — 1936). Based on the 
solid, objective stuff of living existence, they demonstra
te the deep human unrest and revolt of this newcomer 
to art.

Some small drawings also date from this period 
(Third Class-chalk 1936, Workers having lunch — pencil 
1936, Poster for the performance of “Kosta Sljuka “ — 
charcoal 1935, The Hank and File 1936-37). The Rank 
and File tands out from these, not only because of its 
committed note, but primarily for its artistic expression. 
With the modest scope of a pencil, Lazeski suggests a 
large-scale work in the atmosphere of the drawing. A 
scattered crowd of people is shown, in the dynamic dia
gonal and vertical movements of which the germs of a 
commitment are felt, relevant to the artist’s future mu
rals. Several landscapes and portraits in oils and wa
ter-colours also date from the pre-war period. In these 
the shadows are already colourd and the works can be 
stylistically linked with Cezanne and Van Gogh, or with 
Lazeski’s teachers.

the marlovo cycle 1936

During the vacation Borko returned to Prilep. The 
activities of the revolutionary-orientated young people 
continued in the town. Here Lazeski could put into prac
tice what he had learnt in theory in Belgrade.

Owing to the long bann on the performance of 
“Kosta Sljuka”, which Lazeski directed, did the sets for 
and in which he played the leading role, he went off to 
the Marlovo villages with his sketch-paper and pencil. 
His stay of several years in Belgrade in progressive circ
les inspired him to do some graphics. And it was now, 
far away from both towns, along the paths of exile, that a 
justified theme for the outpouring of his ideas and art 
appeared. On the road from village to village he obser
ved the spiritual and material sufferings of the villagers 



ните младинци продолжува во родниот град. Она што 
теориски се разработува во Белград, тука практично 
се реализира. Поради трајната забрана на претставата 
„Коста Шљука" (во која Б. Л. ја игра главната улога, ја 
декорира и режира), Лазески co блокот и моливот се 
упатува кон мариовските села. Неколку годишниот 
престој во Белград во напредните кругови го потти- 
кнува да создава графики. И токму сега, далеку од 
двата града, низ патеките на прогонството, се јавува 
оправдан мотив за идејно и ликовно празнење. Па- 
тем, од село до село, ги бележи духовните и матери- 
јалните голготи на селаните, од што произлегува ци- 
клусот Мариово (32 цртежи co туш и молив — 1936 г.: 
Вршидба, Чукат жито, Задушница на гробишта, Cena- 
Hep co вила, итн.).

Општествената ликовна и театарска активност, 
есента 1936 г. (по завршувањето на училшниот ра- 
спуст) и целата 1937 г. (кога ja завршува Уметничката 
школа), продолжува co ист интензитет во Белград и 
Прилеп. Од 1937 г. е зачуван еден цртеж под наслов 
Демонстрации во Белград и ред други цртежи (Ручек 
во поле, Пазар, Прилепски пазар, Татко ми...)

Се задржуваме на Демонстрациите во Белград 
и нивната атмосфера co далечна асоцијација на ан- 
гажираните платна на Гоја или Делакроа. Напуштајќи 
го спокојниот протест иманентен на ентериерите, Ла- 
зески излегува во просторот и во таа разгневена тол- 
па на демонстранти co размавтани транспаренти, го 
соопштува сопствениот гнев. Судирот на црно-белата 
графички осмислена композиција, потресно сведочи 
за морничавата треска на предвоениот метеж. По 
споменатата композиција Кука и мотика, ова е второ 
впечатливо транспонирање на идејниот вриеж, второ 
ликовно соочување co масовни сцени. Акцентирање- 
то на овие колективни претстави има цел да го посочи 
континуитетот на една ликовно соопштена идејна по- 
стапка, што ќе го доживее својот апогеј во Фреската 
за НОВ (1956). Односно, сакам да укажам на внатре- 
шната нужност, на корените од минатото, на кои, низ 
логиката на ликовната дијалектика, ќе се развие сте- 
блото на иднината. Факт е, исто така, дека идејно-по- 
литичкото зреење се движи напоредно co ликовниот 
растеж на сликарот. Неговите сфаќања сд поубедли- 
во се свртуваат кон ставот за предимството на ликов- 
ниот фактор визави тематскиот. Така во 1937 г. во 
Нардониот универзитет во Прилеп, Лазески одржува 
предавање на тема: „Уметноста и општеството", во 
која ја развива својата теорија на релацијата уметност 
— општество, од Алтамира до 1937 г. Текстот (кој е 
зачуван и се наоѓа кај авторот) ги потврдува дефини- 
тивно оние определби на кои тој ќе остане консеквен- 
тен до денес. „Новата социјална уметност зборува за 
општествената реалност, за животот на луѓето. Тоа е 
уметност која сака да ги соедини срцата на сите при- 
падници на работничката класа; тоа е уметост која 
зрачи co верба во луѓето и проповедува голема чове- 
чност", пишува авторот во 1937 г. Во 1938 г. стивну- 
ваат неговите активности. Го сретнуваме на отслужу- 
вање на воениот рок во Осиек.

and this became the origin of the Mariovo Cycle ( 32 dra
wings in ink and pencil — 1936: Threshing, Treshing the 
Wheat, AH Souls' Day at the Cemetery, Villager with a 
Pitch fork, etc.).

Lazeski’s social, artistic and theatre activities con
tinued with the same intensity in Belgrade and Prilep in 
the autumn of 1936 (after the vacation) and throughout 
1937 (when he graduated from art school). A drawing 
with the title of Demonstrations in Belgrade should be 
noted from 1937, as well as a whole list of other dra
wings (Lunch in the fields, Market, Prilep Market, My 
Father). We linger over Demonstrations in Belgrade and 
its atmosphere, distantly associated with the committed 
works of Goya or Delacroix. Abandoning the peaceful 
protest immanent in his interiors, Lazeski enters the an
gry crowd of demonstrators with a wave of transparency 
and transmits his own fury. The conflict in the black and 
white, graphic-like drawing bears moving witness to the 
terrifying passion of pre-war disturbances. After The 
Bank and File, mentioned above, this is Lazeski’s se
cond impressive transposition of the fermentation of 
ideas, his second confrontation in art with mass scenes. 
The stress on representing collective events is intended 
to show the continuity of this approach of transmitting 
ideas in art, which was to come to its apogee in the Na
tional Liberation War (NOV) fresco (1956). In fact I want 
to show the inner need, the roots in the past, from which 
the future tree was to grow through the logic of art dia
lectics. It is also a fact that the painter's ideological and 
political maturing went hand in hand with his artistic de
velopment. His concepts gradually turned towards the 
rarely encountered, but still present, stand on the predo
minance of the artistic factor vis ѓ vis the thematic. So in 
1937 Lazeski gave a lecture in the People's University of 
Prilep on the topic “Art and Society", in which he devel
oped his theory of the relation between art and society 
from Altamira to 1937. The text, which the painter still 
has, states definitively the stance which he has taken up 
and maintained to the present day. "The new social art 
speaks of social reality, of people Is lives. It is an art 
which seeks to unite the hearts of all members of the 
working class; it is an art which shines with faith in pe
ople and preaches great humanity", Lazeski wrote in 
1937. In 1938 his activities subside. We find him doing 
his military service in Osijek.

studies in beigrade

Lazeski’s wish to acquire the best artistic educa
tion resulted in his enrolling in the Belgrade Academy of 
Art in 1938 (where he stayed until 1941).

In Milo Milunovid's class the classical academic 
codex was given stimulus. This teacher’s influence left 
little room for individual artistic expression (according to 
Lazeski). At that time Milunovid was a powerful figure in 
art circles. “The instinct for the monumental and the re-



на студии во белград

Желбата да се добие оптимумот во ликовното 
образование резултира co запишување на белград- 
ската Академија на ликовни уметности во 1938 (каде 
што останува до 1941).

Во класата на Мило Милуновиќ се стимулираат 
класичните академски кодекси. Влијанието од профе- 
сорот остава малку простор за индивидуално ликовно 
прозборување (според искажувањата на Б. Л.). Во 
тоа време М. Милутиновиќ е силна уметничка фигура. 
„Нагонот за монументалното" и респектот кон Визан- 
тија"7, значат или идентичност во мислењето кај сту- 
дентот и професорот или ликовни предилекции co 
последици врз идните определби на Лазески. Во таа 
смисла, значењето на М. Милуновиќ, за неговото на- 
тамошно самостојно определување, го надминува 
контекстот на посоченото поле на совпаѓање. Особе- 
но да не ја заборавиме онаа фамозна изјава на авто- 
рот, присутна речиси во сите интервјуа: „Виновникот 
за мојата опстојна љубов кон современата фреска е 
професорот на мојата класа од Белградската акаде- 
мија, Мило Милуновиќ. Враќајќи се во Белград, од 
едно охриско видување, co исполнет блок од кроки и 
цртежи и скици на пештанскитте рибари, се исправив 
пред професорот очекувајќи ја неговата оценка. Збо- 
ровите „ти би можел да бидеш добар фреско-сли- 
кар“, беа за мене најубав коомплимент"8.

цинлус пештансни рибари, 1939

Во деновите на студентската колонија (составена од 
револуционерно ориентирани студенти), организирана 
во летото 1939 во Охрид, Лазески се определува за 
бележење на животот и работата на пештанските ри- 
бари, co цел да направи мапа. Овие скици го оформу- 
ваат циклусот Пештански рибари, составен од 112 
цртежи. Во тоа забележување на егзистенцијалните 
моменти на една напорна и опасна професија, тој го 
анализира рибарот од два аспекта: од психолошки и 
физички. Од нив најелоквентно ќе проговорат амби- 
циите на идниот муралист: геометризација на формите 
и нивно поедноставување, монументален карактер на 
човечките фигури, вертикална и дијагонална организа- 
ција на композицијата. Овие цртежи, покрај сведоче- 
њето за една социјална клима, најочебијно го со- 
држат зародишот на креативното.

Истата година црта и неколку проекти за ма- 
па-графики на оваа тема (Излегување на лов, После 
ловот, Вадат риба, Фрлаат мрежи), на кои им се 
својствени спомнативе обелјежја.

Од 1939 г. датира и маслото Охридски рибари, 
сликано co широки површини и фигури сведени на 
суштествените физички индикации. Посочените дела 
од сите циклуси и оваа слика (скромна по димензии, a 
широка по дух) имаат значајна гаранција за еволутив- 
ните перспективи на овој уметник во насока на домо- 
кратизацијата на уметноста.

spect for Byzantium"7 either mean that teacher and stu
dent though identically or that these artistic preferences 
had consequnces in Lazeski’s future decisions. In this 
sense M. Milunovid’s significance for his further, inde
pendent career goes beyond the context of mere coinci
dence. Let us not forget in particular Lazeski’s famous 
statement, present in almost all his interviews: “Milo Mil- 
unovid, my teacher at the Belgrade Academy, is guilty 
for my enduring love of modern fresco. When I returned 
to Belgrade after a sight of Ohrid with a full folder of 
sketches and drawings of the fishermen of Pestani, I as
ked for my teacher's opinion of them. His words, “You 
could be a good fresco-painter", were the most beautiful 
compliment, as far as I was concerned"8.

the fishermen of peitani cycle, 1939

During the days of the student colony, consisting 
of the revolutionary orientated students, held in the 
summer of 1939 in Ohrid, Lazeski decided to observe 
the life and work of the fishermen of PeStani, intending 
to make a folder of drawings. These wee to become the 
112 sketches of the Fishermen of Pestani cycle. In his 
observation of the life demanded by a dangerous and ti
ring profession, Lazeski analyses the fishermen from 
two standpoints: the psychological and the physical. 
These are most eloquently portrayed by the future mura- 
list in the geometrization of the forms and their simplifi
cation, the monumental character of the human figures, 
the vertical and diagonal organisation of the composi
tion. Besides bearing witness to a social climate, these 
drawings contain most clearly the embryo of creativity.

In the same year Lazeski also drew several sket
ches for a folder of graphics on this subject (Going out 
to fish, After the catch, Bringing in the fish, Throwing out 
the nets), which also have the same characteristics.

The oil painting, Ohrid Fishermen, also dates from 
1939. It is painted with wide surfaces and figures redu
ced to essential physical indications. The works of all the 
cycles and this picture (modest in size yet large in spirit) 
hold the important guarantee of the artist’s evolving per
spectives in the direction of democratising his art.

at the academy in sofia

In the ferment of war in 1941 Borko Lazeski’s edu
cation at the Academy was interrupted; with several 
other Macedonians he went to study in Bulgaria. He en
rolled at the State Academy of Art in Sofia in Nikola 6a- 
nusev Ganev’s class, a typical representative of acade
mic realism. Owing to its rigid system of education, this 
Academy had the least influence on Lazeski’s growth as 
an artist. It was almost without repercussions on his de
velopment of ideas. In 1943 he graduated, returned to 
his country and joined the liberation movement.



на анадемијата во софија

Во воениот вриеж на 1941 г. се прекинува во 
Белград академското образование на Борко Лазески 
и co повеќемина Македонци тој заминува на студии 
во Бугарија. Се запишува на Државната уметничка 
академија во Софија, во класата на професорот Нико- 
ла Ганушев Ганев, кој е типичен претставник на ака- 
демските реалисти.

Поради крутите шаблонски рамки на образова- 
ние, оваа академија има најмалку влијание во ликов- 
ното изградување на Лазески. Останува такаречи без 
реперкусии на неговиот иден развој. Во 1943 г. дипло- 
мира на споменатата академијата, се враќа во својата 
земја и му пристапува на ослободителното движење.

самостојно артикулирање

цинлус цртежи од нов — бегалци, партнзани, 
станица симитли

Лазески се вклучува во 1944 г. Bo НОВ како и 
некои други македонски уметници. Во воениот вител, 
неповолните услови и време го почнува наполно сам- 
остојното постакадемско изразување co циклусот 
цртежи од НОВ, од кои одново зрачат револуционер- 
ните идеи и идеалите од најраната младост.

Во агитационо-пропагандните одделенија на ма- 
кедонските бригади ги скицира животот и амбиентот 
на партизаните. Така, животот се претопува во умет- 
носта, а уметноста во животот. Идејата, ставот, 
обврската се идентификуваат co ликовниот продукт. 
Раните на времето враснуваат длабоко во просторите 
на ликовното. И сега.кога ликовниот уметник е ставен 
во служба на револуцијата, на војната, Лазески одно- 
во зачекорува во доменот на ангажираното. Како и 
неговите колеги од цела Југославија, станува хро- 
ничар на настаните, ситуациите, психолошките со- 
стојби на времето. Ја бележи разголената вистина на 
виденото, доживеаното, прочувстуваното. Одново ги 
преживува очајот, стравот, храбороста, потресните 
сцени на окупаторските злодела.

Од овие непроценливи документи на историјата 
и ликовни транскрипции на херојската епопеја е зачу- 
ван опус од неколку десетици цртежи. Сообразени co 
техничките можности и co краткотрајноста на збидну- 
вањата, тие се безусловно потчинети на брзото, теле- 
графско соопштување на комплексните вистини. На- 
ративната компонента е присутна во својата поднос- 
лива димензија, веристичкиот потход — зависен од 
моменталната ситуација. Токму затоа цртежот е дра- 
стично редуциран, граден co јасна, енергична и 
цврста линија, мајсторски и смело водена. Од тоа 
произлегува вешто каптирање на контурите на форми- 
16, упростување и синтетизирање на целата компози- 
ција. Свежината и интимноста на движењето возне- 
мирувачки се инфилтрирани во цртежите.Болен, Двај- 
ца другари, На спиење, Сон, во неколку варијации на 
Чистење вошки. Во нив раката бега од супериорноста 
на темата. Ако повеќето цртежи од овој циклус нужно 

self expression

the nov cycle od drawings — refugees, 
partisans, simitii station

Lazeski joined the National Liberation War (NOV) 
in 1944 together with certain other Macedonian artists. 
In the maelstrom of war, the unfavourable circumstances 
and times, he began his fully independent, post-acade
my forms of expression in the cycle of NOV drawings 
from which the revolutionary ideas and ideals of his early 
youth again shine forth.

In the agit-prop sections of the Macedonian briga
des he sketched the life and environment of the parti
sans: the tasks of the Party were carried out through art. 
Thus his life blended into his art and his art into life. 
Ideas, attitudes and duty were identified in the product 
of art. The wounds of the time took deep root in the art. 
And now, when he was given a place as an artist in the 
service of the revolution and the war, Lazeski again trod 
the domain of commitment. Like his colleagues all over 
Yugoslavia, he became a chronicler of events, situations, 
psychological states and the time. He observes the bare 
truth of what he has seen, experienced and felt. He reli
ves the despair, fear, bravery and moving scenes of the 
crime of occupation.

Of these precious documents of history and the 
artistic transcription of a heroic epic an opus of several 
dozen drawings stands out. In conformity with the lack 
of technical facilities and the brief nature of the execu
tion, they are unconditionally subject to swift, telegra
phic confrontation with complex truths. The narrative 
component is present to a tolerable degree, the appro
ach of verisimilitude dependent on a momentary situa
tion. For this very reason the drawings are drastically re
duced, done with clear, energetic and solid lines of a 
masterly, bold touch. From this comes the skilled capti
vation of the contours of shapes, their simplification and 
the synthesis of the whole drawing. The fresness and in
timacy of movement disturbingly infiltrate the drawings 
called A Sick Man, Two Comrades, Asleep, Dream and 
several variations of Removing Lice. The artist's hand in 
them avoids the power of the subjects. If the majority of 
the drawings in the cycle necessarily evade an aesthetic 
component, yet in most of them the strokes are expres- 
sionistically robust, the subject is framed as if by a ca
mera, the angles and deformations bold: we confront 
the individuality of a sensibility.

The Little Courier stands apart from the linear, 
two-dimensional approach of the drawings in the cycle. 
Despair is drawn in wide surfaces and with a dynamic 
brush-stroke. The ideological mobilising function of the 
graphic, Near Berovo (revised as a poster) underlines 
the morbid, terrible vision of the sufferings of war. 



ја избегнуваат естетската компонента, во наброените 
дела сепак, потегот е експресионистички робустен, 
мотивот филмски кадриран, ракурсите и деформаци- 
ите смели: се соочуваме co индивидуалноста на сен- 
зибилитетот.

Цртежот Курирче е надвор од контекстот на ли- 
неарните дводимензионални претстави од овој ци- 
клус. Делото Очај е цртано во широки плотни и дин- 
мичен потег на четката. Едејно — мобилизаторската 
функција на графиката Крај Берово (приспособена за 
плакат) ја подвлекува морбиданта стравотија на во- 
ените страдања.

Речиси половината цртежи од 1944 г. се напра- 
вени на станицата Симитли, третирајќи го проблемот 
на бегалците од Егејска Македонија. Лазески ги следи 
нивните тажни истории, тешки психози, сиромаштија и 
немоќ. Измачените жени и деца, осамени и беспо- 
мошни претставуваат возбудлива галерија на ликови. 
Овие скици се работени co приближно сличен лико- 
век третман на веќе анализираните цртежи од НОВ. 
На места скицуозноста претрпува уште поочебијна ре- 
дукција. Често оди и кон поригорозна деформација, 
што им придава на бегалците карактер на сеништа. 
Сликарот сочувствува co судбината а човекот во вој- 
ната, co неговата хумана и благородна мисија. Тие се 
потресно читливи и покрај минималните технички 
средства и кревката структура на листот хартија.

Во овие денови Лазески го изработува во Мит- 
рашинци и првиот портрет во Македонија на другарот 
Тито• Портретот е постигнат co едноставно контрр- 
стирање на црно-белото, co блага стилизација и мини- 
мални детали но сепак ги изразува енергичноста на 
изразот и благородноста на физиономијата.

Некои од овие дела (Пренесување на ранет пар- 
тизан, Партизанска почивка, Бегалци и сл.) се излага- 
ни веднаш по ослободувањеУо во 1945 г. и 1949 г. 
Меѓутоа, тогашната критика нема разбирање за таков 
начин на ликовно соопштување на темата. Се бара на- 
туралистички приод — крајно дескриптивен реализам. 
Барање што не се совпаѓа дури ни co некои дела на 
Лазески пред војната.

на специјализација во париз 1945—1948

Следејќи го досегашниот континуитет на школс- 
кото и академско оформување на Борко Лазески, 
стануваме свесни за непрестајно совладување на не- 
спокојниот реалитет на времето. Се јавува цврста ре- 
шеност да се исцеди максимумот од минималните 
можности на постојното. Co конечното ослободување 
на земјата се постигнува највисокиот идеал. Време е 
желбите од раната младост непречено да се изразу- 
ваат во просторот на слободната креативност. Убеден 
дека познавањата на современата уметност, нејзини- 
те законитости и карактер, а уште помалку суштински 
клучните прашања од чисто ликовна природа, не му 
се доволни познати, сликарот пристигнува во декемв- 
рискито сивило на Париз во 1945 г., како стипендист 
на француската влада.

Во почетокот (1945 — 1947) се запишува на Висо-

Almost half of the 1944 drawings were made at Si- 
mitli station and concern the problem of refugees from 
Aegean Macedonia. Lazeski traces their sad histories, 
their harsh psychoses, poverty and powerlessness. Tor
tured women and children, alone and impotent, make a 
disturbing gallery of faces. These sketches are done 
with moreorless the same artistic treatment as the NOV 
drawings already analysed. In places the sketchiness un
dergoes still more obvious reduction. Often the treat
ment aims at a more rigorous deformation which lends 
the refugees the character of ghosts. The artist empathi
zes with the destiny of mankind in wartime, a humane 
and noble mission. They are moving, despite the minimal 
technical means and rough structure of the sheet of pa
per.

In these days Lazeski was also working in MitraSin- 
ci on the first Portrait of Comrade Tito9 in Macedonia. 
The portrait uses simple contrasts of black and white 
with mild stylisation and minimal detail, yet it expresses 
the look of energy and the nobility of the physiognomy. 
Some of these works (Transport of a wounded partisan, 
Short rest for the partisans, Refugees, etc) were exhibi
ted immediately after the Liberation in 1945 and 1949. 
Yet the critics of the time did not understand Lazeski’s 
method of artistic expression, a naturalistic approach 
was required — extreme descriptive realism — a de
mand to which some of Lazeski’s pre-war work does not 
even conform.

specialisation In pads, 1945-48

In tracing the continuity of Borko Lazeski’s educa
tion up to the present day, we become aware of his un
ceasing ability to rise above the turbulent reality of the ti
mes. There is a fixed determination to extract the maxi
mum from the minimal opportunities of existence. With 
the final liberation of the country the highest ideal had 
been reached. It was time for the desires of youth to be 
expressed unhindered in free creativity. Convinced that 
konwledge of modern art, its rules and character, was 
not familiar enough to him, even less so the essential 
key questions of a purely artistic nature, Lazeski arrived 
in the December greyness of Paris in 1945 as a scholar 
of the French government.

At first (1945-47) he enrolled in the Ecole Nationale 
Superieure des Beaux-Arts in the fresco studio of Du- 
cos de la Haille, from which he still has his original certi
ficate. Firmly convinced that implicit in the new socialist 
society was a new relation between art and life, Lazeski 
decided to make a serious study of monumental techni
ques (stained glass, mosaic, fresco). While learning the 
language, he kept up with the times in the great metro
polis, the exicting artistic heritage of the centuries, and 
studied art theory, conscientiously attending the classes 
at the Academy.



ката националана школа за ликовна уметност (Ecole 
Nationale Superieure des Beaux-Arts) во ателјето за 
фреско на Дикос де ла Ај (Ducos de la Haille), од која 
има оригинално свидетелство. Цврсто убеден дека 
новото социјалистичко општество имплицира и нов 
однос на релацијата уметност-живот, Лазески се 
определува за студиозно изучување на монументал- 
ните техники (стаклопис, мозаик, фреска), Паралелно 
co изучувањето на јазикот, го следи актуелниот миг на 
големата метролола, возбудливото уметничко нас- 
ледство од вековите, ја проучува ликовната теорија, 
внимателно ги следи часовите на Академијата. Го 
привлекуваат Вилон, Леже, Лирса, Громер, Пикасо...

Но, тој сепак трага по сопствената ликовна дик- 
ција. Во студиото за мурали на Дикос де ла Ај, Лазес- 
ки изработува повеќе мурали (Гпава на жена, Предач- 
ка, Рибар, Стрелани, Стрелиште, Бегалци, Паднат бо- 
рец, 1964-1948). За композицијата Бегалци (изведена 
во техника фреско-боно, co димензии 2 х 1 м., 1947) 
има околу 15 скици. Во процесот на ликовната транс- 
формација на темата зема две фигури на бегалци. Се 
наметнуваат грубо земено два третмана: геометриски 
(долги потези, широки плотни и смела стилизација) и 
експресионистички (барокно раздвижена линија, нер- 
возен потег и нагласени светлотемни односи). Доми- 
нира згаснат и студен колорит. Во секој случај, сите 
овие барања за најверодостојна претстава нб внесу- 
ваат во морничавата и драматична духовна атмосфе- 
ра на бегалците, кои се движат по беспаќето на суд- 
бината. Дефинитивното решение на фреската Бегалци 
ги подразбира постулатите на фигуративниот куба- 
стички експресионизам, насока што најчесто се повр- 
зува co личноста на овој уметник.

Неколкуте скици (молив и темпера) за мурал, co 
мотив на стрелиштата ги одликува корава, права и ис- 
кршена линија, морбиден колорит (преземен од куба- 
стичкиот репертоар), нагласена испреплетеност на по- 
веќе фигури и Пикасовска деформација на ликовите. 
Разновидни перспективи се интерферираат во општа- 
та геометризација на формите.

На Лазески му ја должиме и првата апстрактна 
слика направена од македонски уметник, во 1946 го- 
дина. Сликата Романтичарски лејзаж ги напушта сите 
дотогашни ликовни конвенции на авторот и излегува 
од рамките на се што беше досега речено. Четката е 
максимално раздвижена и смела, потегот стра- 
стен-романтичарски растревожен и слободно артику- 
лиран, колоритот интензивен. Се укажува на експре- 
сионистичка апстракција, што ќе остане прв и осамен 
пример во севкупната стилска ризница на уметникот. 
Освен на Високата школа за ликовна уметност во Па- 
риз, уметникот во 1947/48 г. работи витражи фрески и 
мозаици во ателјето за витражи Момежан, co што фи- 
нансиски го олеснува и продолжува престојот во овој 
град. Набргу дознава за големиот теоретичар Андре 
Лот. Откако ќе гц лроучи неговите трактати и студии за 
сликарство и суштински ќе пробие во фамата нарече- 
на современа уметност и тајните механизми за нејзи- 
ното разбирање, во 1946 г. тој ќе се запише во него- 
8070 надалеку и co децении познато ателје на Rue 
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He was attracted by Villon Leger, Lurcat, Grommai- 
re and Picasso, yet he was still seeking his own artistic 
diction.

In de la Hallie's studio Lazeski worked on several 
murals (Head of a Woman, Spinner, Fisherman, Shot De
ad, Before the Firing Squad, Refugees, Fallen Fighter — 
1946-48).

There are about 15 sketches for Refugees (done in 
fresco-buono technique, 2 x 1 m., 1947). He took two 
figures of refugees in the process of making an artistic 
transformation of his subject. Roughly speaking, two 
treatments are applied: the geometrical (long strokes, 
wide surfaces and bold stylization) and the expressioni
sts ( the baroque moving lines, the temperamental stro
kes and the pronunced contrasts of light and dark). Fa
ded, cold colours predominate. Anyway, all these requi
rements for a credible representation transport us into 
the chilling and dramatic spiritual atmosphere of th refu
gees who move in the pathless regions of destiny. The 
definitive version of the Refugees fresco is based on the 
postulates of figurative cubist expressionism, a school 
which is most frequently linked with this artist's name.

Several sketches for murals in pencil and tempera 
on the subject of the firing squad are distinguished by 
their firm, straight, honest lines, morbid colours (from 
the cubist range), the pronounced entanglement of se
veral figures and the Picassoesque deformation of peop
le. Various perspectives interfere in the general geome- 
trization of forms.

We owe the first abstract painting by a Macedo
nian artist to Lazeski (1946). Romantic Landscape aban
dons all the artist's previous artistic conventions and go
es outside the framework of all he had done so far. The 
brush is fully mobile and bold, the strokes romantically 
and passionately alarmed and freely accentuated, the 
colours intense. It points to expressionist abstraction 
and is the artist's one and only example of the form in 
his stylistic treasury. Outside art school in Paris, Lazeski 
worked on stained glass, frescos, and mosaics in the 
Momaijean glass studio in 1947/8, thus alleviating his fi
nancial situation and enabling him to prolong his stay in 
the city.

Lazeski soon heard about the great theoretician, 
Andre Lhote. From the moment he had read his tracts 
and studies on painting, Lazeski was to penetrate to the 
essence of what is called modern art and the secrets of 
the mechanism for understanding it. In 1946 he enrolled 
in Lhote’s studio, known far and wide, at the Rue 
d'Odessa, to which artists from all over the world ca
me10.' For forty years (1920-1960) Lhote’s easel was to 
be one of the most attractive havens for dozens of Yu
goslav artists. Here questions of pure art were mastered 
(drawing, form, rhythm, modelling, modulation, composi
tion, deformation, perspective, colour, light, contrast, 
passages...). The nude, still life and portrait were the 
genres through which the rules of art and aestetics were 
explained and the methodological principles of his aes
thetics conveyed.



d’Odessa, во кое доаѓаат уметници од целиот свет.10 
Четириесет години (1920-1960) штафелаите на Лот ќе 
бидат едно од најпривлечните уточишта на десетици 
југословенски уметници. Тука се совладуваат чисто 
ликовни прашања (цртеж, форма, ритам, моделација, 
модулација, композиција, деформација, перспектива, 
боја, светлина, контрасти, пасажи...). Актот, мртвата 
природа и портретот се жанрови преку кои се објас- 
нуваат ликовно-естетските законитости и се спрове- 
дуваат методолошките принципи на неговата естети- 
ка.

Теориската работа на Лот е сублимирана во не- 
колку мошне значајни книги од кои произлегува него- 
виот афинитет за геометриската организација на сли- 
ката и „менталната архитектура” на Сезан. Моментите 
кога тој ги коригира трудовите на своите ученици се 
паметат и цитираат многу често: обилуваат co богати 
компаративни анализи, откривајќи ги неисцрпната еру- 
диција и широкиот дијапазон на теоретичарот. Борко 
Лазески отворено му оддава признание на овој про- 
фесор, добивајќи го од него оној вид знаење за кое 
не постоеја никакви можности и интересирање на 
академиите во Софија и Белград.

Циклусот настанат кај Лот”, односно во Париз 
(стотина цртежи co молив и туш, темпери и масла) се 
карактеризира co аналитички пристап кон уметничкото 
дело од аспект на светлината, потегот, бојата, рита- 
мот, композицијата... Големата тема е анулирана, a 
мотивот има често формална, ирелевантна функција. 
Овие неопходни ликовни „вежби” се темелат од стил- 
ски аспект, врз кубизмот, односно конструктивизмот, 
од колористички врз орфизмот но интегрално посма- 
трани -тие се застапуваат за чист естетицизам.

Линијата е најчесто обла, аранжирана во конти- 
нуирани ритми и дијагонално насочена. Co редуцир- 
аните енергични и долги потези, не се прави диферен- 
цијација меѓу фонот и предметот во однос на ликов- 
ната постапка. Снажната контура на фигурите најпо- 
веќе ја користи за дистанцирање од позадината. 
Цртежот е носечкиот елемент на композицијата — са- 
миот доволен да го истакне монументалниот карактер 
на делото (Студија 26, Студија 9, Студија 75, Студија 
27/1, Студија 23). Co линијата се определуваат и 
широките плотни — најсубјективното обележје на 
овие дела. Јадрите, цврсти и монументални актови ги 
гради и co тонско степенување на боите, co контра- 
стот на светлотемното и co различното боење на лла- 
новите. На тој начин учењето на Лот12, дека „Сликата 
треба да биде доследна на својата сопствена структу- 
ра — на двете димензии — а третата може да се су- 
герира” е адекватно реализирана. Останувајќи на 
плотниот третман, Лазески деликатно го потенцира 
волуменот co валерите и clair obscur.

Бојата ја идентификува co светлината. Сенката, 
како наследство од импресионистите, е обоена co 
нејзината комплеметарна. Во таа смисла грижливо го 
спроведува усогласувањето на боите. И во структура- 
та на палетата ги применува трите основни ликовни 
сили: нагласување, смирување и елиминација. Во таа 
смисла, кога кај Лазески се јавува јак колористички

Lhote’s theoretical work has been preserved in se
veral very significant books, from which his affinity for 
the geometrical organisation of the picture and the 
“mental architecture” of Cezanne emanate. His correc
tions of his students' work have been remembered and 
quoted very often: they abound in rich comparative ana
lysis, revealing a boundless erudition and the wide dia
pason of the theoretician. Borko Lazeski openly recogni
zes his debt to this teacher, gaining from him the kond 
of konwledge for which there was no scope or interest 
in the Sofia and Belgrade Academies. The cycle he made 
under Lhote (about a hundred drawings in pencil and 
ink, temperas and oil) is characterised by an analytical 
approach to the work of art from the aspects of light, 
brush-stroke, colour, rhythm and composition. Great 
themes are annulled and often have a purely formal, irre
levant function. These indispensable artistic “exercises” 
were based, as far as the stylistic aspect was concer
ned, on cubism and constructivism, as far as the colours 
were concerned, on orphism, but they represent pure 
aestheticism when considered in an integral fashion.

The lines are usually oval, arranged in continuous 
rhythms and in diagonal directions. With the reduced, 
energetic and long strokes, no differentiation is made 
between the background and the object in relation to ar
tistic approach. The strong contours of the figures 
mostly use distancing of the background. The drawing 
cuts into the composition, an element adequate to bring 
out the monumental character of the work (Study 26, 
Study 75, Study 27/1, Study 23). Lines also separate off 
the wide surfaces, the most subjective characteristic of 
these works.

He also develops his large, firm, monumental nu
des with a tonal graduation of colours, with a contrast of 
light and dark and with different colouring of the planes. 
In this way, Lhote’s teaching is faithfully adhered to12 
that “the picture must be true to its structure, in both di
mensions, while the third may be true to be suggested”. 
Remaining with the plane treatment, Lazeski delicately 
stresses the volume with the shades of colour and dair 
obscur.

He identifies colour with light. The shade is colou
red with its complement as in the impressionists. In this 
sense he carefully conveys the harmony of colours. In 
the structure of the palette, too, he applies the three ba
sic artistic forces: stress, toning down and elimination. 
So when a strong colour contrast appears in Lazeski’s 
work, it automatically becomes dominant in the compo
sition and excludes the contrast of shades, and vice ver
sa. Of the range of warm colours he prefers the yeloows 
and oranges in all their nuances, more rarely the ambers 
and reds, while of the cold colours (which are more rich
ly shaded and more common) he prefers turquoise, na
vy-blue, ultra-navy, cobalt, violet, olive and light and dark 
green. His colour orchestration is based more on warm 
and cold colours than on light and dark. He uses the 
whole spectrum very rarely in a pure state. Tohether with 
all this, the harmony of colours and their autonomy and 
significance as fundamental structural elements in a 
work of art are respected.



контраст, тој автоматски станува доминанта во компо- 
зицијата и го исклучува контрастот на валериите, и 
обратно. Од регистарот на топлите бои ги преферира 
жолтите и портокаловите во сите нијанси, поретко ум- 
брите и црвената, а од студените (кои се побогато ни- 
јансирани и поприсутни): тиркизната, маринскосината, 
ултрамаринот, кобалтот, виолетовата, маслинестата, 
светло и темнозелената. Колористичката оркестрација 
ја темели повеќе врз топли и студени бои одошто врз 
светли и темни. Богатиот спектар поретко го користи 
во чист состав. При сето тоа е почитувана хармонијата 
на боите, нивната автономност и значење, како фун- 
даментални структурални елементи на уметничкото 
дело.

Да наспомнеме уште дека во овие драматични 
витли на форми, бои и арабескни линии не се прави 
разлика меѓу емоционалната и рационалната компо- 
нента. Тие и двете живеат во органско единство, како 
и во природата.

Освен спомнатата робусност на облиците и 
широките површини посочени како индивидуални кар- 
актеристики, во сето она совладување на правилата и 
барањето на личен израз, два елемента одат во при- 
лог на уметничкото осамостојување:

1. Творечка корелација co Византија;
2. Конечно ослободување од објектот;
— како и за поголемиот број македонски слика- 

ри, непроценливото наследство од средновековните 
фрески е меч co две острици. Колку и да е недостиж- 
но, тоа провоцира, често потсвесно инспирира — се 
носи како фатум. И во делата создадени кај Лот таа 
блискост co византиската есететика се изразува во 
вознемирувачкото достоинство на фигурите, рацио- 
налната конструкција, начинот на третманот кај драпе- 
риите, широките плотни, понекогаш и физиономиите 
на женските фигури (Студија 26, Студија 75, Студија 
65, Студија 70, Студија 68).

— во акцијата на аналитичкото проседе на ли- 
ковните составки авторот самостојно доаѓа до за- 
клучок дека формата како изговор, може наполно да 
се апстрахира. Co студиите 4, 5, 6, 20, 73почнува про- 
цесот на сукцесивно чистење и од минималните 
врски co реалноста. Заднината и објектот се претопу- 
ваат еден во друг. Кулминацијата ја постигнува во Ап- 
стракција 1 и Апстракција 2. Благата геометриска орг- 
анизација во нив има и лирски созвучја, градена co 
пастелна светлотемна гама (бело, розово, црвено, 
жолто, сиво, светло и темнозелено и сино). Лазески ја 
прифаќа провокацијата на нефигуративната уметност, 
пред својот професор Лот.’3

Еден дел од делата родени во Лотовото ателје 
ги излага на изложбата „Седум сликари и скулптори 
од шпанската фондација" во Париз 1948 г. Но, истите 
не може да ги прикаже повеќе години по своето 
враќање во татковината. Веднаш по ослободувањето 
на Македонија единствената насока што се поддржу- 
ва е социјалистичкиот реализам. Другото се третира 
како граѓанска уметност, капиталистички гнила и де- 
структивна. За време на специјализацијата во Париз 
прави и неколку цртежи co социјална содржина (На

We should mention, too, that no difference is made 
in these dramatic whirls of forms, colours and arabes
ques lines between the emotional component and the 
rational. They both live in organic unity, as they do in na
ture.

Apart from what we have mentioned of the robust
ness of shapes and the wide surfaces shown as indivi
dual characteristics, all achieved with a mastery of the 
rules and a search for personal expression, two ele
ments favour artistic independence:

1) creative correlation with Byzantium;
2) final release of the subject;
— as for the majority of Macedonian painters, the 

precious heritage from medieval frescos was a knife that 
cut both ways. However incomprehensible it may be, it 
provokes and often subconsciously inspires — it is as 
inescapable as fate. In Lazeski's works from his time 
with Lhote, this proximity to Byzantine aesthetics was 
expressed in the disturbing dignity of the figures, the ra
tional construction, the way of dealing with drapery, the 
wide planes and sometimes in the physiognomy of the 
female figures (Study 26, Study 75, Study 65, Study 70, 
Study 68).

— in the action of the analytical procedure of the 
artistic components, the artist independently comes to 
the conclusion that form as a pretext can be completely 
abstract. With Studies 4, 5, 6, 20 and 73 begings the po- 
cess of successively clearing away even the minimal Re
maining links with reality. The background and the sub
ject blend into one another. The culmination is reached 
in Abstraction 1 and Abstraction 2, where the mild geo
metrical organisation has lyrical undertones and is built 
on the gamut of light and dark pastels (white, pink, red, 
yellow, grey, light and dark green and blue). Lazeski ac
cepts the challenge of non-figurative art before his tea
cher, Lhote'3.

Some of his works conceived in Lhote’s studio we
re shown at the "Seven Painters and Sculptors from the 
Spanish Foundation" Exhibition in Pagis in 1948. Yet La
zeski was unable to show same paintings for several ye
ars after his return to his own country. Immediately after 
the liberation of Macedonia, the only school of art which 
was encouraged was socialist realism. Other schools 
were treated as bourgeois, capitalist, decadent and de
structive.

During his time in Paris he also made several dra
wings of a social content (At Work — water colour and 
ink, French Fisherman — tempera, Working-Class Fami
ly — pen and ink, Beach — pen and ink, Partisan — pen 
and ink, French Fisherman — pen and ink). In spite of 
the fact that they can be associated with Marcel Grom- 
maire’s aesthetics, these works are related in their treat
ment to some of the drawings in the Fishermen of Pe
sts/?/cycle. As a rule the composition is vertical and the 
figures corpulent, painted with simple, thick contours, 
hardly stylised at all, or with thin parallel brush strokes. 
Apart from the Jewish air of the people presented, the 
scars of a merciless existence can also be read in their 
physiognomy.

At the same time Lazeski was also painting land- 



работа — акварел и туш, Француски рибар — темпе- 
ра, Работничко семејство — туш, Плажа — туш, Пар- 
тизан — туш, Француски рибар — туш). И покрај тоа 
што може да се доведат во врска co естетиката на 
Марсел Громер, по третман овие дела се сродни на 
некои цртежи од циклусот Пештански рибари. По пра- 
вило, композицијата е вертикална, фигурите корпу- 
лентни, постигнати co едноставна, одвај стилизирана 
дебела контура или co тенки паралелни потези. И по- 
крај мојсиевската става на човечките претстави, по 
нивните физиономии се читаат лузните на немилосрд- 
на егзистенција.

Истовремено Лазески слика и пејзажи (масла, 
темпери и цртежи co молив) стимулирани од урбаниот 
простор, од загадочната и привлечна атмосфера на 
Париз (Куќа крај Сена, Портокал, Смокви, Пејзаж co 
зелено небо, Крај каналот, Плоштад во Париз, Нотр 
Дам, Bon Marche, Мостна Сена, Сена co фабрики, Ce
na co кула Chateietv\ др.). Тие, пред сд, се рефлексија 
на визуелните надрезнувања што ги наметнува голе- 
миот Париз, внатрешна потреба, желба аналогна на 
илјадници сликари ширум светот. Во нив не наоѓаме 
ни една од досега сретнатите карактеристики на авто- 
рот. Се работи за сосем поинаков приод, ослободен и 
од ангажираната проблематика и од чисто ликовните 
претпоставки. Стилски ги детерминираме како импре- 
сионизам. Наспроти тоа што поставената тема го по- 
дразбира и методот на нарацијата, овие дела се соз- 
дадени повеќе co импресија отколку co раскажување 
и го кодифицираат емоционалниот пристап. Насликани 
се co ситни и куси потези, делумно co линеаризми (но 
без контурирање), a plat, не оставајќи место за трета- 
та димензија. Дистанцата меѓу објектите ја реализира 
co колористичкото проседе. Композицијата е спокој- 
на, главно хоризонтална. Боите се неутрални, пастел- 
ни и нежни и се концентрираат на загасито студени 
комбинации (сиво-сина-белузлава, светол окер и зе- 
лена, карамел розова, бледовиолетова, сиво како те- 
жок чад). Ткаат една рафинирано растреперена пале- 
та. Особено успешно се постигнати валерите и суптил- 
носта на пасажите. Последниве ги обединуваат фор- 
мите во кохерентна целина.

Речиси бестелесните луѓе, транспарентната ар- 
хитектура, кревките дрвја, мостовите, црани без дета- 
љи — сите заедно се слеваат во флуидот на единст- 
вената париска атмосфера. Воздухот, светлината, 
испарувањето ја прават онаа лирска интонација толку 
блиска на интимистичкото сликарство. Како и овде да 
го слушал гласот на Лот: „Пејзажот не е конструиран 
само од ред на дрвја, терени и куќи, туку од атмосфе- 
рата што се манифестира преку испарувања обле- 
вајќи ги формите до извесен степен co грижливо нас- 
ликана магла која, од своја страна, ги обединува од- 
делните елементи давајќи и го на претставата нејзино- 
то пиктурално единство”. Токму затоа, настрана од 
неутралното тонско сивило, крајниот ефект е поетска 
непосредност и човечка топлина. Овие пејзажи ги до- 
ведуваме во духовна корелација co некои слики на 
Димитар Пандилов, Димче Протуѓер и на Иван 
Табаковиќ, Пеѓа Милосавлевиќ и Мило Милуновиќ (од 

scapes inspired by the urban environment, by the enig
matic, attractive atmoshhere of Paris (House by the Sei
ne, Orange, Figs, Landscape with Green Sky, By the Ca
nal, A Square in Paris, Notre Dame, Bon Marche, Bridge 
over the Seine, The Seine with Factories, The Seine with 
the Tower, Chateiet, and others). These are primarily a 
reflection of the visual stimulation given by the great city 
of Paris, an inner need, a desire analogous to that of 
thousands of painters throughout the world. They do not 
reveal any of the characteristics previously encountered 
in thi painter’s work. There is a completely different ap
proach here, free of both the question of commintment 
and from purely artistic assumptions. They can be styli
stically labeled as impressionist. In spite of the fact that 
their stated subject implies a narrative method, these 
works are created more as impressions than as narrative 
and codify the emotional approach. They are painted 
with fine, short strokes, partly with linearisms (but wi
thout contouring) a plat leaving no room for the third di
mension. The distance between objects is realised by a 
colourist procedure. The whole is tranquil and mainly ho
rizontal. The colours are soft, neutral pastels and con
centrate on faded cold combinations (greyish-blue-whi
te, light ochre and green, caramel, pink, pale violet, the 
grey of heavy smoke). They weave a refined and moving 
palette. The shades of colour and subtilty of the landsca
pes are executed with particulr success and they unite 
with the forms in a coherent whole.

The almost bodiliss people, the transparent archi
tecture, the fragile trees and bridges, drawn without de
tail — all these together merge into the fluid of the uni
que Parisian atmosphere. The air, the light and the quali
ty of fading away create a lyrical intonation very close to 
intimist painting. It is as if he has here heard Lhote’s vo
ice: “Landscapes are not constructed simply from a row 
of trees, land and houses, but from an atmosphere 
which is made manifest through the evaporations roun
ding the forms to a certain degree with a carefully pain
ted mist, which, for its part, joins the separat elements, 
giving the picture its artistic unity.” Thus the final efect, 
apart from the neutral tonal greynes, is one of poetic di
rectness and human warmth. These landscapes can be 
correlated with the spirit of some paintings by Dimitar 
Pandilov, Dimce Protuger, Ivan Tabakovic, Peda Milo- 
savljevic and Milo Milunovic from the end of the 1940s.

Lazeski continuied to create a series of pictures 
with the same trend on this and similar subjects after his 
return from Paris (1948-1954), owing to the existing con
ditions of the period, the social, political and cultural cir
cumstances for artists and the mood of the time (Win- 
ter-Crnice, Winter in Skopje, The Bridge on the Vardar, 
Breakfast, Prespa, Zlatovrv, and others).It should also be 
stressed that what most attracted the public to this ar
tist in the period after post-war socialist realism was pri
marily these landscapes, “in which the artist’s serene 
and cheerful mood and all his tender love for his native 
region can be seen”’4 (the Prespa Lake painting), or 
where he is “light and merry, subtle and rested"15 (the 
Lazaropoie painting). Diametrically opposed ideas appe- 



крајот на четвртата деценија).

Лазески продолжува во иста насока да создава 
серија слики на оваа и слични теми и по враќањето од 
Париз (1948—1954), поради постоечките во тој пе- 
риод општествено-политички и културно уметнички 
услови и расположенија (Зима — Црниче, Зима во 
Скопје, Мостот на Вардар, Појадок, Преспа, Златоврв 
и ДР-).

И треба да се нагласи дека во периодот на по- 
воениот социјалистички реализам она што најмногу ја 
привлекува публиката кај овој уметник се пред сд 
овие пејзажи „во кои се гледа ведрото и свечено ра- 
сположение на уметникот и сета онаа нежна љубов 
што тој ја чувствува спрема својот реден предел“н 
(за сликата Преспанско езеро) или е „светол и распе- 
ан, суптилен и одморен"15 (за сликата Лазарополе). 
Кај некои хроничари на ликвовниот живот за овие 
пејзажи се јавуваат и дијаметрално спротивни мисле- 
ња.

Создавањето на социјалистичка уметност се по- 
ставува како партиска задача’6 се осудуваат форма- 
лизмот и модернизмот. Западното влијание се форму- 
лира како декадентско. Ваква клима владее во офи- 
цијалните ставови на цела Југославија. Така, на при- 
мер, Марко Челебоновиќ, по повод изложбата на ма- 
кедонските ликовни уметници од 1949 г. во Белград, 
пишува: „...уште само кај неколкумина македонски 
другари има остатоци од таканаречените формали- 
стички средства на изразување. Начинот на обработ- 
ката на одделни дела уште премногу е поврзан за 
примерите на француското современо сликарство. Co 
тоа не сакаме да речеме дека треба да се чуваме од 
секое влијание на западното сликарство, туку треба 
да се ослободиме од оние научени рецепти што веќе 
не покажуваат тесен однос co природата, co животот, 
туку се движат во сферата на тесното помодно усо- 
гласување на боите и формите”.17

Сметам дека се тоа најтешките години во творе- 
чкиот процес на Лазески. He се прифаќаат оние најис- 
крени реализации од времето на HOB, а она што е 
научено и направено во Париз уште помалку доаѓа 
предвид да биде изложено. Затоа и ќе се случи во тие 
уметнички дилеми, неизвесности и лутања 1951/52 г. 
да наслика и некои дела co фолклорни мотиви и 
илустративни особености (Бојаџии од Сушица, Лаза- 
рополка, Русалија, Девојче што плете, Мајо), што ќе 
бидат едногласно нападнати и покрај постојаното апо- 
строфирање на дарбата кај уметникот, солидно сов- 
ладаниот занает, чувството за боја и сл. (Бранко Ва- 
рошлија, Димче Протуѓер, Димче Коцо). Тоа се одне- 
сува и до некои дела насликани во насока на неувер- 
лив, изнасилен социјалистички реализам (Работна ак- 
ција, Доброволна работа). Можеби најчесто спомену- 
ваното дело од тој период (во позитивен контекст) е 
платното Бегалците од Егејска Македонија, сликано 
во спомнатите стилски рамки, но co импресионистич- 
ки нерв на четката, co веристичка транскрипција на те- 
мата и co длабински пробив во психолошките слоеви 
на бегалците. Во времето на либерализацијата и изво- 
јувањето на творечката слобода (во почетокот на ne

ared concerning these landscapes among certain art hi
storians.

The creation of socialist art was considered a Party 
task16 and formalism and modernism were condemned. 
Western influence was formulated as decadent. This cli
mate of opinion was predominant in official attitudes 
throughout Yugoslavia. Thus Marko Celebonovic, for ex
ample, wrote on the occasion of the echibition of Mace- 
dinian artists in Belgrade in 1949: "... there are still rem
nants of the so-called formalist means of expression in 
only a few of our Macedonian comrades’ work. The way 
certain works have been painted is still too bound to ex
amples of French modern art. Not that we should guard 
against any influence from Western painting, but we 
should get rid of those recipes we have learnt which no 
longer show a close relationship with nature and with li
fe, but which rather move in the sphere of a narrow, fas
hionable coordination of colours and forms.”17 I believe 
these to have been the most difficult years in Lazeski's 
creative processes. His sincerest work from the wartime 
was not accepted, and yet that he had learnt and done in 
Paris was even less eligible for exhibition. Thus it was 
even to happen in the midst of those artistic dilemmans, 
uncertainties and wanderings of 1951/2 that he painted 
some works with subjects from folklore and illustrative 
characteristics (House Painters from SuSica, A Girl from 
Lazaropole, Rusaiija, A Girl Kntting, Majo), which were 
unanimously attacked, in spite of constant apostrophi
sing of Lazeski's talent, his soludly mastered crafts
manship, feeling for colour, and so on. This also applies 
to some works painted in an unconvincing socialists rea
lism vein (Voluntary Labour Project, Voluntary Work). 
Probably the most frequently mentioned work from this 
period in the positive sense is the canvas, Refugees 
from Aegean Makedonia, painted within a socialist realist 
framework but with an impressionist nerve in the brush, 
a transcription of the subject that rings true and a deep 
penetration into the psychological layers of the refu
gees. In the time of liberalisation and the enjoyment of 
artistic freedom at the beginning of the 50s, Lazeski was 
already able to exhibit some of his temperas from Fran
ce. The attitudes of the critics were divergent, but clearly 
and decisively for or against. The adherents of true mo
dernism of expression and of rejecting academic prin
ciples were still few in number. A more favourable spiri
tual climate could be sensed in the air. Yet it was still 
inadequate and incidental.

A more drastic confrontation with the concept of 
how moden art in a socialist society should look came 
with the formation of the “Denes” (Today) group, the 
first revolutionary group in Macedonia, (Consisting of 
the painters and sculptors, Borko Lazeski, Risto Loza- 
noski, Ljubomir Belogaski, Boro Krstevski, Dimitar Kon- 
dovski, David Bafeti, Dimce Protuger, Bozin Barutovski, 
Jordan Grabul and the architects, Risto Sekerinski, Jan- 
ko Konstantinovski and Slavko Brezovski). The limited 
facilities for exhibitions, the intense growth of members
hip of DLUM (the Society of Macedonian Artists) and the 
lack of opportunity of being more often in the public eye 
were all initiatory factors in the creation of this first 



десеттите години), Лазески може веќв да изложи не- 
кои темпери направени во Франција. Ставовите на 
критиката се дивергентни, но појасно и подецидно 
определени за и против. Лриврзаниците на вистинско- 
то осовременување на изразот и отфрлањето на ака- 
демските начела се ретки и малобројни. Во воздухот 
се чувствува поблагопријатна духовна клима. Но тоа е 
се уште недоволно и инцидентно.

До подрастична конфронтација на концепцијата 
за тоа како треба да изгледа современата уметност 
во социјалистичкото општествео доаѓа co формира- 
њето на првата ликовна група co револуционерна 
програма во Македонија, групата „Денес“ (составена 
од сликариве и скулпториве: Борко Лазески, Ристо 
Лозановски, Љубомир Белогаски, Боро Крстевски, 
Димитар Кондовски, Давид Бафети, Димче Протуѓер, 
Божин Барутовски, Јордан Грабул и архитектите Ри- 
сто Шеќерински, Јанко Константиновски и Славко 
Брезовски). Тогашните ограничени изложбени капа- 
цитети, интензивниот растеж на членството на ДЛУМ и 
незадоволителните можности за почести настапи во 
јавноста, го иницираат создавањето на оваа прва по- 
воена ликовна група во Македонија. За идејните пре- 
тексти на „Денес" доволно гласноречиви се аргумен- 
тите цитирани во манифестот на групата. Главното мо- 
то е „користење на современите ликовни достигања 
во светот за создавање на наша современа ликовна 
уметност," борба против застарените ликовни разби- 
рања и создавање на современ вкус и ликовна публи- 
ка.’8 Нивниот концепт за поефикасна ликовна актив- 
ност, заложби за осовременување на ликовниот јазик, 
творечка соработка co слични групи, co архитекти, пи- 
сатели, музичари и сл., иако има свој пандан во некои 
пластични движења веќе одамна познати во Европа, 
од една временска дистанца (за тој период во СРМ) 
групата има значење на авангарда — прв обид за син- 
теза на уметностите кај нас и прв порешителен чекор 
за организирано ликовно живеење. Но, од денешен 
аслект „Денес" исто така го заслужува нашето внима- 
ние, интересирање и почит.

Од контекстот на претходново заклучуваме дека 
Лазески е еден од основачите и идејните предводни- 
ци на групата. Доаѓа вистинската шанса, по пет години 
притвор да излезат од мемливите папки овие „инкри- 
минирани" и „буржоаски" творби — темперите никна- 
ти во париското поднебје. За овие дела тој го добива 
епитетот „најизразит претставник на модерната насо- 
ка", а кога кон нив се приклучуваат остварувањата на 
Д. Прогуѓер, Б. Крстевски, Ј. Грабул и Р. Лозаноски 
— некои критичари ќе ги идентификуваат (сите овие 
настојувања за менување на постоечката ликовна из- 
разност), co апстрактната уметност. Различните реак- 
ции во јавноста се синтетизираат во познатата поле- 
мика меѓу Димче Коцо и Димче Протуѓер (на страни- 
ците на списанието „Современост", 1953 и 1954 г.) за 
да преминат во друга, уште поостра, полемика (во 
списанието „Разгледи" 1954 г.) меѓу Борко Лазески и 
Мито Хаџи Василев (тогашен министер за култура), во 
која на крајот зема учество и Димче Протуѓер. И во 
двата конфликта како основно се јавува прашањето 
за можноста на егзистенцијата на нефигуративната ум- 

group of artists in Macedonia after the War. As for the 
ideas of the “Denes“ group, they are quite crearly set 
out and argued in the manifesto. The main motto is 
"using achievements in modern art all over the world to 
create our own modern art, a struggle against old-fas
hioned artistic concepts and the creation of modern ta
ste and an art public."’“They had a concept of more ef
fective artistic activity, support for the modernisation of 
artistic language and cooperation with similar groups, 
with architects, writers, musicians, etc. and although this 
was matched in some artistic movements already known 
for some time in Europa, the group still retrospectively 
had the significance of an avant-garde for that period in 
Macedonia — its members made the first attempt to 
synthesise the arts here and made the first more decisi
ve steps towards organising our artistic life. Yet the "De
nes" group also deserves our attention, interest and re
spect today.

From what we have noted previously, we conclude 
that Lazeski was one of the founding ideological leaders 
of the group. A real chance had come after five years of 
seclusion for tha “incriminating" and "bourgeois" tempe
ras, produced in the climate of Paris, to emerge from 
their yellowing folders. These works earned Lazeski the 
epiteth “the most marked representative of the modern 
trend", and when they were included with works by D. 
Protuger, B. Krstevski, J. Grabul and R. Lozanoski, some 
critics identified all these attempts at changing the exi
sting form of artistic expression as abstract art. The dif
ferent reactions of the public are epitomized in the 
well-known polemics between Dimce Koco and Dim6e 
Protuger in the pages of the mahazine “Sovremenost" 
(1953 and 1954), culminating in even more cutting pole
mics (in the magazine “Razgledi" 1954) between Borko 
Lazeski and Mito HadZi Vasilev (the then Minister of Cul
ture), in which Dimce Protuger also took part towards 
the end. In both conflicts the question of the possibility 
of the existence of non-figurative art and its justification 
in the Yugoslav environment appears as basic. In this re
gard it is not correct to bypass the question; on the con
trary, the bold and decisive defence of autonomy in art 
and its specific laws by Lazeski and Protuger should be 
stressed. I considered that this fact was certainly not wi
thout repercussion on Borko Lazeski's subsequent life 
and art, bearing in mind the ingorant attitude of the ma
jority to the bold but isolated sallies of these artists and 
their unecpected “arrogant and perplexing ambitions". 
The epilogue to these polemics could have acquired ot
her dimensions, had Lazeski not been preoccupied with 
work on the fresco for the railway station. The fact that 
this quarrel evoked contradictory attitudes in artistic 
cirtles is evidence of the existence of still deeply entren
ched out-of-date concepts of art and thieir antagonistic 
contemporary — the new vision of art.

large-scale projects

If Lazeski's development so far is synthesised, it is 
not difficult to reach the conclusion that there is a conti
nuity of a leading, unsilenced idea in his work: the socia- 



етност и нејзината оправданост во нашата средина. 
По тој повод, не е коректно да се заобиколи, напро- 
тив — треба да се потенцира, смелата и децидна 
одбрна на автономноста на ликовната уметност и неј- 
зините специфични законитости од страна на Лазески 
и Протуѓер. Сметам дека овој факт секако не останал 
без реперкусии на натамошниот животен и творечки 
пат на Борко Лазески, имајќи го на ум игнорантскиот 
однос на мнозинството кон смелите но, осамени иста- 
пувања на спомнативе уметници и нивните неочекува- 
ни, „арогантни и збнувачки амбиции". Епилогот на по- 
лемиката можеше да добие и други димензии докол- 
ку во тоа време авторот не беше творечки преокупи- 
ран co фреската на Железничката станица. Фактот де- 
ка оваа расправа предизвикува противречни ставови 
во уметничките кругови (прашањата за новото во 
нашата ликовна уметност), го потврдува постоењето 
на се уште длабоко загнездените надминати сфаќања 
за уметноста и нивниот антагонистички современик — 
новата визија на уметноста.

монументални реализации

Ако се синтетизира досегашниот развој на Ла- 
зески, не е тешко да се допре до заклучокот за конти- 
нуитетот на една нестивната идеја-предовдник: соци- 
јализација и синтеза на уметностите, изразена потоа 
co монументаните ликовни техники, реализирани на 
најфрекфентните јазли во меѓучовечките секојдневни 
комуникации. Низ „Живот", Пештанските рибарц, спе- 
цијализацијата на фреската, мозаикот и стаклописот 
во Париз, се следи постапното зреење на таа концеп- 
иија....... Во социјализмот народот станува главен
општествен фактор. Нему му припаѓа се. Во оваа си- 
туација нему морала да му припадне, да му се даде 
уметноста... Најефикасно решение е создавање на 
јавна ликовна уметност, т.е. монументална, која што 
ги краси ѕидовите на оние згради во кои народот нај- 
често и во голем број допира".19

Опстојувањето на чувството за неопходноста на 
уметничкото дело во животниот и работниот амбиент 
на човекот и синтезата на уметностите низ вековите 
се следи од египетската, преку индиската, кинеската, 
античката, романската, ренесансната, барокната епо- 
ха, Баухаус, De Stijl, руските конструктивисти, мексик- 
анските муралисти, до денес. Сегашното мошне ек- 
спонирано движење на „уличната уметност"20 во САД 
не случајно добива неверојатни димензии на ширење. 
„Муралното движење е еден од исклучителните ек- 
сперименти за демократска масовна култура, која е 
јавна, автентична, активна, во опозиција co манипула- 
тивната култура на осамениот гледач — потрошувач, 
произведена од буржоаските трговски медиуми и од 
„високата“ култура на елитните институции", пишуваат 
авторите на книгата „Современо мурално движе- 
ње“.21

Периодот кога, по повеќегодишен творечки ва- 
куум, одново се актуелизира прашањето за бесцел- 
носта од изолираноста и монолозите во ликовната ум- 
етност, во Европа се јавува обновен интерес за инте- 

lisation and synthesis of the arts, expressed later with 
large-scale artistic techniques, carried out where inter
human daily contact is most frequently made. The gradu
al maturing of this concept can be traced through 
„Zivot”, the Fishermen of Pestani and his specialised 
work on frescos, mosaics and glass-engraving in Paris. 
„...In socialism the people become the principal social 
factor. Everything belongs to them. In this situation they 
have the right to be given art... The most effective solu
tion is the creation of public art, that is, monumental art, 
which adorns the walls of those buildings where the pe
ople come into contact most often and in large num
bers?19

The existence of the feeling of the indispensability 
of art in the human living and working environment and 
the synthesis of the arts over the centuries can be follo
wed from the Egyptian civilization, through the Indian, 
the Chinese, the Ancients, the Romance, the Renaissan
ce, the Renaissance, the Baroque, Bauhaus, De Stijl, the 
Russian constructivists, the Mexican moralists, right up 
to the present day. It is not merely fortuitous that the 
present very strong movement of „street painting"20 in 
the USA is spreading at an incredible rate. „The mural 
movement is one of the exclusive experiments for a de
mocratic mass culture, which is public, authentic and ac
tive, as opposed to the manipulate culture of the lone 
spectator-consumer, produced by the bourgeios com
mercial media and the „high" culture of the e lite institu
tions", write the authors of the book, „The Contempo
rary Mural Movement"21.

During the period when the question of the futility 
of isolation and monologues in art was again brought up 
after several years of a creative vacuum, interest was re
newed in Europe in the synthesis of the arts and their 
democratisation. During this period Lazeski was study
ing large-scale techniques in Paris, seeking a way to ma
ke manifest in the most essential way all his energy of 
ideas and creativity which had long been suppressed. „I 
wonder. In a socialist society like ours can we all remain 
at our easels and claim that kind of painting is the ex
pression of our intimate life?"22 These are words which 
the artist constantly used in appeals to his colleagues, 
remaining one of the few, if not the only artist in Mace
donia, who was completely committed to the idea of the 
optimal exploitation of art through its socialisation. The 
artist defends the trend which unites the functional and 
aesthetic elements in art and life, „in order to achieve a 
satisfaction which does not exist for its own sake, inde
pendently and in isolation, like some kind of imaginary 
happiness for the defence of the category of consu
mers"23. Art must continually communicake with the man 
of the street, in places for entertainment and recreation, 
in the milieu of the everyday. Lazeski was technically 
prepared both in ideas and theory on the question of di
rect forms of communication trough works of art and 
their real integration into mankind’s totality of existence. 
From 1949 to 1976 his vast and varied wealth of activity 
in creating democratically intoned artistic interventions 
in the time and space of our modern essence of being 
was not to falter. Different forces (physical and psycho- 



грација на уметностите и нивна демократизација. Во 
тој период Лазески ги студира монументалните техни- 
ки во Париз, барајќи начин најсуштествено да ја мани- 
фестира сета своја долго време потиснувана мислов- 
на и творечка енергија. „Се прашувам. Може ли во 
едно социјалистичко општество какво што е нашето 
да се определиме сите за штафелајното сликарство и 
да се правдаме дека тоа е израз на нашиот интимен 
живот”,22 се зборови на кои авторот постојано апели- 
ра, останувајќи еден од ретките, ако не и единствен 
уметник кај нас. целосно предаден на девизата: опти- 
мална експлоатација на уметничкото дело низ негово- 
то поопштествување. Уметникот ја брани онаа ориен- 
тација што го обединува функционалниот и естетскиот 
елемент во уметноста и животот, „за постигнување на 
едно задоволство што не постои самоцелно, самос- 
тојно и изолирано како некаква имагинарна среќа за 
одбрана категорија консументи".23 Уметноста мора 
постојано да комуницира co народот на улиците, на 
местата за забава и рекреација, во секојденвниот 
простор. За прашањето на непосредните форми на 
комуникација co ликовните дела и нивното реално ин- 
тегрирање во егзистентниот тоталитет на човекот, Ла- 
зески е и идејно и теориско-технички подготвен. Од 
1949 до 1976 г. нема да стивне неговата обемна, раз- 
новидна и богата акција за создавање демократски 
интонирани ликовни интервенции во времето и про- 
сторот на нашето современо суштествување. Различ- 
ни сили (физички и психички, умот и стихијата) ќе се 
обидуваат да ја поколебаат неговата решеност докрај 
да и верува на една мисла зачната во најраната млад- 
ост, во нашето поднебје, во комплексот на нашите 
проблеми и распаќа. Тие само повеќе ја разгоруваат 
постоечката страст, оставајќи ни како финален про- 
дукт стотици квадратни мери изведени во фреско, ви- 
траж, мозаик и сл. Пионерска останува неговата зас- 
луга во однос на наведените техники. Последниов 
факт, како и сознанието дека конципирањето на мону- 
менталните дела е мошне сложен и тежок процес (кој 
бара интегрална размисла на релациите идеја — про- 
стор — светлина — намена — фрекфенција на публи- 
ката), треба постојано да бидат присутни во актот на 
нашата валоризацја на ова творештво.

Во 1949 г., пред да почне работа над најголемо- 
то свое дело, Лазески го изведува мозаикот ИГРАОР- 
ЦИ или РУСАЛИИ (2,5 х 8 м.) за изложбата „Македо- 
нија денес" во Охрид, заснован врз принципот на бла- 
га стилизаија на елементите од етнографијата и без 
позначајни ликовни промени. Подоцна во 1954 г., из- 
работува и зграфито на таа тема во Железничката ста- 
ница во Скопје (уништено од земјотресот).

Првата негова фреска ИЛИНДЕН 1903 (fres- 
co-buono, 1950; 2, 6 х 5, 2 м) во Македонија (и прв 
ваков зафат воопшто во нашата Република) е посве- 
тена на величествениот настан од 1903 г., судирот на 
Мечкин Камен (на истата тема истовремено го слика и 
маслото Мечкин камен - 3x5 м., co речиси идентични 
стилски специфики). За локација се определува ѕидот 
во холот на Домот на ЈНА во Скопје. Меѓутоа, бидејќи 

logical, mind and Nature) were to try to sway his deter
mination to believe to the end in an idea conceived in his 
early youth, under a Macedonian sky, in the complex of 
Macedonian problems and crossroads. They only further 
inflamed his existing passion, leaving us a final product 
of hundreds of square metres of frescos, stained glass, 
mosaics and so on. Lazeski's services in relation to the
se techniques were those of the pioneer. This last fact, 
as well as the knowledge that the conception of lar
ge-scale works is a very complicated and difficult pro
cess (requiring an integral view of the relations between 
the idea, the space, the light, the purpose and the fre
quency of the public), must be continually present in our 
appeciation of these works.

In 1949, before beginning on his greatest work, La- 
zeski made the mosaic, DANCERS or RUSALII [2,5 x 8 
m) for the „Macedonia Today" exhibition in Ohrid, based 
on the principle of the mild stylisation of elements from 
ethnography without more significant artistic value. La
ter, in 1954, he made a sgraffito on this theme in the 
Skopje Railway Station (destroyed in the aerthquake).

His first fresco, ILINDEN 1903, (fresco-buono, 
1950; 2,6x5,2 m) was also the first such undertaking in 
Macedonia. It was dedicated to a magnificent event in 
1903, the clash on Medkin Kamen (he also painted the 
same subject at the same time in oils in Medkin Kamen 
— 3x 5 m, with almost identical stylistic features). It 
was decided to locate the fresco on the wall of the 
Skopje Army Club. Yet, since the earthquake did not 
spare this pioneering work, we can only apply the indi
rect method of comparative study to analyse its charac
teristics (based on the extant sketch and drawings for 
the subject). The basic plan is pyramidal. The dominant 
figure is that of an energetic Macedonian fighter (in ligh
ter clothes than the other fighters) standing at an angle 
with a gesture full of pathos in a pose exaggerated by its 
monumental scale. Set above the others, he concentra
tes them around him like a nucleus on which the Turkish 
soldiers diagonally centre their attack from left and right. 
This fighter is painted with the most striking stylisation, 
while the other figures are painted more realistically. The 
dynamics are attainded through the movement of the fi
gures, the intertwining of bodies, weapons and horses, 
the oblique stances of the rebels, the fervour and violen
ce of the battle and the emotional tension. In this work 
Lazeski subconsciously upholds the lessons he learnt in 
Paris — the two-dimensional treatment in which the 
third dimension is suggested by sensations of colour, by 
tonal gradation. Regardless of descriptive categories, 
this work shows a very significant fact: the skill to ma
ster a large surface. At the beginning of the fifties such 
attempts were only just starting in Macedonia and for 
Lazeski, tod, it was a trial and artistic tempering before 
the great undertaking which followed.

In spite of the fact that the tension of forms is felt 
here as in the Fishermen of Pestani together with the 
expressionist pathos of the Demonstrations in Belgrade, 
it seems that the painter was compelled to make some 



земјотресот не го поштедува овој пионерски потфат, 
за анализа на неговите особености единствено може 
да се примени индиректниот метод, компаративните 
согледувања (засновани врз постоечкиот картон на 
оваа тема и цртежите). Основната композицИска ше- 
ма е пирамидална. Како доминанта е поставена енер- 
гичната фигура на македонски борец (во посветла 
облека од другите борци), во косо насочена и мону- 
ментално нагласена поза, co патетичен гест. Повисоко 
поставен од другите, тој ги концентрира околу себе 
борците, како централно јадро врз кое дијагонално 
одллево и оддесно врши атак турскиот аскер. Највпе- 
чатлива стилизација е постигната кај спомнатиов бо- 
рец, а другите личности се пореалистички обработу- 
вани. Динамичноста е постигната co раздвиженоста 
на фигурите, испреплетеноста на телата, оружјето и 
коњите, косите ставови на востаниците, грчот и пла- 
менот на битката, емоционалната напнатост. Работејќи 
на неа, авторот во потсвеста ги чува поуките од Париз 
- дводимензионален третман во кој третата димензија 
се сугерира co колористички сензации, co тонски сте- 
пенувања. Без разлика на дескриптивните категории, 
оваа реализација укажува на еден мошне значаен 
факт: вештина да се совлада голема површина. Во 
почетокот на педесеттите години тоа се во Македони- 
ја почетни настојувања, за Лазески исто така - едно 
преиспитување и творечко челичење спроти пре- 
стојниот зафат.

И покрај тоа што се чувствува напнатоста на 
формите од Пештанските рибари и патетичниот ек* 
спресионизам од Демонсграциите во Белград,

се чини дека уметникот бил принуден да прави 
компромисни стилски решенија за да се усогласи co 
барањето на времето и вкусот. Делото такаречи ед- 
ногласно се прифаќа. Неговите современици го реги- 
стрираат како „опит да се завојува фреско сликарство 
од нашите сегашни ликови уметници и како поставу- 
вање на едно назреално веќе прашање за идните па- 
тишта на нашата ликовна уметност. Тоа значи дека на- 
зрева веќе прашањето во овој ли формат, co овој ли 
потфат, co овие ли средства ќе се решат и прашањата 
за развојниот пат на нашата социјалистичка ликовна 
уметност? Ми се чини дека co својата фреска Б. Ла- 
зески делум одговора на ова прашање.24 Набрзо, 
професорот Мило Милуновиќ, по посетата на ателјето 
на Лазески ќе напише: „пофално е што млад човек се 
зафатил за дела од такви размери.25

Просторите на прекрасниот Дом на ЈНА, уште 
еднаш му укажуваат гостопримство на уметникот, за 
да бидат потоа уште поголеми загубите од катаклиз- 
мата во 1963 г. Во 1954 г. работи повеќе скици за мо- 
заик за конкурсот на тема НА СТРАЖА ЗА ТАТКОВИ- 
НАТА. Тематски ограничен, тој го концентрира внима- 
нието на неколку фигури што треба да ги симболизи- 
раат трите родови војска: пешадија, морнарица и 
воздухопловство. И покрај тоа што во неговите ли- 
ковни размисли (зачувани во повеќе скици) се јаву- 
ваат необични, смели и синтетизирани структури на 
облиците, по барање на инвеститорот не се реализи- 
ра, најадекватното идејно решение. Композицијата, 

compromises of style so that he would conform to the 
demands of the tastes of the time. The work was almost 
unanimously acclaimed. His contemporaries noted it as 
,,an experiment in conquering frescopanting by our con
temporary artists and as posing the already pressing 
question of the future paths of our art. In other words 
the question is already ripe as to whether this is the for
mat, this the undertaking, these the means by which the 
question of the path of development of our socialist art 
will be solved. I think that B. Lazeski has partly answered 
this question with his fresco"24. Soon Professor Milo Mil- 
unovi6 was to write, after a visit to Lazeski’s studio: It is 
praiseworthy that a young man should become involved 
in works of such a large scale"25.

The Army Club again offered its magnificent walls 
to the artist with the result that our losses in the 1963 
disaster were even greater. In 1954 Lazeski made sever
al sketches for a mosac in a competition on the subject 
of ON GUARAD FOR THE FATHERLAND. Limited to this 
subject, he concentrated attention on a few figures 
which were to symbolise the three military forces: the 
army, the navy and the air force. In spite of the fact that 
in his concepts (preserved in several sketches) unisual, 
bold and synthesised structures of forms appear, the 
most satisfactory version was not made, owing to the 
demands of the commission. Set in a niche with a vaul
ted finish (4 x 3 m), the mosaic again had a pyramidal 
form. The three frontally placed figures, static and in im
posing attitudes were made with wide surfaces and a 
modest gemetrization. The mosaic was as made from 
natural stone (with pastel shades) in 195526.

The only preserved mosaic is 1903— 1943 (2 (2 x 4 
m), on the memorial drinking fountain in the village of Sli- 
vovo in the Debar region. Regardless of the limits im
plied in the subject, this work preserves the law of prin
ciple requiring the phenomenon of the synthesis of the 
arts (in most cases Lazeski was primarily offered re
ady-made surfaces and spaces already existing in which 
the intervention of art came a posteriori).

The work is set in the open, on two summetrically 
placed surfaces which divide the memorial plaque and 
the fountain. On the left is the part which symbolises the 
Hinder, epic of 1903 and on the right, the events of the 
National Liberation War and 1941. It shows the revolutio
nary past as a bud of the future. In contrast to the fres
cos, attention is concentrated on alimited number of fi
gures, which in no way damages the general impression 
or the concept. In both compositions there is the diago
nal of a strong, striding, flamboyant male figure, as well 
as two representations of fighters set horizontally in 
counterpoint. On both sides the fighters are shown on 
spacious surfaces and with restless, broken lines, which 
in the final end are synthesised in a feeling of magnifi
cence. The accentuated contours and reductions of the 
shapes in the stylisation make the perspective abstract. 
The general imression is one of expressionism with dis
crete cubist tendencies. The wide colour range of natur
ally coloured stone is used and it has still not lost its refi
ned tonal orchestration. The warm registers of the sand 



поставена во ниша co аркаден завршок (4 х Зм.) 
повторно ја избира пирамидалната форма. Трите 
фронтално поставени личности, статични и во импо- 
зантен став, се решавани co широки плотни, co 
скромна геометризација. Мозаикот, изведен од при- 
роден камен (co пастелни нијанси), е поставен во 
1955 г.26

Единствен зачуван мозаик е делото 1903-1941 
[2(2 х 4м.)], лоциран на спомен-чешмата во с. Сливо- 
во (Дебарце). Настрана од ограничувањата што ги им- 
плицира содржинската ориентација, во случајов на 
ова дело се почитува принципиелната законитост што 
ја бара феноменот на синтезата на уметностите (во 
најголемиот број случаи, на Лазески му се нудат пред 
се готови, веќе постоечки површини и простори во 
кои уметничката интервенција доаѓа a posteriori).

Делото е поставено во отворен простор, на две 
симетрично поставени површини што ги дели спо- 
мен-плочата и чешмата. Од левата страна е делот што 
ја симболизира Илинденската епопеја од 1903, а од 
десната — настаните од НОВ и 1941 г. Се прикажува 
револуционерното минато како никулец за иднината. 
За разлика од неговите фрески, вниманието е сосре- 
дочено на лимитиран број фигури, што во никој случај 
не ги оштетува општиот впечаток и идејните претпо- 
ставки. И во двете композиции се наметнува дијаго- 
налата на моќно расчекорена и развиорена машка фи- 
гура и no две претстави на борци, поставени во хори- 
зонтала како контрапункт. Борците и во двете интер- 
претации се решавани co просторни плотни и немир- 
на, испрекршена линија, што во крајна инстанца се 
синтетизира во чувство на величественост. Нагласе- 
ната контура и редуцирањето на облиците преку сти- 
лизација ја апстрахираат перспективата. Општиот впе- 
чаток се сведува на експресионизам co дискретни ку- 
бистички стремежи. Користен е широкиот колори- 
стички дијапазон на природно обоениот камен, кој до 
денес не ги изгубил рафинираните тонски оркестра- 
ции. Топлите регистри на песочните, медови, слезови, 
розови и костенливи нијанси успешно се обединуваат 
co студените тиркизни, маслинести и сини валерии — 
сите хармонизирани во мошне суптилна целина, врз 
која дејствувала несомено и благородната патика на 
временските трансформации. Реализиран во 1954 г. 
co интенција постојано да контактира co еден поши- 
рок аудиториум, денес овој мозаик го постигнува 
својот несакан епилог — стои осамен и отуѓен како и 
малобројните жители на селото!

Во 1953 (?) г., настрана од амбициите на мону- 
менталните дела, Лазески, за балот на уметниците во 
Офицерскиот дом (Дом на ЈНА) изработува серија 
декорации што се специфични по својот лирски шти- 
мунг и поетска еуфоричност (согласно co намената). 
Вака осмислени, тие се совпаѓаат co циклусот поетс- 
ки — растреперени цртежи на Никола Мартиноски.

Заграфитото во мермер, лод наслов ЗДРАВЕЦ 
(4 х Зм.), реализирано во 1957 г. (во аптеката Илин- 
ден — Скопје, во чија изведба учествува и сликарот 
Боро Крстевски) — е содржински потчинето на про- 
фесионалните спцифичности поврзани co функцијата 

and honey colours, the mallows, pinks and chestnuts, 
are successfully united with cold turquoises, olives and 
blues, all harmonised in a very subtle whole, which has 
no doubt been affected by the noble patina of the trans
formations of time. The mosaic was done in 1954 with 
the intention of continually reaching a wide audience, 
but today it has reached its epilogue, standing isolated 
and estranged like the few inhabitants of the village.

Alongside his ambitions for large-scale projects, in 
1953(?) Lazeski made a series of decorations for the ar
tists’ ball in the Officers’ Club (Army Club). These were 
special in their lyrical mood and poetic euphoria (corre
sponding to the occasion). In their concept they coinci
de with Nikola Mariinoski's poetic, quivering drawings.

The sgraffito in marble, entitled GERANIUM (4x3 
m), done in 1957 (in the llinden Chemist’s, Skopje, in, 
partnership with Boro Krstevski), was subject to the re
quirements of the professional function of the place, as 
far as its content was concerned. The female figure and 
the pharmaceutical requisites are represented exclusi
vely with linearisms tamed to the rigid frames of geome
try, which does not free the work of its decorative com
ponent.

the nov fresco, 1951-56

We can follow the intense experience of the mass 
drama of suffering and its visual communication over a 
great distance of time, keeping in our consciousness as 
the sublime examples the works of Uccello (The Battle 
at St. Egidius), Velasquez (The Surrender of Breda), Al
brecht Altdorfer (The Battle at Arbelles), Brueghel (The 
Slaughter of the Innocent), Delacroix (At the Barrica
des), Goya (The Firing Squad), Picasso (Guernica) and 
others. When Lazeski was working on the NOV fresco, 
Lubarda had already done “The Battle at Volcji Doi ” and 
“The Battle of Kosovo". Apart from the llinden 1903fres
co, everything in Macedonia remained within the frame
work of modest canvas-painting.

The pressure of accumulated artistic potential and 
perserverance liberated the artist from the ballast of pre
judice: “Five years ago I suggested to the directors of 
Skopje Railways that I do this fresco. They accepted 
and, as you see, I am finishing the work now after five 
whole years of work and study”27.

There are several motives for the decision to paint 
a fresco:

— the cultural and historical heritage of our coun
try;

— a conviction of the preeminence of monumental 
painting in a socialist society;

— a desire for the renewal of our medieval painting 
traditions;

— the prerequisites of the draft of monumental 
techniques mastered by Lazeski some time earlier;

— aspirations of emancipation for a modern trans
fer of the committed subject-matter of the past into mo
dern existence;

— the general tendency to clear the pathways to 



на овој простор. Женската фигура и фармацевските 
реквизити се решени исклучително co линеаризми, 
скротени во крутите рамки на геометријата, што не го 
ослободуваат делото од декоративната компонента.

фресната за нов, 1951 — 1956

Интензивното доживување на масовните драми 
на страдањето и нивното визуелно пренесување го 
следиме од едно далечно временско растојание, за- 
држувајќи ги во свеста како сублимат композициите 
на Учело (Битката кај Св.Егидие), Веласкез (Предава- 
њето на Бреда), Албрехт Алтдорфер (Битката кај Ар- 
бел), Бројгел (Колежот на невините), Делакроа (На 
барикадите), Гоја (Стрелање), Пикасо (Герника) и др. 
Кога Лазески ја изработува фреската за НОВ, Лубарда 
веќе ги има направено „Битката кај Волчијиот Дол" и 
„Косовската битка“. Во Македонија, освен спомна- 
тата фреска Илинден 1903, се останува во рамките на 
скромната штафелајна продукција.

Притисокот на насобраниот творечки потенцијал 
и упорноста го ослободуваат уметникот од баластот 
на предрасудите: „Пред пет години ја предложив на 
Дирекцијата на железницата во Скопје изработката на 
оваа фреска. Таа прифати и, како што гледате, овие 
денови го привршувам ова дело што го работев и сту- 
дирав цели пет години.27

Постојат неколку мотиви за ваква решителна 
постапка:

— културно-историското наследство на нашата 
земја;

— убеденоста за предимството на монументал- 
ното сликарство во социјалистичкото општество;

— желбата за обнова на нашите средновековни 
сликарски традиции;

— одамна совладаните занаетчиски предуслови 
за монументални техники;

— еманципаторсжите стремежи за современ 
трансфер на ангажираните содржини од минатото во 
сегашното суштествување;

— општата тенденција за расчистување на па- 
тиштата кон слобода на творештвото.

Во договорот га за изработката авторот се обвр- 
зува да реализира за една и пол година композиција 
co необично големи димензии (5 х 45 м. или 225 м2 
во фреско-буоно техника). Меѓутоа, поради големина- 
та на делото (без преседан и во Југославија и во Ма- 
кедонија) и поради тешките услови за работа, тој ра- 
боти на студиите за решавање на идејните и ликов- 
но-естетските проблеми на фреската четири и лол го- 
дини (картоните, на пример, ги работи три лета). Са- 
мото изведување трае шест месеци, co помошта на 
неколку негови соработници29, а фреската е откриена 
на 29.X 1956 г. Муралот е изведен на фронталниот ѕид 
под таваницата во вестибилот на железничката стани- 
ца — Скопје, во простор co неверојатно и константно 
движење на публика (постојано нова, разновидна и 
бројна), односно co можност за максимален дијалог 
co корисникот.

Првиот идеен проект предложен на жири коми- 

the freedom of art. In his contract28 Lazeski bound him
self to finish the fresco in a year and a half in spite of its 
unusually large dimensions (5 x 45 m or 225 sq.m, in 
fresco-buono technique). Yet, owing to the size of the 
work (unprecedented in Yugoslavia, as well as Macedo
nia) and the difficult working conditions, he worked on 
studies to solve the conceptual, artistic and aesthetic 
problems of the fresco for four ad a half years (the 
drafts, for example, took him three summers). The actual 
painting lasted six months with the help of his assi
stants29 and the fresco was unveiled on November 29, 
1956.

The mural was done on the frontal wall up to the 
ceiling in the hall of the Skopje Railways Station, in a pla
ce where people were always in incredibly constant mo
vement (a continually changing, varied and numerous 
public), where there were maximal chances of a dialogue 
with the traveller. The first idea for the project suggested 
to the selection committee offered a fresco in the spirit 
of a relatively realistic form of expression. Dissatisfied 
with his own proposal, the painter worked painstakingly 
for several years, seeking the most appropriate artistic 
solution which would conform to his inner impulses and 
capabilities.

The genesis of the form of this fresco30 can be fol
lowed through hundreds of drawings, sketches and 
drafts (in tempera, pastels, pencil, ink and charcoal), 
where the realistic artistic vision is transformed into a 
geometric constructivism with abstract features in pla
ces. In all these phases of his thinking and artistic pro
cesses, the artist’s dilemmas can clearly be analysed in 
the face of the colossal dimensions and the fixed space 
of the wall which he was to master. Browsing through 
this rich collection of original sketches with its innume
rable solutions through the metamorphosis of ideas, we 
are reminded of Picasso's words to Alexander Lieber
mann: “Paintings are only investigation and experiment”.

This inheritance is precious for any researcher 
enamoured of analysing a creation. Here are documenta
ry films which recapitulate before us the phases of the 
work, the artist's most intimate struggles, the inner es
sence of the phenomenon of art. “...The drawings for se
parate works have a status similar to the sequence of 
the work and, apart from the fact that they represent fi
xed stages in the gradual solution of the problem, they 
must be perceived as variations on the theme of that 
particular work"3'.

The heroic National Liberation War is an identity of 
ideas deeply rooted in Lazeski’s most hidden structures. 
The wealth of his artistic production in his thirties, as we 
have seen, assed through the mill of his artistic laborato
ry in various ways. He wanted to transpose these com
mitted subjects of his art in a way which would suit the 
historical awareness of the significance of the War in the 
most dignified manner. “The fresco is my wide appeal to 
the people around me. The painted fresco comes to be
long to everybody, it is public property, a king of mass 
medium. I worked on the fresco freely, without any kind 
of strain, because the subject of the War could not be 
just a commission for me"32. 



сијата нуди решение во духот на релативно реали- 
стичките изразни форми. Незадоволен од својот 
предлог, сликарот работи неколку години во атмос- 
фера на творечка макотрпност, во потрага по најадек- 
ватната ликовна солуција што треба да биде во со- 
гласнот co авторовите внатрешни побуди и можности. 
Генезата на раѓањето на оваа фреска30 ја следиме низ 
стотиците цртежи, скици, картони (правени co темпе- 
ра, пастел, молив, туш, јаглен), низ кои реалистичката 
ликовна визија се трансформира во геометриски кон- 
структивизам, наместа co апстрактни специфичности. 
Во сите овие фази на мисловните и ликовните проце- 
си јасно се согледуваат дилемите на творецот сооче- 
ни co совладувањето на оргомните димензии и опре- 
делениот ѕиден простор. Прелистувајќи ја оваа богата 
збирка на идејни скици, која низ метамофорзата на 
идејата ни предлага безборојни решенија, се потсету- 
ваме на зборовите на Пикасо, упатени до Александар 
Либерман: „Сликите се само истражување и експери- 
мент“. Оваа заоставштина е драгоцена за секој 
истражувач што ги љуби анализите на создавањето. 
Тоа се документарни филмови што ги нижат пред нас 
фазите на создавањето, најинтимните духовни борби 
на уметникот, внатрешната суштина на уметничкиот 
феномен."... Цртежите за одделни дела имаа статус 
сличен на редоследот на делото и покрај тоа што 
претставуваат определени степени на постепено ре- 
шавање на проблемот, мораат да се согледуваат како 
варијации на темата на тоа определено дело.31

Херојската НОВ е идеен идентитет на Лазески, 
длабоко враснат во неговите најскриени структури. 
Неговата богата ликовна продукција од четвртата де- 
ценија, како што видовме, на разновидни начини по- 
минува низ мелницата на авторовата творечка лабо- 
раторија. Посакува овие ангажирани содржини умет- 
нички да ги транспонира на начин што најдостоинстве- 
но ќе одговори на историската свест за значењето на 
НОВ. „Фреската е моето широко обраќање кон 
луѓето околу мене. Насликана, фреска станува сечија 
и општа своина, еден вид масовен медиум. Фреската 
ја работам слободно без било какво оптоварување, 
зашто и НОВ за мене не може да биде порачка**32.

Како сведок на војната, тој е органски интегрир- 
ан co темата и во нејзината експликација користи ав- 
тентични, конкретни настани.33 Фабулата на фреската 
ги соопштува низ седум фази еволутивните историски 
структури на Народноослободителната војна. Прена- 
гласената хоризонтала на ѕидот ја диктира епската ди- 
мензија на раскажувањето, слично на револуционер- 
ниот епски театар кој „го прави гледачот набљудувач 
и ја разбудува неговата активност, го присилува да 
донесува одлуки, co тоа што го одвојува од настаните 
и, на тој начин, го тера да се соочи co нив и да ги оце- 
нува“.

Претставувањето на визијата почнува co 
доаѓањето на агресорот: статичната поставеност на 
шематизираните ладнокрвни извршители (во придуж- 
ба на разјарени кучиња) се конфронтира co разд- 
вижената група борци и жртви-индивидуално обрабо- 
тувани, разновидни во психолошката реакција и во ли-

Аѕ a witness of the War, Lazeski was organically 
integrated into the subject and he used authentic events 
in his representation of it33. The subject of the fresco 
states the evolutionary historical structures of the Natio
nal Liberation War through seven phases. The highly 
pronounced horizontal of the wall dictates the epic di
mension of the narative similar to revolutionary epic 
theatre, which “makes the audience into observers and 
awakens their activity, compelling them to make deci
sions since it separates them from the events and so 
forces them to face them and evaluate them".

The representation of the artist’s vision begins 
with the coming of the aggressor: the static pose of the 
outlines of the cold-blooded solgiers (accompanied by 
rabid dogs) confronts the moving group of fighters and 
victims, who are shown individually, both artistically and 
in their various psychological reactions. In the lower part 
of the fresco is a conglomeration of all kinds of frag
ments of objects and parts of human bodies. The hori
zontal of the pointed guns, placed in three unequal 
units, suggests the rhythm of the first dramatic confron
tation with the crowd of people in revolt of before the fi
ring squad. The oversized breasts and hand of the domi
nant female figure speak the language of symbols. After 
the violence of shock follows an illusory vacuum; a tran
quillity shown in the vision of a tree which is reminiscent 
of abstract art. The tree as the phoenix, the inextinguis
hable, vital, material world — the herald of the indestruc
tible human soul — the symbol of eternal natural pro
cesses. In the sketchs for this tree dozens of variations 
of it can be observed via which its artistic shape was 
born. The individualised aspect of the tree spontaneous
ly takes us into the realms of Picasso’s “Guernica", whe
re the representation of an oak also figures (which did in 
fact exist in the town and survived the civil war). After 
the aggression and the first victims, the flame of unsup- 
pressible revolution is resurrected from the tree of the 
unconquerable.

The grandiose figure of the man calling to arms 
with raised hands and an imposing stance appeals to the 
moral conscience of the people. They are represented 
as a panopticum of heads arranged in a cascade. The le
ader is listened to with attention and quiet protest. Se
veral of the artist’s revolutionary contemporaries, com
panions of his youth, can be recognised among them. 
The decisive battle is prepared for. The moment of a di
rect military reckoning is coming. The culminative arena 
of the clash is the central part of the fresco. In the sub
stantial fists of the partisans, raised high and strong, pa
triotism persists as the only alternative against the so
phisticated equipment of the enemy. The grotesquely 
deformed horses of the fascists indirectly convey the 
crazed and distorted psychology of the enemy. Before 
the final outcome another calmer rhythm appears: the 
victims, expressed through three monumental figures. 
Without wailing, weeping or tears, the comrades carry 
the exhausted body of a wounded fighter. The end — 
victory — is painted in the act of resistance: the strong 
fury of the people on the one hand and the amorphous 
mass of useless weak arms, raised in indication of the



ковната обработка. Во долниот дел од композицијата 
раскошен конгломерат на фрагменти од предмети и 
делови од човечки тела. Хоризонталата на вперените 
пушки, поставени во три нерамномерни целини го су- 
герира ритамот на првото драматично соочување co 
издигнатата толпа луѓе на стрелиштето. Предимензио- 
нираните гради и раката на доминантната женска фи- 
гура зборуваат co јазикот на симболите. По жесгоко- 
ста на шокот следува привиден вакум. Спокојство 
прикажано co апстрактно-асоцијативната визија на ед- 
но дрво. Растение како феникс, неугаслива витална 
материја — гласник на неуништивиот човечки дух, 
симбол на трајните природни процеси. Во скиците на 
авторот за ова дрво се забележуваат десетици вари- 
јации низ кои се раѓал неговиот ликовен облик. Инди- 
видуализираниот аспект на ова дрво спонатно нб одв- 
лекува во просторите на Пикасовата Герника, каде 
што фигурира исто така претстава на даб (кој нависти- 
на постоел во овој град и ја надживеал Граѓанската 
војна). По агресијата и првите жртви, од дрвото на не- 
победливоста воскреснува пламенот на нескротили- 
вата револуционерност.

Грандиозната фигура на Повикувачот co кренати 
раце и импозантен став апелира до моралната свест 
на народот. Последниов е претставен како панопти- 
кум на каскадно аранжирани глави. Co мирен протест 
внимателно се слуша водачот. Меѓу нив распознава- 
ме повеќе ликови на револуционери — врсници на 
авторот, другари од младоста. Решавачката битка е 
подготвена. Доаѓа момент за директна воена прес- 
метка. Кулминантниот стадиум на судироте централен 
дел на композицијата. Во корпулентните и моќни ви- 
соко издигнати тупаници на партизаните персистира 
родољубието како единствена алтернатива наспроти 
раскошно опремената непријателска војска. Гротес- 
кно деформираните коњи на фашистите индиректно ја 
соопштуваат разгневената и разобличена психологија 
на непријателот. Пред да дојде конечниот расплет, се 
јавува уште еден успојојувачки ритам: жртвите, изра- 
зени преку три монументални фигури. Без лелекање, 
ллач и солзи другарите го носат малаксаното тело на 
ранетиот. Завршокот — Победата — е насликан во ак- 
707 на слро7ивс7авување7о: снажна7а фурија на наро- 
до7, од една С7рана, и аморфна7а маса на ниш7ожни7е 
млигави раце издигна7и во знак на 6ела7а боја на пре- 
давс7во7о, од друга С7рана. Визарни7е каприци на 
судбина7а сакале по ка7ас7рофалнио7 земјогрес ед- 
инс7вено да ос7ане зачуван фрагмен7О7 на фреска7а 
на кој е насликана Победа7а. Дрвого од Герника уш7е 
еднаш оживува.

Фреска7а е направена за шес7 месеци ингензив- 
на рабо7а. Ав7оро7 ја избира 7ехника7а на фреско-бо- 
но поради нејзинио7 7раен карак7ер и имунос7а на за- 
бо7 на време7О. Токму за7оа и Лазески се одлучува да 
ги поднесе исцрпувачки7в сликања на мокар мал7ер. 
Сложенио7 и мако7рпен процес на изведување, кој не 
7рпи корекции и бара брзо сликање, освен 7рајнос7а, 
има особина да го зачува оригинално7о нанесување 
на бои7е. Линија7а е основнио7 конс7рук7ивен и лико- 
вен елемен7 (речиси co 7акво примордијално значе- 
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white of surrender, on the other hand. The bizarre whim 
of destiny wanted only the fragment of the fresco on 
which the victory is painted to remain after the catastro
phic earthquake. The tree of Guernica again survives.

The fresco was painted in six months of intensive 
work. The artist chose the technique of fresco-buono 
because of its durability and immunity to the teeth of ti
me. For just these reasons Lazeski also decided to do 
the exhausting painting on wet plaster. Apart from its 
durability, this complex and painstaking process, which 
tolerates no corrections and requires fast painting, also 
has the advantage of preserving the original colour. The 
lines are the basic constructional and artistic element 
(with the almost primordial importance of oriental art and 
Byzantine painting). The arabesque of the brushstrokes 
is offered in the varied spectrum of its possibilities. De
pending on the character of the subject-matter, their di
mensions, direction and distance are varied. With the fi
gures he wished to accentuate, for example, the artist's 
lines are lengthened, full and continous; dramatic situ
ations impose convulsive, broken and sharp strokes 
which are rhytmically changed with crooked lines. 
Through the interplay of the drawing, geometrically sim
plified forms with wide surfaces crystallise. Sometimes 
the grouping of strokes leads to naturalistic descriptions 
(unnecessary details) which disturb the general con
structivist system of the artistic significance. In the pla
ces where the lines have allowed themselves a more in
dependent emanation, deformation of the objects and 
people occurs, which has its psyhological and philosop
hical function. Tranquillity, calm and inertness are ex
pressed on the horizontal plane and the dignity and si
gnificance of the events on the vertical plane; the most 
disturbing states are shown with rhytmically matched 
diagonal lines.

The third dimension adapts to the specific laws of 
the mural. It is suggested through the skilful interpaly of 
colour and the cascading effect, the placing of forms 
one on top of the other: the furthest apart are found in 
the upper part and the closest together in the lower are
as. Such an approach is even more justifiable when the 
intrusive horizontal is borne in mind (nine times greater 
than the height of the fresco).

It seems that the chromatic physiognomy of the 
fresco was most open to critical comment34. Unfortuna
tely my conclusions must be drawn indirectly by deduc
tion. Accordingly, being also based on written observa
tions and the arist’s remarks, they move in the spheres 
of relative truth and approximate assertions. It is a fact 
that Lazeski went through great dilemmas related to the 
choice of the most appropriate colouring procedure. He 
decided on a more faded, dark range of colours and to
nes so as to accentuate the stylistic elements of the 
work and its subject-matter.

The dark, warm shades of chesnut-red, carmine, ti
le-red, dark ochre, pale yellow, through the passages of 
olive greens and delicate violets, are contrasted with the 
grey-blue cold shades of the shadow. The unobtrusive, 
mildly suggested volume is skillfully stated with the co
lour modulation achieved. The oppositions of light-dark



ње, како што е тоа случај во ориенталната уметност и 
византиското сликарство). Арабеската на потезите е 
понудена во сојот разновиден спектар од можности. 
Зависно од карактерот на содржината, ја варира нив- 
ната димензија, насоката и дистанца. На пример, во 
личностите што сака да ги нагласи, линиите се издоле- 
жни, полни и континуирани; драматичните ситуации 
подразбираат грчовито испрекршен и остар потез што 
ритамички се сменува co кривата линија. Низ играта 
на цртежот се кристализираат геометриски упростени 
форми co широки плотни. Понекогаш групирањето на 
потезите доведува до натуралистички дескрипции 
(непотребни детализирања) што го вознемируваат 
општиот конструктивистички ситем на ликовната пре- 
гнантност. Онаму каде што линијата си дозволила по- 
самостојна еманција се доаѓа до деформација на об- 
јектите и луѓето, што има своја психолошка и фило- 
зофска функција. Спокојството, затишјето и инертно- 
ста ги изразува co хоризонталата, достоинството и 
значењето на настанот co ветикалата, а највознемиру- 
вачките состојби co ритмички усогласени дијагонали.

Третата димензија се сообразува co посебните 
законитости на муралите. Сугерирана е преку вештите 
игри на бојата и каскадното, еднонадруго поставува- 
ње на облиците: најоддалечените се наоѓаат во гор- 
ниот дел на композицијата, а најблиските во долните 
партии. Ваквата постапка е уште пооправдана кога се 
има предвид наметливата хоризонатла (деветпати по- 
голема од висината на фреската). Се чини дека хро- 
матската физиономија на фреската била најмногу из- 
ложена на критички забелешки.34 За жал, и моите кон- 
статации ги донесувам индиректно, co посредство на 
дедукцијата. Според тоа, засновани и врз пишаниот 
збор и врз уметниковите укажувања, тие се движат во 
сферите на релативната вистина и апроксимативните 
тврдења. Факт е дека Лазески имал големи дилеми 
во однос на изборот на најсоодветно колористичко 
проседе. Се определува за позгасната темна гама на 
бои, на тонски решенија за да ги истакне стилските и 
содржинските елементи на делото. Темните и топли 
нијанси на констенливо-црвено, кармин, ќерамидово, 
темноокер, згаснато жолто, преку пасажите на масли- 
несто зелените и деликатните виолетови, ги контра- 
стира co сиво-сините студени нијанси на сенката.

Co вака постигнатата модулација на бојата ве- 
што е соопштен ненаметливиот, благо сугериран во- 
лумен. Спротивставеноста на светло-темната и то- 
пло-студената го создава неопходниот ритам. Темноз- 
гаснатата доминантност на колоритот Лазески тенден- 
циозно ја спроведува за да ја намали дистанцата меѓу 
посматрачот и делото. Топлата темноцрвена скала од 
бои сакала да биде во логична релација co идејната 
врелина на темата. Меѓутоа, овие размислувања, во 
крајната импресија, визуелно го приближуваат делото 
до очите, но го намалуваат волуменот на просторот и 
го затемнуваат, спуштајќи го уште понагласено таван- 
от. Посветлиот регистар или, како што забележува 
критичарот Ото Бихаљи Мерин, ,,една попрозрачна, 
подисонантна палета од бои повеќе би му одговарала 
на овој цртеж35 и би ги валоризирала поуспешно 

and warm-cold create the indispensable rhythm. The fa
des darkness dominant in the colours is tendentiously 
applied by Lazeki so as to shorten the distance between 
the observer and the work. The warm scale of dark reds 
is intended to be logically related to the heat of ideas in 
the subject. Yet, although these reflections do bring the 
work visually closer to the eyes in the final impression, 
they also lessen the volume of the space and darken it, 
making the ceiling look even lower. A lighter register, or 
as the critic, Oto Bihalji Merin, noted, “a more translu
cent, dissonant palette of colours would have suited this 
drawing better”35 and would have brought out more suc
cessfully “the functional elements of the architecture” 
(Alfred Roth), for the fresco undoubtedly had creative 
power in relation to the space. Nobody denies in princi
ple the cultivated colour, the expert handling of it, or the 
skilful range of gradations Lazeski makes. The problem 
is the appropriacy of the colours to the components of 
the subject, space and comosition.

The immense lenght of the wall, and the conse
quent impossibility of encompassing it all in one’s field 
of vision, imposed one single possible principle for the 
composition of the fresco: its division into compart
ments of varyng dimensions. For this very reason the 
critic, Antonie Nikolovski's35, view that the work has no 
central theme is unjustified. Tindeed, this composition, 
divided in this case into seven interdependent units, 
bound to one another (in the thematic and artistic sen
se) would have no artistic logic if it were centralised, for 
the focus makes nonsense of the argument of the physi
cal laws of the human constitution. If the artist is in a si
tuation where he can only capture an integral view with 
the wide-angle photo-objective, is the artistic and aes
thetic approach suggested not then justified? This time 
trut is, of course, on the artist's side. With his skilful, bal
anced and rhythmical sections, the painter creates a dis
persed and free composition with an epic breadth and 
elan.

The stylistic approach in this fresco, and in almost 
all the other murals which were to follow, belongs to a 
cubist, constructivist family, all the members of which 
are striving towards a synthetically solid unity. The form 
in this stylistic organisation is ascetically compact and 
concentrated on the essential features of the shapes. 
The collective dimension of suffering, resistance and vic
tory and the common sense of the moral have an ex
pressionist ring. Both the constructivist and the expre- 
sionist movemens are characteristic of this work and we 
also know them from our medieval artistic heritage. Here 
they merely appear in their more modern version. The ar
tist explained his position in this regard long ago, having 
an unbounded belief in its genuinely rooted existence on 
he one hand and in the bold, modern caesura of geome
try on the other. We encounter Lazeski’s individual com- 
tribution in the union of these two prinipal movements 
and their transformation.

The critics received this work as comparable to a 
line going from Goya through Vozarevid and Picasso to 
the Mexican moralists. Although the elements of similari
ty, priximity, identity and coincidence are a logical reper- 



„функционалните елементи на архитектурата (Алфред 
Рот), бидејќи несомнено фреската има креативна моќ 
во однос на просторот. Во принцип култивираниот ко- 
лорит, умешното манипулирање co бојата, вештите 
градации на Лазески - никој не ги оспорува. Станува 
збор за сообразеност на содржинските, просторните 
и комлозициите составки co хроматиката.

Пренагласената должина на ѕидот, неможноста 
едновремено да се опфати целосно во видното поле, 
наметнува еден единствен можен принцип на компо- 
зициско решение: поделба на компартименти co раз- 
лична димензија. Токму затоа е и неоправдано мисле- 
њето на критичарот Антоние Николовски36 дека дело- 
70 нема централна тема. Всушност, композицијата, по- 
делена во случајот во седум целини, меѓусебно за- 
висни и поврзани (тематски и ликовно), немало никак- 
ва ликовна логика да биде централизирана, зашто 
композицискиот фокус го обесмислува аргументот на 
физичките законитости на човечката конституција. Ако 
е во состојба само широкоаголен фото-објектив да го 
каптира моментот на интегралното согледување, се 
оправдува ли само co тоа сугерираната ликов- 
но-естетска постапка? Се разбира дека овојпат висти- 
ната е на страната на авторот. Co вешто врамнотеже- 
ните ритмички секции, сликарот создава дисперзи- 
рана и слободна композиција, co епска широчина и 
замав.

Стилската постапка во оваа фреска и такаречи 
во сите други ѕидни композиции што следат, припаѓа 
кон едно кубистичко-конструктивистичко семејство 
во кое сите членови се стремат кон едно синтетички 
цврсто единство. Формата во таа стилска организаци- 
ја е аскетски комлактна, концентрирана на есенцијал- 
ните специфики на облиците. Колективната димензија 
на страдањето, отпорот и победата и возбудувачкиот 
common sense на фабулата, ослободуваат еден ек- 
спресионистички звук. И конструктивистичката и ек- 
спресионистичката насока му беа својствени на ова 
творештво, а ги знаеме и од нашите средновековни 
уметнички трезори. Сега тие само се јавуваат во своја 
поусовршена верзија. За нив уметникот се изјаснува 
многу одамна неограничено верувајќи во фактичкиот 
корен на постоењето, од една страна, и во совреме- 
ните смели цезури на геометријата, од друга. Во обе- 
динувањето на овие две главни насоки и нивната 
трансформација ги наоѓаме индивидуалните придоне- 
си на авторот.

Во одзивите на критиките за ова остварување се 
соочување co споредби што одат од Гоја, преку Во- 
заревиќ и Пикасо, до мексиканските муралисти. Иако 
елементите: сличност, блискост идентичност, коинци- 
денција, се логика и реперкусија на епохата на која * 
припаѓаме и, според тоа, се ослободени од пежора- 
тивниот призвук, тие често, а и во случајов исто така, 
се неоправдано имплицирани или неаргументирано 
соопштени. На пример, за слоредбите во Возаревиќ37 
има најмалку оправдување. Факт е дека творештвото 
на овој уметник има големо влијание врз македонски- 
те уметници од средната генерација (Куноски, Кон- 
довски, Шијак, В.Ѓорѓиевски, Велков, Лозаноски). 

cussion of the epoch to which we belong and are thus 
free of any pejorative undertones, they are often, as in 
this case, implied without justification or stated without 
sufficient argument. For example, comparisons wit Vo- 
zarevid37 are the least justifiable. It is a fact that this ar
tist’s work had a great influence on the Macedonian ar
tists of the middle generation (Kunoski, Kondovski, 
Sijak, V. Gorgievski, Velkov and Lozanoski). Yet we must 
bear in mind the time at which Lazeski was working on 
the fresco, for the accentuated geometrical stylisation in 
the Serbian painter's work only began in 1954 and invol
ved a loaded arabesque of lines (which is not the case 
with Lazeski). The only kinship between them is their 
common inspiration from Byzantine art. Lazeski has 
even less to do with the Kafkaesque or Beckettesque 
spirit of “the modern games of death" (Lazar Trifun- 
ovidjin Vozarevid’s work.

As far as Picasso’s influence is concerned, the 
preference of hundreds of Yugoslav artists for his work 
is well-known during the period of the liberation of our 
art from the constraints of socialist realism. “If, after all, 
a significant number of our artists acquired fame by 
using the expressionist and impressionist patterns, why 
should the way thorugh Picasso’s ideas be a priori nega
tive for the artist who has only just begun his painting 
career?"38 The stylistic cut of Picasso can be felt parti
cularly in Lazeski’s treatment of the horses and some 
parts of faces and hands, In some dramatic gestures, 
but there is no reason to make such generalised conclu
sions on te basis of sporadic details, thus unjustifiably 
destroying and making nonsense of the individual achie
vements and autonomy of the artist. What is the point of 
linking “Guernica” with the fresco in the railway station? 
A more minute analytical observation of the two works 
simply leads to the following conclusions: Picasso is not 
a painter of mass scenes and details (“Guernica” has fi
ve figures, plus a bull, a bird, a horse and a bust). The 
disturbing approach in Picasso clashes with the epic 
one in Lazeski, the monchromatism in the first with the 
rich scale of tones in the second. “Guernica” is the in
carnation of defeat, the NOV fresco that of victory. That 
which is the culmination of deformity in the one is only 
the cautious stylisation of the other. The high priest of 
modern art is also the high priest of cubism. Lazeski had 
known Picasso's work very well from his time in Paris, 
but he had moved in time with Byzantine fugues since 
his early childhood. “Art consists in the readiness of the 
intuitive spirit to make new combinations”39. In this re
gard Mi6a Popovic’s ideas are the most acceptable: 
“Perhaps the influence of Picasso's “Guernica" can be 
felt in this draft of the fresco, but that influence is nobly 
linked to the memory of the art in our medieval monaste
ries with a very personal note in the tretament of the dia
gonals”40. Comparisons witih the Mexican moralists are 
completely misplaced41. Let us ignore the fact that La
zeski learnt something of Mexican wall-painting as late 
as 1955, when the fresco was already shaped (according 
to the artist’s own testimony)42. In my opinion the only 
common link with this type of painting is the idea of the 
socialisation and humanisation of art.



Меѓутоа, треба да се има предвид времето кога Ла- 
зески ја работи фреската, зашто нагласената геоме- 
триска стилизација кај српскиот сликар почнува дури 
во 1954 г. и познава една оптоварена арабеска на ли- 
нии (што не е случај кај Б.Л.). Единствена сродност 
меѓу нив е заедничкиот инспиратор - византиската ум- 
етност. Уште помалку има нашиот уметник врска co 
кафкијанскиот или бекетовскиот дух на „модерните 
игри на смртга (Лазар Трифуновиќ) кај споменатиов 
сликар.

Што се однесува до влијанието на Пикасо поз- 
нато е преферирањето на неговото творештво од сто- 
тици југословенски уметници во периодот на ослобо- 
дувањето на нашата уметност од соц. реалистичките 
стеги. ,,Ако впрочем, значаен број наши уметници сте- 
кнаа реноме придружувајќи се кон експресионистич- 
ката и импресионистичката шема, зошто патот низ пи- 
касовите идеи би бил a priori негативен за уметникот 
кој тукушто ја почнува својата сликарска судбина.35 
Во третманот особено на коњите и некои делови од 
лицето и рацете, во некои драматични гестови, кај Ла- 
зески се чувствува стилизаторскиот рез на Пикасо, но 
тоа не е причина врз база на спорадични детали да се 
донесуваат така генерализирани општи заклучоци што 
неправедно ги уништуваат и обесмислуваат индивиду- 
алните придобивки и авторовата автономија. Што 
значи да се доведува Герника во врска co фреската 
во Железничката станица? Едно поминуциозно анали- 
тичко набљудување на двете споменати остварувања 
единствено води до следниве констатации: Пикасо he 
е сликар на масовни сцени и на детали (Герника има 
пет фигури, бик, птица, коњ и една биста). Вознемиру- 
вачкиот потход кај Пикасо се коси co епскиот кај Ла- 
зески, монохромноста кај првиот co богата тонска 
скала кај вториот. Герника е инкарнација на поразот, 
фреската за НОБ - на победата. Она што е кулминаци- 
ја на деформацијата кај едниот е само претпазлива 
стилизација кај другиот. Папата на модерната умет- 
ност е и папа на кубизмот. Лазески го познава одлич- 
но творештвото на Пикасо уште од престојот во Па- 
риз, но во координантите на византиските фуги се 
движи од раното детство.

„Творештвото се состои од готовноста на про- 
никливиот дух да прави нови комбинации".39 Во тој 
однос најприфатливо е мислењето на Миќа Поповиќ: 
„Можеби на овој картон се чувствува влијание на Пи- 
касовата Герника, но тоа влијание е благородно спо- 
ено co сеќавањето за декорациите од нашите сред- 
новековни манастири и co вдна мошне лична нота во 
третирањето на дијагоналите".40 Сосем депласирани 
се компарациите co мексиканските муралисти.41 Да го 
пренебрегнеме фактот дека Лазески дознава за мек- 
сиканското ѕидно сликарство дури во 1955 г. кога е 
веќе оформена фреската (според искажувањето на 
самиот автор).42 Според моето мислење, единствена- 
та заедничка нишка co ова сликарство е идејата за 
поопштествување и хуманизирање на уметноста. Зош- 
то тогаш не се цитираат сите уметници што го застапу- 
ваат тоа мислење? А да не повторуваме дека коренот 
на оваа мисла кај Лазески 'рти уште пред војната. Co

Why then do we not quote all the artists who re
present these thougts? There is no need to repeat that 
the root of this idea in Lazeski's work had already sprou
ted before the War. This Macedonian painter has nothing 
in common with the national Mexican style, the accen
tuated third dimension, the voluminousness, the angles, 
or the intense and varied orchestration of colours. Even 
further removed from him is the Mexican form of expres
sionism, based on realist, rather than cubist, foundations 
and identification of the importance of the artistic and 
thematic factors.

The process of geometrism and cubism is distin
guished by an individual way of reducing the forms de
pending on their function. We also find specific traits in 
the successive lining-up of shapes (heads, guns, fists), 
which appears as a kind of shy harbinger of op-art. The 
escalation of these stylisations can be seen later in La
zeski's stained glass, stylistically transformed into geo
metric abstraction.

Regardless of the conflicting view and reactions in 
the Yugoslav and Macedonian press, this fresco suc
ceeds in raising some essential questions of our time: 
that art should become a component part of the com
plex organism of life, that it should stir up and refresh its 
human, patriotic and revolutionary categories, that it 
should become a human possession and reveal some of 
the possible directions for the growth of the visual arts 
in our socialist society. In the composition of impres
sions and thoughts of critics, artists and others in Mace
donia43 and Yugoslavia, the attitude that this fresco was 
of exclusive importance had priority44. Yet the artist did 
not receive any commission of this or a similar type until 
1968. Although the fresco was lost in the dust of the na
tural elements in the catastrophic maelstrom of the ear
thquake, Lazeski was awarded the federal “4th of duly" 
Prize for the work (physically destroyed yet immortal as 
an idea) “as one of the important controbutions to Ma
cedonian and Yugoslav minumental painting"45. Yet in 
spite of his honest expressions of readiness (reported in 
the press) to repaint this grandiose work, his desire has 
remained hovering in the deaf realm of indifference.

Subsequently Lazeski completed several projects 
for new frescos and several large-scale paintings (of 
which some were never painted), basically following the 
stylistic characteristics of the NOV fresco. Bearing in 
mind that in these works he remained true to the artistic 
features which already constituted his stylistic individua
lity and his basic artstic thesis, we shall olny linger over 
those insignificant changes which are immanent in the 
new works.

The canvas of THE ILINDEN UPRISING45 (1968; 
3 x 6m) was painted with outstanding dynamism, achie
ved with a network of entwined diagonals and masses 
laid out with irregular width. The figures and the compo
sition have clearly been conceived geometrically, follo
wing an escalation in simplification in relation to the NOV 
fresco. The rich narration, inspired by the revolutionary 
theme of Hinder», streams through them. The colour pro
cesses follow a vivace of contrasts, from warm reds to 
blue-green shades.



националниот мексикански стил, нагласената трета 
димензија, волуминозноста, ракурсите, интензивната 
и разновидна колористичка оркестрација, македонс- 
киот уметник нема ништо заедничко. Уште помалку му 
е близок експресионизмот на Мексиканците заснован 
врз реалистички, а не врз кубистички основи и иден- 
тификацијата на значењето на ликовниот и содржин- 
скиот фактор.

Процесот на геометриско-кубистичката акција го 
одликува индивидуален начин на редукција на форми- 
те, зависно од нивната функција. Специфичности 
наоѓаме и во сукцесивното редење на облиците (гла- 
ви, пушки, тупаници), што се јавува како некаков сра- 
межлив предвесник на оп-уметноста. Натаму ќе ја ви- 
диме ескалацијата на овие стилизации во неговите ви- 
тражи, стилски трансформирани во геометриска ап- 
стракција. Без разлика на неуедначените мислења и 
реакции во југсловенскиот и во македонскиот печат, 
оваа фреска успева да постави некои суштински 
прашања на времето: уметноста да стане составен 
дел од сложениот животен организам, да ги поттикну- 
ва и освежува хуманите, патриотски револуционерни 
категории, да стане јавна сопственост, да укаже на 
некои од можните насоки за развојот на ликовните 
уметности во нашето социјалистичко општество. Во 
средувањето на впечатоците и искажувањето на кри- 
тичарите, уметниците и други, од СРМ43 и од Југосла- 
вија има предимство мислењето за исклучителното 
значење на овој потфат.44 Меѓутоа, авторот не добива 
до 1968 г. никаква порачка од ваков или сличен ка- 
рактер. Иако во катастрофалниот вител на земјотре- 
сот, оваа фреска се губи во правта на стихијата, во 
1970 г. Лазески ја добива Сојузната четвртојулска наг- 
рада за ова дело (физичко уништено, но идејно 
бесмртно) — „како еден од значајните придонеси за 
македонското и југословенското монументално сли- 
карство”.45 Но, и натаму, покрај честите изразувања 
готовност да се обнови, односно преслика ова гран- 
диозно дело од страна на авторот (регистрирани во 
печатот), оваа желба останува во глувиот простор на 
незаинтересираноста.

Во основата, следејќи ги стилските карактери- 
стики на фреската за НОВ, во следните години умет- 
никот прави повеќе проекти за нови фрески и неколку 
слики во голем формат (од кои некои нема да бидат 
реализирани). Имајќи предвид дека во овие дела 
останува доследен на оние ликовни особености што 
се веќе негова стилска специфичност и основна ли- 
ковна теза, ќе се задржиме само на оние незначител- 
ни измени што им се иманентни на новите остварува- 
ња.

Платното ИЛИНДЕНСКО ВОСТАНИЕ48 (1968; 3 
х 6 м) е реализирано co извонредна динамичност, 
постигната co мрежа на испреплетени дијагонали и 
неправилни широко осмислени маси. Фигурите и ком- 
позицијата се јасно геометриски конципирани, сле- 
дејќи една ескалација во упростувањето во однос на 
фреската за НОВ. Низ нив струи богатата нарација 
испирирана од револуционерната содржина на Илин- 
ден. Колористичките процеси следат едно vivace на 

30

In 1968 Borko Lazeski signed a contract with “Var- 
dar Film” to work on a wall-painting on the theme of Tsar 
SAMOIL and his blinded soldiers for the film "Neretva”. 
The canvas of the project remains extant (and is today at 
“Vardar Film”). The composition in the SAMOIL painting 
(1969, oils, 3,5 x 5 m) is asymmetrically placed and fol
lows a vertical rhythm of movement. In the right part 
stands the large white figure of Tsar Samoil, while some 
dozens of blinded soldiers with hopelessly raised heads 
and horizontally placed arms conjure up the general at
mosphere of hallucination and delirium. The staticness 
of the figures is broken by the pathetically deformed he
ads which remind us of the surrealist ring present in the 
work of the French painter, Odilon Redon. The successi
ve arrangement of the characters, geometrically simpli
fied, does not try to evade a general impression of cold 
schematization. In the numerous sketches for this work 
some very interesting ideas of composition are to be 
found.

The original sketches for the fresco SUTJESKA 
(fresco-buono, 1972, 3, 137 x 195 m)47 were made in 
Belgrade in 1961 for the Yugoslav competition on the 
theme of “Sutjeska” for a fresco in the Yugoslav Execu
tive Assembley building in Belgrade48. The clash is 
shown in the striking, broken, slanted line of fighters 
who rush down powerfully on the enemy, presented in a 
state of humility in the bottom right-hand corner. In this 
all-round vision of people, animals, weapons, bridges 
and rocks, the general movement is the force which ba
res the violence of the battle. The shapes are strikingly 
simplified with the sharp cuts of geometrical reduction. 
There is a whole impressive system of drastic contrasts: 
light and dark, hot and cold, tranquillity and dynamism, 
straight and broken brushstrokes.

The chromatic construction is built on vibrant reds, 
light chestnuts, oranges and pale yellows, contrasted 
with blue-greens and olive shades (via violet-blues and 
greys). The element of optical effects already mentioned 
is even more accentuated with the frequent repetitions 
of one and the same shape.

In his last fresco, NOV II (fresco-buono, 1976; 3, 7 
x 8 m), in the Public Accoutancy building in Skopje, La
zeski again did not renounce the revolutionary past as a 
thematic principle, nor the technique of murals, nor the , 
desire to make an intense contact with the public 
through art. With a painful, nostalgic reflection of the 
past, he again painted the suffering, victorious con
quests of the War, so that they might not fade into the 
oblivion of time. The monumental, dignified picture of the 
fighters arouses in us reminders of the artist's individual 
mythology, clearly declared twenty years previously. Alt
hough radical transformations are not a feature of this 
fresco, we find certain characteristics in it which distan
ce it from the murals already mentioned: an affirmation 
of colour expressed with more earthy colours and grea
ter contrasts, a separation of particular parts of the body 
(similar to the futurist approach) and a more evidently 
conveyed principle of divergency, carried out with a mi- 



контрасти, од топло црвени до сино-зелени нијанси.
1968 г. Борко Лазески склучува договор co 

,,Вардар филм" за изработка на ѕидна композиција co 
мотив: Цар САМОИЛ и неговите ослепени војници, за 
филмот ,,Неретва“. Од овој проект е останато платно- 
то (денес се наоѓа во „Вардар филм“). Композицијата 
во Самоил (1969, масло 3, 5 х 5 м.) е асиметрично 
поставена и следи еден вертикален ритам на движе- 
ње. Во десниот дел стои белата монументална фигура 
на цар Самоил, а десетици ослепени, co безнадежно 
издигнати глави и хоризонтално поставени раце, ја 
сочинуваат општата амбиентална атмосфера на халу- 
цинации и бладања. Статичноста на фигурите ја разби- 
ваат патетично деформираните глави, кои не пот- 
сеќаваат на надреалистичката озвученост присутна кај 
францускиот сликар Одилон Редон. Сукцесивниот ре- 
дослед на личностите, геометриски упростени, не го 
одбегнува студениот шематизам како општ впечаток. 
Во бројните скици за ова дело среќаваме мошне ин- 
тересни композициски решенија.

Идејните скици за фреската СУТЈЕСКА (фрес- 
ко-боно 1972; 3, 137 х 5, 195 м)47 се работени во 1961 
г. во Багдад, за југословенскиот конкурс на тема 
„Сутјеска“ за зградата на СИВ во Белград.49 Судирот 
е решен co самата наметливо прекршена коса линија 
на борците, кои устремно јуришаат на непријателот, 
презентиран во состојба на понизност во десниот до- 
лен агол. Во овој поноптикум на луѓе, животни, оруж- 
је, мостови и карпи, општата раздвиженост е онаа си- 
ла што го разголува полетот на битката. Облиците се 
наметливо поедноставени co острите резови на гео- 
метриските редуцирања. Впечатлив е цел еден си- 
стем драстични контрасти: светло-темно, топло-сту- 
дено, спокојство-динамика, прави и прекршени поте- 
зи. Хроматската конструкција се гради co звучни 
црвени, светло костенливи, портокалови и бледожол- 
ти односи спротивставени (преку премините на виоле- 
тово-сините и сивите) на модро-зелените и маслине- 
стите сенки. Co честите повторувања на еден и ист 
облик понагласено се реализира веќе спомнатиот 
елемент на оптички ефекти.

И во последната изведена фреска: НОВ (фрес- 
ко-боно; 1976; 3,7 х 8 м.) во зградата на СОК-Сколје, 
Лазески не се откажува од револуционерното минато 
како содржинско начело, од техниката на муралите, 
од желбата за интензивни средби на публиката co ум- 
етничкото дело. Co носталгично-болен рефлекс на 
минатото одново ги слика страдалничко — победнич- 
ките походи од НОВ за да не згаснат во заборавот на 
времето. Монументалните достоинственички претста- 
ви на борците ги будат во нас реминисценциите за ин- 
дивидуалната митологија на авторот, јасно деклари- 
рана пред дваесет години. Иако радикалните транс- 
формации не * се особина на оваа фреска, во неа 
наоѓаме некои специфичности што ја дистанцираат од 
веќе спомнатите мурали: афирмација на бојата изра- 
зена co посочен колорит и поголеми контрасти, удво- 
јување на одделни делови од телото (слично на пос- 
тапката кај футуристите) и поевидентно спроведен 
принцип на дивергентност, реализиран co цртачки ми- 

nuteness in the drawing (details in some shapes), wide 
surfaces, more energetically directed clusters of optimi
stic light and life energy. This is Lazeski's only wall-pain
ting which, owing to its excellent location and inevitable 
dialogue with the public, gives an everyday value to the 
quintessence of Marx’s idea of the identification of life 
and art. At the same time the artist’s motto of “art 
everywhere and for everyone" grows more completely 
from a theoretical treatment of the idea into practice in 
reality.

stained glass

After a significant, long break of twenty years (from 
Momaijean 1947/8 to 1970) Lazeski was offered the 
chance of working on a technique which he also loved 
— that of stained glass. This artistic invention has just as 
long a tradition as fresco-painting. It developed from the 
windows of the basilicas in the 4th and 5th centuries 
through the Romance epoch to experience its climax in 
the Gothic period (when it became an organic prt of ar
chitecture) and then to decline constantly until the 20th 
century, when, usually free of religious implications, it 
has known a renaissance. In the modern era stained 
glass and glass-engraving fulfil a significant artistic and 
aesthetic function together with architecture (through 
colour, lines, planes) or, as Paul Damaz says, “it creates 
the light and atmosphere of the space and in that way 
has a direct influence on the architecture"49.

Lazeski finally made his first stained glass in Mace
donia in 1971 under the title of Fervour (3 x 12 m) in the 
Stopanska Banka, Skopje. Set in the bottom part of the 
facade, it follows the everyday dynamic rhythm of the ci
ty and forms unbroken contacts with people. Unfortuna
tely, however with the final shape of the shopping cent
re, this work today really has to struggle hard and des
perately for adequate light and space. The overhanging 
architectural block covering it takes away the necessary 
air and ruins the most important mission of the stained 
glass, that of providing a source of light (yet another 
proof of the one-dimensional way of thinking and extre
me neglect of cooperation between architects, 
town-planners and atists). While making the stained 
glass, the painter considered that the basic constructive 
element of glass-engraving — the metal network — was 
indisputable. This necessary lead drawing seems almost 
created for the free games of abstraction50, which is im
peccably linked with the simplicity of modern architectu
re. Every technique has its own system of codes which 
must be respected in order to justify the end. The artist 
used this konwledge consistently51, abandoning the al
ready well-known iconography of his murals. In the act 
of simplifying his previous experience he put the rational 
approach first. This determined a mathematical organi
sation. The mobility and optical play are a result of the 
variations of lines, which vary in size, character and 
thickness (crooked and straight, long and short), the va
riation of forms (irregular and regular squares, triangles, 
rhomboids...), of contrasts of colours (cold and hot, light 
and dark) and the different structures of the material. 



нуциозности (деталјизирање кај некои облици), широ- 
ки површини, поенергично насочени снопови на опти- 
мистичка светлина и животна енергија. Ова е единст- 
вена ѕидна композиција на Лазески, што, поради из- 
вонредната локација и неизбежниот дијалог co публи- 
ката, секојдневно ја волоризира квинтесенцијата на 
Марксовата идеја за изедначување на животот и 
уметноста. Истовремено, девизата на авторот: умет- 
ност насекаде и за секого" најцелосно прераснува од 
теориска разработка на идејата во практика на 
стварноста.

в итражи

По една значајна, подолга од две децении пауза 
(од Момежан 1947/48 до 1970 г.) на авторот му се да- 
ва шанса да работи на едно исто толку сакана техника 
— витражот. Овој ликовен изум познава исто така 
долга традиција како и фреската. Се развива од про- 
зорците на базиликите во и в., натаму во романската 
епоха, за да доживее климакс во готскиот период 
(кога станува органски сраснат co архитектурата), a 
потоа константен пад сд до XX век, кога, најчесто ос- 
лободен од религиозните импликации, доживува пов- 
торна ренесанса. Во модерната ера витражот или ста- 
клописот, покрај архитектонската, врши и значајна ли- 
ковно-естетска функција (преку боја, линии, планови) 
или, како што вели Пол Дамас: ги создава светлината, 
амбиентот на просторот и, на тој начин, има директно 
влијание врз архитектурата.мв

Лазески конечно во 1971 г. го работи првиот ви- 
траж во СРМ под назив ПОДЕМ (3 х 12 м.), во Сто- 
панската банка — Скопје. Поставен во долниот дел на 
фасадата, тој го следи секојдневниот динамичен ри- 
там на градот и остварува непрекинати контакти co 
луѓето. Меѓутоа, за жал, co дефинитивното оформува- 
ње на Трговскиот центар, денес ова дело навистина 
доживува мачни и безнадежни напори за адекватна 
светлина и простор. Надвиснатиот, закрилинички пос- 
тавен архитектонски блок, му го одзема потребниот 
воздух и ја нарушува најзначајната мисија на ви- 
тражот: извор на светлина (уште еден доказ за едно- 
димензионално размислување, за крајно оглушување 
од соработката меѓу архитектите, урбанистите, умет- 
ниците и сл.). Правејќи го витражот, сликарот ја имал 
предвид неприкосновеноста на базичниот конструкти- 
вен елемент на стаклописот — металната мрежа. Овој 
нужен оловен цртеж речиси е создаден за необврз- 
ните игри на апстракцијата,50 која беспрекорно се 
поврзува co едноставноста на современата архитек- 
тура. Секоја техника има свој систем на кодекси што 
бараат почитување за да ја оправдаат целта. Авторот 
го користи доследно ова сознание5’, напуштајќи ја 
својата веќе позната иконографија од муралите. Во 
актот на поедноставувањето на претходните искуства 
предничи рационалниот пристап. Последниов се 
определува за математичка организација. Мобилноста 
и оптичката игра се резултат од варијациите на раз- 
лични по големина, карактер и густина линии (криви и 
прави, долги и куси), форми (неправилни и правилни 

The artist leaves the most important effect in the glass 
to the colour, which is superior to the form, the drawing 
and the rest of the artistic elements. It is intentionally in
trusive with all its vibrancy, significance and originality, 
spreading its rich spectrum of effects over the space. It 
is achieved on the basis of the wide gamut of shades 
which blend into one another. The azure blues, Paris and 
Prussian blues and the greens entwine with yellow oran
ges, reds and carmines through a whole scale of a we
alth of half-tones. The noble horizontal of the warm co
lours, which breaks up the vertical rhythm, can be seen 
in the interference of the contours. The white surfaces, 
especially in the upper and lower part, give a more airy 
quality to the whole composition. Great credit should be 
given to the carefully chosen glass of exclusive quality 
for the ceremonial, almost spiritual atmosphere of the 
crescendo of colours. The fragmnts in which pieces of 
glass, worked and fired by the artist himself, are ingrai
ned, create special effects with their outstandingly subt
le nervous system of inner drawing and their varied 
structure. The abstract organisation and polychromism 
which animate the space are the two essential transfor
mations in Lazeski’s artistic morphology which we are to 
meet in his future glass-engraving with only small chan
ge.

THE ILINDEN MEMORIAL was built from the be
ginning with the ambition of realising the essential syn
thesis of the arts. In spite of certain inconsistencies in 
the common idea (from an integral viewpoint), work re
sulted from the cooperation between Lazeski and the ar
chitects with which we should be satisfied. As opposed 
to all the other works by this artist in this domain, the 
demands and laws of stained glass are here applied with 
the most consistency: the logical correspondence of the 
light outside with the inner space. The strength, direc
tion and characteristics of the rays of light, breaking 
through the kaleidoscope of the stained glass, are ap
propriately reflected on the ascetically pure interior sur
faces. This light mobile, constatly varying the optical di
mensions of the interior, reacts simultaneously to the 
passing of tone, from dawn to dusk, from autumn to 
summer. The ellipsoid forms od these four pieces of 
glass set in the Hinder, Memorial (1972 — 74) 4(4,2 x 6,5 
m or 100 sq. m.) with different geographical orientations 
are spread out above the galleries like colour dominants 
which break the ’subdued' aesthetics and monotony of 
the white surfaces of the interior. Conforming to the 
nonfigurative environment of the interior, these single 
aspects of colour bring the place alive and endow it with 
certain mythical attributes"52. In style the glass follows 
the line of geometrical order and each piece is separate
ly based on a particular gamut of colours: blues, yello
wish oranges and greens. In the harmony of shades 
contrasting aspects are discreetly added which leave an 
impression in the overall view of a fluid and transparent 
filtering of light. In the numerous original ideas for these



квадрати, триаголници, ромбоиди...), контрасти на бои 
(студени и топли, светли и темни) и разновидни струк- 
тури на материјалот. Најзначајното дејство во ви- 
тражот уметникот го препушта на бојата, супериорна 
во однос на формата, цртежот и другите ликовни еле- 
менти. Се наметнува интенционално co сета звучност, 
прегнантност и изворност, ширејќи ги своите богати 
спектрални ефекти во просторот. Одгледувана е врз 
основа на богата и широка гама на нијанси што се 
разлеваат една во друга. Азурните сини, парисќо мод- 
рата, пруско сината и зелените се испреплетуваат co 
жолто-портокалови, црвени и кармин тонови, низ цела 
скала раскошни полутонови. Во интерференциите на 
контурите се распознава благородната хоризонтала 
на топлата хроматика што ги разбива вертикалните 
ритми. Белите површини, особено во горниот и дол- 
ниот дел, * даваат повоздушест карактер на целата 
композиција. За свечената, речиси спиритуелна ат- 
мосфера, на ова колористичко крешчендо голема 
заслуга му припишуваме на грижливо одбраното, ис- 
клучително квалитетно стакло. Посебни ефекти созда- 
ваат фрагментите во кои се враснати парчиња стакло 
обработувани и печени од самиот автор, co извонред- 
но суптилна нерватура на внатрешниот цртеж и разно- 
видна структура. Апстракната организација и полихро- 
мијата, кои го анимираат просторот, се двете сушт- 
ински преобразби во ликовната морфологија на авто- 
рот, што co мали промени ги среќаваме во сите него- 
ви идни стаклописи.

Споменикот на ИЛИНДЕН од почеток е граден 
co амбиција да ја оствари суштинската синтеза на ум- 
етностите. И покрај извесните недоследности на заед- 
ничката диеја (при едно интегрално согледување), од 
соработката на архитектите co Лазески резултираат 
остварувања co кои треба да бидеме задоволни. За 
разлика од сите уметникови реализации од овој де- 
мен, овојпат најконсеквентно се спроведени барања- 
та и законитостите на витражот: лигична кореспонден- 
ција на надворешната светлина co внатрешниот про- 
стор. Интензитетот, насоката и особините на светлос- 
ните зраци, прекршувајќи се низ калеидоскопот на 
стаклописот, соответно се рефелткриаат врз аскетски 
чистите ентериерни површини. Симултано на тонските 
премини, од мугри до зајдисонце, од есен до лето, 
реагира овој светлосен мобил што постојано ги вари- 
ра оптичките димензии на внатрешноста. Елипсовид- 
ните форми на овие четири витражи сместени во спо- 
меникот на Илинден 1972—1974 [4 (4,2 х 6,5 м или 
100 мг)], co различна географска ориентација, се рас- 
крилени над галериите како колористички дмоминан- 
ти што ја разбиваат скржавата“ естетика и монотонија 
на белите плотни во ентериерот. Сообразувајќи се co 
нефигуративниот анвиронман на внатрешноста, овие 
единствени колористички акценти го оживуваат ам- 
биентот и му даваат определени митски атрибути".62 
Витражите стилски ја следат линијата на геометрис- 
киот ред, а секој одделно се темели врз определена . 
гама: сина, жолто-портокалова и зелена. Во валерис- 
ките акорди дискретно се вметнати контрасни акцен- 
ти што во севкупното согледување оставаат впечаток 

works very exciting proposals are to be found, which are 
unusually bold and interesting in their experimentation 
and to which the future can be expected to be favourab
ly inclined.

THE STAINED GLASS ABUNDANCE IN THE NA- 
RODNA BANKA", Skopje, (1975; 2, 9 x 3,5 m) does not 
conform to the two basic ideas of this technique. On the 
one hand, instead of being a source of light, it is artifi
cially lit and, on the other hand, the number of people 
who see it is limited and select. A symbolic play of forms 
(made with alternating crooked and strictly straight li
nes) and pure colours (from white, through red, violet, 
green and blue, to chestnut with red accents) develop in 
waves from left to right from the strict focus. The chan
ges in tone are achieved with a differing thickness of 
glass surfaces. The core of the composition, in which 
several egg-like shapes are set, seems to continue its 
movement in the vertical plane of the space.

In the stained glass, THE LIGHTS OF THE PAST 
(1975; 2(10 x 2,5 m)), built into the ceremonial hall of 
the macedonian Academy of Arts and Sciences, the two 
accentuated vertical also lack natural light and the possi
bilities for corresponding lighting are difficult to realise. 
Various shapes of letters make up the composition 
through the interplay of which educational activities are 
symbolised. The warm range of chestnuts, quiet yellows 
and oranges conforms to the integral colour arrange
ment of the interior.

the baghdad period, 1959 — 67

On December 15, 1959, Lazeski left for Iraq where 
he was to stay until September 19, 1967, as a lecturer in 
the Baghdad Academy of Art (teaching composition and 
monumental techniques). Side by side with his teaching, 
he very quickly fitted into the artistic circles in the coun
try and became a member of the Baghdad Modern Art 
Group and the Iraq Society of Artists. He took part in 
their collective exhibitions and organised three one — 
man shows (1962, 1966 and 1967).



на флуидно и транспарентно филтрирање на светлина- 
та. Во бројните идејни решенија за овие дела се 
наоѓаат мошне возбуделиви предлози, невообичаено 
смели и интересни во експериментот, на кои очекува- 
ме иднината да им биде благонаклонета.

ВИТРАЖОТ „ИЗОБИЛСТВО" во „Народната бан- 
ка“ — Скопје (1975; 2,9 х 3,5 м.) не им одговара на 
двете основни мисии на оваа техника. Од една стра- 
на, наместо да биде вруток на светлина, тој е вештач- 
ки осветлен, од друга страна, бројот на луѓето што се 
среќаваат co него е ограничен и одбран. Граден е co 
готска композициска структура. Од строгиот фокус, 
лево и десно, во бранови се развиваат симболични 
игри на форми (решени co разиграни криви и строги 
прави линии) и чисти бои (од бела, преку црвена, вио- 
елтови зелени и сини, до костенливи co црвени на- 
гласувања). Тонските менувања се постигнуваат co 
различна дебелина на стаклените плочки. Јадрото на 
комлозицијата, во кое се сместени повеќе јајцевидни 
облици, има можности за продолжение на движење- 
то во вертикалата на просторот.

Во стаклописите СВЕТЛИНИТЕ НА МИНАТОТО 
[1975; 2 (20 х 2,5 м.)], вградени во свечената сала на 
Македокската академија на науките и уметностите, — 
Скопје, двете нагласени вериткали се исто така над- 
вор од природната светлина, co тешко остварливи 
можности за соодветно осветлување. Композицијата 
ја прават разновидни облици на букви, низ чија испре- 
плетена игра се смиблизираат акциите на просвети- 
телството. Топлата гама на костенливи, смирено жол- 
ти и портокалови нијанси, е сообразена co интеграл- 
ниот колористички аранжман на ентиериерот.

багдадсни период, 1959 — 1967

Ha 15.Х 1959 г. Лазески заминува за Ирак, каде- 
што останува до 19.X 1967 г., како професор на Висо- 
ката академија за ликовни уметности во Багдад (пре- 
дава композиција и монументални техники). Напоред- 
но co педагшката дејност, набргу се вклучува во ли- 
ковните кругови на оваа земја и станува член на Баг- 
дадската модерна ликовна група и на Ирачкото умет- 
ничко друштво. Учествува на нивните колективни из- 
ложби, а приредува и три самостојни (1962, 1966 и 
1967 г.).

Освен тесната соработка co студентите, заед- 
ничкото изведување на фрески, мозаици и стаклописи 
и изложување на резултатите (дотогаш овие техники 
не се изучувани во Ирак), престојот на Блискиот 
Исток, во времетраење од шест и пол години, се од- 
ликува и co плодно штафелајно сликартство (околу 
100 слики). Тоа е, всушност, неговиот најбогат фундус 
на масла создадени како пандан на монументалните 
остварувања. Го одликува ликовна блискост co про- 
дукцијата на авоторот од петтата и шестата деценија, 
надоврзување на веќе јасно кажаните стилски обеле- 
жја. Инспиративните лретексти ги наоѓа во необич- 
ниот и, за него, нов животен амбиент co сите нацио- 
нални питорескности: сиести, одење на вода, средби,

Apart from his close cooperation with his students, 
joint execution of frescos, mosaics and stained glass 
and exibition of the results (these techniques had not 
previously been studied in Iraqa), Lazeski's stay in the 
Middle East, lasting six and a half years, is also distingu
ished by his prolific oil paintings (about 100 pictures). 
This is in fact his richest fund of oils, painted to match 
his large-scale words. The paintings are distinguished by 
thair artistic proximity with his production of the forties 
and fifries; an addition to already stated stylistic featu
res. The inspirational pretxts are found in the unusual 
and in what was a new living environment for him with all 
its national picturesqueness: siestas, going for water, 
meetings, conversations, getting together, drinking tea 
and other similar rituals and everyday customs; existen
ce in the desert, market and town; Arab men, women 
and children, especially the Bedouin. In a word, he 
paints people of that clime, in that architecture, the we
ather and its influence on Man (Gold Sand, Market, Yarn, 
July in Baghdad — 1965, In the Desert, Town Girl, Sadd
le-Blanket, Landscape - 1966, Siesta, Madonna and 
Child, The Empire of the Sun — 1966/67, etc.).

These works, painted in the hot glare of the sun 
and the light reflections of the landscape, in an atmos
phere of new visual sensations, are mainly expressed in 
the form of a closer link with reality (geometrized figura
tion) on the one hand and a freer reaction which expres
ses the invisible structures of feelings (non-figuration) 
on the other hand. The first are painted in the most va
ried formats (on wood, plate or canves) with the use of 
oil, gold foils and some non-painting materials. In this 
way the smooth structure is contrasted with the rough. 
A rhythmical effect is also created by the wide, geome
trically laid-out shapes of the figures, architecture and 
the other inventory of objects, with abstractly painted, 
yellowy-gold backgrounds. The lines, moving in the di
rection of cubist laws, outline the shapes and at the sa
me time distance them from the background. We can re
cognise them from the frescos and temperas of Paris, 
now set in a new context with another mision of content.



разговори, седенки, пиење чај и други слични ритуали 
и секојдневни обичаи; пустински, пазарни, градски и 
други опстановки; арапски мажи, жени и деца, посеб- 
но бедуините. Накусо, ги слика луѓето од тоа поднеб- 
је, во таа архитектонска организација, климата и нејзи- 
ното влијание врз човекот (Златен песок, Пазар, Сук, 
Јули во Багдад - 1965, Во пустината, Градска девојка, 
Абаја, Пејзаж- 1966, Сиеста, Мадона и дете, Царство- 
то на сонцето - 1966/67 и др.).

Овие дела, создадени во врелиот блесок на 
сонцето и светлосните рефлекси на пејзажот, во ат- 
мосферата на нови визуелни сензации, главно се из- 
разуваат во форма на поблиска врска co реалноста 
(геометризирана фигурација), од една, и послободна 
реакција што ги изразува невидливите структури на 
чувствата (нефигурација), од друга страна. Првите се 
работени во најразлични формати (на дрво, панел, или 
платно) co употреба на масло, златни фолии и некои 
несликарски материјали. На тој начин, мазната струк- 
тура и ја спортивствува на грубата. Ритмичка игра соз- 
даваат и широките геометриски осмислени облици на 
фигурите, архитектурата и другиот предметен инвен- 
тар, co апстрактно насликаните златно-жолтни фоно- 
ви. Линијата, движена во насока на кубистичките за- 
конитости ги контурира облиците и истовремено ги 
дистанцира од заднината. Ја распчзнаваме од фрес- 
ките и темперите од Париз, сега сместена во нов кон- 
текст, co друга содржинска мисија. Композицијата ја 
решава на два начина: како вертикална и едноставна 
и како сложен организам на компартименти асиме- 
трично поставени како филмски кадри. Низ нив се од- 
вива подолга приказна: наративно - дескриптивните 
тенденции подразбираат определени симболично - 
метафорични инсерти, што наместа не го одбегнуваат 
декоративно - фолклорниот ефект. Постапката во не- 
кои слики, не само поради светлиот златен фон и тех- 
нолошките импликации - е блиска на средновековни- 
те византисни икони (најмногу кај мајките co деца). 
Драпериите на облеката, позициите на главите, блага- 
та стилизација и милозвучност на ликовите - одат во 
прилог на оваа констатација. За веродостојно преда- 
вање на ирачкото милје и секојдневие, за што Лазес- 
ки ќе добие многубројни ласкави оценки од ирачката 
критика 53, примарна улога има бојата. Сликата е гра- 
дена во топли созвучја (жолто, окер, портокалово, 
огненоцрвено, темна вишна). Студената гама (си- 
но-зелено, сиво) се употребува препазливо, како 
ненаметливи акцентирања. Темната палета кај фигури- 
те е во редовен контраст co светлината на златниот 
фон. Во статичкото достоинство на човечките преста- 
ви, жешкото сонце и немилосредниот интензитет на 
светлината, се доловени визуелните и сензориелните 
импресии од оваа блискоисточна земја.

„Најсилни му се делата чија вредност е зголеме- 
на co посебниот апстрактен афект во нив. На лример, 
сонцето, топлината, светлината и пустината - сето тоа 
комбинирано заедно и дава вистинска и природна 
убавина на играчката атмосфера..." 54, бележи арапс- 
киот хроничар. Апстрактните композиции ги каракте- 
ризира необврзно слободна игра на форми и бои, на

The composition has two forms: vertical and sim
ple, or a complex orfanism of compartments asymmetri
cally placed like frames from a film. A long story unfolds 
through them: narrative and descriptive tendencies im
ply certain symbolic and metaphorical inserts, which in 
places do not evade a decorative, folkloric effect. The 
approach in some paintings is close to medieval Byzanti
ne icons (mostly where there are mothers and children), 
not only because of the light gold background and tech
nological implications. The drapery of the clothes, the 
positions of the heads, the mild stylisation and the har
mony of the figures, contibute to this effect. In his credi
ble presentation of the Iraqi milieu and everyday life, for 
which Lazeski was to receive much flattering apprecia
tion from the Iraqi critics53, colour has the primary role. 
The painting is built in hot harmonies (yellow, ochre, 
orange, flame-red, dark cherry). The cold range 
(blue-green, grey) is used cautiously, for unobtrusive 
stress. The dark palette in the figures is in regular con
trast with the light of the gold background. In the static 
dignity of the human forms, the hot sun and merciless 
intensity of the light, the visual and sensorial imressions 
of the Middle-Eastern country are captured.

„The most powerful are the works, the value of 
which is increased by the special abstract effect in them. 
For example, the sun, the heat, the light and the desert, 
all combined, give a true and natural beauty to the Iraqi 
atmosphere"...54, notes an Arab art historian. The ab
stract compositions are characterised by a casual, gree 
play of forms and colours, granulated and smooth surfa
ces, light and dark. They evoke the same feelings as the 



гранулирани и мазни површини, на светло и темно. 
Предизвикуваат исто чуство како и сликите co фигура- 
тивен сликарски израз (Апстракција I, Апстракција I - 
1965, Композиција во црвено I, Композиција во црве- 
но I, Ритам - 1966 итн.).

Денес поголемиот дел од овој циклус се наоѓа 
на различни меридијани: во некои земји на Европа, во 
Канада, Индија, Цејлон, Ирак, Австралија и др.

И по враќањето во земјата, штафелајната про- 
дукција (иако co помал интензитет) се одвива симул- 
тано на монументалните изведби и главно се манифе- 
стира како геометриска апстракција во најблиска ко- 
релација co стилската физиономија на стаклописите, 
во одделни интервали припаѓајќи и на енформелската 
синтакса.

paintings with a figurative artistic expression (Abstrac
tion I, Abstraction II — 1965, Composition in Red I, Com
position in Red II, Rhythm - 1966, etc.).

Most of this cycle is to be found today in various 
meridians: in some countries of Europe, in Canada, the 
USA, Ceylon, Ifaq, Australia and other countries.

After his return to Yugoslavia his easel-painting (al
though with a lesser intensity) developed simultaneously 
with his large-scale projects and was mainly manifested 
as geometric abstraction in very close correlation with 
the stylistic physiognomy of his stained glass, belonging 
at separate intervals to informal syntax.

И, како што видовме, низ дијаграмот на овие 
пространи ликовни осцилации од цртежот до муралот 
- разгорувани од творечко љубопитство, Лазески не- 
престајно го потврдува концептот за слободниот тек 
на мислата: од рационалното до емотивното, од 
стварното до симболичното или имагинарното, во по- 
трага no своја уметничка вистина - како сведоштво за 
времето во овој простор и на оваа земја. А ликовните 
„траги" што ни ги доверува, нам и на генерациите што 
следат, го имплицираат интензитетот на пораката и 
трајноста на неговиот придонес во современата ма- 
кедонска ликовна уметност.

Соња Абаџиева Димитрова

As we have seen, across the diagram of these spa
tial artistic oscillations from drawing to murals, inspired 
by creative curiosity, Lazeski has unceasingly confirmed 
the concept of the free flow of thought: from the rational 
to the emotive, from the real to the symbolic or imagina
ry, in quest of his artistic truth — as testimony of the ti
me in this place and this country. And the artistic „trail" 
which he confides to us, to us and the generations to 
come, implies the intensity of the message and lasting 
nature of his contrubution to modern Macedonian art.

Sonja Abadrieva Dimitrova



ФУСНОТИ

') Единствена пообемна студија за Б. Лазески е напишана од 
д—р Штефка Цобељ, Борко Лазески — еден од учениците на Ан- 
дре Лот во Париз, Ликовна уметност, Скопје, год.П, бр. 2—3, 
1974/1977, стр. 15-28.

2) Големиот број денешни ликовни уметници родум од При- 
леп и нивната нагласена талентираност ги доведувам во врска co 
присутноста и дејноста на В. Рендиќ во овој град, во периодот 
1929-1941 г.

3) Бранислав Мирчевски, Револуцијата.инспиративен вруток, 
разговор co Борко Лазески, Културен живот, Скопје, бр. 5/6, мај — 
јуни 1977.

4Членови на грулата „Живот" била: Мирко Кујачиќ, Ѓорѓе Ан- 
дреевиќ—Кун, Павле Васиќ, Ѓорѓе Поповиќ, A. Р. Балаж, Бора Ба- 
рух, Ное Живановиќ, Моша Пијаде, Обрад Даничиќ и др.

° Н, Ј„ Политика, Београд, 25.IV 1932.

° Во четвртата деценија излегуваат повеќе мапи co графики 
и цртежи на српски уметници, како најсоодветно срадство за ма- 
сивно комуницирање меѓу кои позначајни се следниве: A. Р. Ба- 
лаж, „Дани недељв* — 1929, Пиво Караматијевиѓ! „Стварност и 
стварности” — 1933, Тз. А. Кун, ,,Из Борског рудника", „Крваво зла- 
70°, „ЦЈпанија"; М. Ј. Кујачиќ, „Рибари" — 1934 и др.

' D-r Miodrag Kolarid, Предговор за каталог на самостојната 
изложба на Мило Милутиновиќ, Музвј савремене уметности, Бе- 
оград, 28.XI11965 — 15.1 1966: „Милугиновиќ никогаш немал намера 
на нештата да им наметне право на опстанок во светот на димензи- 
ите; напротив неговата намера ќе биде преку ирационапните еред- 
ности на геометријата да ги ослободи од зависноста на -б)вктивиз- 
мот".

9 Види фуснота 3

’) Митре Инадески, Илегалните техники во народноослобо- 
дителната војна, Култура, Скопје, 1961, стр. 135—136: „Тие денови 
при штабот на корпусот се наоѓаше уметникот Борко Лазески. Не- 
говиот предлог да се отпечати портретот на другарот Тито беше 
прифатен co воодушевување. Уметникот седна на една клупа пред 
училишната зграда и co сосема скудни средства направи клише во 
дрворез од обична букова штица. Орце го зеде клишето и по долга 
и напорна работа, успеа да отпечати околу 3.000 примероци".

„ . ..' only detailed study of B. Lazeski was written by Dr. Stefka 
Cobelj, Borko Lazeski - eden od ucenicite na Andre Lot vo Paiz Li- 
kovna umetnost, Skopje, year II, nos. 2-3, 1974/77, pp. 15-28.

*. 1 attribute the great number of modern artists born in Prileo 
P,r°nou"ced ,alen,s >o the presence and activities of V Rem 

die in the town between 1929 and 1941. " Men

3 Branislav Mirdevski, Pevoiucijata — inspirativen vrutok, razgo- 
vorso Borko Lazeski, Kulturen iivot, Skopje, nos. 5/6, May-June 1977.

4 The members of the "2ivot“ group were: Mirko Kuja6i6, Dorde 
Andrejevid-Kun, Pavle Vasid, Dorde Popovid, A.R.Balai, Bora Baruh, 
Noe 2ivanovi6, MoSa Pijade, Obrad DaniLid and others.

3 N.J., Poiitika, Belgrade, 25.4.1932.

6 Several folders of graphics and drawings by Serbian artists ca
me out in the 40s as the most suitable means of mass communication 
and popularisation of the new progressive ideas in life and art, of which 
the most significant were: A.R.Balar, "Days of the Week", 1929; Pivo 
Karamatijevib, “Reality and Realities" — 1933; D.A.Kun, "From the Bor 
Mine", “Bloody Gold", "Spain"; M.J.Kuja£i6, “Fishermen" — 1934 and 
others.

’ Dr. Miodrag Kolarid, Predgovor za katalog na samostojnata iz- 
ioiba na Milo MUunovid, Muzej savremene umetnosti, Belgrade, 
28.12.1965 — 15.1.1966: "Milunovid never had the intention of impo
sing a right to existence on things in the world of dimensions; on the 
contrary, objectivism through the irrational values of geomery."

• See footnote 3)

° Mitre Inadeski, llegalnite tehniki vo narodnoosloboditelnata 
vojna, Kultura, Skopje, 1961, pp. 135-6: “In those days Borko Lazeski 
was around the headquarters of the corps. His suggestion that his por
trait of Comrade Tito should be printed was accepted with delight. The 
artist sat on a bench in front of the school building and made a 
wood-block from an ordinary plank of beechwood with extremely me
agre means. Oree took the block and managed to print about 3,000 co
pies after long, exhausting work."

,0) Bo оригиналното уверение добиено no завршувањето на 
специјализацијат кај Андре Лот, потпишано од големиот мајстор на 
22.Х 1948 г. лишува: „Јас долупотпишаниот професор no сликарство 
во Париз, потврдувам дека господинот Борис Лазески работеше 
под мое раководство во текот на 1946, 1947 и 1948 година. Тој има 
талент, дарба за боја и доволно ги познава законитостите на сли- 
карството за да може и самиот да ги предава."

i") Некои од овие дела се излагани на следниве изложби: VI излож- 
би на ДЛУМ во Скопје, 1951; I изложба на групата .Денес" во Скоп- 
је 1953; Сојузна изложба во Дубровник 1954 и Изложба на ДЛУМ 
во Загреб 1954/55.

,г) Сите Лотови цитати се користени од неговите две книги: 
Traftd de la Figure, Librairie Floury, Paris 1950 i Traitd du Paysage, Li- 
brairie Floury, Paris 1946.

,3) Лот станува апстактен сликар дури кон крајот на својот 
живот.

14 Ј.Л., Низ шестата изложба на македонскиге ликвони уметници, 
Нова Македонија, Скопје, 21.Х 1951, бр. 2134, стр. 2

10 In the original certificate obtained on the completion of his 
specialisation under Andre Lhote, signed by the great master on Octo
ber 22, 1948, it says: "I, the indersigned, teacher of painting in Paris, 
certify that Mr, Boris Lazeski has worked under my guidance during 
1946, 1947 and 1948. He has talent, a gift for colour and knows the ru
les of painting sufficiently well to be able to teach them himself."

" Some of these works have been exhibited at the following ex
hibitions: 6th DLUM (Society of Macedonian Artists) exhibition in 
Skopje, 1951; 1st exhibition of the “Denes" (Today) group in Skopje, 
1953; Federal Exhibition in Dubrovnik, 1954; and the DLUM exhibition 
in Zagreb, 1954/5.

13 All quotations from Lhote are taken from his two books: Trai- 
te de la Figure, Librairie Floury, Paris, 1950; and Trait6 du Paysage, Li
brairie Floury, Paris, 1946.

13 Lhote only became an abstract painter towards the end of his 
life

14 J.L., Niz sestata izloiba na makedonskite likovni umetnic No
va Makedonija, Skopje, 21.10.1951, no. 2134, p. 2.



,ѕ Димче Протуѓер, По повод седмата изложба на ликовните 
уметници на Македонија, Ликовни проблеми-барања и стагнација, 
Нова Македонија, Скопје, 26.XII 1952, бр. 2510, стр.2

” Славко Јаневски, Четврата изложба на уметниците од Ма- 
кедонија, Нов Ден, Скопје 1949, бр. 5, стр. 331.

” M(arko) O(elebonovid), Izloiba likovnih umetnika Makedonije, 
Umetnost, Beograd, 1949, br. 1, str. 70

18 Групата има два настапа: во 1952 г. во рамките на VIII из- 
ложба на ДЛУМ, и во 1954 г. самостојно. Поради тешките околно- 
сти што ги создаваат и самите ликовни уметници (надвор од група- 
та), „Денес” спонатано се распаѓа co завршувањето на вториот на- 
стап.

” Борко Лазески, Монументалниот живопис и социјализмот. 
Некои проблеми на уметноста и социјализмот, предавање во На- 
родниот универзитет, Скопје, 1953 г.

-° Оваа уметност има различни називи: street art, protest art, 
people’s art, public art, poor art for poor people, итн.

Eva Cockroft, John Weber and James Cockroft, Toward a pe
ople's art-the contemporary Mural Mouvement, E. P. Dutton and Co., 
Inc, New Jork, 1977.

22 Лилјана Дирјан, Разговор co Борко Лазески - Во Фреска- 
та нема случајности, Студенски збор, Скопје, бр. 15. 10.V 1977, стр. 
15

23 Соња Абаџиева Димитрова, Од субјективизам до демо- 
кратизација. Комунист, Скопје, 9.IX 1974.

г« Коле Чашуле, По повод пеггата изложба на ликовните ум- 
етници, Нова Македонија, Скопје бр.1881,23.11951, стр.4-5.

25 Milo Milunovi6, О Makedoniji i izloibi makedonskih umetnika, 
Umetnost, Beograd, br.3, 1951, str.4

-« Бидејќи мозаикот e уништен сите овие констатации ги соо- 
пштувам врз база на согледување на скиците, фотографиите и ин- 
формациите добиени од авторот. Оваа забелешка се однесува до 
сите уништени дела на Лазески.

27 Борис Низановски, Епопеја НОБ-а на зиду скопске стани- 
це животно дело македонског уметника Борка Лазеског, Транс- 
порт, Београд, бр.45, 7Х 1956, стр.5.

28 На 16. 1952 г. е склучен договор за изработка на фреската за 
НОВ
29 Главен соработник му бил Стојадин Петровиќ, а извесно време 
во изведувањето учестувал и сликарот tоко Крстевски.

39 Кај уметнког се наоѓаат, покрај стотиците цртежи, карто- 
ните за фреската во размер 1:10, проекти во боја 1:3 и сите картони 
во оргинална величина 1:1.

31 Rudolf Arnhajm, Pikasova Gernika, Zamak kulture, Vrnjadka 
Banja, 1974, str.15 (659).

32 Види фуснота 3

33 Bo статијата на Р.Б., Фреската зборува за НОБ, Нова Ма- 
кедонија, Скопје, 29.30Х и 1.Х 1956, Лазески конкретно ги цитира 
случаките од војната чиј сведок бил и од кои се инспирирал.

34 Во рецензиите за фреската на критичарите: Антоние Нико- 
ловски, Светозар Домиќ, Ото Бихаљи Мерин, Димитар Кондовски, 
Бошко Бабиќ и др. владее едномисленост во однос на неавтентич- 
но одбраниот колорите.

38 Oto Bihalji Merin, Kubistidki oratorium, Knjizevne novine, Be
ograd, god. ill, 6p.37, 17. 1957.

18 Dimce Prouger, Po povod sedmata izlozba na Hkovnite umet- 
nici na Makedonija, Likovni problemi — baranja i stagnacija, Nova Ma- 
kedonija, Skopje, 26.12.1952, no. 2510, p. 2.

18 Slavko Janevski, Cetvrtata izloiba na umetnicite od Makedo
nija, Nov Den, Skopje, 1949, no. 5, p. 331.

,r M(arko) C(elebanovi<5), Izlozba likovnih umetnika Makedonije, 
Umetnost, Belgrade, 1949, no. 1, p. 70.

” The group had two exhibitions: in 1952 within the framework 
of the 8th DLUM Exhibition and an independent one in 1954. Owing to 
the difficult circumstances created by artists outside the group, the 
“Denes” group spontaneosly disbanded after the closing of the se
cond exhibition.

”> Borko Lazeski, Monumentalniot zivopis i socijalizmot. Nekoi 
problemi na umetnosta i socijalizmot, predavanje vo Narodniot univer
sity, Skopje, 1953.

20) This kind of art has different names: street art, protest art, 
people's art, public art, poor art for poor people, etc..

”) Eva Cockroft, John Weber and James Cockroft, Toward a 
People's Art - the Contemporary Mural Movement, E.P. Dutton and 
CO.. Inc.,

22) Liljana Dirjan, Razgovor so Borko Lazeski - Vo freskata ne- 
ma sludajnost, Studenski zbor, Skopje, no. 15,10.5.1977, p.15.

23) Sonja Abadzieva Dimitrova, Od subjektivizam do demokrati- 
zacija Komunist, Skopje 9.9.1974.

24) Kole CaSule, Po povod pettata izloiba na Hkovnite umetnici, 
Nova Makedonija, Skopje, no.1881, 23.1.1951, pp.4—5.

2f) Milo Milunovic, O Makedoniji i izloibi makedonskih umetnika, 
Umetnost, Belgrade, no 3, 1951, p.4.

28) Since the mosaic was destroyed, I make all my statements 
on the basis of analysing sketches, photographs and information ob
tained from the artist. This applies to all Lazeski's destroyed work.

27 Boris Nizanovski, Epopeja NOB-a na zidu skopske stanice 
zivotno delo makedonskog umetnika Borka Lazeskog, Transport, Bel
grade, no.45, 7.11.1956, p.5.

28 The contract for the NOV fresco was signed on June 16, 
1952.

29 His chief assistant was Stojadin Petrovid and the painter, Go- 
ko Krstevski, also participated for a certain time.

39 Besides the hundreds of drawings, the artist also has drafts fr 
the fresco in the ratio 1:10, plans in colour of 1:3 and all the drafts in 
the original size of 1:1.

31 Rudolf Arnhajm, Pikasova Gernika, Zamak kulture, Vrnjacka 
Banja, 1974, p.15 (659).

32 See footnote 3).

33 In P.B.'s article, Freskata zboruva za NOB, Nova Makedonija, 
Skopje, 29,30.11 and 1.12.1956, Lazeski actually quotes the incidents 
in the War which he witnessed and which inspired him.

34 In their reviews of the fresco, the following critics are mostly 
of one mind concerning the lack of authenticity in the choice of colou
ring: Antonie Nikolovski, Svetozar Domid, Oto Bihalji Merin, Dimitar 
Kondovski, Bodko Babid, and others.

38 Oto Bihalji Merin, Kubistidki oratorium, Knjizevne novine, Bel
grade, year VIII n. 37, 17.3.1957.



36 Антоние Николовски, Фреската на Борко Лазески, Разгле- 
ди, Скопје, бр.1 (79) 1957, стр.10

37 J(osip) Depolo, Za strozi kriterij, Vjesnik, Zagreb, 12. 
1958:Б.Лазески осцилира помеѓу традицијата, Пикасо и Возаревиќ.

33 Miodrag В.Protic, Предговор за ретроспективната изложба 
на слики и цртежи, 1950-1968, на Лазар Возаревиќ, Muzej savreme- 
ne umetnosti, Beograd, декември 1969 - јануари 1970.

39 Види фуснота 31.

40 Ми^а Попови^, Из Скопља: Изложба ликовних уметника 
Македоније, НИН, Београд, бр. 154, 13.Х 1953, стр. 7

41 Борис Петковски, Откривања, Мисла, Скопје, 1977, стр. 
23-24.

43 Во 1958 г. Лазески е предложен од СЛУЈ да биде соработ- 
ник на Сикеирос за реализација на најголемото дело на овој мекси- 
кански уметник и најголемиот мурал во светот (2400 м3): Полифор- 
ум—Марш на човештвото, во Мексико Сити. Меѓутоа, во меѓувре- 
ме мексиканскиот уметник, како секретар на КП на Мексико, е осу- 
ден и се наоѓа во затвор. Разочаран, Лазески ја прифаќа понудата 
да оди во Ирак, во рамките на акцијата за техничка помош.

43 По откривањето на фреската за НОВ, покрај другото, спо- 
роведена е една вид анкета во СРМ, во која се соопштени искажу- 
вањата на Светозар Домиќ, Миле Корубин, Лазар Личеноски Бош- 
ко Бабиќ, печатена под наслов: „Неколку искажувања", Хоризонт, 
Скопје, бр. 8, 31. 1957, стр. 4—5

44 Габриел Ступица, Современата македонска ликовна умет- 
ност, Нова Македонија, Скопје, 31. и 1 и 2. 1960/Х, бр. 4972 стр. 9: 
,,Ова дело ми остави мошне голем впечаток. Пред се силата co ко- 
ја е работено и чувството за монументалност... Добро замисленото 
и логично компонирање на фигурите, поврзувањето на целината — 
се одликите на ова дело."

Зуко Џумхур, ибид: „Неговата фреска ео Скопската желез- 
ничка станица, претставува вистински ликовен потфат и секако ед- 
инствен во нашата современа уметност".

Ото Бихаљи Мерин (фуснота 35): „И композицијата на Борко 
Лазески преставува обид колективната судбина на нашето време 
да се издигне од сферата на фотографско-баналното во просторите 
на една уметничка стварност во која пеколните екстази и визииге на 
надежта достигнуваат митска полнота".

Антоние Николовски (фуснота 36); „Ликовниот хроничар ќе 
ги забележи датумите во историјата на ова дело, кое засега, a 
можеби и за подолго време, ќе биде единствен документ кој во та- 
ков формат ќе говори за безграничната храброст на еден народ".

45 —, Признање чуварима револуциоарне традиције, Полити- 
ка, Београд, 30. 1970

46 Сликата му е подарена на претседателот Тито на 29. 1968 г. 
по повод 65-годииЈНИната од Илинденското востание (а денес се 
наоѓа на Бриони).

47 Оваа фреска се наоѓа во Воениот музеј на касарната 
„Алекса Демниевски-Баума" во Титов Велес.

46 На конкурсот прва награда добива Мариј Лрегељ, а Лазес- 
ки втора.

49 Paul Damaz, Art in Europian Architecture-Synthdse des Arts, 
Reinhold Publishing Corporation, New York, 1956, str. 63.

°° ибид.: „Апстрактната уметност e покомпатибилна co при- 
родата на архитектурата".

51 Види фуснота 3: ,,Ја допирам многу пати, во светот што се 
менува, чистата апстракција".

36 Antonie Nikolovski, Freskata па Borko Lazeski, Razgledl. 
Skopje, no. 1 (79) 1957, p. 10.

37 J(osip) Depolo, Za stroii kriterij, Vjesnik, Zagreb, 12.1.1958: 
“B. Lazeski oscillates between tradition, Picasso and Vozarevi6“.

38 Miodrag B. Proti6, Predgovor za retrospektivnata izlozba na 
sliki i crtezi, 1950-1968, na Lazar Vozarevid, Muzej savremene umetno
sti, Belgrade, December 1969 — January 1970.

39 See footnote 31).
I ——
") Mi6a Popovib, Iz Skoplja: Izlozba likovnih umetnika Makedoni- 

je, NIN, Belgrade, no.154, 13.12.1953, p.7

41 Boris Petkovski, Otkrivanja, Misla, Skopje, 1977, pp. 23-24.

43 In 1958 Lazeski was proposed by the Association of Yugoslav 
Artists as Siqueiros's assistant in the execution of this Mexican artist’s 
greatest work, which was to be the largest mural in the world (2,400 
sq.m): "The Polyforum-March of Humanity" in Mexico City. In the me
antime, however, the Mexican painter was imprisoned as secretary of 
the Mexican Communist Party. In his disappointment Lazeski accepted 
the offer to go to Iraq as part of a project for technical help.

43 After the unveiling of the NOV fresco a kind of inquiry was 
held in Macedonia where the views of Svetozar Domi6, Mile Korubin, 
Lazar Lifienoski and BoSko Babic were stated and printed under the 
title, Nekolku iskazuvanja, Horizont, Skopje, no.8, 31.3.1957, pp.4-5.

44 Gabriel Stupica, Sovremenata makedonska likovna umetnost, 
Nova Makedonija, Skopje, 31.7 and 1/2.8.1960/XVI, no.4972, p.9: "This 
work left a very great impression on me. First and foremost the power 
with which it has been painted and the feeling of something monum
ental... A well conceived and logical composition of the figures and a 
binding of the whole are the featurs of this work". Zuko Diumhur, ibid.: 
"His fresco in the Skopje Railway Station represents a true artistic un
dertaking and certainly the only one in our modern art".

Oto Bihalji Merin (footnote 35): “Borko Lazeski's fresco also re
presents an attempt to raise the collective destiny of our time from the 
sphere of the photographic and banal into the realms of an artistic rea
lity in which the ecstasies of hell and the visions of hope reach a mythi
cal fullness".

Antonie Nikolovski (footnote 36): “The art historian will note the 
dates in the history of this work which is for the moment, and will per
haps be for a long time, the only document which speaks on a large 
scale of the unlimited bravery of a people".

45 Priznanje cuvarima revolucionarne tradicije, Politka, Belgrade, 
30.6.1970.

48 The painting was given to President Tito on July 29, 1968, on 
the occasion of the 65th anniversary of the llinden Uprising (and It is 
now on the Brioni islands).

47 This fresco is in the War Museum in the "Alexa Demnievs- 
kl-Bauma" barracks in Titov Veles.

48 The first prize in the competition was won by Marij Pregelj, 
with Lazeski second.

49 Paul Damaz, Art in European Architecture — synthese des 
Arts, Reinhold Publishing Corporation, New York, 1956, p. 63

39 ibid,: "Abstract art is more compatible with the nature of architectu
re".

31 See footnote 3: "I touch pure abstraction many times in this 
changing world".



и) Сон>а Абаџиева Димитрова, Споменикот на Илинден, 
Крушево, НИП Нова Македонија", Скопје, 1977, стр. 176

”) Alexandrian Dr. Vartan, Изложба на слики на Борко Лазес- 
ки во Музејот на современата уметност во Багдад, Baghdad News, 
Baghdad, Iraq, 13.1966, стр.5: „Работите на уметникот Борко Лазес- 
ки се исклучителна легенда за арапскиот аспект на борбата на же- 
ната co судбината... Борко Лазески ни нуди нешто што е огледало 
на нашите соништа и наслутувања. Co својата слободна интерпрета- 
ција на светот и испитувањето на неговите содржини го опфаќа це- 
ло подрачје на животот... Може да се рече дека Борко Лазески е 
единствениот сликар визионер во денешен Ирак."

"ј ibid.

... ‘г) ,^onjs Abadzieva Dimitrova, (Spomenikot na /linden), Mono- 
grafija za Krusevo, or Nova Makedonija, Skopje 1977, p.176.

s3) Dr, Vartan Alexandrian, Exhibition of Paintings by Borko La- 
zeski in the Modern Art Museum in Baghdad, Baghdad News, 
Baghdad, Iraq, 13.6.1966, p. 5: „The works of Borko Lazeski are an ex
ceptional key to the Arab aspect of the fight of woman against desti
ny... Borko Lazeski offers'us something which holds a mirror up to our 
dreams and premonitions. With his free interpretation of the world and 
his examination of its contents he includes the whole region of life... It 
can be said that Borko Lazeski is the only visionary painter in the Iraq 
of today".

«) ibid.
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22.Х  ce para во Прилеп, од мајка Марија род. Чупере- 
ва и татко Никола Лазески

први контакти co сликарот Белебит Рендиќ во Прилеп

завршува осмолетка во Прилеп
ученик на Уметничката школа во Белград. Професо- 
ри: Љуба Ивановиќ, Бета Вукановиќ, Никола Беше- 
виќ, Симеон Роксандиќ

1941 се вклучува во редовите на прогресивното движење 
во Белград и Прилеп. Стапува во контакт и станува 
кандидат за член на групата ,,Живот“ (Кун, Кујачиќ, 
Живановиќ, Ное и др.)

еден од основачите на Уметничкото друштво ео При- 
леп (составено од музичка, театарска и ликовна се- 
кицја) — како еден вид друштво на ликовните уметни- 
ци и уметничка школа

ја завршува Уметничката школа во Белград

1941 студира на Ликовната академија во Белград во класа- 
та на професорот Мило Милуновиќ

1943 ги продолжува сгудиите на Државната Ликовна ака- 
демија во Софија кај професорот Никола Ганушев, ка- 
де што дипломира

се вклучува во НОВ
ло ослободувањето на Скопје зема активно учество 
во формирањето на ДЛУМ

зема учество во формирањето и е еден од првите 
професори на Уметничката школа во Скопје

1948 во Париз како стипендист на Француската влада спе- 
цијализира фреско и мозаик на L'Ecole Nationale Su- 
perieure des Beaux-Arts, витраж кај Momaijean, a cob- 
ремено сликарство кај Андре Лот

се враќа во Скопје. Предава во Уметничката школа

еден од оснивачите и в. д. директор на Уметничката 
галерија

изведба на делото РУСАЛИИ, мозаик (2,5 х 7 м) за 
изложбата во рамките на ..Неделата на националната 
култура на HP Македонија" во Охрид
изведба на делото ИЛИНДЕН 1903. фреско боно, (2,7 
х 5,2 м). Дом ЈНА. Скопје (Уништено во земјотресот 
1963)

отпочнува да работи на ФРЕСКАТА ЗА НОВ

co уметникот Димче Протугер ја оснива групата ,,Де- 
нес“ на чија I изложба истата година учествува 
студиско патување во Италија

изведба на делото ,,1903—1943“, мозаик [2(2 х 4 м)], 
Сливово, Охридско
студиско патување во Грција

Скопје, I награда на конкурсот за мозаик НА СТРАЖА 
ЗА ТАТКОВИНАТА, (4 х 2,5 м) за Домот на ЈНА, 
Скопје и изведба на истиот (уништен во земјотресот 
1963)

ја завршува ФРЕСКАТА ЗА НОВ, 225 мг (5 х 45 м), 
Железничка станица, Скопје (уништена во земјотре- 
сот 1963)

станува професор на Педагошката академија во 
Скопје
изведба на делото РУСАЛИИ, зграфито, (3,5 х 7 м), 
Железничка станица, Скопје (уништена во земјотре- 
сот 1963)

1917 22.X born at Prilep of mother Maria Oupetreva and father
Nikola Lazeski

1929 first contacts with the painter Velebit Rendid at Prilep

1933 finishes elementary school at Prilep. Begins his educa
tion at the Arts School in Belgrade. Professors: Ljuba Iv
anovo, Beta Vukanovib, Nikola BeSevib, Simeon Roksan- 
di6

1935 — 1941 joins the progressive movement in Belgrade and Prilep.
Realises his first contacts and becomes a candida
te-member of the group „Zivot" (Life) /Kun, Kuja6i6, 2iv- 
anovid, Noe and others/

1936 is one of the originators of the Artists' Society at Prilep 
(consisting of separate sections for music, theatre and 
painting) - as a kind of association of the artists and an 
Arts School at the same time

1937 graduates from the Arts School in Belgrade

1939— 1941 student at the Arts Academy in Belgrade in the class of 
Prof. Milo Milunovi6

1941 — 1943 continues his studies at the State Academy of Arts in 
Sofia in the grade of Prof. Nikola GanuSev. and gradu
ates

1944 joins the National War for Liberation
after the liberation of Skopje takes an active part in the 
founding of DLUM (The Society of Macedonian Artists)

1945 takes part in the constitution and is one of the first lectu
rers at the Arts School in Skopje

1946—1948 goes to Paris with a scholarship of the French Govern
ment. Specializes frescoe painting and mosaic at L'Eco
le Nationale Superieure des Beaux-Arts. stained-glass 
techniques with Momaijean. and contemporary painting 
with Andre Lhote

1948 returns to Skopje. Lectures at the Arts School

1949 becomes one of the founder and acts as vice-menager 
of the Art Gallery in Skopje

1950 ends work on his mosaic RUSALII (2.5 x 7 m) for the ex
hibition within the frames of the „Week of the National 
Culture of the National Republic of Macedonia" at Ohrid 
completes work on his frescoe ILINDEN 1903 (2,7 x 5 m) 
for the National Army Hall in Skopje (destroyed in the 
earthquake of 1963)

1951 begins work on his Frescoe of the National War of Libe
ration

1953 together with the painter Dimce Protuger founds the 
group DENES (Today), and takes part in its first exhibi
tion that year
a study travel to Italy

1954 works on the mosaic .1903 — 1943" [2(2x4 m)] at the 
village of Slivovo near Ohrid
a study travel to Greece

1955 Skopje. Awarded the First prize for the project-mosaic 
SENTRY FOR FATHERLAND (4x2,5 m) for the National 
Army Hall in Skopje. Carries out the mosaic that same 
year. (The mosaic was destroyed in the earthquake of 
1963)

1956 ends work on his FRESCOE OF THE NATIONAL WAR 
FOR LIBERATION, 225 m! (5x45 m) in the Hall of the 
Railway Station in Skopje (destroyed in the earthquake 
of 1963)
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1961

1962

1964

1965

1966

1967

1967

1968

1969

1969-

1970

1971

1972

1972-

1974

1975

изведба на делото БИЛЈАНА, зграфито, (4 х 3 м), ап- 
тека „Илинден", Скопје

во месец декември заминува за Багдад, Ирак. каде е 
лрофесор на Академијата за ликовни уметности

Белград, II откупна награда на југословенскиот кон- 
курс за фреска во Сојузниот Извршен Совет 
студиско патување во Австрија и СР Германија

самостојна изложба, Багдад, Ирак, Национална гале- 
рија на модерната уметност, 1—8. V. 1962 (37 слики)

студиско патување во Јордан, Сирија, Либан, Египет, 
Грција, Италија и Турција
орден од Претседателот на Републиката Ирак за зас- 
луги во организирањето на Академија за ликовни ум- 
етности во Багдад

студиско патување во Ирак, Авганистан. Пакистан и 
Индија

самостојна изложба, Багдад, Ирак. Музеј на модерна- 
та уметност 22-27.V. 1966 (55 слики)

самостојна изложба, Багдад, Ирак, ,.Алвија“ клуб, 
1 — 15.V.1967 (52 слики)
студиско патување во Ирак, се врќа во Скопје

1972 работи како слободен уметник

ја изработува композицијата ИЛИНДЕН, масло на 
платно, (3x6 м), Бриони

ја изработува композицијата САМОИЛ, масло на плат- 
но, (3.5 х 5,5 м), „Вардар-филм". Скопје
самостојна изложба. Охрид, Уметничка глалерија,
15—17.X.1969 (95 дела)
студиско патување во Франција и Холандија

1971 претседател на ДЛУМ

Белград, сојузна награда 4 ЈУЛИ за ФРЕСКАТА ЗА 
НОВ
Ферара. Италија, Спомен плакета
на VIII Александриско биенале

изведба на делото ПОДЕМ, витраж (3 х 12 м), Стоп- 
анска банка, Скопје

повторно станува професор на Педагошката академи- 
ја во Скопје изведба на делото СУТЈЕСКА, фреско 
боно, (3,138 х 5,195 м). Касарна ..Алекса Демниевски 
— Баума", Воен Музеј. Титов Велес
Скопје, I награда на југословенскирт конкурс за изра- 
ботка на витражи за ..Споменикот Илинден" во 
Крушево

1974 изведува 4 ВИТРАЖИ за ..Споменикот Илинден" во 
Крушево, 100 мг (секој одделно 4,2 х 6,5)

Скопје, Признание од Друштвото на ликовните умет- 
ници на Македонија за долгогодишна активност

изведба на делото СВЕТЛИНА НА МИНАТОТО, ви- 
тражи, /2(10x2,5 м)/ во Македонската академија на 
науките и уметностите, Скопје 
изведува Витраж, (2.90x3,50 м) 
Народна банка Скопје

1957 becomes lecturer at the Pedagogical Academy at Skop
je Carries out his work RUSALII, graffito (3,5 x 7 m), Rail
way Station in Skopje (destroyed in the earthquake of 
1963)
also carries out work BILJANA, graffito (4x3 m) at the 
pharmacy .llinden", Skopje

1959 in December goes to Baghdad, Iraq, where remains as a 
lecturer at the Arts Academy in Baghdad

1961 Belgrade. Awarded the Second purchase prize at the 
Yugoslav Frescoe Contest organised by the Executive 
Council of the Republic
A study travel through Austria and West Germany

1962 One-man show in Baghdad, Iraq at the National Modern 
Art Gallery, 1—8.V 1962 (37 paintings)

1964 a study travel through Joradan, Syria, Lebanon. Egypt, 
Greece, Italy and Turkey
decorated by the President of the Republic of Iraq for 
merits in the work for the organisation and foundation of 
the Arts Academy in Baghdad

1965 a study travel through Iran. Afghanistan, Pakistan and In
dia

1966 one-man show in Baghdad, Iraq at the Museum of Mo
dern Art (Gulbenkian Building). 22-27.V 1966 (55 pain
tings)

1967 one-man show in Baghdad, Iraq, at the ,,Alwiya“ club, 
1 —15.V 1967 (57 paintings)
a study travel to Iran. Returns to Skopje

1967—1972 works as a free artist

1968 carries out the composition ILINDEN, oil on canvas 
(3x6 m), at Brioni

1969 carries out the composition SAMOIL, oil on canvas 
(3,5 x 5,5 m), „Vardar-film", Skopje
one-man show at the Art Gallery in Ohrid, 15— 17.X 1969 
(95 paintings)
a study travel through France and Netherlands

1969—1971 acts as President of The Society of Macedonian Artists 
(DLUM)

1970 Belgrade. Awarded the prize 4TH OF JULY for the Fres
coe of the National War for Liberation
Ferrara. Italy, Memorial Plaque of the City of Ferrara 
Alexandria, Egypt, Memorial Plaque of the Vlll*'1 Alexan
drian Biennale

1971 carries out the stained-glass window FERVOR (3x12 
m), Stopanska Banka, Skopje

1972 resumes his professorship at the Pedagogical Academy 
in Skopje
carries out the frescoe SUTJESKA (3,138x5.195 m), at 
the military barraks of .Aleksa Demnievski-Bauma", The 
War Museum, Titov Veles
Skopje. Awarded the First prize on the Yugoslav compe
tition for the carrying out of the stained-glass windows 
for the llinden Memorial at KruSevo

1972—1974 carries out the four STAINED —GLASS WINDOWS for 
the llinden Memorial at KruSevo, 100 m! (4.2 x 6.5 m 
each)

1974 Skopje. Acknowledgement of The Sociaety of Macedo
nian Artists for his long standing activity

1975 works on his two stained-glass windows LIGHT OF THE 
PAST (2(10x2,5 m)) in the Macedonian Academy of 
Arts and Sciences in Skopje
carries out a stained-glass window ABUNDANCE 
(2,90x3,50 m) at the National Bank in Skopje



1976 изведба на делото ФРЕСКА ЗА HOB II. фреско боно, 
(3,7 х 8 м) Зграда на банките — СОК, Скопје 
студиско патување во Канада, САД и Мексико

1977 студиско патување во СССР - Узбекистан, Ерменија 
и Грузија

1978 Скопје, Октомвриска награда на СР Македонија за 
животно дело

1976 works out the FRESCOE OF THE NATIONAL WAR FOR 
LIBERATION II (3,7 x 8 m), at the Bank Complex of SOK, 
Skopje
a study travel through Canada, USA and Mexico

1977 a study travel through USSR — Uzbekistan, Armenia 
and Gruzia

1978 Skopje. Awarded the October prize of the S.R. of Mace
donia for his life work



ГРУПНИ ИЗЛОЖБИ 
GROUP SHOWS

1945

1940

1949

1950

1951

1952

1953

1954

1954-1955

1955

1956

1957

Скопје, I ОПШТА ИЗЛОЖБА НА МАКЕДОНСКИТЕ XV- 
ДОЖНИЦИ, Основно училиште „Гоце Делчев", 13.XI
- 16.XII 1945

Париз, Франција, 7СЛИКАРИ И СКЛУПТОРИ ОД ШП- 
АНСКАТА ФОНДАЦИЈА, Шпанскиот колеж - Уни- 
верзитетски град, 9-24.IV 1948 (Paris, France, 7 Pein- 
Ires el Sculpteurs de la Fondation Espagnole)

Скопје, IV ОБШТА ИЗЛОЖБА HA МАКЕДОНСКИТЕ 
ХУДОЖНИЦИ, Картинна галерија, 1-3.V 1949

Охрид, ИЗЛОЖБА, Училиште „Братство и единство', 
„Недела на националната култура на HP Македонија"
- јуни 1950
Охрид, СОВРЕМЕНА МАКЕДОНСКА УМЕТНОСТ. 
„Скршена џамија', .Недела на националната култура 
на HP Македонија" — јуни 1950
Скопје, ПЕТА ИЗЛОЖБА НА МАКЕДОНСКИТЕ ЛИ- 
КОВНИ УМЕТНИЦИ, Уметничка галерија, 20.XI - 31X11 
1950

Цетиње, II ИЗЛОЖБА НА СОЈУЗОТ НА ЛИКОВНИТЕ 
УМЕТНИЦИ НА ФНР ЈУГОСЛАВИЈА 1951 
Скопје, VI-ТА РЕДОВНА ИЗЛОЖБА НА МАКЕДОНС- 
КИТЕ ЛИКОВНИ УМЕТНИЦИ, Уметничка галерија, 11.Х
- 11,XI 1951

Скопје, VII ИЗЛОЖБА НА МАКЕДОНСКИТЕ ЛИКОВНИ 
УМЕТНИЦИ, Уметничка галерија, 29.XI - 30. XII 1952

Скопје, VIII ИЗЛОЖБА НА ДРУШТВОТО НА ЛИКОВ- 
НИТЕ УМЕТНИЦИ HA Н.Р. МАКЕДОНИЈА - ГРУПА 
„ДЕНЕС", Уметничка галерија, 29.XI — 31.XII 1953

Дубровник, III ИЗЛОЖБА НА СЛИКАРСТВОТО ' И 
СКУЛПТУРАТА НА СОЈУЗОТ НА ЛИКОВНИТЕ УМЕТ- 
НИЦИ НА ЈУГОСЛАВИЈА, Уметничка галеерија, 1 VII
- 1.IX 1954
Скопје, IX ИЗЛОЖБА НА ДРУШТВОТО НА ЛИКОВНИ- 
ТЕ УМЕТНИЦИ НА МАКЕДОНИЈА, Уметничка галери- 
ја, 13.XI - 3.XII 1954

Загреб, ИЗЛОЖБА НА ДРУШТВОТО НА ЛИКОВНИТЕ 
УМЕТНИЦИ НА МАКЕДОНИЈА, Уметнички павилјон,
23.XII  1954 - 20. I 1955

Љубљана, ИЗЛОЖБА НА ДРУШТВОТО НА ЛИКОВ- 
НИТЕ УМЕТНИЦИ НА МАКЕДОНИЈА, Јакопичев па- 
вилјон, 10 — 28.11 1955

Љубљана, ИЗЛОЖБА НА СОЈУЗОТ НА ЛИКОВНИТЕ 
УМЕТНИЦИ НА ЈУГОСЛАВИЈА, Модерна галерија, 
15-29.11 1956

Скопје, XII ИЗЛОЖБА НА ЛИКОВНИТЕ УМЕТНИЦИ 
НА МАКЕДОНИЈА, Уметничка галерија, 29.XI - 29.XII 
1957

1957-1958 Белград - Загреб, ИЗЛОЖБА НА ДРУШТВОТО НА 
ЛИКОВНИТЕ УМЕТНИЦИ НА МАКЕДОНИЈА: 
Белград, Уметнички павилјон, 13 — 15.XI 1957 
Загреб. Уметнички павилјон, 1 — 25.1 1958

1958 Прилеп, ИЗЛОЖБА НА СЛИКИ И СКЛУПТУРИ НА УМ- 
ЕТНИЦИ РОДЕНИ ВО ПРИЛЕП, Народен музеј, 1 - 
20. V 1958

1959 Мексико Сити, Мексико, СОВРЕМЕНО ЈУГОСЛО- 
ВЕНСКО СЛИКАРСТВО, Национален музеј на модер- 
ната уметност, 19.V — 16.VI 1959 (Mexico Xity, Mexico, 
Pintura Yugoslava Contemporanea, Museo National de 
Arte Moderno)
Веракруз, Мексико, ИЗЛОЖБА HA ЈУГОСЛОВЕНС- 
KOTO СЛИКАРСТВО, Универзитет Веракруз, 8.VII 1959 

(Veracruz, Mexico, Exposici6n de Pintura Yugoslava, 
Universidad Veracruzana)
Титоград, COBPEMEHA МАКЕДОНСКА УМЕТНОСТ, 
Уметнички павилјон, 1 — 10.XI 1959

1959-1960 Загреб, УМЕТНОСТА ВО РЕВОЛУЦИЈАТА, Модерна 
галерија на Југословенската академија, 27.XII 1959 — 
27.1 1960

1960 Скопје, МАКЕДОНСКИ ПЕЈЗАЖ, Уметничка галерија, 
1960

1961 Скопје, НОБ ВО ДЕЛАТА НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ 
ЛИКОВНИ УМЕТНИЦИ, Уметничка галерија, 29 XI 1961

1962 Скопје, МАКЕДОНСКИ ПОРТРЕТ XIX —XX ВЕК, Умет- 
ничка галерија, 1962

Багдад, Ирак, COBPEMEHA ЈУГОСЛОВЕНСКА УМЕТ- 
НОСТ, Академија на ликовните уметности, 23 — 31 V 
1962(Bagdad, 'Iraq, El-fenel-yugoslafi el-mua§ir, Me lted 
el-funiin el-§emila)
Скопје, НОБ BO ТВОРБИТЕ HA ЛИКОВНИТЕ УМЕТ- 
НИЦИ, Дом на JHA, 29.XI 1962 -

1963 Белград, ЦРТЕЖИ, ГРАФИКИ И АКВАРЕЛИ ОД НОВ, 
Галерија на Воениот музеј, IV — 20.VI 1963

1964 Охрид, COBPEMEHA ЈУГОСЛОВЕНСКА УМЕТНОСТ I, 
Народен музеј, 6.VIII 1964 —

1965 Багдад, Ирак, VIII ИЗЛОЖБА НА БАГДАДСКАТА ГРУ- 
ПА ЗА СОВРЕМЕНАТА УМЕТНОСТ, Галерија на мо- 
дерната уметност — Зграда на Гулбенкиан, 5 — 11.IV
1965 (Baghdad, Iraq, Baghdad Modern Art Group 8^ 
Exhibition, Modern Art Gallery — Gulbenkian Building) 
Багдад, Ирак, VIII ГОДИШНА ИЗЛОЖБА НА ДРУШТ- 
ВОТО НА ЛИКОВНИТЕ УМЕТНИЦИ НА ИРАК, Нацио- 
нална галерија на модерната уметност — Зграда на 
Гулбенкиан, 15 — 25.XII 1965 (Bagdad, Iraq, Eighth An
nual Art Exhibition Iraqi Artists Society, National Gallery 
of Modern Art — Gulbenkian Building)

1965—1966 Москва — Варшава — Flpara — Ист. Берлин — Софи- 
ја. ЈУГОСЛОВЕНСКА ЛИКОВНА УМЕТНОСТ BO НОВ 
1941-1945:
Москва, СССР, КЈгославское изобразителѕное ис- 
кусство в годм Националено-освободителенои Воинв! 
1941-1945 г., , 1965 
Warszawa, Polska, ,
Praha, CSSR, Vytvarnici Jugoslavia v boji 1941 — 1945 
Vystavni sin ULUV, III 1966 (Изложбен салон) 
Ost Berlin, DDR, ,
Софии, Бк>лгарии, КЗгославско изобразително искуст- 
во през Наиионално-освободителната воина 
1941-1945 VI-VII 1966

1966 Багдад, Ирак, ГОДИШНАТА ИЗЛОЖБА НА ДРУШТ- 
ВОТО НА ЛИКОВНИТЕ УМЕТНИЦИ НА ИРАК, Нов 
центар — Уметнички павилјон, 1966 (Bagdad, Iraq, Iraqi 
Artists' Society Annual Exhibition, New Centre)
Багдад, Ирак, IX ИЗЛОЖБА HA БАГДАДСКАТА ГРУ- 
ПА ЗА СОВРЕМЕНАТА УМЕТНОСТ, Галерија за мо- 
дерната уметност — Зграда на Гулбенкиан, 7 — 16.IV
1966 (Baghdad, Iraq, Baghdad Modern Art Group 9th 
Exhibition, Modern Art Gallery — Gulbenkian Building)

1966-1967 Штип, COBPEMEHO ЈУГОСЛОВЕНСКО СЛИКАРСТ- 
BO, Уметничка галерија Безистен, 8.XI 1966 — 1.11967 
Титов Велес, ИЗЛОЖБА НОВ И РЕВОЛУЦИЈАТА ВО 
ДЕЛАТА НА МАКЕДОНСКИТЕ ЛИКОВНИ УМЕТНИЦИ, 
Трети Рацинови Средби, 18.XII 1966 - 18.(?) I 1967

1967 Скопје, АСПЕКТИ НА ЦРТЕЖОТ ВО МАКЕДОНИЈА, 
Музеј на современата уметност, 6—20.XII 1967

1968 Скопје, НАШЕ МИНАТО, Уметничка галерија, 31.VII — 
20. VIII 1968



Скопје, ЛИКОВНО — ПОЕТСКА МУЗИЧКА ВЕЧЕР, 
Центар за култура и информации, 8.Х 1968

1969 Белград, 1929 - 1950: НАДРЕАЛИЗАМ-ПОСТАН- 
ДРЕАЛИЗАМ - СОЦИЈАЛНА УМЕТНОСТ - УМЕТ- 
НОСТА HA НОВ - СКОЦИЈАЛИСТИЧКИ РЕАЛИЗАМ, 
Музеј на современата уметност, 18.IV — VI 1969 
Ферара, Италија, ИЗЛОЖБА НА МАКЕДОНСКИТЕ УМ- 
ЕТНИЦИ, Општина на Ферара A.R.C.I. — Црква Св. 
Романо, 5 —20.VII 1969 (Ferrara, Italia, Rassegna artisti 
macedoni, Comune di Ferrara — A.R.C.I. — Ex Chiesa di 
S. Romano)
Словењ Градец, АНГАЖИРАНА УМЕТНОСТ ВО ЈУ- 
ГОСЛАВИЈА, Уметничка галерија, 19.IX 1969 —
Скопје, ДЛУМ ТРАДИЦИОНАЛНА ЕСЕНСКА ИЗЛОЖ- 
БА, Уметничка галерија, 27.X — 12.XI 1969

1970 Скопје, 25-та ЈУБИЛАРНА ИЗЛОЖБА НА ЛИКОВНИ 
УМЕТНИЦИ НА МАКЕДОНИЈА, Уметничка галерија, 
26.XI - 15.XII 1970

1971 Скопје, ДЕЛА НА МАКЕДОНСКИ УМЕТНИЦИ ОД КО- 
ЛЕКЦИЈАТА НА МСУ —СКОПЈЕ, Музеј на современа- 
та уметност, 16.VI — 5.VIII 1971

1971-1972 Скопје, НАШЕТО ИСТОРИСКО МИНАТО ВО ДЕЛАТА 
НА МАКЕДОНСКИТЕ ЛИКОВНИ УМЕТНИЦИ. Музеј на 
современата уметност — Уметничка галерија, 22.XII 
1971 - 31.1 1972

1972 Јаши - Пиатра Неамц, Романија, СОВРЕМЕНА МА- 
КЕДОНСКА УМЕТНОСТ:
Ja$i, (Централен изложбен павилјон), 28.IV - V 1972 
Piatra Neamt,______VI 1972

1973 Прилеп, ИЗЛОЖБА НА ПРИЛЕПСКИТЕ ЛИКОВНИ УМ- 
ЕТНИЦИ - 100 ГОДИНИ ТУТУНСКИ КОМБИНАТ, Дом 
на ЈНА, 14 —26.IX 1973
Кичево - Скопје, ИЗЛОЖБА НА ЛИКОВНИ ДЕЛА НА 
ТЕМА НОВ:
Кичево, Гимназија, 10—13.Х 1973
Скопје, Музеј на современата уметност, 17 — ЗО.Х 
1973
Скопје, P.O. .Пелагонија", ЗО.Х — 3.XI 1973 
Скопје, P.O „Бетон", 4 —8.XI 1973 
Скопје, P.O. „Гранит", 8—12.XI 1973 
Скопје, P.O ,Илинден“, 12—15.XI 1973

1974 Скопје, РЕВОЛУЦИОНЕРНОТО МИНАТО BO МАКЕ- 
ДОНСКАТА УМЕТНОСТ, Музеј на современата умет- 
ност, 1.VIII - 2.IX 1974
Белград, АНДРЕ ЛОТ И НЕГОВИТЕ ЈУГОСЛОВЕНС- 
КИ УЧЕНИЦИ, Народен музеј, 11.XI — 22.XII 1974

1974-1975 Винковци - Осиек, МАКЕДОНСКОТО СОВРЕМЕНО 
СЛИКАРСТВО:
Винковци, Галерија на уметностите, 29.XI - 25.XII 
1975
Осиек, Галерија на ликовните уметности, 23.1 — 25.II 
1975

1975 Скопје, НОБ ВО ДЕЛАТА НА МАКЕДОНСКИТЕ ЛИ- 
КОВНИ УМЕТНИЦИ, Дом на ЈНА, 14.V.1975______
Титов Велес, НОБ ВО ДЕЛАТА НА МАКЕДОНСКИТЕ 
ЛИКОВНИ УМЕТНИЦИ, Народен музеј, 12-24.X11975

1975—1976 Белград — Нови Сад — Сараево — Загреб — Скопје, 
ЈУГОСЛОВЕНСКТА УМЕТНОСТ ВО НАРОДНООСЛО- 
БОДИТЕЛНАТА ВОЈНА 1941/1945:
Белград, Музеј на современата уметност, 29.IV — 15.V 
1975
Нови Сад, Галерија на Матицата српска, VI 1975 
Сараево, Collegium Artisticum, 22.VII — 15.VIII 1975 
Загреб, Уметнички павилјон, 20.IX — 20.X 1975 
Скопје, Музеј на современата уметност, 5—20.Ill 1976

1977 Скопје, ОД МИНАТОТО И ДЕНЕШНИНАТА HA МАКЕ- 
ДОНИЈА, Македонска академија на науките и уметно- 
стите, 23 - 31.111 1967
Скопје, СЛИКИ - ГРАФИКИ - СКЛУПТУРИ, Умет- 
ничка галерија, 21.VII 1977 — 
Скопје, ,85 ТИТО 40“ - .1943 РЕПУБЛИКА 1977“ - 
,1941 АРМИЈА 1977“, Дом на воените инвалиди и на
борците од НОВ, 28.XI — 22.XII 1977
Скопје, 32 ГОДИШНА ИЗЛОЖБ НА ДРУШТВОТО НА 
ЛИКОВНИТЕ УМЕТНИЦИ ОД СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕ- 
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, Музеј на современата умет- 
ност, 4.XI - 4.XII 1977

1977—1978 Скопје — Приштина — Титоград — Сараево — Нови 
Сад — Љубљана — Загреб — Белград, АНТИФАШИ- 
СТИЧКА БОРБА НА ЈУГОСЛОВЕНИТЕ ВО БИВШИТЕ 
ЗАТВОРИ И КОНЦЛОГОРИ ЗА ВРЕМЕ HA II СВЕТСКА 
ВОЈНА ВО ДЕЛАТА НА ЛИКОВНИТЕ УМЕТНИЦИ: 
Скопје, Историски музеј на СРМ, 9.Х — 4.XI 1977 
Приштина, Историски музеј на Косово, 8.XI — 1 .XII 
1977 
Титоград, Уметнички павилјон, 12—28.XII 1977 
Сараево, Музеј на Револуцијата на БиХ, 10 — 23.11978 
Нови Сад, Галерија на Матицата српска, 17.11 — 4.Ill 
1978 
Љубљана, Градска галерија, 16.111 — 5.IV 1978 
Загреб. Галерија на Домот на ЈНА, 14.IV — 7.V 1978 
Белград, Народен музеј, 13.VI - 8.VII 1978

1978 Скопје, СЛИКАРСКИ ТЕХНИКИ, Уметничка галерија: 
Градежно O3I „Маврово“, 8—12.V 1978 
P.O. „Алумина", 15-19.V 1978 
P.O. „Алкалоид", 22-26.V 1978 
P.O. Железарница „Скопје", 18 — 25.X 1978 
Органско хемиска индустрија ,Наум Наумовски — 
Борче“, 13—18.XI 1978 
Бања Лука, СОВРЕМЕНАТА МАКЕДОНСКА УМЕТ- 
НОСТ, Дом на културата, 15—31 .V 1978 
Белград, УМЕТНОСТА ВО РЕВОЛУЦИЈАТА, Сава - 
центар, VI 1978





БИБЛИОГРАФИЈА 
BIBLIOGRAPHY
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Составувањето на библиографија за ликовното 
творештво на Борко Лазески е резултат на двегоди- 
шна истражувачка работа, co настојување таа да биде 
што покомплетна.

Собраната библиографска граѓа е поделена во 
три поглавја:

I. ЛИКОВНИ ПРИЛОЗИ ОД БОРКО ЛАЗЕСКИ. 
Во ова поглавје е опфатена и графичката дејност, која 
не е посебно изделена поради малиот број библио- 
графски единици.

II. ЛИКОВНА КРИТИКА И ИНФОРМАЦИИ ЗА 
ТВОРЕШТВОТО НА БОРКО ЛАЗЕСКИ. Библиографс- 
ките единици се систематизирани во две групи:

1. Критички прилози и осврти. Овде се вклуче- 
ни и разговорите и интервјуата co уметникот

2. Критички прилози и информации. Во нив 
уметникот само се спомнува co контекстот

III. ТРУДОВИ ЗА ЛИКОВНАТА УМЕТНОСТ ОД 
БОРКО ЛАЗЕСКИ. Во ова поглавје се застапени и ра- 
кописи.

Библиографијата содржи два регистри:
ИМЕНСКИ РЕГИСТАР, кој ги опфаќа авторите на 

ликовната критика и информациите. Авторите се да- 
дени изворно, според писмото на објавениот матери- 
јал, co исклучок на арапското писмо.

ХРОНОЛОШКИ РЕГИСТАР, во кој се опфатени 
сите библиографски единици. На крајот е даден и пре- 
глед на користената литература и документација.

Библиографијава содржи 682 библиографски 
единици односно 680 и две дополнително регистрира- 
ни. Повеќето библиографски единГци се обработени 
de visu. Отстапувањето од овој принцип е направено 
кај библиографските единици одбележани co 
ѕвездичка. Библиографските единици се подредени 
азбучно, по години, според определницата. За ликов- 
ните прилози (б.е. 236-239, 266 и 267) каде насловот 
започнува co бројка, не е запазен азбучниот туку ло- 
гичниот редослед. Податокот за печатницата е даден 
во анотацијата и тоа само за плакатите, поради поши- 
роката важност на настаните. Бблиографијава е соста- 
вена според принципите за библиографска обработка 
во Народната и универзитетска библиотека „Климент 
Охридски“.

Во текот на составувањето на Библиографијава 
вршени се консултации co библиографи, како и co 
познавачи и љубители на ликовната уметност. За нив- 
ната подршка, насочување и конкретна помош срде- 
чно им благодариме, надевајќи се дека и во динина 
ќе придонесат за натамошното комплетирање на овој 
ТРУД-

Составуввч

I. ЛИКОВНИ ПРИЛОЗИ ОД БОРКО ЛАЗЕСКИ

1935 1 (ПЛАКАТ, репр) In: Зете Jamboree national de Гassocia
tion des scouts du Royaume de Yougoslavie, Beograd. 
1—11 septembre 1935. Beograd, [(.'association des scouts 
du Royaume de Yougoslavie], 1935 
Плакат печатен во три бои: жолта, цраена и плаеа. Прет- 
ставуеа планински пејзаж co фигура на скаут. По повод III 
национален слет на Сојузот на скаутите на Кралството Ју- 
гославија

1940 2 ОХРИД, [линорез, репр.] 
ГласЈуга, Скопје, 14.Х 1940,1, 4 
Авторот е одбележан co псевдоним Ларгиќ, Б.

3 СТУДЕНИЦА, [дрворез, репр.] 
Гпас Југа, Скопје, 19.Х 1940, 6, 2 
Авторот е одбележан co псевдоним Ларгиќ, Б.

1944 4 ДА ГИ ПОМОГНИМЕ ЧУВАРИТЕ НА НАШАТА СЛОБО- 
ДА! [Плакат. Цинкографија, 1944], 70 x 50 см. Скопје, Гла- 
вен одбор на Народно ослободителниот фронт на Маке- 
донија, 1944
П-ца: .Гоце Делчев" Скопје. Плакат во три бои: окер, ка- 
феава и сива. Во горниот дел е текстот, во средината 
двајца партизани на положај. На долниот дел се наслика- 

ни банкноти од 500 и 1000 лева, топла облека и храна. 
Сигн. дда: Бор. Лазески

5 [II КОНГРЕС HA НОМС. Плакат. Офсет, 1944, 60 х 80 см. 
Скопје, Главен одбор на Народно ослободителниот 
фронт на Македонија, 1944]

Печатено во Софија. Во боја. На плакатот е прет- 
ставено братството и единството на југословенските на- 
роди и народности преку оро co играорки во национални 
носии. Податок од авторот

6 ЗА СИТЕ ИЗДАИЦИ МОРАЛНИ ПОДБУДИТЕЛИ НА 
УБИСТВА, МАЧЕНИЈА, ПАЛЕЖИ, ГРАБЕЖИ И СЛИЧНИ 
ДЕЛА КАКО И САМИТЕ ИЗВРШИТЕЛИ НА ТИЈЕ ДЕЛА 
ПРЕЗ ВРЕМЕ НА ТРИ И ПОЛ ГОДИШНАТА НАРОДНО 
ОСЛОБОДИТЕЛНА БОРБА САОБШТАВА1ТЕ И ПРЕДА- 
BAITE ДОКУМЕНТИ ЗА НИВ НА КОМИСИИТЕ ЗА ВОЈНИ- 
ТЕ ЗЛОСТОРНИЦИ ПРИ НАРОДНО ОСЛОБОДИТЕЛНИ- 
ТЕ ОДБОРИ КОИ ЌЕ ГИ ПРЕДАДАТ НА ФЕДЕРАЛНАТА 
КОМИСИЈА НА МАКЕДОНИА ЗА УТВРДУЕНЕ ЗЛОДЕЛА 
TA НА ОКУПАТОРИТЕ И НИВНИТЕ ПОМАГАЧИ. [Плакат, 
слог, линорез] 1944, 50 х 69,5 см. Скопје, Главен одбор 
на Народно ослобидителниот фронт на Македнија, 1944 
П-ца: „Гоце Делчев". Скопје. Плакат во една боја: црна. 
На десната половина е текстот, а на левата графиката. 
Графиката претставува младинец прободен co бајонет, 
до него расплаканадоајка, а на спротивната страна обе- 
сен човек. Во фронт запалени селски куќи. Сигн. дда: БЛ



7 [МАКЕДОНИЈА ВО СЛОБОДНА ФЕДЕРАТИВНА ЈУГОС- 
ЛАВИЈА. Плакат. Офсет, 1944, 80 х 60 см. Скопје, Главен 
одбор на Народно ослободителниот фронт на Македони- 
ја, 1944)

Печатено во Софија. Плакат во четири бои: жолта, црве- 
на, плава и црна. Текстот е во горниот и долниот дел. На 
плакатот е претставена женска фигура во национална но- 
сија co подигнати раце и раскинати пранги, ја симболизи- 
ра Македонија. Во долниот дел се симболите на окупато- 
рите, а во фонот картата на Југославија. По повод II кон- 
грвс на HOMO. Податоците се земени од скицата по која 
што е правен плакатот

8 [ПОСТРАДАНИТЕ ОД ВОЈНАТА. Плакат. Цртеж co кре- 
да, цинкографија) 1944, 70 х 50 см. [Скопје, Главен одбор 
на Народно ослободителниот фронт на Македонија, 1944] 
П-ца: „Гоце Делчев' Скопје. Плакат во две бои: црвена и 
црна. Клишето е правено од парчиња поради недостиг на 
цинк. На плакатот е претставена селанка седната co дете 
на раце, друго до неа. Сигн. дда: Бор. Лазески 44

1948 9 ИЗЛОЖБА НА НАРОДНО-ОСЛОБОДИТЕЛНАТА БОРБА
ВО МАКЕДОНИЈА СКОПЈЕ 11.X-11.X11948. [Плакат.
Офсвт) 1948, 83 х 58 см. [Скопје, Главен одбор на Народ- 
но ослобидителниот фронт на Македонија) 1948 
П-ца: ,Гоце Делчев” Скопје. Плакат во пет бои: жолта, 
црвена, плава, сива и црна. Во долниот дел е текстот. Во 
центарот е Партизанска споменииа, над неа македонско 
и југословенско знаме

1949 10 БЕГАЛЦИ ОД ЕГЕЈСКА МАКЕДОЦИЈА, (масло, репр.]
Културен живот, Скопје, 15.IX 1949, -*

11 БЕГАЛЦИ ОД ЕГЕЈСКА МАКЕДОНИЈА, [масло, репр.) 
Слободна Македонија, Скопје, 15. V 1949, 3,7

12 БЕГАЛЦИ ОД ЕГЕЈСКА МАКЕДОНИЈА, [студија, рвпр.) 
Новден, Скопје, 1949, 6 — 7, 383

13 БЕЖАНЦИ ОТ ЕГЕЈСКА МАКЕДОНИЈА, [цртвж, оловка, 
препр.)
Летопис Матице српске, Нови Сад, новембар 1949/125, 
св.5, књ. 364, стр,274

14 БЕЖАНЦИ ОД Е. МАКЕДОНИЈА, [масло, рвпр.) 
Единство, Скопје, 9.V 1949,181,3

15 БРАТСТВО ЕДИНСТВО НОФ НАРОДНА РЕПУБЛИКА 
НЕЗАВИСНОСТ, [Плакат. Офсет, 1949], 71x51 см. 
[Скопје, Главен одбор на Народно ослободителниот 
фронт на Македонија, 1949]
Плакат во четири бои: црвена, зелена, сива и црна. Тек- 
стот е во горниот и долниот дел. Во лреден план две 
фигури на партизани од Егејска Македонија: Македо- 
нец и Грк, зад нив партизанки Македонка и Гркинка од 
Егејска Македонија, сите co шмајзери во дигнатите па* 
це. Плакатот в правен за НОФ за Грција

16 ГЛАВА, [цртеж, креда, репр.]
Нов ден, Скопје, 1949, 6—7, [421]

17 IZBEGLICE IZ GRCKE MAKEDONIJE, ulje, [репр.] 
Umetnost, Beograd, 1949, 1, 70

18 НА КОНФЕРЕНЦИЈА, (цртеж, креда, репр.)
Нов ден, Скопје, 1949, 6—7, [408]

19 СКИЦА, [туш, четка, репр.]
Нов ден. Скопје, 1949, 6 —7, 367

20 СКИЦА. [цртеж, креда, репр.]
Нов ден. Скопје, 1949, 6—7, 335

21 IV ИЗЛОЖБА МАКЕДОНСКИ ХУДОЖНИПИ КАРТИННА 
ГАЛЕРИЈА СКОПЈЕ МАЈ 1949. [Плакат. Офсет)1949, 
81 х 57 см. Скопје, Друштво на ликовните уметници на 
Македонија, 1949
П-ца: „Гоце Делчев" Скопје. Плакат во четири бои: 
окер, црвена, кафеава и сива. Текстот е во долниот 
дел. Во горниот дел петокрака, палета и ловорово гра- 
нче. Сигн. дда: Бор. Лазески

22 ЧИТАЊЕ, [цртеж, туш, перо, репр.]
Нова Македонија, Сколје, 1.1 1949, 1241, 7 
Митрашинци 1944

1950 23 ДЕТАЉ ОД ГОЛЕМАТА ФРЕСКА ИЛИНДЕН 1903,
фреска, [репр.]
Нова Македонија, Скопје, 19.XI 1950, 1828, 6 
Репродуциран горен лев агол и централната фигура од 
композицијата

24 ИЛИНДЕН 1903 ГОДИНА, детал, [картон за фреска, 
репр.)
Културен живот, Скопје, 29.XI 1950, 17, 5
Централна група

1951 25 В. LAZESKI PRED SVOJOM SLIKOM /LINDEN 1903,
(fresko, repr.)
Knjiievne novlne, Beograd, 10.VII 1951, 28, 3
Ha фотографијата e даден и фрагмент од фреската 
„Илинден 1903“

26 БОРЕЦ, [цртеж co туш, репр.)
Нова Македонија, Скопје, 22.XII 1951, 2190, 9

27 ГАЛИЧНИК - ЛАЗАРОПОЛЕ МАКЕДОНИЈА. [Плакат. 
Офсет, 1951] 100x71 см. Скопје, Главна управа за ту- 
ризам и угостителство на НРМ, 1951
П-ца: ШЗ,ОП“3(1110/51). Во пет бои: жолта, веж, 
црвена, кафеава и плава. Текстот е во долниот дел. Во 
преден план десно долу е претставено стадо овии и 
овчар co кавал. Над нив високи борови и во заден 
план планини. Сигн. дда: Б. Лазески

28 ДЕТАЉ ОД МОЗАИКОТ РУСАЛИИТЕ, [репр.] 
Културен живот, Скопје, 26.III 1951, 6, 2

29 ИЛИНДЕН 1903, фреска, [репр.]
Нова Македонија, Скопје, 2.VIII 1951, 2054, [1]

30 ИЛИНДЕН 1903, [фреско, репр.]
Културен живот, Скопје, 29.I 1951, 2, 3

31 ИЛИНДЕН, фреска, [репр.]
Развигор, Скопје, 1951, 4, 2
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ЈАНЕ САНДАНСКИ, [масло, репр.] 
Културен живот, Скопје, 7.V 1951, 9, 4

КРУШОВО МАКЕДОНИЈА. [Плакат. Офсет, 
1951)100 x 71 см. Скопје, Главна управа за туризам и 
угостителство на НРМ, (19)51
П-ца: ШЗ„ОГГЗ(1110/51), Плакат во четири бои: жолта, 
црвена, плава и црна. Текстот е во долниот дел. На ле- 
вата страна од плакатот се високи буки, во нивната 
сенка група излетници, а десно во фонот е градот 
Крушово. Сигн. дда: Б. Лазески

ОТЕШЕВО, уље, [репр.Ј
Нова Македонија, Скопје, 21 .X 1951, 2134, 2 
Делото е излагано на Vl-та изложба на ДЛУМ

ОХРИД МАКЕДОНИЈА. [Плакат. Офсет, 1951)100 x 71 
см. Скопје, Главна улрава за туризам и угостителство 
на НРМ, [19)51
П-ца: ШЗ„ОГГЗ“(1110/51). Плакат во четири бои: жол- 
та, црвена, плава и црна. Текстот е на долниот дел. Низ 
колонадата од Св. Софија се гледа Канео, езерото и 
плажата co капачи. Сигн. дда: Б. Лазески

USTANAK, (фреска, репр.) 
Umetnost, Beograd, 1951, 3, 5 
.Илинден 1903“

ХИДРОКОМБИНАТОТ BO МАВРОВО ОСНОВА ЗА 
ЕЛЕКТРИФИКАЦИЈА И ИНДУСТРИЈАЛИЗАЦИЈА НА 
НРМ 1939 1 100 000 КВЧ 1951 215 000 000 КВЧ. (Плакат. 
Офсет, 1951] 84x60 см. Скопје, Главен одбор на На- 
родно ослободителниот фронт на Македонија, 1951 
П-ца: „Гоце делчев" Скопје. Плакат во шест бои: жол- 
та, црвена, кафеава, плава, сива и црна. Горе десно се 
цифри за КВЧ, а во долниот дел е текстот. Во преден 
план младинец и младинка co лопати на рамо, во фо- 
нот хидро-и електро-централи

ИЛИНДЕНСКОТО ВОСТАНИЕ, (детаљ, фреска, репр.) 
Радио Скопје, Скопје, 1-16.VIII 1952, 22. [1] 
Централна грула од композцијата „Илинден 1903"

КАТЕДРАЛАТА ВО ШАРТР, (цртеж co туш перо, репр.) 
Нова Македонија, Скопје, 1—3.V 1952, 2301, 8

СТУДИЈА ЗА БОРЕЦ, [цртеж, ќумур, репр.) 
Нова Македонија, Скопје, 24.ll 1952, 2244, 4

[БОРБА НА МЕЧКИН КАМЕН, фреска, репр.Ј In: Илин- 
ден 1903— 1953. Скопје, Матица на иселениците од Ма- 
кедонија, [1953, с. 24—25]

ДЕТАЉ ОД КОМПОЗИЦИЈАТА БОРБАТА НА МЕЧКИН 
КАМЕН, репр. [масло]
Просветена жена. Скопје, 1953, 8—9, [1] 
Централна група

ИЛИНДЕН 2 АВГУСТ 1903 - 2 АВГУСТ 1953 НИКОЛА 
КАРЕВ. Прв ден на изданието. [Цртеж, туш, репродук- 
ција. Плик. Скопје, Сојуз на филателисти на Македони- 
ја]1953
По ловод 50-годишнината на Илинденското востание. 
Дел од текстот и на англиски јазик

ИЛИНДЕН 1903—1953 [Јубилејна поштенска марка. 
Белград, ПТТ — Југославија]1953
Марка во една боја: бордо. На марката е претставена 
машка фигура што фрла камен според фреската „Илин- 
ден 1903“

ИЛИНДЕН 1903—1953. [Кутија за цигари, проект) Скоп- 
је, Тутунова фабрика, 1953
Во три бои: црвена, зелена и црна. Литографија. Машка 
фигура што фрла камен поставена од долниот десен 
агол до горниот лев агол. На десната страна имиња на 
револуционерите места на Македонија. На долниот дел 
стои: 1903—1953 ИЛИНДЕН. Според фреската „Илин-

ден 1903“. По повод 40-годишнината на Илинденското 
востание

46 ИЛИНДЕН 1903—1953, (јубилејна поштенска марка, 
репр.) In: Илинден 1903—1953. Скопје, Матица на исе- 
лениците од Македонија, [1953, с. 21]
По повод 50-годишнината на ИлинДенското востание

47 ИЛИНДЕН 1903—1953, [плакат, литографија, репр.) 
Пирински глас, Скопје, 1953, 32 — 33, [1)
Југилеен плакат за прославата на 50-годишнината од 
Илинденското востание

48 ИЛИНДЕН 1903-1953. [Плакат. Офсет) 1953, 84 x 59 
см. (Скопје, Социјалистички сојуз на работниот народ 
на Македонија]1953
Плакат во три бои: цинобер, темнокафеава и зелена. 
На десната страца имиња на револуционерните места 
на Македонија. На долниот двл стои: 1903—1953 
ИЛИНДЕН. На плакатот е претставена машка фигура 
што фрла камен. фигурата е поставена од долниот де- 
сен агол до горниот лев агол. Сигн. гла: Бор. Лазески. 
Јубилеен плакат за прославата на 50-годишнината на 
Илинденското востание

49 ИЛИНДЕН 1903 [фреска, репр.)
Политика, Београд, 2.VIII 1953, 14574, (1)

50 ИЛИНДЕН 1903, [фреска, рвпр.) Разгледница. Прилеп, 
Филателистичка подружница Прилел, [1953]
Печатена во една боја: зелена. По повод 50-годишни- 
ната на Илинденското востание

51 1903 ИЛИНДЕН 1953 КРУШОВО 2.VIII. [Печат) Beograd, 
Jugofilatellja Beograd, 1953
На печатот e претставена машка фигура што фрла ка- 
мен, ловорово гранче. Според фрекста — .Илинден 
1903*. По повод 50-годишнината на Илинденското во- 
стание

52 1943-1953 ДЕСЕТГОДИШНИНА НА ПРВИТЕ МАКЕ- 
ДОНСКИ БРИГАДИ.
[Плакат. Офсет]1953, 76x55 см. [Скопје, Републички 
одбор на Сојузот на здруженија на борците од НОВ на 
Македонија]1953
Плакат во четири бои: жолта, црвена, плава и црна. Во 
горниот лев агол: 1943—1953, а во долниот дел остана- 
тиот текст. На плакатот се претставени седум дигнати 
раце во туланици и три глави на партизани. Исгн. дда: 
Бор. Лазески. Јубилеен плакат за прославата на 10-го- 
дишнината на првите македонски бригади

53 КАТЕДРАЛАТА ВО ШАРТР, (цртеж co туш, перо, 
репр.)
Нова Македонија, Скопје, 19.111 1953, 2951, Разгледи, 
бр.8, с. 30

54 НА МЕЧКИН КАМЕН, масло [репр.]
Нова Македонија, Скопје, 2.VIII 1953, 2708, 10

55 ОД ФРЕСКАТА БОРБА НА МЕЧКИН КАМЕН, [релр.] In: 
Јордан Леов, Длабока рана. Скопје, „Кочо Рацин*, 
1953, [корицај
Фрагмент од централната група

56 СТРЕЛАНИ, (фрагмент од картон за фреска, ќумур, 
репр.)
Разгледи. Скопје, 3.1 1953, 1, 6
Фрагмент од Фреската за НОБ

1954 57 БЕГАЛЦИ ОД ЕГЕЈСКА МАКЕДОНИЈА, (цртеж, олов-
ка, репр.)
Македонија, Скопје, 1954, 14, [13]

58 ДЕТАЉ ОД ФРЕСКАТА МЕЧКИН КАМЕН, [репр.] 
Нова Македонија, Скопје, 21.11 1954, 2881, (6) 
Централна група

59 DETALJ FRESKE, [картон, ќумур, penp.J In: Скопје и
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околија. Skopje I okolina. Skopje, N.O.G. Skopja, 1954, s. 
[6]
Фрагмент од групата „Војна', од Фреската за НОВ. 
Текст под репродукцијата и на српско-хрватски јаз.

МОЗАИК, [репр.ј
Разгледи, Скопје, 4.VII 1954, 14, 1
Мозаик ,1903—1941“. Изведба на учениците од Школа- 
та за применета уметност, Скопје

МОЗАИК, [репр.ј
Разгледи, Скопје, 4.VIII 1954, 14, 7
Мозаик ,1903—1941“. Изведба на учениците од Школа- 
та за применета уметност, Скопје

ПОКРАЈ СЕНА, [масло, репр.) \п:Уметничка галерија 
Скопје. [Каталог на Галеријата. Скопје, Уметничка гале- 
рија, 1954, 99]

СТРЕЛАНИ, [ќумур, креда, картон, репр.ј
Разгледи, Скопје, 3.11954, 1, 6
Фрагмент од фреската за НОВ

ФРАГМЕНТ ОД ФРЕСКАТА ЗА НОВ, [картон, репр.]
Нова Македонија, Скопје, 5.Х 1954, 3073, 4
Фрвгмент „Стрелани"

БЕГАЛЕЦ 1948, [темпера, репр.]
Млада литература, Скопје, 1955, 8, 7

ИЛИНДЕН, [масло, репр.)
Нова Македоннја, Скопје, 2.VIII 1955, 3327, 4

МРТВА ПРИРОДА 1948, [темпера, репр.]
Млада литература, Скопје, 1955, 8, 24

ФИГУРА 1948, [темпера, perip.ј
Млада литература, Скопје, 1955, 8, 17

ФРАГМЕНТ ОД ФРЕСКАТА ЗА НОБ, [картон, ќумур, 
репр.ј
Нова Македонија, Скопје, 24.IV 1955, 3243, 5
Фрагмент „Стрелани" од групата „Жртви на фашизмот'

ФРАГМЕНТ ОД ФРЕСКАТА ЗА НОБ (репр.)
Нова Македонија, Скопје, 4.IX 1955, 3355, 5
Фрагмент „Стрелани*

ФРАГМЕНТ ОД ФРЕСКАТА НА НОБ, [цртеж, креда, 
репр.ј
Млада литература, Скопје, 1955, 8, [1]
Фрагмент од групата »Војна*

ФРЕСКА ЗА НОБ, [картон, креда, репр.ј
Млад борец, Скопје, 9.Х 1955, 20, 5
Фрагмент .Стрелани" од групата ,Жртеи на фашизмот"

ЦРТЕЖ 1948, [туш, репр.]
Млада литература, Скопје, 1955, 8,14

[ВО АТЕЛЈЕТО. Фреска за НОВ, картон, ќумур, репр.] 
Нова Македонија, Скопје, 30.XII 1956, 3802, 5

ДЕТАЛ ОД ФРЕСКАТА ЗА НОБ, [репр.ј
Нова Македонија, Скопје, 11,12.Х 1956, 3724, 8
Фрагмент „Стрелани" од групата „Жртви на фашизмот"

ДЕТАЛЈ ОД ФРЕСКАТА ЗА НОБ, [картон, ќумур, репр.] 
Нова Македонија, Скопје, 29.30 X1,1 XII 1956, 3773, [1]
Групата .Војна'

DETALJ FRESKE, [репр.ј
Transport, Beograd, 7.XI 1956, 45, 5
Фрагмент од групата .Војна"

НА МЕЧКИН КАМЕН — детал [картон, ќумур, репр.ј 
Народна просвета, Скопје, 11 V 1956, 5, 4 
Фрагмент од централната група

79 НОБ — ФРЕСКА, детаљ од композицијата, [репр.] 
Вечерен репортер, Скопје, 7.Х 1956, 66, [1] 
Фрагмент од групата „Војна"

80 ОД ФРЕСКАТА, [детаљ, репр.]
Нова Македонија, Скопје, 29.30.XI.1 .XII 1956, 3773 11 
Фрагмент од групата „Повик на војна“, од Фреската за 
НОВ

81 ФРАГМЕНТ ОД ФРЕСКАТА НА НОБ, [репр.] 
Просветена жена, Скопје, 1956, 11 — 12, [1] 
Фрагмент од групата „Порик на војна*

82 [ФРЕСКА ЗА НОБ, детаљ, репр.ј 
Млад борец, Скопје, 29.XI 1956, 24, 9 
Фрагмент од групата .Повик на војна'

1957 83 ДЕТАЛ ОД ФРЕСКА, perip.
Разгледи, Скопје, 29 X11 1957, 22(100), 2
Детаљ од групата ,Повик на војна*, од Фреската на 
НОВ

84 ДЕТАЛ ОД ФРЕСКАТА ОД Б. ЛАЗЕСКИ, [репр.] 
Македонија, Скопје, 1957, 48, [обвивкаЈ 
Фрагмент од групата „Повик на војна'

85 DETALJ FRESKE, [репр.]
Knjiievne novine — Beograd. 17.111 1957, 37, (1) 
Фрагмент од групата .Војна“, од Фреската на НОВ

86 DETALJ FRESKE, [репр.Ј
Knjiievne novine, Beograd, 17.111 1957,37,(1]

Фрагмент од групата ,Повик на аојна“, од Фреската на 
НОВ

87 ДЕТАЉ ФРЕСКЕ, (репр.)
Политика, Београд, 21 .IV 1957, 15785, [13]
Фрагмент „Стрелани* од групата «Жртви на фашизмот"

88 DETALJ FRESKE, [репр.]
Covjek i prostor. Zagreb, 15.VIII 1957, 65, 6
Фрагмент од групата .Повик на војна" од Фреската на 
НОВ

89 КАРТОН ЗА ГРУПУ СТРЕЉАНИ ЗА ФРЕСКУ ОД НОБ, 
[ќумур, репр.]
Политика, Београд, 17.XI 1957, 15993, 14

90 OKTOBARSKA REVOLUCIJA 1917-1957. [Јубилејна 
поштенска марка] 15 (динари. Белград, ПТТ —] Југос- 
лавија, 1957
Марка во две бои: окер и црвена

91 [ПОВИК HA ВОЈНА, фреско, репр.] 
Македонија, Скопје, 1957, 48, [последна страна] 
Фрагмент од фреската за НОВ

92 ПОРТРЕТ, репр.
Разгледи, Скопје, 29.XII 1957, 22(100) .5
Детаљ од групата „Повик на војна“, од Фреската за 
НОВ

93 ПОРТРЕТ, perip.
Разгледи, Скопје, 29.XII 1957, 22(100), 18
Деталј од групата .Повик на војна“, од Фреската за 
НОВ

94 REPRODUKCIJA: NA STRELJANJU, detalj kartona za 
fresku NOB, Skopje
Invalidski list, Beograd, 10.VIII 1957, 32, 5

95 ФРАГМЕНТ ОД ФРЕСКА, [картон, ќумур, perip.j 
Студентски збор, Скопје, 12.1 1957, 25, 5
Bo ателјето на уметникот

96 ФРАГМЕНТ ОД ФРЕСКА, репр.
Разгледи, Скопје, 27.1 1957, 3(81), 10
Фрагмент од групата .Повик на војна", од Фреската за 
НОВ
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ФРАГМЕНТ ОД ФРЕСКАТА, [репр.]
Културен живот, Скопје, 1957, 2, 48
Групата .Војна" од Фреската за НОВ. Репродунцијата е 
попратена co кратка информативна белешка

ФРАГМЕНТ ОД ФРЕСКАТА, репр.
Разгледи, Скопје, 1,1 1957, 1(79), 19
Фрагмент од групата „Војна*, од Фреската за НОВ

ФРАГМЕНТ ОД ФРЕСКАТА ЗА НОБ, [репр.] 
Македонија, Скопје, 1957, 48, [14]
Фрагмент од групата „Повик на војна"

ФРАГМЕНТ ОД ФРЕСКАТА ЗА НОБ, [репр.] 
Македонија, Скопје, 1957, 48, [15] 
Фрагмент од групата „Повик на војна"

[ФРЕСКА ЗА НОВ, репр,]
Разгледи, Скопје, 1.1 1957, 1(79), 10-11

[ФРЕСКА ЗА НОВ, фрагменат, penp.] 
Млад бореи, Скопје, 1.V 1957, 9, 9 
Фрагмент „Стрелани" од групата „Жртви на фашизмот"

FRESKA О NARODNOOSLOBODILACKOJ BORBI, frag
ment, 1953—1956, [repr.]
Jugoslavija, Beograd, 1957, sveska 14, s.7
Фрагмент од групата „Повик на војна*. Публикацијата е 
издадена и на англиски, француски, руски и германски 
јаз.

ЦРТЕЖ, [репр.Ј
Студентски збор, Скопје, 26.IV 1957, 28, [1]

ГЛАВА НА ПАРТИЗАНКА, [масло, репр.] 
Стремеж, Прилеп, 1958, 3—4, 61

ДЕТАЛ ОД ФРЕСКАТА ОД НОБ, [репр.] 
Трудбеник, Скопје, 11.Х 1958, 42, [1] 
Фрагмент од групата .Војна'

ДЕТАЉ ОД ГОЛЕМАТА ФРЕСКА ВО ХОЛОТ НА ЖЕ- 
ЛЕЗНИЧКАТА СТАНИЦА ВО СКОПЈЕ CO КОЈА Е ЛРИ- 
КАЖАНА НАРОДНО—ОСЛОБОДИТЕЛНАТА БОРБА 
НА МАКЕДОНИЈА ОД 1941-1945 ГОДИНА, [репр.] In: 
HP Македонија /957.Специјално издание. Сколје, Гла- 
вен одбор на ССРН на Македонија, 1958, с.[35] 
Фрагмент од групата „Повик на војна“

ДЕТАЉ ФРЕСКЕ, [репр.]
Политика, Београд, 30.Ill 1958, 16122, [15]
Фрагмент од групата „Повик на војна"

ДЕТАЉ ФРЕСКЕ, [репр.]
Политика, Београд, 30.III 1958, 16122, 17
Фрагмент од групата „Повик на војна"

1943-1958 15 ГОДИНИ МАКЕДОНСКИ БРИГАДИ. 
[Плакат. Цинкографија] 1958, 77 x 55 см. [Скопје, Репу- 
блички одбор на Сојузот на здруженија на борците од 
НОВ на Македонија (?)], 1958
П-ца: „Гоце Делчев" Скопје. Плакат вотри бои: жолта, 
црвена и маслинеста. Репродукција на главната фигура 
од групата „Повик на војна" — „Фреска за НОВ“. Сигн. 
дда: Бор. Лазески

ПАРТИЗАНИ. [масло, репр.)
Стремеж, Прилеп, 1958, 3—4, 4
Фрагмент од „Фреската за НОВ‘

ПОВИК НА БОРБА, детаљ од фреската НОБ, [репр.Ј 
Нова Македонија, Скопје, 11 —12.Х 1958, 4417, 8

ПОВИК НА БОРБА, фрагмент од Фреска[та за НОВ, 
репр.]
Нова Македонија, Скопје, 10.Х 1958, 4416, 4

ФРАГМЕНТ ФРЕСКЕ О РЕВОЛУЦИЈИ, [репр.Ј 
Политика. Београд, 12.Х 1958, 16292, 15

Фрагмент од групата „Војна", од Фреската за НОВ

115 FRESKA BORKA LAZESKOG SA SCENAMA IZ NAROD- 
NOOSLOBODILACKOG RATA U U HOLU SKOPSKE 2E- 
LEZNlCKE STANICE, RADENA 1953 - 56. [penp.] 
Jugoslavija, Beograd, 1958, sveska 15, 152 
Публикацијата издадена и на англиски, француски, рус- 
ки и германски јаз.

116 ФРЕСКА ЗА НОВ — детал [penp.] In: Четиво народна 
просвета. Скопје, Главниот одбор за народна просве- 
78, 1958, с.79
Фрагмент од групата „Ловик на еојна'

117 ФРЕСКА [ЗА HOB] — детал [penp.] In: Чвтиво народна 
просвета. Скопје, Глаениот одбор за народна просве- 
та, 1958, с.135
Фрагмент од грулата «Повик на војна*

118 [ФРЕСКА ЗА НОВ, фрагмент, картон, ќумур, репр.) 
Млад борец, Скопје, 10.1 1958, 1, 9
Фрагмент .Стрелани', од Фреската за НОВ

119 (ФРЕСКА ЗА НОВ, фрагмент, репр.) 
Jugoslavija, Beograd, 1958, sveska 15, 153 
Фрагмент од групата „Повик на војна*. Публикацијата 
издадена и на англиски, француски, руски и германски 
јаз.

120 [ФРЕСКА ЗА НОВ, фрагмент, penp ] 
Народна просвета, Скопје, 15.Х [19]58, 52, [2] 
Фрагмент од групата „Повик на војна“

121 FRESKA О NARODNOOSLOBODILACKOJ BORBI, detalj, 
fresko buono 1951 — 1956, [repr.] In: Narodnooslobodi- 
iaika borba u deiima likovnih umetnika Jugoslavija. Be
ograd. Invalidski list, MCMLVIII[1958, s.20]
Фрагмент „Стрелани". Текст во врска co репродукција- 
7а и на српскохреатски и англиски јаз.

122 FRESKA О NARODNOOSLOBODILACKOJ BORBI. frag
ment, 1953—1957, [penp.]
Jugoslavija, Beograd, 1958, sveska 15, 2
Фрагменг од rpynara „Повик на војна*. Публикацијата 
издадена и на англиски, француски, руски и германски 
јаз.

123 FRESKA О NOB, detalj. fresko buono, 1951-1956, 
[penp ] In: Narodnooslobodilabka borba u deiima likovnih 
umetnika Jugoslavija. Beograd Invalidski list, MCMLVIII 
[1958, s.163]
Penp. 137, од rpynara „Војна". Текс7 во врска co репро- 
дукцијата и на српскохрватски и англиски јаз.

124 FRESKA О NOB, fresko buono, 1951 — 1956, [penp.] In: 
Narodnooslobodilaika borba u deiima likovnih umetnika 
Jugoslavije. Beograd, Invalidski list, MCMLVIII[1958, s. 
184]
Penp. 158, од rpynara „Повик на војна". Текст ео врска 
co репродукцијата и на српскохрватски и англиски јаз.

125 FRESKA О NOB-u, [penp.] 
Osiobodenje, Sarajevo, 6.VII 1958, 3759, 6 
Фрагмент од rpynara „Војна"

126 FRESKA О NOB, fragment, fresko buono, 1951-1956. 
[penp ] In: Narodnoosiobidiiaika borba u deiima likovnih 
umetnika Jugoslavije. Beograd, Invalidski list, MCMLVIII 
[1958, s‘126]
Penp. 102, од rpynara .Војна". Тексг во врска co репро- 
дукцијата и на српскохрватски и англиски јаз.

127 FRESKA О NOB, fragment, fresko buono, 1951 — 1956, 
[penp ] In :Narodnooslobodila6ka borba u deiima likovnih 
umetnika Jugoslavije. Beograd, Invalidski list, MCMLVI- 
11(1958, s. 127]
Penp. 103, од rpynara „Повик на војна". Текст во ерска 
co репродукцијата и на српскохрватски и агнлсики јаз.
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ДЕТАЛ ОД ФРЕСКА [МЕЧКИН КАМЕН, репр.]
Народна просвета, Скопје, VII—VIII 1959, 61—62, 7

ДЕТАЛ ОД ФРЕСКА, прер.
Народна просвета, Скопје, 15.1 1959, 55, [1]
Фрагмент од групата „Поеик на војна" од Фреската за 
НОВ

ДЕТАЉ ОД ФРЕСКАТА ЗА НОБ, картон, креда, репр.
Нова Македонија, Скопје, 24.VII 1959, 4655, 4
Фрагмент од групата „Повик на војна"

ДЕТАЛ ОД ФРЕСКА[ТА ЗА НОВ, репр.]
Народна просвета, Скопје, 15.IX 1959, 63, [12]
Фрагмент од групата „Повик на војна'

ДЕТАЛЈ ОД ФРЕСКА[ТА ЗА НОВ, препр.Ј
Народна просвета, Скопје VII—VIII 1959, 61—61, [13] 
Фрагмент од групата „Повик на војна«

МРТВА ПРИРОДА, темпера, репр.
Нова Македонија, Скопје, 2.II 1959, 4510, 4

[СТРЕЛАНИ, картон за фреска, ќумур, репр.) In: Ехро- 
sici6n de Pintura Yugoslava. CatSlogo. Mexico, Universi- 
dad Veracruzana, 1959, [3] 1962
Фрагмент од Фреската за HOB

FRAGMENTI FRESKE SA MOTIVIMA IZ NARODNOOS- 
LOBODILACKE BORBE, POSTAVLJENE U holu 2e- 
LEZNlCKE STANICE U SKOPLJU, [penp.]
Komuriist, Beograd, 11.X 1957, 24, [1]
Група „Жртва на фашизмот' и .Повик на војна"

ФРЕСКА ЗА НОБ, детаљ, [репр.]
Културен живот, Скопје, 1959, 2, 6 1963
Фрагмент .Стрелани'

[ФРЕСКА ЗА НОВ, фрагмент, картон за фреску, ќумур, 
репр.]
Estela cultural, Xalapa Ver. [Мексико], 19.VII 1959, 18, 5 
Фрагмент „Стрелани"

ДЕТАЛ ОД ФРЕСКИ, [репр.]
Народна просвета, Скопје, 20.ll 1960, 68, [1] 
Фрагмент од групата .Повик на војна'

[ФРАГМЕНТ ОД ФРЕСКАТА ЗА НОВ, репр.] 
Народна просвета, Скопје, 15.XI 1960, 79, [1] 
Фрагмент од групата „Повик на војна'

ФРЕСКА ЗА НОБ, деталј, (репр.) 
Културен живот, Скопје, 1960, 8, [корица] 
Фрагмент од групата .Повик на војна'

[ФРЕСКА ЗА НОБ, фрагмент] репр. 
Народна просвета, Скопје, 15.XI 1960, 79, [1] 
Фрагмент од групата .Повик на војна'

1964

ВОСТАНИЕ, деталј, [литографија, репр.]
Културен живот, Скопје, 1961, 8—9 [корица]
Репродукција на јубилејниот плакат за прославата на 
50-годишнината од Илинденското востание 1903-1953

ДЕМОНСТРАЦИЈА ВО ПРИЛЕП, [цртеж, креда, репр.] 
Културен живот, Скопје, 1961, 1, 6
Една од композициите примени на конкурсот распишан 
co цел да се дообјаснат одделни значајни настани од 
народната револуција

146 НАРОДНООСЛОБОДИЛАЧКА БОРБА, детаљ фреске, [репр.] 
Политика, Бедград, 19.11 1961, 17020, [15]
Фрагмент .Стрелани' од‘Фреската за НОВ

147 ФРАГМЕНТИ ОД КОМПОЗИЦИЈАТА НА НОБ, [фреско, репр.] 
In: НОБ на Македонија. Скопје, Новинско-издавачко претлри- 
јатие „Народна задруга", [1961]
Репродукциите печатени на внатрешните страни од кориците 
се од групите ,Повик на војна' (отпечатено наопаку); ,Војна' 
и „Победа над непријателот'. Книгата е печатена no повод 
20-годишнината на НОВ во Македонија

148 FRESKA, detalj, [penp ]
Knjizevne novine, Beograd, 30.VI 1961, 148, 7

149 [ФРЕСКА 3A HOB, фрагмент, репродукција. Покана. Скопје] 
Републичкиот одбор за прослава на 20-годишнината на На- 
родното востание во Македонија, 1961
Фрагмент од групата ,Повик на војна". Репродукција на пок- 
аната за прославата на 10—11 октомври 1961 год. во Прилеп 
no повод Денот од Народното востание на македонскиот на- 
род

150 [ФРЕСКА ЗА НОВ, фрагмент, penp ] In: НОБ во творбите на 
уметници. [Каталогј Скопје, Уметничка галерија, 

lube, С.[7]
Фрагмент од групата „Повик на војна"

151 FRESKA IZ NOB, fragment, [penp.] In: Тобо Popovski, Make- 
donsko ime nema da zagine. Beograd, .Rad', 1962 [korica] 
Фрагмент од групата .Војна"

152 ИЛИНДЕН 1903-1953, [penp.]
Review, Belgrade, IX 1963, -, [27]
Репродукцирана e јубилејната поштенска марка no повод 

50-годишнината на Илиндненското востание

153 ФРЕСКА ВО ХОЛОТ НА ЖЕЛЕЗНИЧКАТА СТАНИЦА, [репр.] 
In: Скопје 1963. Zagreb, Agenclja za fotodokumentaciju, s.a., 
s.[2]
Фрагмент .Окупатор' и .Стрелани' од Фреската за HOB. 
Текст во врска co репродукциите и на српскохрватски, ан- 
глиски, француски, руски и германски јаз.

154 БОРАЦ, [фреска, penp ] In: Prozor u svijet. Citanka za V razred 
osnovne Skole. 9. preradeno izdanje. Zagreb, Skolska knjiga, 
1964, s. 107
Фрагмент од групата „Повик на војна' од Фреската за HOB. 9. 
преработено издание публикувано во 9 изданија — 17.(1Х 
неизменето издание, 1972)

155 ДЕТАЛ ОД ФРЕСКАТА ЗА НОБ, [penp ] 
Млад борец, Скопје, 8.Х 1964, 39, [1] 
Фрагмент од групата .Војна'

156 ДЕТАЉ ОД ЗАВРШНИОТ ДЕЛ НА ФРЕСКАТА ОД НОБ, репр 
Вечер, Скопје, 18.111 1964, 107, 6
Фрагмент од групата „Победа над непријателот'

157 NARODNOOSLOBODILACKA BORBA, detalj freske, [repr ] In: 
Enciklopedija Likovnih Umjetnosti. Svezak 3. Zagreb, Jugoslo- 
venski leksikografski zavod, MCMLXIV (1964), s.532 
Фрагмент .Стрелани' од Фреската за HOB

158 USTANAK, freska, [penp.]
Front, Beograd, 20.XII 1964, 23 - 24, 30- 31 
.Мечкин камен 1903'

ИНТЕРНАЦИЈА, [цртеж, креда, penp ] 1965 159
Културен живот, Скопје, 1961, 1, 15
Една од композиците од одделни значајни настани од 
народната револуција

ИНТЕРНАЦИЈА, цртеж, креда, репр.
Нова Македонија, Сколје, 18.1 1961, 5117, 5

БОИЦБ1 CI1RT 1944, [туш, перо, penp.] In: /Огославское изоб- 
разителеное творчество в националБно-освободителенои 
воине 1941 — 1945 г. Каталог. Белград, Комиссиа no кулвтур- 
ноИ свнзи с иностранством СФРГОгославии, 1965, с.[20] 
Делото застапено на изложбата .Југословенско ликовно тво- 
рештво во HOB 1941—1945 год.' прикажана во Москва, Ва- 
ршава, Flpara, Ист. Берлин и Софија
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ДЕТАЉ ОД ФРЕСКА, (репр.Ј In: Трајан Бавтироски — Цветан 
Станоевски — tорѓи Сталев, Читанка за V одделение. 1. изда- 
ние. Скопје. „Просветно дело“, 1965, [19]
Репродукција од групата „Повик на војна". Читанката публику- 
вана во 11 изданија

[ИМПРЕСИИ ОД ИРАК, комбинирана техника, репр.]
El-Sevre El-Arabiyya, Bagdad, 29.IV 1965, 238, 11
По повод изложбата на „Багдадската група на современа ум- 
етност“. Сликата е сопственост на Музејот на современата 
уметност — Гулбенкиан, Багдад

ДЕТАЛ ОД КОМПОЗИЦИЈА, [репр.]
13. Ноември, Скопје, 13.XI 1966, 5, [1]
Монтажа од групите .Жртви на фашизмот" и .Поеик на војна" 
од Фреската за НОВ

[ДЕТАЉ ОД ФРЕСКАТА ЗА НОВ, репр.]
El— Gumhuriyya, [Багдад]. 22.V 1966, 848, [8]
По повод самостојната изложба во Багдад. Од групата „Вој- 
на*

[ДЕТАЉ ОД ФРЕСКАТА ЗА НОВ, репр.]
El-Gumhuriyya, [Багдад] 22.V 1966, 848, [8]
По повод самостојната изложба во Багдад. Фрагмент од гру- 
пата „Повик на војна”

НА МЕЧКИН КАМЕН, [фреско, релр.] In: 20 години образова- 
ние култура и наука во СР Македонија. Скопје, НИП .Нова Ма- 
кедонија“, 1966, с.[67]

(НА ПАЗАР, комбинирана техника, релр.] 
El-Gumhuriyya, [Bagdad] 22.V 1966, 848, [8] 
По повод самостојната изложба во Багдад

[ПОКРАЈ РЕКА, комбинирана техника, репр.] 
El-Gumhuriyya, [Bagdad] 22.V 1966, 848, [8] 
По ловод самостојната изложба во Багдад

[ПРОДАВАЧКИ НА ПИЛИЊА, комбинирана техника, репр.] 
El- Gumhuriyya. [Bagdad] 22.V 1966. 848, [8]
По повод самостојната изложба во Багдад

СПН1ЦИ БОИЦИ, 1944, туш [репр.] In: К)гославско изобрази- 
телно искуство през национално-освободителната воина 
1941—1945. Каталог. Софив,(изд.] Комитет за приателство и 
културни врт>зки с чужбина, Сгкзз на бт>лгарските художници, 
1966, с.[30)
Под репродукцијата грешно даден податокот за авторот. На- 
место Борко Лазески лишува Борио Ломски. Делото застапе- 
но на изложбата Југословенското ликовно творештво во 
НОВ 1941 — 1945 год.‘ прикажано во 1966 год. Во Софија

[ФРЕСКА ЗА НОВ, фрагменти, монтажа, репр. Покана. Скопје] 
Главен одбор на ССРН Македонија и Републички одбор на 
СЗБ на Македонија, 1966
Репродукција од фрагментот „Стрелани" и групата „Повик на 
војна" на поканата за свечена академија по повод .11 октомв- 
ри“

[ФРЕСКА ЗА НОВ, фрагменти, монтажа, репр.]
Трудбеник, Скопје, 16.Х 1966, 42, 8
Фрагмент „Стрелани" и фрагмент од групата „Повик на војна"

ФРЕСКАТА ЗА НОБ, детаљ, [репр.] In: 20-години образование 
култура и наука во СР Македонија. Скопје, НИП „Нова Маке- 
донија', 1966, с.[68}
Фрагмент од групата „Повик на војна*

ФРЕСКАТА ЗА НОБ, детаљ, [репр.] In: 20-години образование 
култура и наука во СР Македонија. Скопје, НИП ,Нова Маке- 
донија", 1966, с. [146]
Фрагмент ,Стрелани“

EL-SIRA' MIN ECEL EL —HURIYA —LEVHA MIN EL- 
FRESK LIL-FENAN LAZEK 1951
El-Hilal. Cairo, 1 .VIII 1967, 8, [10]

Релродукција на фрагментот „Стрелани‘ од Фреската 
за НОВ

175 EL—HARB: LEVHA LI - FEN AN YClGOSLAFl 
El-Hilal, Cairo, 1 VIII 1967, 8, [116]
Репродукција на фрагментот од групата .Повик на 
војна* од Фреската за НОВ

176 СТРЕЛИШТЕ, туш, [репр.]
Културен живот, Скопје, 1967, 9—10, [последна кори- 
ца]
Фрагмент од Фреската за НОВ

177 СТРЕЛИШТЕ, туш 42x30,5, 1952, [ репр.] In: Аспекти 
на цртежот во Македонија. [Каталог]. Скопје, Музеј на 
современа уметност, 1967, с.[50]
Репр. бр. 30, окица од Фреската за НОВ

178 ФРЕСКА, детал, [репр.]
Вечер, Скопје, 24.IX 1967, 1255, 8 
Фрагмент од групата „Повик на војна"

1968 179 БОРБА НА МЕЧКИН КАМЕН, [масло, репр.]
Македонија, Скопје, 1968, 186, [15]

180 ДЕТАЛ ОД КОМПОЗИЦИЈА, [фреско, репр.] 
Просвета, Скопје, 29.XI 1968, 271—272, 8 
Фрагмент од групата ,Војна“

181 ДЕТАЛ ОД ФРЕСКАТА НОБ ВО МАКЕДОНИЈА, [репр.] 
Нова Македонија, Скопјв, 29.IX 1968, 7893, 11 
Монтажа на фрагментот .Дрво“ и фрагментите од гру- 
пите .Повик на војна" и „Во]на“ од Фреската за НОВ

182 ФРЕСКА НОБ детали [репр.]
Културен живот, Скопје, 1968, 9—10 [корица] 
Фрагмент .Стрвлани"

183 ФРЕСКА ЗА НОБ, фрагмент, [репр.] 
Млад борец, Скопје, 10.Х 1968, 27, [1] 
Фрагмвнт од групата .Повик на војна"

1969 184 ДЕТАЉ, [масло, репр.)
Нова Македонија, Скопје, 2.VIII 1969, 8195, 36 
Фрагмент од композицијата .Самоил*

185 ДЕТАЉ ОД КОМПОЗИЦИЈАТА НОБ [фреска, репр. 
Новогодишна честитка]. Скопјв, Цвета и акад. Михаило 
Апостолски, [1969]
Фрагмент од групата „Војна" — no повод Новата 1970 
год.

186 ДЕТАЉ ОД ФРЕСКАТА НОБ ВО МАКЕДОНИЈА, 
[репр.]
Нова Македонија, Скопје, 14.IX 1969, 8138, 9
Фрагмент .Дрво“ од групата .Жртви на фашизмот" и 
фрагменти од групата „Повик на војна" и .Војна"

187 NOB VO MAKEDONIJA, [масло, репр.] In: Angaiirana 
umetnost v Jugoslaviji 1919—1969. [Каталог]. Sloven] 
Gradec, Umetnostna galerija, 1969, s.[50]
Фрагмент „Стрелани" од Фреската за HOB

188 ОМОТ I KORICE. IN: tz ргоѓ/osti makedonskog naroda. 
Skopje, [изд.] Radio-televizija Skopje, Sekretarijat za in- 
formacije IzvrSnog ver a Sobranija SR Makedonije, 1969 
Ha обвивката e релродуциран фрагментот „Победа над 
нелријателоГ од Фреската за НОВ. Истото издание е 
печатено и на словенечки, руски, англиски и француски 
јаз.

189 OHRIDSKI RIBARI, 1937-38, crtei-olovka, [репр.] In: 
1929-1950: Nadrealizam, Postnadrealizam. Socijalna um
etnost. Umetnost NOR-a. Socijalistidki realizam. Jugoslo- 
venksa umetnost XX vek. Beograd, Muzej savremene um- 
etnosti, 1969, s.[190]

190 САМОИЛ, [детаљ, масло на платно, репр.] 
Културен живот, Сколје, 1969, 4 — 5, [корица]
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СТРЕЛИШТЕ, туш, репр.
Нова Македонија, Сколје, 3.VIII 1969, 8196, 11 
Фрагмент од Фреската за НОВ

ФРЕСКА ЗА НОБ, фрагмент, репр. In: Беа, загинаа, ост- 
анаа. Скопје, Историски архив, 1969, с.[287] 
Фрагмент од групата .Војна'

ФРЕСКА ЗА НОБ, [фрагменти, penp.J In: Борко Лазес- 
ки. [Каталог. Скопје) Охрид, [изд.Ј Републички одбор 
на Сојузот на здруженијата на борците од НОВ на Ма- 
кедонија, Народен музеј, 1969, с.[3; 5; 7. 9)
Стр. 3 фрагмент од групата .Војна", стр. 5 групата .Ра- 
нет' и фрагмент од групата .Победа над непријателот', 
стр.7 фрагмент .Стрелани”, стр.9 фрагмент од групата 
.Војна' и „Повик на војна'

(ФРЕСКА ЗА НОВ, фрагмент, репр.] In: Историска 
читанка за VIII одделение. [2 изданиеј Скопјв, ,Прос- 
ввтно дело", 1969, [корииа]
Рвпродукцијата од групата .Војна' застапена во публи- 
кацијата од 2. до 6. неизменето издание

[ФРЕСКА ЗА НОВ, фрагмент, penp.J In: Јордан Ди- 
мевски, Војо Кушевски, Историја за VIII одделение. 1. 
издание. Скопје, .Просветно дело", 1969, (корица] 
Репродукцијата од групата .Војна' звстапена во публи- 
кацијата во 7 изданија

FRESKA О NARODNOOSLOBODILACKOJ BORBI, fres
co buono, 1951 —1956. Fragment-okupatorl (repr.) In: To
man Brajovid, Sutjeska u delima Ukovnih umetnika Jugos- 
lavlje. Cetinje, Obod, 1969, s.[53]
Фрагмент од Фреската за HOB

FRESKA O NARODNOOSLOBODILACKOJ BORBI, fres
co buono, 1951 — 1956. fragment — ruke boraca, (penp.J 
In: Toman Brajovid, Sutjeska u delima likovnlh umetnika 
Jugoslavia. Cetinje, Obod, 1969, s.[55]
Фрагмент од Фреската за HOB

FRESKA O NOB. detalj, [penp.J
Narodna armija, Beograd, 14.111 1969, 1545, 8 
Фрагмент „Стрелани"

ФРЕСКИ ОД НОБ, детаљ, (penp.J 
Трудбеник, Скопје, 11.Х 1969, 42, (1Ј 
Фрагмент од групата „Победа над непријателот'

ClSdENJE VASlJU, 1944, crtet-tuS, [penp.J In: 
1929—1950: Nadrealizam. Postnadrealizam. Socijalna um- 
etnost. Umetnost NOR-a. Socijalitiiki reallzam. Jugoslo- 
venska umetnost XX veka. Beograd, Muzej savremene 
umetnosti, 1969, [212]

ДЕТАЉ ОД ФРЕСКАТА HA ПОРАНЕШНАТА ЖЕ- 
ЛЕЗНИЧКА СТАНИЦА, (penp.J
Нова Македонија, Скопје, 5.VII 1970, 8424, 8 
Фрагмент од групата „Победа над непријателот*

ИЛИНДЕН 1903, [фреска, репр.] In: Костедин Делини- 
ков, Историја за II година на стручните училишта. 1. из- 
дание. Скопје. .Просветно дело*. 1970, [корица] 
Репродукција застапена во публикацијата во 5 изданија

(ЈУЛИ ВО БАГДАД, комбинирана техника, репр.] In: 
25-та јубиларна изложба. [Каталог]. Скопје, Друштво на 
ликовни уметници на Македонија, 1970, с.[67)

NOB V MAKEDONIJI, 1968; olje, platno, [penp.J 
Sinteza, Ljubljana, 1970, 16, 14;15
Фрагмент .Стрелани". Текст во врска co репродукција- 
та и на англиски јаз.

ФРАГМЕНТ ОД ФРЕСКАТА НА НАРОДНООСЛОБО- 
ДИТЕЛНАТА БОРБА, ВО ХОЛОТ НА ЖЕЛЕЗНИЧКАТА 
СТАНИЦА, РАЗУРНАТА ОД ЗЕМЈОТРЕСОТ ВО 1963, 
[penp.J In: Скопје. Белград, Скопје, (изд.Ј Новинско-из- 

давачко претпријатие .Младост', Собрание на град 
Скопје, 1970, с.[126;127)
Фрагмент од групата .Повик на војна*. Текстот во 
врска co репродукцијата и на англиски и руски јаз.

206 [ФРЕСКА ЗА НОВ, детаљ, монтажа, penp.J
Нова Македонија, Скопје, 6.XII 1970, 8576, Остен, бр. 
109, с.9
Фрагмент .Стрелани' илустрација на текст од Алјоша 
Руси

207 (ФРЕСКА ЗА НОВ, фрагмент, penp.J In: Jordan Dimevski 
— Vojo Kushevski, Liber leximi historik per klasen VIII. 
Shkup, .Prosvetno dello', 1970, [корица]
Репродукција or групата .Војна*, публикувана во 3 из- 
данија на „Историска читанка за VIII одделение'

208 [ФРЕСКА ЗА НОВ, фрагмент, penp.] In: Yordan Dimevski 
— Voyo Ku?evski, Tarih tlkokullarin VIII slniflari tptn. [1. 
издание] Oskijp, .Prosvetno delo', 1970, [Корицај 
Репродукција од групата .Војна* публикувана во 2 из- 
данија на .Историја за VIII одделение'

209 [ФРЕСКА ЗА НОВ, фрагмент, penp.J In: Jordan Dimevski 
— Vojo Kushevski, Histori per klasen VIII. Botim i pars. 
Shkup, .Prosvetno dello', 1970, [корица]
Фрагмент од групата .Војна*. Публикуван во 4 изданија 
на .Историја за VIII одделение*

210 ФРЕСКА ОД НОБ, детаљ, [penp.J 
Трудбеник, Скопје, 1.1 1970, 1, 2
Фрагмент од групата .Победа над непријателот*

1971 211 ДЕТАЉ ОД КОМПОЗИЦИЈАТА НОБ НА СКОПСКАТА
ЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦА, [фреско, penp.J 
Просвета, Скопје, 4.Х 1971, 332, [1] 
Фрагмент од групата .Војна'

212 ДЕТАЉ ОД КОМПОЗИЦИЈАТА HOB НА ЖЕЛЕЗНИЧ- 
КАТА СТАНИЦА ВО СКОПЈЕ. [фреско, penp.J 
Просвета, Скопје, 1.111 1971, 322, 6
Фрагмент од групата .Војна"

213 [ДЕТАЉ ОД КОМПОЗИЦИЈАТА НОВ, фреско, penp.J 
Просвета, Скопје, 20.IX 1971, 331, 6
Фрагмент од групата .Војна*

214 МЕЧКИН КАМЕН 903, [темпера, репродукција. Круше- 
во, Собрание на Општината Крушево, 1971) 
Димензии 30 х 60 см. во боја

215 [МЕЧКИН КАМЕН 1903, студија, темпера, penp.J 
Нова Македонија, Скопје, 12.VIII 1971, 8820, 5

216 МЕЧКИН КАМЕН 1903, [темпера репр. Разгледница. 
Крушево, Собрание на Општината Крушево, 1971] 
Прилог на авторот за уредување на месноста Мечин 
Камен. Репродукцијата на разгледницата печатена во 
боја

1972 217 DArImATURI, [комбинирана техника, penp.J In: Arta
contemporanS macedoneanS. [Каталог. Скопје, Друштво 
на ликовните уметници на МакедонијаЈ 1972, с.[21] 
Репродукцијата .Рушевини' отпечатена во каталогот 
.Современа македонска уметност* — во хоризонтална 
положба наместо во верикална. Изложбата е организи- 
рана во Јаши и Пиатра Неамц, ео Романија

218 DETALJ FRESKE Ѕ ТЕМОМ IZ NOB-e, (penp.J 
Marksistiika tribina. Split, 18.VIII 1972, -, 3' 
Фрагмент од групата .Војна'

219 ЛИКОВНИ ПРИЛОЗИ. In: Лилјана Чаловска, Пребир. 
Скопје, Нова Македонија, 1972, [обвивка; 9; 21; 31; 43; 
61]
Репродукции на цртежи и винјети

220 ЛИКОВНО И ГРАФИЧКО ОБЛИКУВАЊЕ. In: Лилјана 
Чаловска, Пребир. Скопје, Нова Македонија, 1972 
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224

225
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228

229

230

231

232

1974 233

1975 234

МЕЧКИН КАМЕН 1903, [темпера, репр.] 
Нова Македонија, Скопје, 22.I 1972, 8979, 8 
Репродукција на „Мечкин камен 1903“ што е во вид на 
разгледница пуштена во продажба како прилог во со- 
бирната акција за уредувањето на месноста .Мечкин 
камен' во Крушево

MOTIV IZ NARODNOODLOBODILACKE BORBE, [масло 
на платно, репр.] In: Istorija Jugoslavije. [1. издание] Be
ograd, Prosveta, 1972
Фрагмент „Стрелани", од композицијата „фреска за 
НОВ' е отпечатена помеѓу страна 496 и 497. Историјата 
публикувана во 3 изданија

SAMUIL'S WARRIORS, detail, oil [репр.]
Macedonian Review, Skopje, 1972, 3, [непагинираној 
Репродукцијата e поместена помеѓу стр. 364 и 365. Ре- 
продуцирана е целата композиција „Самоил"

СТРЕЛАЊЕ, масло на платно, 1952 —55, [penp.] In: 
Нашето историско минато во делата на македонските 
лковни уметници. [Каталогј. Скопје, [изд.Ј Одбор за 
прослава на 30-годишнината од НОВ и Револуцијата, 
Друштео на ликовните уметници на Македонија, Музеј 
на современа уметност, Уметничка галерија, 1972, 
с.[14]
Фрагмент од Фреската за НОВ

[ФРЕСКА ЗА НОВ, детаљ — масло на платно, penp.] In: 
11 Октомври. Скопје, Републички одбор на Сојузот на 
здруженијата на борците од НОВ на Македонија, 1972, 
[непагинирано]
Репродукцијата е поместена ломеѓу страна 80 и 81. 
Фрагмент „Стрелани" е обрнато отпечатен

ДЕТАЉ ОД ФРЕСКАТА ОСЛОБОДИТЕЛНА БОРБА, 
[масло на платно, репр.]
Нова Македонија, Скопје, 2.VIII 1973, 9529, Илинден 
1903—Илинден 1973 [Екран, с.1]
Фрагмент .Стрелани* од Фреската за НОВ

THE EXECUTION detail, mural, 1952-1956, [масло на 
платно, репр.ј
Macedonian Review, Skopje, 1973, 2, [nepaginirano] 
Репродукцијата e поместена помеѓу страна 184 и 185. 
Фрагмент .Стрелани” од Фреската за НОВ

МЕЧКИН КАМЕН 1903, [масло, репр.ј 
Културен живот, Скопје, 1973, 6, 32

НАЦРТ НА КОРИЦАТА. In: Коце Солунски, Кузман I и II. 
Скопје, „Нова Македонија*, 1973, [обвивкај

[ПОДЕМ, фрагмент, витраж, репр.ј
Нова Македонија, Скопје, 17.XI 1973, 9636, Починка, 
0.24
Во холот на Стопанска банка Скопје

СУТЈЕСКА, детал 550x400 [масло, penp.] In: 100 годи- 
ни тутунски комбинат. Ликовна изложба — септември 
1973 Прилеп. [Каталогј Прилеп, Тутунски комбинат, 
1973, с.[26ј

[ФРЕСКА ЗА НОБ, детаљ, релр.ј
Млад борец, Скопје, 24.Х 1973, 26, [додатокј Младин- 
ски марш „По славните врвици” 1973 с.(1ј
Фрагмент од грулата ,Војна“

ДЕТАЛ ОД ФРЕСКАТА НОБ, [репр.ј 
Македонија, Сколје, 1974, 251, 16—17 
Фрагмент од групата ,Војна“

ЛИКОВНА ОПРЕМА. In: Во срцето на Шпанија. Скопје, 
НИП „Наша книга", 1975
На обвивката се репродуцирани фрагменти од грулата 
„Војна" од Фреската за НОВ

235 САМУИЛОВИ ВОЈНИЦИ, [масло на платно, penp.] 
Културен живот, Сколје, 1975, 1, 14
Оригиналното дело е оопственост на .Вардар — филм"

236 123. NAJPOSLE I OVA, 1944, crtei, tuS, [penp.] In: Ju- 
gosiovenska umetnost u Narodnooslobodilaikom ratu 
1941—1945. Katalog. Beograd, Muzej savremene umet- 
nosti, 1975 s.[44:110]

237 124. KRAJ BEROVO, 1944, crtei, tuS, [penp.] In: Jugoslo- 
venska umetnost u Narodnoosiobodiiaikom ratu 
1941 — 1945. Katalog. Beograd. Muzej savremene umet- 
nosti, 1975 s.[44; 110]

238 125. ClSTENJE OD VOZKI 1944, orteL, tuS, [penp ] In: Ju- 
goslovenska umetnost u Narodnooslobodilaikom ratu 
1941—1945. Katalog. Beograd, Muzej savremene umet- 
nosti, 1975, s.[44; 110]

239 126. PARTIZANSKI ODMOR, 1944, crtei, tuS, [penp.] In: 
Jugoslovenska umetnost u NarodnoosiobodHaikom ratu 
1941—1945. Katalog. Beograd, Muzej savremene umet- 
nosti, 1975, s.(44; 111]

240 СТРЕЛАЊЕ, фреска, детаљ, 1952—55 [масло на плат- 
но, penp.)
Културен жиеот, Скопје, 1975, 1, 23
Фрагмент од Фреската за НОВ — солственост на Умет- 
ничката галерија Скопје

1976 241 ДЕТАЛ ОД НОВАТА ФРЕСКА - penp.
Македонија, Скопје, 1976, 280, 21
Фрагмент од Фреската за HOB II во згрздата на СОК — 
Скопје

242 МЕЧКИН КАМЕН, [масло, репр.]
Нова Македонија, Скопје, 6. VI 1976, 10549, 11

243 RAZLOVECKI USTANAK, [марка, масло, репр.) 
Nedeljna Dalmacija, Split, 21 XI 1976, 289, 27
По повод излегувањето од печат на серијата на пош- 
тенски мерки „Историски мотиви на Југославија”

244 [РАЗЛОВЕЧКО ВОСТАНИЕ, масло, релр. Марка. Бел- 
град], PTT—Jugoslavija, [1976]
Јубилејна поштенска марка од номинална вредност 
5,00 динари во боја — во серијата „Историски мотиви 
на Југославија". По повод 100-годишнината на „Разло- 
вечкото востание", Разлог 1876 год.

245 [РАЗЛОВЕЧКО ВОСТАНИЕ, лоштенска марка, репр. 
Белград], ПТТ—Југославија, 1976
Сликата „Разловечко востание", масло, репродуцирана 
е на марката од 5,00 динари во серијата „Историски 
мотиви на Југославија"

246 СТРЕЛИШТЕ, [туш, репр.]
Нова Македони/а, Скопје, 6.VI 1976, 10549, 11 
Фрагмент од Фреската за НОВ

247 ДЕТАЛ ОД НОВАТА ФРЕСКА ВО ЗГРАДАТА HA СОК 
ВО СКОПЈЕ
Нова Македонија, Скопје, 14.V 1976, 10526,8
Фрагмент од Фреската за HOB II

1977 248 ВИТРАЖ ВО СПОМЕНИКОТ ИЛИНДЕН, [penp.) In:
Крушево. Крушево, Сколје, [изд.] Општинско Собрание 
на Крушево, НИП ,Нова Македонија”, [1977, O.201]

249 ИЛИНДЕН, [плакат, penp ] In: Никола Карев. Време и 
дело. Скопје, Инотитут за национална историја, [1977, 
непагинирано]

250 KRAJ BEROVO 1944, orteL, tuS, [penp.] tn: Umetnost ire- 
volucija. Revolucionarno slikarstvo. Zagreb, Spektar, 
1977, s.199

251 МАРШАЛ ТИТО, дрворез 1944, [penp ] 
Кулгурен живот, Скопје, 1977, 5—6, 26
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1979 268

NAPOLJE I OVA 1944, ctteL, tuS, [penp.] In: Umetnost I 
revlucija. Revolucionarno slikarstvo. Zagreb, Spektar, 
1977. s. 198
Точен наслов на цртожет е „Најпосле и ова“

ОМОТ И КОРИЦА, In: Никола Карев. Време и дело. 
Скопје, Институт за национална историја, [1977]

OHRIDSKI RIBARI 1939, crtei-ugljen, [penp.] In: Umet
nost I revolucija. Revolucionarno slikarstvo. Zagreb, 
Spektar, 1977, s.40

ПОДЕМ, цртеж. јаглен на хартија, [penp.]
Нова Македонија, Скопје, 20.XI 1977, 11075, 9 
Репродукцијата е отпечатена наопаку

116.' ПОДЕМ, проект за фреска, цртеж јаглен на хартија 
[penp.] In: 32годишна изложба на Друштвото на ликов- 
ните уметници од Социјалистичка Република Македо- 
нија. [Каталог]. Скопје, [изд.Ј Друштво на ликовните 
уметници на Македонија, Музеј на современа умет- 
ност, 1977, с.[66]

STRELJANI, detalj freske 1956, [уље, penp.) In: Umetnost 
i revolucija. Revolucionarno slikarstvo. Zagreb, Spektar, 
1977, s.100
Фрзгмент од Фреската за HOB

ФРЕСКА HA TEMA ОД НОБ, детал, [penp ] 
Ликовна уметност, Скопје, 1974—1977, 2— 3, 17 
Фрагмент од групата .Војна" од Фреската за НОВ

ДЕТАЉ ОД ЅИДНАТА ФРЕСКА ОД СТАРАТА ЖЕ- 
ЛЕЗНИЧКА СТАНИЦА, [penp ] Нова Македноија, Скоп- 
је, 11.Х 1978, 11394, 6
Фрагмент „Окупатор* и „Стрелани" од Фреската за 
НОВ

ZA SPANSKU DECU! markica, [penp ] In: Krv i iivot za 
slobodu! Cetvrto dopunjeno jubilarno izdanje 
1938—1978. Beograd, Udruieni izdavadi Udruienje ju- 
goslovenskih dobrovoljaca Spanske republikanske vojs- 
ke, 1978, s.65
Марката „Црвена помош" за Републиканска Шпанија 
издадена во Белград 1937. година (податок од авто- 
рот)

КОРИЦА. In: 1903—1978 Илинден. Скопје, НИК „Наша 
книга”, 1978

КРЕНЕНСКО ВОСТАНИЕ 1878-1978. [Плик. Скопје, 
Сојуз на филателисти на CPM] 1978
Цртеж, туш репродукција во две бои: црвено и црно

MECHKIN KAMEN 1903, detail, [фреско, penp ] 
Macedonian Review, Skopje, 1978, 2, [непагинирано] 
Репродукцијата e ломестена помеѓу 136 и 137 страна

МИТРАШИНЦИ, 1944, [цртеж, penp ] 
Комунист, Скопје, 24.XI 1978, 49, 22

НА НОЖОТ, фрагмент од фреска, [penp ] 
Културен живот, Скопје, 1978, 6, /корица/ 
Фрагмент од фреската .Илинден 1903'

86. CISTENJE OD VOSKI, 1944, crtei, tuS, [penp.] In: Um
etnost u Revoluciji. Katalog. Beograd, Muzej savremene 
umetnost!, 1978, s. 24:25; [71]
Текст и на англиски, руски, шпански и француски јаз.

87. PARTIZANSKI ODMOR, 1944, ctteL, tuS, [penp].ln: 
Umetnost u revoluciji.Katalog. Beograd, Muzej savremene 
umetnost!, 1978, s. 24:25:174]
Текст и на англиски, руски, шпански и француски јаз.

ДЕТАЛ ОД КОМПОЗИЦИЈАТА НОВ, [фреско, репр.] 
Просвета, Скопје, 10.V 1979, 327, 11

Фрагмент од групата .Војна' од композицијата .Фрес- 
ка за НОВ*

269 ФРАГМЕНТ ОД ФРЕСКАТА HA СТАРАТА ЖЕЛЕЗНИЧ- 
КА СТАНИЦА ВО СКОПЈЕ, [penp.]
Македонија, Скопје, 1979, 309, 20 — 21
Фрагмент ,Борци“ од Фреската за НОВ

270 ФРЕСКА BO СОК, [репр.]
Нова Македонија, Скопје, 18.11 1979, 11520, 11 
Фрагмент од Фреската за HOB II

271 DETAL OD SPOMENIKOT ILINDEN, [витраж, penp ] In: 
KruSevo Makedonija Jugoslavia. [Туристички про- 
cneKT]KruSevo, Sobranje na opStina KruSevo, s.a.

272 МЕСЕЦ HA КНИГАТА 11.X - 11.XI БЕЗ КНИГА HEMA 
НАПРЕДОК. [Плакат. Офсет], s.a., 83 x 59 cm. [Скопје, 
Културно-просветна заедница на Македонија]
П-ца: Београдски издавачко-графички завод Београд. 
Плакат во четири бои: жолта, црвена, кафеава и зеле- 
на. Текстот е во горниот и долниот дел и од десната 
страна. Во центарот е претставена книга, врз неа гло- 
бус. Сигн. дла: Бор. Лазески

273 [НЕДЕЛА НА УЧИЛИШТЕТО ОД 22 ДО 29 АВГУСТ. 
Плакат. Офсет. Скопје, Министерство за просвета на 
HPM] ѕ.а
Плакат во четири бои: жолта, црвена, плава и црна. 
Текст во долниот дел. „Мајки земете сите участие во 
недела на училиштето". Во преден план жени co кофи и 
метли, во заден план училница. Податоците земени од 
скицата no која што е правен плакатот

274 СИТЕ НА ИЗБОРИ ЗА СРЕЌНА ИДНИНА ЗА СОЦИЈА- 
ЛИЗАМ [Плакат. Офсет", ѕ.а., 84 x 60 см. [Скопје, Соци- 
јалистички сојуз на работниот народ на Македонија] 
ѕ.а.
П-ца: „Гоце Делечев' Скопје. Плакат во шест бои: 
жолта, црвена, кафеава, зелена, ллава и црна. Текстот 
е на горниот и долниот дел на плакатот. Во преден план 
работник co партиско знаме и селанец co југословенс- 
ко знаме. Во заден план none и индустриски објекти.

II. ЛИКОВНА КРИТИКА И ИНФОРМАЦИИ ЗА ТВОРЕ- 
ШТВОТО НА БОРКО ЛАЗЕСКИ
1. Критични прилози и осврти

1945 275

276

277

1949 278

[МИТРЕВЈ, Д(имитар)
ИЗЛОЖБАТА НА МАКЕДОНСКИТЕ ХИДОЖНИЦИ
Нова Македонија, Скопје, 25.XI 1945,276, 5
Б. Л. е спомнат како учесник на l-та изложба на маке- 
донските ликовни уметници

КОЦО, Димче
ПРВАТА ИЗЛОЖБА НА МАКЕДОНСКИТЕ ХУДОЖНИ-
ЦИ
Нов ден, Скопје, 1945, 3, 51
Кратка анализа на творештвото на Б.Л.

МДРкППСкМ Паиип

ПО ПОВОД НА ПРВАТА ИЗЛОЖБА НА МАКЕДОНСКИ-
ТЕ ХУДОЖНИЦИ
Нов ден, Скопје, 1945, 2, 46
Анализа на творештвото на Б.Л.

ЈАНЕВСКИ, Славко
ЧЕТВРТАТА ИЗЛОЖБА НА УМЕТНИЦИТЕ ОД МАКЕ-
ДОНИЈА „ 4
Новден, Скопје, 1949, 5, 302:303:304: 307 - 308; 311
Критички осврт и анализа на изложените дела на Б Л



279

280

1950 281

282

283

284

1951 285

286

287

288

1952 289

290

1953 291

АНОНИМ
ПО ПОВОД ЧЕТВРТАТА ИЗЛОЖБА НА МАКЕДОНСКИ- 
ТЕ ХУДОЖНИЦ
Нова МакедониЈа, Скопје, 5.VI 1949, 1371, 2
Белешки од дискусијата по повод на изложбата. Кра- 
ток осврт и анализа на изложените дела на Б.Л.

6[ELEBONOVlC], М[агко)
IZLO2BA LIKOVNIH UMETNIKA MAKEDONIJE
Umetnost, Beograd, 1949, 1, 70
Кратак коментар за творештвото на Б.Л.

[БИЛБИЛОВСКИ], 3(д]р[авко]
НИЗ ИЗЛОЖБАТА НА ЛИКОВНИТЕ УМЕТНИЦИ
Нова Македонија, Скопје, 7.XII 1950, 1841, 2
Краток осврт кон делото .Мечкин камен 1903', фреска 
на Б.Л.

АНОНИМ
ДИСКУСИЈА ЗА ПЕТТАТА ИЗЛОЖБА НА МАКЕДОНС- 
КИТЕ ЛИКОВНИ УМЕТНИЦИ
Нова Македонија, Скопја, 24.XII 1950, 1856, 2
Б.Л. е спомнат како учесник на изложбата. Дискусија 
на Мило Милуновиќ

АНОНИМ
ИЗЛОЖБА НА МАКЕДОНСЖИТЕ ЛИКОВНИ УМЕТНИ- 
ЦИ
Нова Македонија, Скопје, 5.VII 1950, 1710, 2
Краток осврт кон изложените дела од Б.Л. на изложбв- 
та по повод „Неделата на националната култура на HP 
Македонија* во Охрид

АНОНИМ
СЕ ОДРЖА ДИСКУСИЈА ЗА ПЕТТАТА ИЗЛОЖБА НА 
МАКЕДОНСКИТЕ ЛИКОВНИ УМЕТНИЦИ 
КУлтурен живот, Скопје, 15.XII 1950, 19, — •

К[ОРОБАР], П[еро]
ОСВРТ НА ПЕТТАТА ИЗЛОЖБА НА МАКЕДОНСКИТЕ 
ЛИКОВНИ УМЕТНИЦИ
Културен живот, Скопје, 29.1 1951, 2, 3
Краток осврт кон фреската „Илинден 1903"

Л[ЕОВ], Ј[ордан]
НИЗ ШЕСТАТА ИЗЛОЖБА НА МАКЕДОНСКИТЕ
ЛИКОВНИ УМЕТНИЦИ
Нова Македонија, Скопје, 21 X 1951, 2134, 2
Краток осврт кон изложените дела на Б.Л.

ANONIM
О MAKEDONIJI I IZLO2BI MAKEDONSKIH UMETNIKA 
Umetnost, Beograd, 1951, 3, 4
Разговор co Мило Милуновиќ за фреската .Илинден 
1903“ од Б.Л.

ЧАШУЛЕ, Коле
ПО ПОВОД ПЕТТАТА ИЗЛОЖБА НА ЛИКОВНИТЕ 
УМЕТНИЦИ
Нова Македонија, Скопје, 24.I 1951, 1882, 3
Краток осврт кон фреската „Илинден 1903“

КОЦО, Димче
СЕДМАТА ИЗЛОЖБА НА ЛИКОВНИТЕ УМЕТНИЦИ НА 
МАКЕДОНИЈА
Современост, Скопје, 1952, 9—10, 80 
Осврт кон творештвото на Б.Л.

ПРОТУГЕР, Димче,
ЛИКОВНИ ПРОБЛЕМ 2
Нова Македонија, Скопје, 26.XII 1952, 2510, 2
Критички осврт и анализа на изложените творби на Б.Л. 
на Vll-та изложба на ДЛУМ

АНОНИМ
[ГРУПА ДЕНЕС, програма. ракопис], 12.Х 1953, 1 стр.
Програмата е во вид на циркуларно писмо кое осно- 
вачите на групата го испраќаат до потенцијални сораб- 

отници. Во писмото се известува за основањето на гру- 
пата, за нејзината програма и се поканува на соработка 
и учество на првата изложба на групата. Потпишано од 
основачите на групата: Борко Лазеоки, Димче Проту- 
гер, Љубомир Белогаски, Ристо Лозаноски, Даеид Ба- 
фети, сите сликари, Јордан Грабулески, скулптор и ар- 
хитекти Славко Брезовски, Ристо Шеќерински и Јанко 
Константиновски

292 КОЦО, Димче
ОСМАТА ИЗЛОЖБА НА МАКЕДОНСКИТЕ УМЕТНИЦИ 
Современост, Скопје, 1953, 10, 74:75
Кратка анализа за изложените творби на Б.Л.

293 ПОПОВИТ1, Mwha
ИЗЛОЖБА ЛИКОВНИХ УМЕТНИКА МАКЕДОНИЈЕ 
НИН, Београд, 13.XII 1953, 154, 7
Критички осврт и анализа на творештвото на Б.Л.

294 ПОПОВСКИ, Јован
ЗАБЕЛЕЖЕНА ГОДИНА
Политика, Београд, 13.XI 1953, 14663, 7
Б.Л. е спомнат како еден од пионерите на ликовната 
уметност во Македонија

295 ПРОТУГЕР, Димче
ЧЕКОР ШТО ВЕТУВА
Нова Маквдонија, Скопје, 12.XI 1953, 2795, Разгледи 
бр. 42, с.[165]
Во уводниот дел на статијата во којашто се изнесува 
програмата на новоснованата група .Денес" е спомнат 
Б.Л. како еден од основачите на групата

296 Х[АЏИ] БОШКОВ, Петар
ЧЕКОР НАПРЕД

Нова Маквдонија, Скопје, 13.XII 1953, 2822, 6
Краток освот кон изложените дела на Б.Л., член на гру- 
пата .Денес' што излегуеа во рамките на Vlll-та излож- 
ба на ДЛУМ.

297 ЛИЧЕНОСКИ, Лазар
ИЗЛОЖБА НА ГРУПАТА ДЕНЕС 
Разгледи, Скопје, 28.III 1954, 7, 11 
Краток осврт кон творештвото на Б.Л.

298 ПОПОВИЌ, Миќа
ЗРЕЛОСТИ И НЕСПОЛУКИ НА МАКЕДОНСКОТО СОВ- 
РЕМЕНО СЛИКАРСТВО
Разгледи, Скопје, 3.I 1954, 1, 10
Краток осврт и анализа на творештвото на Б.Л. по по- 
еод на Vlll-та изложба на ДЛУМ

299 ПРОТУГЕР, Димче
ДЕВЕТТА ИЗЛОЖБА НА МАКЕДОНСКИТЕ ЛИКОВНИ 
УМЕТНИЦИ
Разгледи, Скопје, 5.XII 1954, 25, 2
Краток осврт кон фрагментот од Фреската за НОВ

300 ПРОТУГЕР, Димче
ДЕСЕТ ГОДИНИ СЛОБОДНО ТВОРЕШТВО 
Современост, Скопје, 1954, 11 — 12, 911—912
Критички осврт кон изложените дела на Б.Л. на 1Х-та 
изложба на ДЛУМ

301 ПРОТУГЕР, Димче
ЗА НЕКОИ АКТУЕЛНИ ПРАШАЊА ОД ЛИКОВНОТО 
ТВОРЕШТВО. Полемика
Разгледи, Скопје, 1 .VIII 1954, 16, 11; 12
Продолжување на полемиката меѓу Б.Л. co статијата 
„За или против нефигуративната уметност' и Киро Хаџи 
Василев co статијата .Неиздржан пледоаје* и нивните 
повторни полемички навраќања во .Разгледи*

302 ХАЏИ ВАСИЛЕВ, Киро
НЕИЗДРЖАН ПЛЕДОАЈЕ. Полемика 
Разгледи, Скопје, 28.III 1954, 7, 5—6 
Полемика во врска co статијата на Б.Л. во „Разгледи

1954



303

304

1955 305

306

307

308

309

1956 310

311

312

313

бр. 2 од 17.11954 под наслов ,3s или против нефигура- 
тивната уметност*. Нови аргументи спротивни на поле- 
мизираниот напис

ХАЏИ ВАСИЛЕВ, Киро
ПРОТУГЕРОВОТО ПОДЛАБОКО ЗАГРИЗУВАЊЕ ВО 
ПРОБЛЕМИТЕ. Полемика
Разгледи, Скопје, 12.IX 1954, 19, 4; 5; 6
Продолжување на полемиката. Несложување co ста- 
вовите на Б.Л. и Димче Протугер за проблемите од ли- 
ковната уметност, изнесување и докажување на сво- 
ите ставови

ХАЏИ ВАСИЛЕВ, Киро
СПРОТИВНИ ГЛЕДИШТА A HE НЕДОРАЗБИРАЊА. 
Полемика
Разгледи, Скопје, 9.V 1954, 10, 5 —6
За разликите и идентичните гледишта за современата 
уметност

Д.
РАЗГОВОР CO СЛИКАРОТ БОРКО ЛАЗЕСКИ
Млад борец, Скопје, 9.Х 1955, 20, 5
Уметникот зборува за својот живот и творештво, него- 
вите концепции и контакти co публиката. Прилог — фо- 
тографија на Б.Л.

PUTAR, Radoslav
MAKEDONCI U ZAGREBU
Narodni list, Zagreb, 9.I 1955, 2966, [4]
Краток осврт и анализа за картонот на Фреската за 
HOB по повод изложбата во Уметничкиот павилјон во 
Загреб

СВЕЧЊАК, Вилим
ПОЛНА АФИРМАЦИЈА НА МАКЕДОНСКИТЕ УМЕТНИ- 
ЦИ
Нова Македонија, Скопје, 12.11 1955, 3182, 4
Краток осврт кон картонот на Фреската за HOB по по- 
вод изложбата во Уметничкиот павилјон во Загреб

СТОЈАНОВА, Д[обрила]
ДЕСЕТ ГОДИНИ НА ДЛУМ
Нова Македонија, Скопје, 29, 30.XI.1.XII 1955, 3430, 10
Интервју co потпретседателот на ДЛУМ Б.Л. за основ- 
ните карактеристики на македонската ликовна умет- 
ност и нејзините достигања во текот на десет години. 
Осврт за активноста на ДЛУМ. Одделно за монумен- 
талната уметност

СТОЈАНОВА, Добрила
ОСТВАРУВАЊА И ЖЕЛБИ...
Нова Македонија, Скопје, 11.X 1955, 3377, 11
Разговор co Б.Л.

Б(АК), Р[ужа]
ФРЕСКАТА ЗБОРУВА ЗА НОБ
Нова Македонија, Скопје, 29, 30.XI, 1 .XII 1956, 3773, 11 
Импресионистички напис

ЕМИН, Илјами
ФРЕСКА - ЕПОПЕЈА НА НОБ
Нова Македонија, Скопје, 11, 12.Х 1956, 3724, 8
Делумен приказ за текот на работата на Фреската, од 
раѓањето на идејната скица и концепцијата до реализа- 
ција и изведба

И[ВАНОВСКИ], И(ван)
ЕДИНАЕСЕТТАТА ТРАДИЦИОНАЛНА ИЗЛОЖБА НА 
ДРУШТВОТО НА ЛИКОВНИТЕ УМЕТНИЦИ HA МАКЕ- 
ДОНИЈА
Млад борец, Скопје, 14.XII 1956, 25, 7
За откривањето на Фреската за НОВ во холот на Же- 
лезничката станица во СКОПЈЕ

КОНДОВСКИ, Димитар
ФРЕСКАТА - НОБ ОД БОРКО ЛАЗЕСКИ
Нова Македони/а, Скопје, 30.XII 1956, 3802, 5

За уметничкиот вквалитет и значењето на Фреската

314 МОМИРОВСКИ, Томе 
СВЕДОШТВА НА ЕДИНАЕСЕТТАТА ИЗЛОЖБА НА 
МАКЕДОНСКИТЕ ЛИКОВНИ УМЕТНИЦИ 
Современост, Скопје, 1956, 11 — 12, 886 
Краток осврт кон Фреската за НОВ

315 НИЗАМОВСКИ, Борис
ЕПОПЕЈА НОБ-а НА ЗИДУ СКОПСКЕ СТАНИЦЕ 
Транспорт, Београд, 7.XI 1956, 45, 5
Приказ за Фреската за НОВ, од раѓањето до реализа- 
цијата

316 ПЕШИЌ, Радивоје
БОРКО ЛАЗЕСКИ. In: Радивоје Пешиќ, Откупи, излож- 
6и, ателија
Вечерен репортер, Скопје, 26.VIII 1956, 60(50), 6
Б.Л. одговара на прашањата за откуп на уметнички сли- 
ки, организација на изложби, и проблемот на ателјеата

317 ПЕШИЌ, Р(адивоје)
НЕСВРШЕНА ПРИКАЗНА ЗА ЕДНА ФРЕСКА 
Вечерен репортер, Скопје, 9.IX 1956, 62, 8 
Од идејната скица до реализација на Фреската за НОВ»

1957 318 BIHALJI - MERIN, Oto
KUBISTlCKI ORATORIJUM U MAKEDONIJI
Knjiievne novine, Beograd, 17.111 1957, 37, [1] 
Критички осврт кон Фреската за HOB

319 BIHALJI - MERIN, Oto 
TRADICIJE I PERSPEKTIVE 
Jugoslavia, Beograd, 1957, sveska 14, s.7
За Фреската за HOB. Пресек на сегашниот миг на југос- 
ловенското ликовно творештво co осврт кон традици- 
јата и перспективите. Публикацијата е издадена и на ан- 
глиски, француски, руски и германски јаз.

320 ЕМИН, И[лијами) 
РАЗГОВОР CO ДВАЈЦА ГОСТИ
Нова Македонија, Скопје, 1.111 1957, 3861, 4 
Ото Бихаљи — Мерин за Фреската за НОВ

321 ЕМ[ИН, Илјами]
СЛАБА ПОСЕТА НА ИЗЛОЖБИТЕ 
Нова Македонија, Скопје, 23.VII 1957, 4002, 4 
Интервју co Б.Л. Прилог — фотографија на уметникот

322 ИЛИЕВСКИ, Бранко
ВО СЛИКАРСТВОТО СЕ ПОЈДЕ НАПРЕД 
Сгудентски збор, Скопје, 12.1 1957, 25, 5 
Димитар Кондовски за Фреската за НОВ

323 АНОНИМ
(ИСКАЖУВАЊЕ] In: За павиљонот 
Разгледи, Скопје, 1 .XII 1957, 21(99), 2 
Б.Л. зборува за местото и улогата на изложбениот па- 
вилјон во Скопје

324 Ј.
ДА ЛИ УМЕЕМЕ ДА СЕ ЗБОГАТИМЕ ВО ЦАРСТВОТО 
НА ПАЛЕТАТА
Млад борец, Скопје, 1.V 1957, 9, 9
Мислења за ликовното образование на младината. 
Меѓу другите зборува и Б.Л.

325 КУЗ(МАНОВСКИ), Р[исто)
ПРВИОТ ВПЕЧАТОК
Нова Македонија, Скопје, 20.XI 1957, 4123, 4
Миодраг Протиќ го истакнува Б.Л. како еден од умет- 
ниците кој ветува нови остварувања. Белградските ум- 
етници за изложбата на македонската современа умет- 
ност во Белград.

326 АНОНИМ
НЕКОЛКУ ИСКАЖУВАЊА
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Хоризонт, Скопје, 31.111 1957, 8. 4
Искажувања и мислења од Светозар Домиќ, Лазар 
Личеноски, Миле Корубин и Бошко Бабиќ, познати ли- 
ковни уметници и културни работници, за Фреската за 
НОВ

НИКОЛОВСКИ, Антоние
ФРЕСКАТА НА БОРКО ЛАЗЕСКИ
Македонија, Скопје, 1957, 48, [14]
Осврт за улогата на Фреската за НОВ

НИКОЛОВСКИ, Антоние
ФРЕСКАТА НА БОРКО ЛАЗЕСКИ
Разгледи, Скопје, 1.1 1957, 1(79), 10—11
Анализа на фреската во Железничката станица Скопје, 
епопејата на Народноослободителна војна; Темите со- 
држани во Фреската; Стилот во ликовното обликување 
на Фреската; Значението на Фреската како одраз на 
револуцијата; монументалноста

ПРОТИТ1, М[иодраг] Б.
ИЗЛОЖБА ЛИКОВНИХ УМЕТНИКА МАКЕДОНИЈЕ
НИН, Београд, 24.XI 1957, 360, 10
Краток критички осврт

TOMOVSKI, K(rum]
FRESKA NOB-e BORKA LAZESKOG
Covjek I prostor, Zagreb, 15.VIII 1957, 65, 6
Олис на Фреската и кратки биографски податоци за 
Б.Л.

BIHALJI - MERIN, Oto
UNIVERZALNO I POSEBNO KOO NAS
Oslobodenje, Sarajevo, 6.VII 1958, 3759, 7
Mery другото зборува и за Фреската за НОВ

Д[ИМИТРОВСКИ], Д[имитар]
ГОЛЕМ ИНТЕРЕС ЗА ИЗЛОЖБАТА НА ДЛУМ
Нова Македонија, Скопје, 8.IX 1958, 4389, 4
За впечатокот што го оставил изложениот фрагмент на 
Фреската за НОВ

ЛИЧЕНОСКИ, Лазар
ЛИКОВНИ ЖИВОТ
Политика, Београд, 30.Ill 1958, 16122, 19
За ликовниот живот воМакедонија co посебен осврт 
кон активноста на групата „Денес“ чиј што член беше и 
Б.Л.
МОМИРОВСКИ, Томе
КОН ДВАНАЕСЕТТАТА ИЗЛОЖБА НА ДЛУМ
Современост, Скопје, 1958, 2, 190
Карактеристики на делата од Б.Л., застапени на излож- 
бата

МАЦАН, Елена
15 ГОДИНИ ЛИКОВНО ТВОРЕШТВО ВО МАКЕДОНИ- 
ЈА
Нова македонија, Скопје, 24.V 1959, 4604, 9
Краток осврт кон творештвото на Б.Л.

НИКОЛОВСКИ, Антоние
ВТОРА САМОСТОЈНА ИЗЛОЖБА НА РИСТО ЛОЗА- 
НОСКИ. In: Ликовна хронина 
Разгледн, Скопје, 1959, 4, 419
Компарација меѓу творештвото на Ристо Лозаноски и 
Б.Л.

П[ЕЦЈИЌ], Р[адивоје]
НИЗ АТЕЛЈИТЕ НА НАШИТЕ УМЕТНИЦИ
Нова Македонија Скопје, 1.11 1959, 4509, 8
Краток разговор co Б.Л. Илустрирано co фотографија 
на уметникот

ROSSHANDLER, Leo
UNA CRITICA DE ARTE
Este/a cultural, Xalapa Ver. [Мексико], 19.VII 1959, 18, 5 
Компарација на творештеото на Б.Л. co творештвото 
на Пикасо и византиското сликарство

1960 339 КУЗМАНОВСКИ, Р[исто]
ИРАЧКАТА УМЕТНОСТ - ПРЕОКУПИРАНА ОД РЕВО- 
ЛУЦИЈАТА
Нова Македонија, Скопје, 28.VIII 1960, 4995, 8
Интервју co Б.Л. Покрај кратките биографски податоии 
дадени се информации за подготовките на самостојна- 
та изложба во Багдад и состојбата на ликовната умет- 
ност во Ирак. Прилог — фотографија на Б.Л.

340 КУЗМАНОВСКИ, Ристо
СОВРЕМЕНА МАКЕДОНСКА ЛИКОВНА УМЕТНОСТ 
Нова Македонија, Скопје, 31 .VII, 1—2.VIII 1960, 4972, 9 
Во анкетата на „Нова Македонија" зборуеаат Зуко Џум- 
хур, Борис Калин и Габриел Сгулица за Фреската за 
НОВ од Б.Л.

1961 341 Г(АВРИЦЈ), К[сенија]
ИЗЛОЖБА, НОБ ВО ТВОРБИТЕ НА ЛИКОВНИТЕ УМ- 
ЕТНИЦИ
Нова Македонија, Скопје, 9.Х 1961, 5378, 5
Краток осврт кон Фреската за НОВ

1964 342 БОШКОВСКИ, Јозо
БОРКА ЛАЗЕВСКИ: ЌЕ ЈА ПРЕСОЗДАДАМ ФРЕСКАТА 
ОД НОБ
Вечер, Сколје, 21.IV 1964, 9
За писмото на Б.Л. од Багдад на тема монументална 
уметност, багдадски студенти и .Фреска за HOB" co 
кратки биографски податоци. Прилог — фотографија на 
Б.Л.

1965 343 ABD EL-RAHMAN MECID EL —RABI'I
EL-BIY E EL- IRAQIYYE WE TECRIBE FENAN 'ECNE- 
B1
El-Sevre el-'Arabiyya, Bagdad, 29.IV 1965, 238, 11; 8
За творештвото на Б.Л. no повод изложбата „Багдадс- 
ката грула на современа уметност” одржана од 5— 
11.IV 1965 год. во Багдад

1966 344 ALEXANDERIAN, dr Vartan
EXHIBITION OF LAZESKI PAINTINGS AT MODERN ART 
MUSEUM BAGHDAD
Baghdad News, Baghdad, 13.VI 1966, —, 5*
Аналитички осврт кон изложбата на слики од Б.Л. во 
Музејот на модерната уметност во Багдад

345 ALEXANDERIAN, dr Vartan
IROQI ARTISTS SOCIETY 9,h ANNUAL EXHIBITION 
Baghdad News, Baghdad, 13.XII 1966, —, 6'
IX изложба .Багдадска група за современа уметност'. 
Краток осврт кон изложените дела на Б.Л.

346 ГИЛЕВСКИ, Паскал
ГОЛЕМИ ЛИКОВНИ И ХУМАНИ ВРЕДНОСТИ 
Трудбеник, Скопје, 9.Х [1966], 41, 8
Краток осврт кон фреската за НОВ

347 ЃОРГИЕВ, Ванчо
ЛИКОВНАТА КУЛТУРА, In: 20 години образование кул- 
тура и наука во СР Македонија. Скопје, НИП „Нова Ма- 
кедонија, 1966, с. [149]
За загубата на Фреската за НОВ и нејзината ликовна 
вредност

348 ANONIM
LAZESKI: , EL-FENAN EL-YUGOSLAFI YEFTETEHA 
M'ARADUHA Fl BAGDAD
El-Cumhuriyya, [Багдад], 22.V 1966, 848, [8]
Осврт: „Лазески: југословенски уметник отвори сам- 
остојна изложба во Багдад*. За животот и творештвото 
на Б.Л. Во статијата е дадена информација за создава- 
њето наставен кадар од страна на Б.Л. — прв профе- 
сор по ѕидно сликарство во Ирак. Прилог — фртогра- 
фија на уметникот

349 НИКОЛОВСКИ, Антоние
НЕИСЏРПЕН ИЗВОР НА ЛИКОВНИ ТЕМИ И ИНСПИ-
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РАЦИИ
Културен живот, Скопје, 1966, 10, 9
Краток критички осврт кон Фреската за НОВ

ПЕТКОВСКИ, Борис
НЕКОИ ОСНОВНИ БЕЛЕЗИ НА МАКЕДОНСКОТО ЛИ- 
КОВНО ТВОРЕШТВО CO ТЕМАТИКА ОД НОБ И РЕВО- 
ЛУЦИЈАТА
Разгледи, Скопје, 1967, 5, 494;495
За Фреската за НОВ
ЧЕМЕРСКИ, Глигор
НЕКОЛКУ МИГА меГу револуцијата и уметноста 
Разгледи, Скопје, 1967, 6, 577
Краток осврт кон творештвото на Б.Л.

ШИРИЛОВ, Т[ашкој
ФРЕСКАТА ПОВТОРНО ЌЕ ЈА ИЗВЕДАМ
Вечер, Скопје, 24,IX 1967, 1255, 8
Разговор co Б.Л. за изградбата на Скопје по катастро- 
фалниот земјотрес во 1963 год,

КОНДОВСКА, Хилда
ТЕМАТА НА НОБ НАСЕКАДЕ ПРИСУТНА
Културен живот, Скопје, 1968, 9-10 [внатрешна страна 
од последната корица)
Интервју co Б.Л. за неговите ликовни преокупации, тво- 
речкиот опус и статусот слободен уметник во општест- 
вото. Кратки биографски податоци и фотографија на 
Б.Л.

СИМОВСКА, Владанка
ПОРТРЕТ НА БОРКА ЛАЗЕСКИ
Емитувано на програмата на Радио Скопје, IX 1968 (по- 
даток од авторот)

БИХАЛИ - МИРИН, Ото
[ЦИТАТИ] In: Борко Лазески. [Каталог. Скопје], Охрид, 
[изд.ј Републички одбор на .Сојузот на здруженијата на 
борците од НОВ на Македонија, Народен музеј, 1969, 
с. [4]
Цитатите објавени во весникот „Нова Македонија", 
Скопје на 1,111 1957, 3861, 4 и «Књижевне новине", Бел- 
град на 17.111 1957, 37, [1]

АНОНИМ
БОРКО ЛАЗЕВСКИ. Фреската на НОБ во холот на Же- 
лезничката станица. [Каталог. СкопјеЈ, Охрид. [изд.ј Ре- 
публички одбор на Сојузот на здруженијата на борците 
од НОВ на Македонија, Народен музеј, 1969, [10] стр. 
Каталог по повод самостојната изложба на Б.Л. во На- 
родниот музеј во Охрид прикажана од 15-17,X 1969 
год. по повод Vl-от конгрес на Сојузот на борците од 
НОВ на Југославија. Биографски податоци за Б.Л. стр. 
1-2 и фотографија на заднината на насловниот лист

BRAJOVlC, Toman
[ПРЕДГОВОРЈ In: Toman Brajovid, Sutjeska u delima II- 
kovnih umetnika Jugoslavije. Cetinje, Obod, 1969, s.
[8;27]
За фреската на HOB од Б.Л. Текст и на француски јазик

DORDEVI6, Dragoslav
SOCIJALISTiCKI REALIZAM 1945-1950. In: 1929-1950: 
Nadrealizam. postnadrealizam. Socijalna umetnost. Umet- 
nost NOR-a. Socijalistidki reallzam. Jugoslovenska um
etnost XX veka. Beograd, Muzej savremene umetnost!, 
1969, s. 79
Mery другото ce спомнува и ликовниот придонес на 
Б.Л. во тој период

КОНДОВСКИ, Димитар
[ЦИТАТЈ In: Борко Лазески. [Каталог. Скопје], Охрид, 
[изд.ј Републички одбор на Сојузот на здруженијата на 
борците од НОВ на Македонија Народен музеј, 1969, с. 
[6!
Објавен во „Нова Македонија" Скопје на 30.XII 1956, 
3802,5

360 КОЦО, Димче
СИМБОЛИ НА РЕВОЛУЦИЈАТА
Трудбеник, Скопје, 11.Х 1969, 42, 7
Кратка анализа за Фреската за НОВ. Извадок од книга- 
та „Македонија од распаќата кон иднината*

361 • МАЗЕВ, Петар
[ЦИТАТ] In: Борко Лазески. [Каталог. Скопје), Охрид, 
[изд.ј Републички одбор на Сојузот на здруженијата на 
борците од НОВ на Македонија, Народен музеј, 1969 с. 
[8]
Од емисијата „Портрети" емитувана на програмата на 
Радио Скопје во 1968 год.

362 НИКОЛОСКИ, Антоние
[ЦИТАТЈ In: Борко Лазески. АКаталог. Скопје], Охрид, 
[изд.] Републички одбор на Сојузот на здруженијата на 
борците од НОВ на Македонија, Народен музеј, 1969, 
с. [4-5]
Извадок од ликовната критика објавена во „Разгледи" 
на 1.1 1957, 1 (79), 10-11

363 ПЕТКОВСКИ, Борис
ЕСЕНСКА ИЗЛОЖБА НА ДЛУМ
Нова Македонија, Скопје, 9.XI 1969, 8192, 9
Краток аналитички осврт кон сликата „Сутјеска”

364 PETKOVSKI, Boris
SOCIJALNA UMETNOST U MAKEDONIJI 1930-1950. In: 
1929— 1950: Nadrealizam. Postnadrealizam. socijalna um
etnost. Umetnost NOR—a. Socijalistidki realizam. Jugos
lovenska umetnost XX veka. beograd, Muzej savremene 
umetnost!, 1969, s. 62:286
Краток преглед на ликовното творештво на Б.Л. од тој 
период. Резиме на француски јазик

365 SUICA, Nada
UMETNOST NOR-a. In: 1929-1950: Nadrealizam. Post
nadrealizam. Socijalna umetnost. Umetnost NOR-a. Soci
jalistidki realizam. Jugoslavenska umetnost XX veka. Be
ograd, Muzej savremene umetnost!, 1969, s. 67;286 
Краток осврт кон творештвото на Б.Л. за време на вој- 
ната. Резиме на француски јазик

1970 366 КОЦО, Димче
СИМБОЛИ НА РЕВОЛУЦИЈАТА. Ин: Македонија од 
распаќата нон иднината. Скопје, Редакција „Трудбе- 
ник‘, 1970, с. 255
Краток аналитички осврт кон делото „Фреска за НОВ“, 
1956 год.

367 ПОПОВСКИ, Токо
АФИРМАЦИЈА НА ВРЕДНОСТИТЕ - ИСТОРИСКА 
ОБВРСКА
Нова Македонија, Скопје, 5.VII 1970, 8424, 8
По повод добивањето на наградата ,4 јули“ Б.Л. збору- 
ва за врската на ликовната уметност co традиција, мо- 
нументалното сликарство и сликарот во општестеото. 
Прилог — готографија на Б.Л.

1972 368 ПЕТКОВСКИ, Борис
ВИДОВИТЕ НА АНГАЖИРАНОСТА ВО МАКЕДОНСКА- 
ТА ЛИКОВНА УМЕТНОСТ 
Разгледи, Скопје, 1972, 9, 934 
Кратка анализа за творештвото на Б.Л.

369 ПЕТКОВСКИ, Борис
НАЦИОНАЛНОТО И ТРАДИЦИЈАТА BO СОВРЕМЕНА- 
ТА МАКЕДОНСКА ЛИКОВНА УМЕТНОСТ 
Разгледи, Скопје, 1972, 10, 1058 — 1059
Осврт и анализа на творештвото на Б.Л. Опис на по- 
едини дела инспирирани од традицијата и народната 
уметност

370 PETKOVSKI, Boris
SADASNJI TRENUTAK SKULPTURE JORDANA GRABU- 
LOVSKOG-GRABULA
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iivot umjetnosti, Zagreb, 1972, 17, 27
Споредба помеѓу спомениците на Јордан Грабулоски 
кај Селото Белчиште и во Прилеп и Фреската за НОВ 
од Б.Л. во Скопје завршена 1956 год.

БАРИШИЌ, Ладислав
ВИТРАЖОТ КАКО ДЕЛ НА ЕНТЕРИЕРОТ
Нова Македонија, Скопје, 26.VIII 1973, 9553, 14
Осврт кон витражот „Подем" од Б.Л. во Стопанската 
банка — Скопје

АНОНИМ
ВОРКО ЛАЗЕВСКИ. In: Еден творец —• едно дело 
Нова Македонија, Скопје, 17.XI 1973, 9636, Почннна, 
с.24
Разговорот е воден од Катарина Чемерска. Уметникот 
зборува за витражите еоопшто co посебен осврт кон 
својот витраж во Стопанската банка Скопје. Прилог — 
фотографија на уметникот

ДАМЈАНОВСКА, Љубица
НОВ И РЕВОЛУЦИЈАТА ВО МАКЕДОНСКОТО ЛИКОВ- 
НО ТВОРЕШТВО
Културен живот, Скопје, 1973, 7—8, 13:15
Краток осврт кон Фреската за НОВ во Железничката 
станица Скопје, цртежите и скиците од животот на пар- 
тизаните и фреската „Сутјеска" во Воениот музеј Титов 
Велес

АБАЏИЕВА [ДИМИТРОВА], Соња 
ОБИД ЗА ПООПШТЕСТВУВАЊЕ 
Комунист, Скопје, 10.VI 1974, 23, 20 
За витражот „Лодем* во Стопанската банка во Скопје

АБАЏИЕВА —ДИМИТРОВА, Соња
ЗА НЕФИГУРАТИВНО СЛИКАРСТВО, НЕГОВИТЕ ВИ- 
ДОВИ И ПРЕТСТАВНИЦИ BO СОВРЕМЕНАТА МАКЕ- 
ДОНСКА УМЕТНОСТ
Разгледи, Скопје, 1975, 6, 657;662
За полемиката „За или против нефигуративната умет- 
ност" водена помеѓу Б.Л. и Киро Хаџи Василев

EMAN, Aniellka
UMETNlCKI I IDEJNI IZRAZ POSTANSKE MARKE JU- 
GOSLAVIJE
Kolekcionari, Beograd, 1975, 15, 34
За јубилејната поштенска марка „Октомвриска револу- 
ција 1917—1975“ од Б.Л. во студијата за уметноста на 
минијатури, а во врска co југословенските марки леча- 
тени во периодот од 1945—1975 год.

НИКОЛОВСКИ, Антоние
РАЗВОЈНИТЕ ТЕНДЕНЦИИ HA СОВРЕМЕНАТА МАКЕ- 
ДОНСКА УМЕТНОСТ И НЕЈЗИНАТА КРИТИКА ВО ПО- 
ВОЕНИОТ ПЕРИОД. In: Културно наследство VI (1975), 
свеска XIV. Скопје, Републички завод за заштита на 
спомениците на културата, 1975, с. 9:10:17 + (одделен 
отпечаток)
Рецензија за творештвото, ликовната активност и кри- 
тиката на Б.Л.

АБАЏИЕВА ДИМИТРОВА, Соња
СПОМЕНИКОТ ВО КРУШЕВО — ГЛАСНИК HA ТВОРЕ- 
ЧКИОТ ИМПУЛС
Нова Македонија, Скопје, 15.11 1976, 10439, 12 
Краток осврт кон витражите од Б.Л.

ВЕЛИЧКОВСКИ, Владимир
ВЕЛИЧЕСТВЕНОСТА НА БОРБАТА
Нова Македонија, Скопје 6.VI 1976, 10549, 11
За новата фреска на Б.Л. во зградата на СОК—Скопје

МАНЕВСКИ, М[иле]
ФРЕСКАТА - НЕРАЗДЕЛНА ОД ЛУЃЕТО 
Македонија, Скопје, 1976, 280, 21
Разговор co Б.Л. за монументалната уметност кај нас 
по повод изведувањето на Фреската за HOB II во згра- 
дата на СОК—Скопје

381 МАНЕВСКИ, М[иле]
ФРЕСКАТА - НЕРАЗДЕЛНА ОД ЛУГЕТО
Нова Македонија, Скопје, 14.V 1976, 10526, 8

382 ПЕТКОВСКИ, др Борис
НАГЛАШЕНА ИНДИВИДУАЛНОСТ
Око, Загреб, 2—16 X11 1976, 123, 15
За белезите на современата македонска уметност. 
Меѓу другото се спомнува групата „Денес" како прва 
ликовна група во Македонија Б.Л. спомнат во врска co 
продорот на конструктивистичко-кубистичките тенден- 
ции до 1960 год. и ѕидините композиции во банките, во 
Скопје

1977 383 АБАЏИЕВА—ДИМИТРОВА, Соња
СПОМЕНИКОТ НА ИЛИНДЕН, In: Крушево. Крушево, 
Скопје, [изд.Ј Општинско Собрание на Крушево, НИП 
„Нова Македонија", [1977], с. 176
Кратка анализа на четирите витражи од Б.Л. во „Спо- 
меник на Илинден"

384 ГИЛЕВСКИ, Паскал
ПОЕМА ЗА ХРАБРОСТА
Вечер, Скопје, 26. 27.ll 1977, 4255, 11
За најновото дело на Б.Л. фреската во зградата на 
СОК—Скопје

385 ДИРЈАН, Лилјана
ВО ФРЕСКАТА НЕМА СЛУЧАЈНОСТИ 
Студентски збор, Скопје, 10.V 1977, 15, 15 
Разговор co Б.Л. на тема револуција — уметност

386 ANONIM
JUGOSLOVENSKA UMETNOST U NARODNOOSLOBO- 
DILACKOM RATU 1941/1945. In: Umetnost i revolucija. 
Revolucionarno slikarstvo. Zagreb, Spektar, 1977, s. 
79:80
Рецензија no повод изложбата „Југословенска умет- 
ност у Народно-ослободилачком рату 1941/1945“ Бел- 
град. Рецензија за македонската уметност во НОВ од 
Љубица Дамјановска. Меѓу другите ликовни уметници 
се зборува и за Б.Л.

387 МИРЧЕВСКИ, Бранислав 
РЕВОЛУЦИЈАТА - ИНСПИРАТИВЕН ВРУТОК 
Културен живот, Скопје, 1977, 5 —6, [внатрешна страна 
од последната корица]
Разговор о Б.Л. Прилог — фотографија на уметникот

388 [НАУМЧЕСКИ, Волче]
ЕПОТ НА НОБ ВО ФРЕСКАТА
Нова Македонија, Скопје, 20.IX 1977, 11014, (14) 
Разговор co Б.Л. за фреско сликарство

389 ПЕТКОВСКИ, Борис
ОТКРИВАЊА. Скопје, Мисла, 1977, с. 23 - 24,39:52 
Аналитички осврт кон сликарскиот опус на Б.Л.

390 PETKOVSKI, Boris
SOCIJALNA UMETNOST U MAKEDONIJI 1930-1950. In: 
Umetnost i revolucija. Revolucionerno slikarstvo. Zagreb, 
Spektar, 1977, s. 36
Краток осврт кон творештвото на Б.Л. во рецензијата 
по повод изложбата „Југословенска уметност у народ- 
ноослободилачком рату 1941 — 1945“ во Белград.

391 ЦОБЕЉ, д-р Штефка
БОРКО ЛАЗЕСКИ - ЕДЕН ОД УЧЕНИЦИТЕ HA АН- 
ДРЕ ЛОТ ВО ПАРИЗ
Ликовна уметност, Скопје, 1974 — 1977, 2 — 3, 15 — 28 
Поопширна студија за периодот од 1946 до 1956 год.

1978 392 КЛИМА. Ана
ПОРТРЕТ НА БОРКО ЛАЗЕСКИ
Емитувано на програмата на Радио Скопје во емисија- 
та .За нашите сонародници во странство" на 10.Х 1978 
По повод доделувањето на Октомвриска награда за 
животно дело



393 ШИРИЛОВ, Ташко
ПРИВРЗАНОСТ КОН МОНУ MEHTA ЛНОТО 
Вечер, Скопје. 28.Х 1978, 4771, 10
Осврт кон животниот пат и творештвото на Б.Л.

1979 394 ГИЛЕВСКИ, Паскал
ТЕОРЕТИЧАР НА СИГУРНИТЕ ВРЕДНОСТИ 
Вечер, Скопје, 4.I 1979, 4826, 13
За недостигот на студијата за монументалното ѕидно 
творештво на Б.Л. во третиот дел на книгата „Открива- 
ња* од д-р Борис Петковски

395 ДАМЈАНОВСКА, Љубица
СОВРЕМЕНА МАКЕДОНСКА ГРАФИКА. In: 10 графич- 
ка изложба на ДЛУМ. [Каталог] Скопје, Народна и уни- 
верзитетска библиотека „Климент Охридски", 1979, с. 
[8;14;18|
За Борко Лазески во: предвоената графика; графиката 
за време на НОВ, и како иницијатор за обновување на 
мајските графички изложби

396 ЃУРОСКА, С[офија]
И ЅИДОТ СТАНА НАШ 
Нова Македонија, Скопје, 18.11 1979, 11520, 11 
Разговор co Б.Л. по повод неговата ретроспективна 
изложба што треба да ја организира МСУ Скопје во Te
nor на 1979 год. Прилог — фотографија на Б.Л.

397 СИМОВСКА, Владанка
СПОМЕНИЧНО И ЛИКОВНО ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ ВО 
ГРАД СКОПЈЕ. In: Емисија Културна седмица 
Интервју co Б.Л. емитувано преку Радио Скопјв на 11.111 
1979 во 11 часот

398 ШИРИЛОВ, Ташко
ПРИВРЗАНОСТ КОН МОНУМЕНТАЛНОТО 
Македонија, Скопје, 1979, 309, 20—21 
Осврт за ликовниот пат и делото на Б.Л.

399 ШИРИЛОВ, Ташко
ПРИВРЗАНОСТ КОН МОНУMEHTAЛНОТО 
Просвета, Скопје, 15.111 1979, 481—482, 10—11 
Разговор co Б.Л. Прилог — фотографија на уметникот

2 Критичкн прилози и информации

1946 400 МИТРЕВ, Димитар
ВТОРАТА ОПШТА ИЗЛОЖБА НА МАКЕДОНСКИТЕ ХУ- 
ДОЖНИЦИ
Нов ден, Скопје, 1946, 9—10, 69
Б.Л. иако не учествувал спомната во врска co минато- 
годишната изложба

1949 401 АНОНИМ
НА ПРВИ MAJ ВО СКОПЈЕ СЕ ОТВОРИ IV ИЗЛОЖБА 
НА МАКЕДОНСКИТЕ ХОДОЖНИЦИ 
Нова Македонија, Скопје, 4.V 1949, 1344, 2
Информација во која се спомнува и Б.Л. како учесник 
на изложбата

402 АНОНИМ
ТВОРБИТЕ НА НАШИТЕ ХОДОЖНИЦИ - ОДРАЗ НА 
НАШАТА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ЕПОХА 
Единство, Скопје, 9.V 1949, 181, 3
Б.Л. спомнат како учесник на IV-та изложба на маке- 
донските ликовни уметници

403 ANONIM
CETVRTA IZLO2BA LIKOVNIH UMJETNIKA MAKEDONI- 
ЈЕ
Narodni list, Zagreb, 5.V 1949, 1213, 2
Информација во која се спомнува Б.Л. како учесник на 
изложбата
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415 АНОНИМ
ИЗЛОЖБА МАКЕДОНСКИХ ЛИКОВНИХ УМЕТНИКА У
БЕОГРАДУ
Побједа, Титоград, 18.1 1953, 6, 8
Меѓу другите ликовни уметници се спомнува и Б.Л.

ТОЗИ, Нико
НИЗ АТЕЛЈЕАТА НА НАШИТЕ ЛИКОВНИ УМЕТНИЦИ 
Културен живот, Скопје, 29.XI 1950, 17, 1 ;5
Краток осврт кон реализацијата на фреската „Илинден 
1903“, пејзажи „Од мојата татковина" и проектот за мо- 
заикот „Русалиите"

ТОЗИ, Нико
РЕТРОСПЕКТИВНА ИЗЛОЖБА НА МАКЕДОНСКИТЕ
ЛИКОВНИ УМЕТНИЦИ
Културен живот, 31 .VII 1950, 11, 3
Краток осврт по повод изложбата одржана во рамките 
на Неделата на македонската национална култура во 
Охрид

АНОНИМ
ТРИ ЛИКОВНИ ИЗЛОЖБЕ... У БЕОГРАДУ... У ЗАГРЕ-
БУ... У СКОПЉУ
Борба, Београд, 1 .XII 1950, 286, 2
Б.Л. спомнат како учесник на V-та изложба на ДЛУМ

ВАРОШЛИЈА, Бранко
KOH VII ИЗЛОЖБА НА МАКЕДОНСКИТЕ ЛИКОВНИ 
УМЕТНИЦИ
Млада литература, Скопје, 1952, 4, 67
Критички осврт и анализа на изложените творби на Б.Л. 
на Vll-та изложба на ДЛУМ

АНОНИМ
МАКЕДОНСКИТЕ ЛИКОВНИ УМЕТНИЦИ ЗА ИЗЛОЖ- 
БАТА HA СОВРЕМЕНАТА ФРАНЦУСКА УМЕТНОСТ 
Нова Македонија, Скопје, 19.VI 1952, 2341, 4
Б.Л. учесник во анкетата

A 3.
ОТКУПЉЕНЕ СУ ТРИ КОМПОЗИЦИЈЕ И ДВА ПОРТРЕ-
ТА ИЗ ИЛИНДЕНСКОГ УСТАНКА
Политика, Београд, 27.VII 1953, 14569, 5
За откуп на композицијата „Илинден 1903“ од Б.Л. од 
Историскиот музеј во Скопје

АНОНИМ
ЧЕТВРТА ИЗЛОЖБА НА МАКЕДОНСКИТЕ ЛИКОВНИ 
УМЕТНИЦИ
Слободна Македонија, Скопје, 15.V 1949, 3, 7
Б.Л. спомнат како учесник на изложбата

АНОНИМ
ВО СКОПЈЕ K’E СЕ ОТВОРИ УМЕТНИЧКА ГАЛЕРИЈА 
Нова Македонија, Скопје, 29.III 1950, 1626, 4 
Б.Л. спомнат во врска co V-та изложба на ДЛУМ

МАРКОВСКИ, Димче
ЗА ПЕТТАТА ИЗЛОЖБА НА ЛИКОВНИТЕ УМЕТНИЦИ 
Млад борец, Скопје, 15.XII 1950, 307, 3 
Краток осврт кон изложените творби

АНОНИМ
ПЕТТА ИЗЛОЖБА НА МАКЕДОНСКИТЕ ЛИКОВНИ УМ- 
ЕТНИЦИ
Нова Македонија, Скопје, 29.XI 1950, 1835, 6 
Информација во која се спомнува и Б.Л. како учесник 
на изложбата

И. 3.
ЛИКОВНИ УМЕТНИЦИ МАКЕДОНИЈЕ УЧЕСТВУЈУ У
ПРОСЛАВИ ИЛИНДЕНСКОГ УСТАНКА
Борба, Београд, 30.VII 1953, 192, 2
Информација за откуп на композицијата „Илинден 
1903“
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КЕПЕСКИ, К(руме] 1956
ТЕАТАРСКОТО ДЕЛО ВО ПРИЛЕП ПОМЕЃУ ДВЕТЕ
СВЕТСКИ ВОЈНИ
Нова Македонија, Скопје, 6.Х 1953, 2764, 4
За првата изведба на Цанкаровата драма „Слугата Јер- 
неј" 80 Македонија, изеедена во Прилеп 1936 год., 
подготвена од БЛ,

АНОНИМ
ОКОЛУ ШКОЛАТА ЗА ПРИМЕНЕТА УМЕТНОСТ ВО
СКОПЈЕ
Разгледи, Скопје, 2.VII 1953, 23, 92
Одговор на статијата „Да се боље упознамо” од Нико- 
ла Мартиноски печатена во Политика, Београд од 15.IV 
1953

БЛАЖИЌ, Здравко
ИЗЛОЖБА НА ЗДРУЖЕНИЕТО НА ЛИКОВНИТЕ УМЕТ-
НИЦИ ОД МАКЕДОНИЈА
Нова Македонија, Скопје, 19.XI 1954, 3112, 4
Краток осврт кон изложените скици и студии на Б.Л.

В[АРОШЛИЈА], Б[ранко]
БЕЛЕШКА KOH IX ИЗЛОЖБА НА МАКЕДОНСКИТЕ
ЛИКОВНИ УМЕТНИЦИ
Млад борец, Скопје, 10.XII 1954. 23, 6
Краток осврт кон изложените дела на Б.Л.

АНОНИМ
ДЕСЕТ МАКЕДОНСКИ ЛИКОВНИ УМЕТНИЦИ НА ИЗ-
ЛОЖБАТА ВО ДУБРОВНИК
Млад борец, Скопје, 11.V 1954, 9, 9
Информација во која се спомнува и Б.Л. како учесник 
на изложбата

АНОНИМ
ИЗЛОЖБА ВО ДУБРОВНИК
Разгледи, Сколје, 15.VIII 1954, 17, 11
Информација. Б.Л. се спомнуеа по повод изложбата на ^57 
СЛУЈ во Дубровник

АНОНИМ
ЛАЗЕСКИ БОРКО. In: Уметника галерија Скопје [Ката-
лог на Галеријата. Скопје, Уметничка глалерија, 1954], 
с. 14:32
Кратки биографски белешки и попис на делата на Б.Л.
во фондот на Галеријата. текст и на француски јаз.

АНОНИМ
НОВИ ВИДИЦИ ПРЕД СОВРЕМЕНАТА МОНУМЕНТАЛ-
НА УМЕТНОСТ
Нова Македонија, Скопје, 5.Х 1954, 3073, 4
Во текстот се зборуеа за изведувањето на фреската за
НОВ од Б.Л.

AN0NIM
OB OSMI KOLEKTIVNI RAZSTAVI MAKEDONSKIH UM-
ETNIKOV
Veter, Maribor, 9.1 1954, 6, 3
Б.Л. се спомнуеа по поеод Vlll-та изложба на ДЛУМ.
Презимето нА Б.Л. е погрешно цитирано: Мазенски

СТОЈАНОВА, Добрила
МОНУМЕНТАЛЕН СЛОМЕНИК ЗА НОБ
Нова Македонија, Скопје, 30.IX 1954, 3068, 4
Напис за изведувањето на новата фреска од Б.Л.

М М.
IZLO2BA MAKEDONSKIH SLIKARA I KIPARA 1058
Slobodna Dallmacija^AS 1955, 3082, 3
Б.Л. спомнат како учесник на изложбата на ДЛУМ во 
Уметничкиот павилјон во Загреб

П[ОПЈ Г(ОРЧЕВ), Б[орис]
НА СТРАЖА НА ТАТКОВИНАТА
Нова Македонија, Скопје, 1, 2 3.V 1955, 3249, 10
За ноеиот мозаик на БЛ.

427 АНОНИМ
ЈЕДАНАЕСТА ИЗЛОЖБА ЛИКОВНИХ УМЕТНИКА МА- 
КЕДОНИЈЕ
Борба, Београд, 2.XII 1956, 320 7
Информација за откривање на Фреската за НОВ од 
Б.Л. во Железничката станица Скопје

428 КУЗМАНОВСКИ, Р[исто)
УМЕТНИЧКА ГАЛЕРИЈА CO ОКОЛУ 75 СЛИКИ. Беле- 
шки од Охрид
Нова Македонија, Скопје, 24.ll 1956, 3501, 4
Б.Л. е застапен во колвккцијата на Уметничката глале- 
рија во Охрид

429 АНОНИМ
МАКЕДОНСКИ ЛИКОВНИ УМЕТНИЦИ УЧЕСНИЦИ НА 
СОЈУЗНАТА ЛИКОВНА ИЗЛОЖБА ВО ЉУБЉАНА 
Нова Македонија, Скопје, 5.II 1956, 3483, 5
Изложен е детаљ од композицијата „Фреска за НОВ“

430 АНОНИМ
ОТКРИВАЊЕ НА ФРЕСКАТА CO ТЕМАТИКА НОБ 
Млад борец, Скопје, 29.XI 1956, 24, 9 
Информација за откривање на фреската за НОБ

431 АНОНИМ
СЛИКАРСТВО
Вечерње новости, Београд, 4.XII 1956, 963, 4
Кратка вест за откривањето на Фреската за НОВ

432 СТОЈАНОВА, Добрила
БОЈАТА И ЗДИВОТ НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО НЕБО - 
ЗАРЕГИСТРИРАНА НИЗ ПАЛЕТАТА И СКЛУПТОРСКО- 
ТО ДЕЛО. Нова колекција на Уметничката галврија 
Нова МакедониЈа, Скопје, 11.111 1956, 3515, 5
Б.Л. е застапен во колекцијата на Уметничката галерија 
во Охрид

433 НИКОЛОВСКИ, Антонив
ИЗЛОЖБА НА ПРИМЕНЕТА УМЕТНОСТ 
Разгледи, Скопје, 1 .XII 1957, 21(99), 4 
Меѓу другите ликовни уметници се спомнува и Б.Л.

434 АНОНИМ
ОСАМДЕСЕТ ДЕЛА - 24 АУТОРА ИЗЛАГАЧА 
Вечерне новости, Београд, 12.XI 1957, 1282, 4 
Информација. Б.Л. в опомнат како еден од излагачите 
на изложбата на ДЛУМ во уметничкиот паеилјон на Мал 
Калемегдан во Белград

435 ПОПОВИБ, T>opbe
МАКЕДОНСКА ПАНОРАМА
Борба, Београд, 18.XI 1957, 318, 4
Б.Л. учесник на изложбата на ДЛУМ во Уметничкиот 
паеилјон на Мал Каледмегдан во Белград

436 PREDld, Rade
RES - DVE O SAVREMENOJ MAKEDONSKOJ UMET- 
NOSTI
Видици, Beograd, 1957, 32, (16]
Kparox критички осврт

437 АНОНИМ
ТРОЈИЦА, МАКЕДОНСКИ УМЕТНИЦИ НА МЕГУНА- 
РОДНИОТ КОНГРЕС ВО ДУБРОВНИК 
Нова Македонија, Скопје, 21.IX 1957, 4063, 4 
Информација. Б.Л. е спомнат како.еден од излагачите 
на изложбата на СЛУЈ во Дубровник >

438 A. V.
MAKEDONSKI SLIKARJI OB RAZSTAVI V MARIBORU 
7 dni, Maribor, 18.1V 1958, 16, 11
Краток осврт кон Фреската на НОВ од Б.Л.

439 БАВИЌ, Бошко
ИЗЛОЖБА НА СЛИКАРИ И ВАЈАРИ РОДЕНИ ВО ПРИ- 
ЛЕП
Стремеж, Прилеп, 1958, 3-4, 61
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Кратка анализа за сликата „Партизанка" од Б.Л.

DEPOLO, Jfosip]
ZA STRO2I KRITERIJ
Vjesnik, Zagreb, 12.1 1958, 4059, 8
По повод изложбата на ДЛУМ во Уметничкиот павилјон 
во Загреб. Меѓу другите учесници спомнат и Б.Л.

ANONIM
JUGOSLOVANSKI SLIKARJI V MOSKVI, NEW YORKU. 
NEW DELHIJU IN ZURICHU
Veder, Maribor, 31.VII 1958, 175, 2
Информација за одлуката на СЛУЈ во Њу Делхи да се 
испратат дела од ликовни уметници меѓу кои и од Б.Л.

КУЗМАНОВСКИ, Р[истој
ЕДНА РЕТКА АНТОЛОГИЈА
Нова Македони/а, Скопје, 2.Ill 1958, 4520, 8
По повод излегувањето на книгата „Споменици на 
НОВ“ во која е застапен и Б.Л.

ЛИЧЕНОСКИ, Лазар
ДЕСЕТГОДИШНИНА НА ШКОЛАТА ЗА ПРИМЕНЕТА 
УМЕТНОСТ. In: Десетгодишнина на школата за приме- 
нета уметност 1948— 1958. Скопје, [Школа за примене- 
та уметност], 1958, с. 2
Меѓу другите се спомнува и Б.Л. како редовен профе- 
сор во Школата

м. м.
DVIJE ZANIMLJIVE IZLO2BE U UMJETNlCKOM PAVIL- 
JONUU ZAGREBU
Slobodna Dalmacija, Split. 25.I 1958, 4023, 3
Mery другите ce спомнува и Б.Л.

НИКОЛОВСКИ, Антоние
ЗА АНКЕТАТА ОКОЛУ УМЕТНИЧКИОТ ПАВИЛЈОН
Разгледи, Скопје, 12.1 1958, 1(101), 4
Меѓу другите ликовни уметници се спомнува и Б.Л. ка- 
ко учесник во анкетата

НИКОЛОВСКИ, Антоние
ПРОЛЕТНА ИЗЛОЖБА НА ДЛУМ
Разгледи, Скопје, 1.VI 1958, 10(110), 3
Меѓу другите се спомнува и В.Л. иако не учестеувал на 
изложбата

[ПЕШИЌ), Р[адивоје]
ОТВОРЕНА Е ИЗЛОЖБА НА БОСАНСКО-ХЕРЦЕ-
ГОВСКИТЕ УМЕТНИЦИ
Нова МакедониЈа, Скопје, 6.IX 1958, 4387, 4
Изложбата во Уметничкиот павилјон во Скопје ја отво- 
рил Б.Л.

ГЦОПОВСКИ], П(етар]
ДВЕ ИЗЛОЖБИ ВО ЧЕСТ HA 1 MAJ ВО ПРИЛЕП
Нова Македонија, Скопје, 5.V 1958, 4280, 4
Меѓу другите се спомнува и Б.Л. по повод изложбата 
на дела од уметници — Прилепчани

ПОПОВСКИ, П[етар)
ИЗЛОЖБА НА ДЕЛА ОД СЛИКАРИ И ВАЈАРИ-ПРИ- 
ЛЕПЧАНИ
Нова Македонија, Скопје; 10.V 1958, 4284, 4
Меѓу врвните уметници во Републиката спомнат и Б.Л.

П. С.
ЗНАЧАЈНА АФИРМАЦИЈА НАШЕГ СЛИКАРСТВА
Борба, Белград, 8.VI 1958, 149, 8
Меѓу другите се спомнува и Б.Л,

PUTAR, RJadoslav]
INDIVIDUALITETI I PROSJEK
Narodni list, Zagreb, 17.1 1958, 3894, 4
За изложениот експонат од Б.Л. на изложбата на ДЛУМ 
во Уметничкоот павилјон во Загреб

II. izloZba UDRU2ENJA LIKOVNIH UMJETNIKA MAKE- 
DONIJE. In: Beograd
Covjek i prostor, Zagreb, 15.1 1958, 70, 6
За изложениот експонат на Б.Л.

453 АНОНИМ
БОРКО ЛАЗЕСКИ ОТПУТОВАО У БАГДАД
Дневник, Нови Сад, 12.XII 1959, 4771, 5
Кратка вест

454 АНОНИМ
ДЕЈНОСТА НА ЦЕНТАРОТ ЗА ДЕТСКИ ЦРТЕЖ НА 
НРМ
Билтен. Совет на друштвата за грижи и воспитување на 
децата и младината на Македонија, Скопје, 1959, 1, 4 
Меѓу другите ликовни уметници — педагози се спомну- 
ва и Б.Л.

455 ДОМИЌ, Светозар
ТРИНАЕСЕТАТА ГОДИШНА ИЗЛОЖБА НА ДЛУМ 
Современост, Скопје, 1959, 1, 62
Меѓу другите ликовни уметници чии дела не се изложе- 
ни се спомнува и Б.Л.

456 ЗАДРИМА, А.
ИЗЛОЖБА САВРЕМЕНЕ МАКЕДОНСКЕ УМЈЕТНОСТИ 
Побједа, Титоград, 8.XI 1959, 50, 9
Меѓу другите ликовни уметници се спомнува и Б.Л.

457 АНОНИМ
ЈУГОСЛОВЕНСКИ УМЕТНИЦИ У У.А.Р. И ИРАКУ 
Борба, Београд, 12.XII 1959, 290, 7
Во информацијата меѓу другите ликовни уметници се 
спомнува и Б.Л.

458 АНОНИМ
ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ УМЕТНИЦИ ЌЕ ИЗЛАГААТ НА 
ЧЕТИРИ МЕЃУНАРОДНИ ИЗЛОЖБИ 
Нова Македонија, Скопје, 15.1 1959, 4494, 4
Б.Л. излага на меѓународната изложба „Европско и 
американско сликарство" во Мексико Сити, Мексико

459 АНОНИМ
ЛАЗЕСКИ У БАГДАДУ
Вечерње новости, Београд, 24.XI 1959, 1931, 7 
Информација за потпишувањето на договорот на Б.Л. 
co Академијата за ликовни уметности во Багдад, Ирак, 
за предавања од областа на ѕидното сликарство

460 М. В.
ДОБРА ЛИКОВНА АНТОЛОГИЈА
Комунист, Београд, 15.1 1959, 90, 6
За застапувањето и творештвото на Б.Л. во антологија- 
та

461 АНОНИМ
НАШИ СЛИКАРИ У МЕКСИКО СИТИЈУ
Полигика, Београд, 14.VI 1959, 16497, 15
Информација за учеството на Б.Л. на изложбата на ју- 
гословенските уметници во Мексико

462 ГЦЕШИЌ], Р(адивоје)
BO ТОРОНТО ЌЕ БИДЕ ОТВОРЕНА ИЗЛОЖБА МАКЕ- 
ДОНИЈА НИЗ ВЕКОВИ
Нова Македонија, Скопје, 11.VI 1959, 4619, 6
Б.Л. предвиден за излагање на планираната изложба

463 П(ЕШИЌ), Р[адивоје]
НОБ ВО ДЕЛАТА НА ЛИКОВНИТЕ УМЕТНИЦИ НА ЈУ- 
ГОСЛАВИЈА
Нова Македонија, Скопје, 24.VII 1959, 4655, 4
Б.Л. застапен во публикацијата

464 8. B-d.
TRI SLIKE RADENKA MiSEViCA NA MEOUNARODNOJ 
IZLOZBI U MEKSIKO-SITIJU
Oslobodenje, Sarajevo, 24.I 1959, 3928, 4
Б.Л. спомнат bo информацијата за изложбата
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ИНАДЕСКИ, Митре
[БОРО ЛАЗЕСКИ]. In: Илегалните техники во Македо- 
ни/а во Народноослободителнага војна. Скопје, „Култу- 
ра“, 1961, с. 135-136
За изработката на клишињата и печатењето на портре- 
тот на Тито на територијата на Македонија за време на 
НОВ
KOLARlC, Miodrag
REVOLUCIJA I LIKOVNA UMETNOST
Savremenik, Beograd, 1961, 7, 92:93
Б.Л. спомнат меѓу другитв ликовни уметници што рабо- 
тат на тема на НОВ

FROL, Ivo
IZNEVJERENO OCEKIVANJE
Telegram, Zagreb, 21 .IV 1961, 52, 6
Рецензија no повод изложбата на конкурсни дела за 
ѕидни слики во просториите на Сојузниот Извршен Со- 
вет. Б.Л. добитник на втората откупна награда

CEMERSKI, Gllgor
ZNACI ZA OBNOVENATA DUSA
Razgledi, Skopje, 1961, 3, 221
Za sovremenoto makedonsko slikarstvo. Medu drugite li- 
kovni umetnici se spomnuva i B.L.

ANONIM
BORKO LAZESKI. In: Borko Lazeski [Каталог. Багдад, 
Иракј, The Minister of Culture and Guidance, 1962 
Кратки биографски податоци. Самостојна изложба во 
Националната галерија на модерната уметност во Баг- 
дад под покровителство на Министерството за култура 
и информации

БОРбЕВИИ, Драгољуб
ЦРТЕЖИ, ГРАФИКЕ И АКВАРЕЛИ ИЗ HOP
Борба, Београд, 11.V 1963, 128, 7
Б.Л. е спомнат како учесник на изложбата во Воениот 
музеј на ЈНА во Белград

ANONIM
COMMITTEES SET UP AT FINE ARTS INSTITUTE
The Irag Times, Baghdad, 4.Ill 1963, —, 3*
Информација за формирањето на Комитетот за ликовна 
уметност во Институтот за уметностите во Багдад. Ос- 
новач на Комитетот: Министерството за образование. 
Б.Л. избран за еден од осумте членови на Комитетот 
во својство на советник

ЧАКУЛЕСКИ, Гјолуб]
ЛИКОВНИ УМЕТНИК БОРКО ЛАЗЕСКИ РАДИТ1Е БЕС- 
ПЛАТНО ФРЕСКУ НА ЖЕЛЕЗНИЧКОЈ СТАНИЦИ 
Борба, Београд, 29.VIII 1963, 238, 4 
Кратка информација

БОШКОВСКИ, Јозо
КОНТРАСТОТ НА ЧЕМЕРНАТА БОЈА И ТОПЛАТА АК- 
ЦЕНТАЦИЈА HA АВТОРОТ
Вечер, Скопје, 18.111 1964, 107, 6
За Фреската за НОВ и нејзиното обновување

EKL—VISINTIN, dr Vanda
NARODNOOSLOBODILACKA BORBA NARODA JUGOS- 
LAVIJE U LIKOVNIM UMJETNOSTIMA. In: Enciklopedija 
Likovnih Umjetnosti. Svezak 3. Zagreb, Jugoslavenski lek- 
sikografskl zavod, MCMLXIV(1964), s. 530
АНОНИМ
ПРОДОЛЖЕНА СЛИКАРСКА ТРАДИЦИЈА 
Македонија, Скопје, 1964, 139, [134]
За македонското културно творештво и условите пред 
и no војната. Меѓу другите ликовни уметници се спом- 
нува и Б.Л.

TOZI, Niko Р.
LAZEVSKI, BORKO NIKOLOV. [Биографии белешки]. In: 
Enciklopedija Likovnih Umjetnosti. Svezak 3. Zagreb, Ju
goslavenski lieksikografski zavod, MCMLXIV(1964), s. 291

477 АН0НИМ
ЛАЗЕСКИ БОРКО. [Биографски белешки] In: tOroc- 
лавское изобразителвное творчество в националвно - 
освободителвнои воине 1941-1945 г. Каталог. Бел- 
град, Комиссив no кулатурнои свази с иностранством 
СФР (Огославии, 1965, с. [51]
Биграфски податоци во каталогот за изложбата „Југос- 
ловенско ликовно творештво во НОВ 1941—1945 год.“ 
прикажана во Москва, Варшава, Прага, Ист. берлин и 
Софин

478 АНОНИМ
ЛОЗЕСКИ БОРКО. [Биографски белешки]. In: КЈгос- 
лавское изобразителвное искусство в годи националв- 
но-освободиге/њнои воини 1941—1945 гг. Каталог. 
Москва, [изд.] Министерство кулѕтурм СССР, Комис- 
сив по кулатурнмм свнзнм с заграницеи СФРК), 1965, с. 
35
Изложба „Југословенско ликовно творештво во НОВ 
1941 — 1945 год.“ во Москва

479 PETKOVSKI, Boris
L ART CONTEMPORAIN EN MACrDONIE
Les lettres francaises, Paris, 5—18.VIII 1965,1092,13
За современата македонска уметност co краток осврт 
кон творештвото на Б.Л.

480 ШУИЦА, Нада
[ПРЕДГОВОР] In: КТгославское изобразителвное ис- 
кусство в годн националано-освободигеланои воинвi 
1941—1945 rr. Каталог. Москва, [изд.] Министерство 
кулвтурм СССР, Комиссии no кулвтурнмм сввзлм с за- 
границеи СФРК), 1965, с. 6;7
Б.Л. s спомнат во предговорот на каталогот за излож- 
бата „Југословенско ликовно творештво во НОВ 
1941 — 1945 год.“ во Москва

481 ШУИЦА, Надв
[ПРЕДГОВОР]. In: КЈгославское изобразителвное тво- 
рчество в националвно-освободителѕнои воине 
1941—1945 г. Каталог. Белград, Комиссив по кулѕтур- 
ноќ свази с иностранством СФРКЗгославии, 1965, с. 
14:5]
Б.Л. е спомнат во предговорот на каталогот за излож- 
бата „Југослоеенско ликовно творештво во НОВ 
1941 — 1945 год*. организирана во Москва, Варшавв, 
Прага, Ист. Берлин и Софија

482 ANONIM
BAGHDAD DAILY
Baghdad News, Baghdad, 25.V 1966, 549, 5
Информација за отворањето на самостојната изложба 
на Б.Л. професор на Академијата на ликовните уметно- 
сти ео Багдад. Кратки биографски податоци

483 АНОНИМ
[БИОГРАФИЈА. In: Борко Лазески. Каталог. Багдад, 
Музеј на модерната уметност, 1966]
Каталог за самостојната изложба на Б.Л. во Багдад пе- 
чатен на шапирограф. Податоците земени од поканата 
за изложбата

484 АНОНИМ
ЛАЗЕСКИ БОРКО. [Биографски белешки]. In: !Огос- 
лавско изобразително искуство през национално-осво- 
бодителната воина 1941-1945. Каталог Софив, [изд.] 
Комитет за привтелство и културни вргзки с чужбина, 
C1.IO3 на бглгарските художници, 1966, с. 18 
Биографски податоци во каталогот за изложбата ,Ју- 
гословенско ликовно творештво во НОВ 1941 — 1945 
год.‘-во Софија 1966 година

485 ANONIM
[ПРЕДГОВОР]. In: Vytvarnici Jugos/ivi6 v boji 
1941— 1945. [КаталогЈ Praha, Vystavnl sin ULUV, 1966, s. 
Б.Л. e учесник на изложбата „Југословенска ликовна 
уметност во НОВ 1941 — 1945' во Прага — Чехословач- 
ка во март 1966 год.
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ШУИЦА, Нада
1ОГ ОСЛАВЕНСКОТО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО 
ПРЕЗ НАЦИОНАЛНО —ОСВОБОДИТЕЛНАТА ВОИНА 
1941 — 1945 г. In: /Огославсно изобразително изкуство 
през национално-освободителната воина 1941—1945. 
Каталог. Софиа, [изд.] Комитет за приателство и култур- 
ни вр1>зки с чужбина, Ст»к>з на бт»лгарските ходожни- 
ци. 1966, с. 6;7
Предговор во каталогот за изложбата „Југословенско- 
то ликовно творештво во НОВ 1941—1945 год.‘ 
одржана во текот на јуни-јули 1966 год. во Софија

А.П.
ПРВО ПРЕЗЕНТИРАЊЕ НА АНГЕЛ ПЕТРОВ
Вечер, Скопје, 2.XII 1967, 1323, 8
Б.Л. е спомнат како еден од професорите на Ангел He
lp ов

ANONIM
[БИОГРАФИЈА] In: Борко Лазески, [Каталог]. Baghdad, 
Alwiyah Club, 1967
Самостојна изложба на Б.Л. во клубот „Аелија" во Баг- 
дад, Ирак

АНОНИМ
ЛАЗЕСКИ БОРКО. [Биографски белешки) In: Аспекти 
на цртежот во Македонија. [Каталог] Скопје, Музеј на 
современа уметност, 1967, с. 22
Биографски податоци за Б.Л. Текст и на француски јаз.

ПЕТКОВСКИ. Борис
[ПРЕДГОВОР] In: Аспекти на цртежот во Македонија. 
[Каталог]. Скопје, Музеј на современа уметност, 1967, 
с. 7
Меѓу другите ликовни уметници спомнат и Б.Л.

АНОНИМ
ОДБОР ЗА ПРОСЛАВУ ИЛИНДЕНСКОГ УСТАНКА КОД 
ПРЕДСЕДНИКА ТИТА
Политика, Београд, 30.VII 1968, 19691, [1]
Кратка информација за сликата .Илинденско востание" 
од Б.Л. — подарена на другарот Тито

ПЕТКОВСКИ. Борис
АСПЕКТИ НА ЦРТЕЖОТ ВО МАКЕДОНИЈА 
Мисла, Скопје, 1968, 22, 104—105 
Краток преглед на цртежот на Б.Л.

ПЕТКОВСКИ, Борис
ИЗЛОЖБАТА НАШЕ МИНАТО
Културен живот, Скопје, 1968, 9 —10, 30
Краток осврт

ANONIM
PREDSJEDNIK TITO PRIMIO CLANOVE ODBORA ZA 
PROSLAVU ILINDENSKOG USTANKA
Slobodna Dalmacija, Spoilt, 30.VII 1968, 7281, [1] 
Кратка информација за сликата .Илинденско востание' 
од Б.Л. подарена на другарот Тито

СП(ИРКОСКА), О[лга]
ФРЕСКАТА НОБ ВО МАКЕДОНИЈА ДАЛИ ПОВТОРНО 
ЌЕ БИДЕ ПОСТАВЕНА?
Нова Македонија, Скопје, 29.IX 1968, 7893, 11
За делото на Б.Л. уништено во катастрофалниот земјо- 
трес во 1963 год.

ТОЗИ, Нико П.
ОВЕКОВЕЧЕНИ ПОДВИЗИ
Македонија, Скопје, 1968, 186, [15]
Б.Л. еден од уметниците чие творештво е инспирирано 
од Илинденското востание

АПОСТОЛСКИ, Михаило
4. УМЕТНОСТ. In: Историја на македонскиот народ. 
Книга трета. Скопје, Институт за национална историја, 
1969, с. 473

Меѓу другите се спомнува и Б.Л. како уметник кој 
дејствувал во почетокот на НОВ и Револуцијата

498 ANONIM
BORKO LAZESKI. In: 1929- 1950: Nadrealizam. Postna- 
drealizam. Soci/alna umetnost. Umetnost NOR-a. Socijali- 
stidki realizam. Jugoslovenska umetnost XX veka. Be
ograd, Muzej savremene umetnost!, 1969, s. 256
Кратка биографија co поважни библиографски подато- 
ци. Регистар на имиња с. 290

499 ANONIM
BORKO LAZESKI. [Биографски белешки] In: Angaiirana 
umetnost v Jugoslaviji 1919— 7969.[Каталог]. Sloven] 
Gradec, Umetnostna galerija, 1969, s. [53]

500 ANONIM
LAZESKI BORO. [Биографски белешки] In: Rassegna 
Artisti Macedoni. [Каталог] Ferrara, A.R.C.I., [1969, s. 6] 
Изложба на македонските уметници во Ферара, Итали- 
ја

501 ANONIM
LAZESKI BORKO. [Биографски белешкиј In: Toman Bra- 
jovi6, Sutjeska u delima Ukovnih umetnika Jugoslavije. Ce- 
tinje, Obod, 1969 s. [157:167] 
lexer и на француски јаз.

502 PETKOVSKI, Boris
LA PITTURA CONTEMPORANEA MACEDONE
Quid, Roma, 1969, 8, 17
За современото македонско сликарство. Mery другите 
ce спомнува и Б.Л.

503 PETKOVSKI, Boris
MAKEDONIJA. In: Angaiirana umetnost v Jugoslaviji 
1919— 1969. [Каталог] Sloven] Gradec, Umetnostna gale
rija, 1969, s. [47]
Краток преглед на творештвото. на Б.Л. no повод из- 
ложбата во Словењ Градец, Словенија

504 PETKOVSKI, Boris
PRILOG PITANJU NACIONALNOG I TRADICIJE U SAV- 
REMENOJ MAKEDONSKOJ LIKOVNOJ UMETNOSTI 
Umetnost, Beograd, 1969, 17, 40
Краток осврт koh фреската .HOB во Македонија* no 
повод изложбата .Современа македонска уметност"

505 PETKOVSKI, Boris
SKOPSKA LIKOVNA KRONIKA
Sinteza, Ljubljana, 1969, 13—14, 143
Ho повод изложбата .Наше минато". Mery другите ce 
спомнува и Б.Л.

506 П[ОПОВ], Гр(оздан]
ПАМЕТНИК ЗА ЖЕНАТА - БОРЕЦ
Вечер, Скопје, 9.XII 1969, 2032, 3
Б.Л. член на конкурсната комисија за избор на трудови 
на конкурсот .Паметникот за жената — борец"

507 СН[ИРКОСКА), О[лга]
ВО УМЕТНИЧКАТА ГАЛЕРИЈА ВО СКОПЈЕ ОТВОРЕНА 
ИЗЛОЖБА ПОСВЕТЕНА HA АСНОМ
Нова Македонија, Скопје, 1 .XII 1969, 8212, 2
Б.Л. се спомнува како член на жири-комисијата за до- 
делување .награди

508 СП[ИРКОСКА], О(лга]
ИЗЛОЖБА НА МАКЕДОНСКАТА СОВРЕМЕНА УМЕТ- 
НОСТ
Нова Македонија, Скопје, 25 VI 1969, 8156, 10
Меѓу другите се спомнува и Б.Л. како учесник на из- 
ложбата во Ферара Италија

509 CVETKOVA, E[lena]
IZLO2BA КОЈА ЅЕ PAMTI - 50 GODINA ANGAZlRANE 
UMJETNOSTI U JUGOSLAVIJI 
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Vedernjilist, Zagreb, 27 - 28.IX 1969, 3141, 10 
Mery другите ce спомнува и Б.Л.

Ш[ИРИЛОВ], Т[ашко]
ДОСЕГА ПРИЈАВЕНИ НАД 100 ТВОРБИ!
Вечер, Скопје, 16.Х 1969, 1987, 7
За тематската ликовна изложба во Скопје. Меѓу други- 
те учесници на изложбата се спомнува и Б.Л.

Ш[ИРИЛОВ]. Т[ашко]
ОТВОРЕНА ИЗЛОЖБА НА ДЛУМ
Вечер, Скопје, 28.Х 1969, 1997, 9
Изложбата ја отеори претседателот на ДЛУМ Б.Л.

АБАЏИЕВА ДИМИТРОВА, Соња
ДАЛЕКУ ОД ЧОВЕКОТ
Комунист, Скопје, 18.XII 1970, 717, 14
По повод Изложбата на ДЛУМ. Меѓу другите ликовни 
уметници учесници на изложбата е спомнат и Б.Л.

АНОНИМ
БОРКО ЛАЗЕСКИ. [Биографски белешки] In: 25-та ју- 
биларна изложба. [Каталог] Скопје, Друштво на ликов- 
ни уметници на Македонија, 1970, с. [66] 
Прилог — фотографија на Б.Л.

ANONIM
BORKO LAZESKI. In: S Biennale D'Alex 1970. [Каталог] 
Alexandria, Musee des Beaux-Arts et Centre Cultural, 
1970, s. 7
Б.Л. e комесар на југословенскиот дел од изложбата 
на Биеналето во Александрија и член на жирито на 
земјите учесници

АНОНИМ
ГЛАВЕН ПРОБЛЕМ: АТЕЛЈЕТО
Вечер, Скопје, 20.111 1970, 2117, 2
Б.Л. е учесник во дискусијата на советувањето во ЦК 
СКМ

ДАМЈАНОВСКА, Љубица
ПОДЕМ НА МАКЕДОНСКАТА УМЕТНОСТ
Културен живот, Скопје, 1970, 5— 6, 17
По повод студиската изложба „Надреализмот и соци- 
јалната уметност во Југославија* во Белград и сојузна- 
та изложба .Ангажирана уметност во Југославија* во 
Словењ Градец. Меѓу другите ликовни уметници спом- 
нат и Б.Л.

ДАМЈАНОВСКА, Љубица
ТРИ ЛОКОВНИ ИЗЛОЖБИ
Културен живот, Скопје, 1970, 10, 35
Меѓу другите ликовни уметници се спомнува и Б.Л.

ANONIM
DODIJELJENE NAGRADE SUBNOR-a
Oslobodenje, Sarajevo, 30.VI 1970, 7930, 5
Б.Л. e еден од добитниците на наградата „4 јули"

К(ОЦЕВ), В[елко]
КОЛЕ ЧАШУЛЕ И БОРКА ЛАЗЕСКИ - ДОБИТНИЦИ 
НА НАГРАДАТА .4 ЈУЛИ“
Нова Македонија, Скопје, 30.VI 1970, 8419, 2
Краток осврт кон Фреската за НОВ

КОЦО, Димче
[ПРЕДГОВОР] In: 25-га јубиларна изложба. (Каталог) 
Скопје, Друштво на ликовни уметници на Македонија, 
1970, с.[1]
Б.Л. застапен во предговорот

АНОНИМ
КУЛТУРНА ХРОНИКА
Просвета, Скопје, 6.Х 1970, 312, 8
Кратка изјава на претседателот на ДЛУМ — Б.Л. — по 
повод ликовната изложба во Загреб на која излагале 11 
македонски ликовни уметници

522 ЛАЗАРОВ, Р[исто]
СКАНДАЛ ВО ДАУТ - ПАШИНИОТ АМАМ
Млад борец, Скопје, 7.XII 1970, —, — •
Б.Л. — претседател на ДЛУМ — Зборувал за 25-годи- 
шниот подем на ликовната уметност во СР Македонија 
на свеченото отворање на 25-та јубилејна изложба на 
ДЛУМ

523 MIHAJLOVSKI, Kiril
LAZEVSKI BORKO. (Биографски белешки] In: Jugoslo- 
venski savremenici Ko je ko u Jugoslavia Beograd, Hro- 
nometar, 1970, s. 551

524 ПЕТКОВСКИ, Борис
COBPEMEHATA ЛИКОВНА УМЕТНОСТ. In: Манедонија 
од распаќата кон иднината. 25 години развој на Соција- 
листичка Република Македонија. Скопје, Редакција 
„Трудбеник-, 1970, с. 215
Меѓу другите се спомнува и Б.Л.

525 АНОНИМ
ПРЕД ПРОСЛАВУ ДАНА БОРЦА УРУЧЕНЕ НАГРАДЕ 
СУБНОР
Борба, Београд, 30.VI 1970, 177, [1]
Б.Л. е добитник на наградата ,4. јули“

526 АНОНИМ
ПРИЗНАЊЕ ЧУВАРИМА РЕВОЛУЦИОНАРНЕ ТРАДИ- 
ЦИЈЕ
Политика, Београд. 30.VI 1970, 20379, 11
Б.Л. е добитник на наградата .4. јули*

527 СПИРКОСКА, О[лга]
ЛИКОВНА УМЕТНОСТ И НЕЈЗИНИТЕ РАЗВОЈНИ ТЕН- 
ДЕНЦИИ
Нова Македонија, Скопје, 20.III 1970, 8319, 2
Б.Л. е учесник во дискусијата на советувањето органи- 
зирано во Комисијата на ЦК за политиката на СКМ во 
образованието науката и културата — како член на Со- 
ветот на ДЛУМ

528 СПИРКОВСКА, Олга
HEUJTO ПОВЕЌЕ ОД ОБИЧНА ЕПИЗОДА
Нова Македонија, Скопје, 28.VI 1970, 8417, 8
Мислење на Б.Л. — претседател на ДЛУМ — по повод 
укинувањето на Триеналето во Белград

529 ТОЗИ, Нико П.
ИЛИНДЕНСКОТО ВОСТАНИЕ BO COBPEMEHATA МА- 
КЕДОНСКА ЛИКОВНА УМЕТНОСТ. In: Илинден 1903. 
Скопје, Институт за национална историја, 1970, с. 626 + 
одделен отпечаток
За преокупацијата co теми од Илинден во творештвото 

' на Б.Л.
530 АНОНИМ

УРУЧЕНЕ НАГРАДЕ СУБНОР ЗА СТВАРАЛАШТВО 
Дневник, Нови Сад, 30.VI 1970, 8497, 4 
Б.Л. е добитник на наградата „4. јули*

531 ANONIM
URUCENE NAGRADE SUBNOR-a
Vedernji list, Zagreb, 30.VI 1970, 3371, 3

532 ШИРИЛОВ, П[етар]
ФРЕСКАТА HA ЛАЗЕСКИ И ПРОЕКТОТ HA ТАНГЕ 
Трудбеник, Скопје, 10.1 T^70, 2, 8
За обновување на Фреската за НОВ уништена во зем- 
јотресот 1963 год., — во новата Железничка станица 
во Скопје

533 Ш(ИРИЛОВ], Т[ашкоЈ
ЛИКОВЕН СКАНДАЛ БЕЗ ПРЕСЕДАН
Вечер, Скопје, 3.XII 1970, 2335, 7
Б.Л. — преседател на ДЛУМ — зборувал за 25-годи- 
шниот подем на ликовната уметност во СР Македонија 
на свеченото отворање на 25-та јубилејна изложба на 
ДЛУМ
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Ш(ИРИЛОВ]. Т[ашко)
СЛАБ ОДЅИВ НА ЛИКОВНИТЕ УМЕТНИЦИ 
Вечер, Скопје, 10.XII 1970, 2341, 7 
Меѓу поканетите е спомнат и Б.Л.

ГЛИГОРИЈЕВИБ, Мило
КАД СЕ УМЕТНИЦИ ЗАВАДЕ 
Борба, Београд, 6,111 1971, 62. 7 
За спорот и недоразбирањата меѓу Управата на МСУ 
Скопје и ДЛУМ чиј претседатвл бил Б.Л.

ДИМИТРОВСКИ, А[ндон]
АКЦИЈА ЗА УРЕДУВАЊЕ НА МЕЧКИН КАМЕН 
Нова Македонија, Скопје, 12.VIII 1971, 8820, 5 
Информација за акцијата за уредување месноста во 
Крушево преку продажба на разгледници на кои е ре- 
продуцирано делото „Мечник камен 1903“ од Б.Л.

Д[ИМИТРОВСКИ], А[ндон]
ОТВОРЕНА ИЗЛОЖБА HA ТЕМА ИЛИНДЕН 
1903- 1944
Нова Македонија, Скопје, 5.VIII 1971, 8813, 1
Меѓу другото дадена е информација дека репродукци- 
јата .Мечкин камен 1903“, од Б.Л., во вид на разглед- 
ница за прв пат е пуштена во продажба

АНОНИМ
ИЗЛОЖБА НА ОСУМ ЛИКОВНИ УМЕТНИЦИ 
Вечер, Скопје, 23.11 1971, 2403, 7
Изложбата ја отворил Б.Л. претседател на ДЛУМ

П. М.
ИЗЛОЖБА НА ТОМИСЛАВ КРМОВ
Нова Македонија, Скопје, 30.VIH 1971, 8838, 5 
Изложбата ја отворил Б.Л.

П[АВЛОВСКИ], Б[ожинЈ
ПОДЕЛЕНИ МИСЛЕЊА ЗА ОРИЈЕНТАЦИЈАТА НА МУ- 
ЗЕЈОТ
ВеЧер, Скопје, 11.11 1971, 2393, 7
Б.Л. учесник во дискусијата организирана од МСУ 
Скопје за начелните насоки за дејствување во наред- 
ните пет години

PETKOVSKI, boris
SAVREMENA MAKEDONSKA LIKOVNA UMETNOST
4 jul, Beograd, 5.Х 1971, -•
Меѓу другите ликовни уметници се спомнува и Б.Л.

PETKOVSKI, Boris
SURVEY OF MACEDONIAN CONTEMPORARY ART 
Macedonian Review, Skopje, 1971, 1, 126
Преглед на современата македонска уметност. Меѓу 
другите ликовни уметници спомнат и Б.Л.

АНОНИМ
ПРИДОНЕС
Вечер, Скопје, 4.IX 1971, 2568, 22
Б.Л. зборувал за творештвото на Томислав Крмов

Ш[ИРИЛОВ], Тјашкој
БИТКАТА ЗА РАНЕТИТЕ ЈА ДОБИ МАЗЕВ 
Вечер. Скопје, 28.IV 1971, 2458, 7 
За ликовното обликување на ѕид во Воеената болница 
во Скопје. На конкурсот бил поканет да учествува и Б. 
Л.
ШјИРИЛОВ], Тјашко]
ГАЛЕРИЈАТА ПОЧНУВА CO ФРАНГОВСКИ 
Вечер, Скопје, 9.Ill 1971, 2415, 7 
Информација за термините на ликовните манифестации 
во Уметничката галерија Скопје — во 1971 год. За сам- 
остојната изложба на Б.Л.

ШИРИЛОВ, Т[ашкоЈ
ЛИКОВНА КОЛЕКЦИЈА ВО СТОПАНСКАТА БАНКА 
Вечер, Скопје, 26.VI 1971, 2508, 11
Во информацијата спомнат и Б.Л. во врска co витражот 
„Подем"

547 ШјИРИЛОВ], Т[аижо]
ФРЕСКА ОД БОРКО ЛАЗЕСКИ 
Вечер, Скопје, 13.Х 1971^2601, 8 
Информација за фрескатаво Музејот на Vlll-та Велешка 
бригада во Титов Велес

1972 548 АПОСТОЛСКИ, Михаило
НАРОДНООСЛОБОДИТЕЛНАТА ВОЈНА И РЕВОЛУ- 
ЦИЈАТА ВО МАКЕДОНИЈА. Уметност. In: Историја на 
македонскиот народ. Скопје, Институт за национална 
историја, 1972, с. 413
За ликовната активност во Македонија во период на 
војната. Меѓу другите ликовни уметници е спомнат и 
Б.Л. Книгата е печатена и на руски јаз.

549 VlSlNSKI, Boris
CREATIVE ACTIVITY IN MACEDONIA TODAY 
Macedonian Review, Skopje, 1972, 3, 298 
Осврт за творечката активност во Македонија денес. 
Меѓу другите ликовни уметници се спомнуеа и Б.Л.

550 ДИМИТРОВСКИ. А[ндон]
АРХИТЕКТОНСКО ОБЛИКУВАЊЕ НА МЕЧКИН КАМЕН 
Нова Македонија, Скопје, 22.1 1972, 8979, 8
За собирната акција за изградбата на споменикот преку 
продажба на разгледниците co композицијата „Мечкин 
камен" од Б.Л.

551 ANONIM
LAZESKI, Вогко, (Биографски белешкиј In: Ada соп- 
temporanfrтасеооПеапѓ. [Каталог. Скопје, Друштво на 
ликовните уметници на Македонијај 1972, с. [20] 
Во каталогот на изложбата „Современа македонска 
уметност", организирана во Романија, е застапен и Б.Л.

552 АНОНИМ
ЛАЗЕСКИ, Борко. [Биографски белеижи] In: Нашето 
историско минато во делата на македонските ликовни 
уметници. [Каталог] Скопје, (изд.ј Одбор за прослава 
на 30-годишнината од НОВ и Револуцијата, Друштво на 
ликовните уметници на Македонија, Музеј на совреме- 
на уметност, Уметничка галерија, 1972, с. [71]

553 PETKOVSKI, Boris
[ПРЕДГОВОР] In: Ada contempranS macedoneanS. [Ka- 
талог. Скопје, Друштво на ликовните уметници на Ма- 
кедонија] 1972, с. [3]
Во предговорот на каталогот од изложбата .Совреме- 
на македонска уметност", организирана во Романија. 
меѓу другите ликовни уметници се спомнува и Б.Л.

554 АНОНИМ
РЕМЕК - ДЕЛОТО СЕ СОЗДАВА НА ГУМЕЊЕ 
Вечер, Скопје, 15.VII 1972, 2963, [11]
За учество на Б.Л. автор на витражите за Споменикот 
во Крушево

555 ШИРИЛОВ, ташко
ВО ПОСТОЈАН ПОДЕМ: СОВРЕМЕНА МАКЕДОНСКА 
УМЕТНОСТ BO СР РОМАНИЈА
Вечер, Скопје, 29,30.1V - 1.2.V 1972, 2770, 13
По повод изложбата во Јаши и Пиатра Неамц. Меѓу 
другите ликовни уметници се спомнува и Б.Л.

1973 556 АБАЏИЕВА ДИМИТРОВА, Соња
ВИТАЛНОСТ НА РЕВОЛУЦИОНЕРНИОТ ИМПУЛС 
Македонија, Скопје, 1973, 245 — 246, [35] 
Меѓу другите се спомнува и Б.Л.

557 АБАЏИЕВА - ДИМИТРОВА, Соња 
КОНТИНУИРАН ПОДЕМ 
Комунист, Скопје, 16.1 1973, 827, 20
По повод изложбата .Современа македонска умет- 
ност" во Романија. Mefy другите излагачи се спомнува 
и Б.Л.

558 АБАЏИЕВА - ДИМИТРОВА, Соња 
ЛИКОВЕН ПРЕГЛЕД



Соврвменост, Сколје, 1973, 1, 112
По повод изложбата „Современа македонска умет- 
ност“ во Романија

559 АБАЏИЕВА - Д(ИМИТРОВА), Соња
ХРОНОЛОГИЈА НА НАСТАНИ ОД ОБЛАСТА HA МА- 
КЕДОНСКИТЕ СОВРЕМЕНИ ЛИКОВНИ И ПРИМЕНЕТИ 
УМЕТНОСТИ
Ликовна уметност, Скопје, 1973,1, 50;55
За фреската .Сутјеска' во Титов Велес, октомври 1971, 
и витражот во Стопанската банка во Скопје, јуни 1972

560 ДАМЈАНОВСКА, Љупка
ЛИКОВНИ ДЕЛА ОД НОВ
Нова Македони/а, Скопје, 24.Х 1973, 9612, 9
Кон постановката на ликовните дела co тематика од 
НОВ организирана во Кичево по повод јубилејот на 
30-годишнината од создавањето на слободни терито- 
рии и формирањето на крулни единици во Македонија, 
Б.Л. е учесник на изложбата

561 КОРУБИН, Миле
ПРЕДГОВОР. In: 100години тутунскикомбинат. Ликов- 
на изложба — септември 1973 Прилеп. [Каталог]. При- 
леп. Тутунски комбинат, 1973, с. [11]
По повод прославата организирана е ликовна изложба 
на која учествува и Б.Л. Во предговорот е спомнат Б.Л. 
како член на ликовната секција на Уметничкото друшт- 
во во Прилеп од 1937 год, и како ученик во Уметничка- 
та школа во Белград

562 АНОНИМ
ЛАЗЕСКИ БОРКО. [Биографски белешки] In: 100 годи- 
ни тутунски комбинат. Ликовна изложба — септемврн 
1973 Прилеп. [Каталог]. Прилеп, Тутунски комбинат, 
1973, с. [26]

563 АНОНИМ
ЛИКОВНА УМЕТНОСТ. In: Недодељене награде
НИН, Београд, 14.1 1973, 1149, 41
Б.Л. е спомнат како ликовен соработник на проектот за 
„Споменик на Илинден' во Крушево

564 МАТЕВСКИ, Ѓоко
[МИСЛЕЊЕ] In: Кој настан дело илн личност? Анкета 
Нова Македонија, Скопје, 14.1 1973, 9331, 11
Како посебен ликоввн настан во 1972 год. анкетиран- 
иот Гоко Матевски го истакнува витражот од Б.Л. во 
Стопанската банка Скопје

565 PETKOVSKI, Boris
LA PITTURA MACEDONE CONTEMPORANEA. [Предго- 
вор] In: 16 pittori macedoni contemporanei. [Каталог] 
Skopje, Museo d’Arte contemporanea, 1973, a. [1] 
Bo предговорот ce дава осврт за современото маке- 
донско сликарство. Меѓу другите се спомнува и Б.Л. 
иако тој не звл учество на изложбата

566 АНОНИМ
[ПРЕДГОВОР] In: Изложба на ликовни дела на тема 
НОВ (цртежи, графики и карикатури) Кичево, октомври 
1973. Каталог. Скопје, Одбор за одбележување прос- 
лавата на 30-годишнината од создавањето на слобод- 
ни територии и формирањето на крупни единици во 
Македонија, 1973, с, [5]
Во предговорот на каталогот спомнат е и Б.Л.

567 TOZI. Niko
ILINDEN IN MODERN MACEDONIAN ART
Macedonian Review, Skopje, 1973, 3, 258
Краток осврт кон композицијата „Мечкин камен 1903' 
од Б.Л.

568 ТОЗИ, Нико
ИЛИНДЕНСКОТО ВОСТАНИЕ BO СОВРЕМЕНАТА МА- 
КЕДОНСКА ЛИКОВНА УМЕТНОСТ 
Културен живот, Скопје, 1973, 6, 31
Краток осврт кон композицијата „Мечкин камен 1903'

од Б.Л.

1974 569 АБАЏИЕВА —ДИМИТРОВА, Соња
ПО ПОВОД ИЗЛОЖБАТА РЕВОЛУЦИОНЕРНОТО МИ- 
НАТО ВО МАКЕДОНСКАТА УМЕТНОСТ ВО МУЗЕЈОТ 
HA СОВРЕМЕНАТА УМЕТНОСТ, Скопје, VIII-IX 1974 
Современост, Скопје, 1974, 7, 666 
Б.Л. е учесник на изложбата

570 А[БАЏИЕВА] ДИМИТРОВА, Соња
РЕВОЛУЦИЈАТА НИЗ ЛИКОВНАТА ВИЗИЈА 
Комунист, Скопје, 19.VIII 1974, 33. 19
По повод изложбата „Револуционерно минато во Ма- 
кедонската уметност' е спомнат и Б.Л.

571 ABADilEVA DIMITROVA, Sonja
REVOLUCIONARNA ROSLOST U MAKEDONSKOJ UM- 
ETNOSTI
Umetnost, Beograd, 1974, 40, 98
По повод истоимената изложба во чест на 30-годишни- 
ната на l-то заседание на АСНОМ е спомнат и Б.Л.

572 АНОНИМ
АСНОМ ГИ ТРАСИРА ПАТИШТАТА НА ИДНИНАТА. 
Триесет години од првото заседание на АСНОМ. Све- 
чености во Крушево и Прохор Пчински
Нова Македонија, Скопје. 3.VIII 1974, 9889, 3
Говор на Вошко Станковски на свеченоста во Круше- 
во. Меѓу другите се спомнува и Б.Л., автор на витражи- 
те во „Споменик на Илинден' Крушево

573 ГЕОРГИЕВСКИ, Ванчо
ТРИ ГЕНЕРАЦИЈЕ
Политика,Београд, 4.VIII 1974, 21850, специјални дода- 
так, с. 20
Меѓу припвдниците на првата генерација се спомнува и 
Б.Л.

574 ' ИВАНОВСКИ, Иван
ИЛИЈА МИ^ЛЧИН
Културен живот, Скопје, 1974, 5— 6, 17
Во врска co драмската активност пред војната во При- 
леп се спомнува и Б.Л.

575 КОРУБИН, Јован
У ОДЛУКЕ ПРВОГ ЗАСЕДАЊА АСНОМ-в УГРА6ЕНА 
СУ СТРЕМЉЕЊА И ИДЕАЛИ МАКЕДОНСКОГ НАРО- 
ДА. Прослава 30-годишњице првог заседања АС- 
НОМ-а
Политика, Београд, 3.VIII 1974, 21849, 5
Краток осврт за „Споменик на Илинден* во Крушево

576 АНОНИМ
ЛАЗЕСКИ БОРКО. [Биографски белешки] In: Макв- 
donsko suvremeno slikarstvo. [Каталог] Vinkovci, Galerija 
umjetnosti, 1974, s. [8; 13]
Биографски белешки ce дадени на македонски и 
хрватскосрпски јаз.

577 MESINGER, Bogdan
[ПРЕДГОВОР] In: Makedonsko suvremeno slikarstvo. 
[Каталог] Vinkovci, Galerija umjetnosti, 1974, s. [3] 
Краток осврт кон македонското современо сликарст- 
во, чиј претставник е Б.Л.

577а НИКОЛОВСКИ, Антоние
ТВОРЕШТВОТО НА СОВРЕМЕНИОТ МАКЕДОНСКИ 
СКУЛПТОР ДИМО ТОДОРОВСКИ, In: Културно нас- 
ледство V (1974), свеска XII. Скопје Републички завод 
за заштита на спомениците на културата, 1974, с. 64 + 
[одделен отпбчаток]
Во текстот се спомнува и Б.Л.

578 СТРЕЗОВА, Слагана
[ПРЕДГОВОР] In: Makedonsko suvremeno slikarstvo. 
[Каталог! Vinkovci, Galerija umjetnosti. 1974, s. [5;11] 
Mery другите ce спомнува и Б.Л. Текст и на хрватс- 
косрпски јаз.
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Ч[ЕМЕРСКА]. С[лободанка]
РЕВОЛУЦИОНЕРНОТО МИНАТО ВО МАКЕДОНСКАТА 
УМЕТНОСТ
Вечер, Скопје, 31 .VII 1974, 3461, 10
Меѓу другите македонски ликовни уметници коишто го 
обработуваат револуционерното минато се спомнува и

ANONIM
BORKO LAZESKI. [Биографски белешки] In: Jugoslo- 
venska umetnost u Narodnooslobodilackom ratu 1941 — 
1945. Katalog. Beograd, Muzej savremene umetnosti, 
1975, s. [1811 1977

ANONIM
BORKO LAZESKI. In: Mosa i mi. Katalog. Beograd, Fond 
za unapredivanje likovne umetnosti „MoSa Pijade", 1975, 
s. [6]
Bo монографските дела на Моша Пијаде и на ликовни- 
те уметници стипендисти на Фондот „Моша Пијаде” во 
периодот од 1960—1973 год., издаден no повод 15 — 
годишнината на Фондот, Б.Л. е член на Редакцискиот 
одбор. Текст и на словеначки и македонски јаз.

BACklFi, д-р Павле
МОНУМЕНТАЛНА ФРЕСКА
Политика, Београд, 10.V 1975, 22123, 16
По повод изложбата „Југословенска уметност во НОВ 
1941 — 1945“ во МСУ Београд на која учестеува и Б.Л.

DAMJANOVSKA, Ljubica
[МАКЕДОНСКА УМЕТНОСТ BO НОВ 1941 - 1945] In: 
Jugoslovenska umetnost u Narodnooslobodilackom ratu 
1941 — 1945. Katalog. Beograd, Muzej savremene umet
nosti, 1975, s. [27;28;205;212;218]
Bo прегледот на Македонската уметност во HOB даден 
е и краток осврт за творештвото на Б.Л. Текст и на ан- 
глиски, француски и руски јаз.

АБАЏИЕВА — ДИМИТРОВА, Соња
ЛИКОВНИ ТРАНСКРИПЦИИ HA ВОЈНАТА. „Југосло- 
венска уметност во НОВ" — Музеј на современата ум- 
етност Скопје [5—20 III 1976)
Современост, Скопје, 1976, 7 — 8, 138
Осврт кон истоимената изложба на која учествува и 
Б.Л.

АБАЏИЕВА Д[ИМИТРОВА], Соња,
ЛИКОВНИ ТРАНСКРИПЦИИ HA ВОЈНАТА
Комунист, Скопје, 22.111 2976, 12, 21
По повод изложбата „Југословенската уметност во 
НОВ“ во МСУ Скопје на која излага и Б.Л.

ВАСЕВА, Викторија
ЈУГОСЛОВЕНСКАТА УМЕТНОСТ BO НОВ 1941/1945
Културен живот, Скопје, 1976, 3 — 4, 22
По повод истоимената изложба на која излага и Б.Л.

ДАМЈАНОВСКА, Љубица
ЉУБОМИР БЕЛОГАСКИ
Културен живот, Скопје, 1976, 3 — 4, 15
Кратка белешка за студентските денови на Б.Л. во Ум- 
етничката школа во Белград

М. G.
UMETNOST SKOZI STOLETJA
ITD, Ljubljana. 3.XII 1976, 49, 20
За композицијата „Разловечко востание” од Б.Л. ре- 
продуцирана на поштенска марка 5,00 динари co тираж 
500000 примероци

МИЛЧИН, Илија
ЦАНКАР НА МАКЕДОНСКАТА СЦЕНА
Нова Македонија, Скопје, 23.V 1976, 10535, 10
За првата изведба на Цанкаровата драма „Слугата Јер- 
неј“ во Македонија. изведена во Прилеп 1936 год., 
подготвена од Б.Л.

590 ANONIM
NOVA SERIJA - ISTORIJSKI MOTIVI
Kozarski vjesnik, Prijedor, 26.XI 1976, 65. 14
Информација за репродукцијата на сликата „Разлове- 
чко востание" репродукцирана на марка од 5,00 дина- 
ри во серијата „Историски мотиви на Југославија”

591 Ш[ИРИЛОВ], Т[ашко]
ФРЕСКА ЗА НОБ ОД БОРКО ЛАЗЕСКИ
Вечер, Скопје, 20.IV 1976, 3993, 8
Информација за фреската изведена на централниот ѕид 
во холот на зградата на СОК — Скопје

592 АНОНИМ
БОРКО ЛАЗЕСКИ, [Биографски белешки] In: 32 годи- 
шна изложба на Друштвото на ликовните уметници од 
СоциЈалистичка Република Македони/а. [Каталог] Скоп- 
је, [изд.Ј Друштво на ликовните уметници на Македони- 
ја и Музеј на соеремена уметност, 1977, с. [17]

593 ANONIM
BORKO LAZESKI, [Биографски белешки] In: Umetnost i 
revolucija. Revolucionarno slikarstvo. Zagreb, Spektar 
1977, s. 253-254

594 ВЕЛИЧКОВСКИ, Владимир
НАЈЦЕЛОСНО ПРЕЗЕНТИРАЊЕ
Нова Македонија, Скопје, 20.XI 1977, 11075, 10
За 32-та годишна изложба на ДЛУМ во МСУ Скопје.
Б.Л. еден од учесниците на изложбата

595 ВЕЛИЧКОВСКИ, Владимир
РЕВИЈАЛНО ПРЕТСТАВУВАЊЕ
Нова Македонија, Скопје, 9.VIII 1977, 10972, 8
Б.Л. е спомнат no повод изложбата „НОВ во делата на 
ликовните уметници на Југославија" во Уметничката га- 
лерија Скопје

596 ГИЛЕСКИ, Паскал
АСПЕКТИ ЗА МИНАТОТО И ДЕНЕШНИНАТА
Вечер. Скопје. 31.111 1977, 4283, 13
Осврт за проектите за фреската .Илинден, НОВ и побе- 
дата" no повод изложбата во МАНУ Скопје (конкурс за 
изведба на фреската во МАНУ) Б.Л. е еден од учесни- 
ците на изложбата

597 КЛЕТНИКОВ, Е[фтим]
БЕЗ ПРИНЦИП НА СЕЛЕКЦИЈА
Млад борец, Скопје, 16.XI 1977, -, -•
Осврт на 32-та годишна изложба на ДЛУМ во МСУ 
Скопје. Б.Л. е спомнат како учесник на изложбата

598 АНОНИМ
ЛИКОВНИ ТВОРБИ ЗА ЅИДНАТА ПОВРШИНА НА 
АКАДЕМИЈАТА
Нова Македонија, Скопје, 20.111 1977, 10830, 9
За изложбата „Од минатото и денешнината на Македо- 
нија“. Б.Л еден од учесниците на изложбата за ликов- 
ното решение на ѕидната површина ео зградата на МА- 
НУ

599 М[АНЕВСКИ], М[иле]
МАСОВНА ИЗЛОЖБА НА ДЛУМ
Нова Македонија, Скопје, 4.XI 1977, 11059, 8
За 32-та годишна изложба на ДЛУМ во МСУ Скопје.
Б.Л. е учесник на изложбата

600 МЕНКОВА, Родна
[ПРЕДГОВОРЈ In: Слики графики скулптури. НОБ во 
делата на ликовните уметници на Југославија. Скопје, 
Уметничка галерија, 1977, с. [1]
Меѓу другите ликовни уметници се спомнува и Б.Л.

601 ПЕТКОВСКИ, Борис
СОЦИЈАЛНИТЕ МОТИВИ ВО МАКЕДОНСКАТА ЛИ- 
КОВНА УМЕТНОСТ ДО 1944
Годишен зборник [на] Филозофски факултет на Универ- 
зитетот — Скопје, Скопје, 1977, Книга 3(29), с. 132 + 
[одделен отпечаток)



602

603

1978 604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

Б.Л. спомнат како еден од уметниците кои обработу- 
ваат социјални мотиви во македонската ликовна умет- 
ност до 1944 год. Резиме и на француски јаз.

С[ТАВРЕВ], П[етар]
ФРЕСКА НА УЛИЦА
Нова Македонија, Скопје, 7.VI 1977, 10909, 7
Краток осврт кон фреската на учениците од ОУ .Кирил 
и Методиј' во Битола. Нејзината изработка ја следеше 
и Б.Л. во својство на ликовен педагог

ИЦИРИЛОВ), Т[аижо]
ГИГАНТСКА ИЗЛОЖБА НА ДЛУМ
Вечер, Скопје, 3.XI 1977, 4468, 13
Осврт за 32-та годишна изложба на ДЛУМ ео МСУ 
Скопје, Б.Л. еден од учесниците на изложбата

АДАЊА, Катарина
МАРКЕ - МАЛЕ ЛИКОВНЕ ГЛЕРИЈЕ
Политика, Београд, 26.III 1978, 23157, додаток, с. 11
Во освртот се спомнува марката на која е репродуци- 
рана сликата .Разловечко востание' од Б.Л.
ANONIM
BORKO LAZESKI, [Биографски белешки] In: Savremena 
makedonska umetnost. [Каталог] Banja Luka, [Скопје, 
изд.ј Dom kulture, DruStvo likovnih umjetnika SR Make- 
donije, 1978, s. [16]

ANONIM
BORKO LAZESKI. [Биографски белешки] In: Umetnost u 
Revoluciji. Katalog. Beograd, Muzej savremene umetno- 
stl, 1978, s. 120

АНОНИМ
ВРАЧЕНИ НАГРАДИТЕ: 11 ОКТОМВРИ, КЛИМЕНТ OX- 
РИДСКИ, МИТО ХАЏИВАСИЛЕВ - ЈАСМИН И ГОЦЕ 
ДЕЛЧЕВ
Просвета, Скопје, 31 X 1978, 472-473, 10-11
Информација за врачувањето на Октомвриската награ- 
да за животно дело на Б.Л.

ДАМЈАНОВСКА, Љубица
ЉУБОМИР БЕЛОГАСКИ. Живот. Творештво. In: Љу- 
бомир Белогаски. Скопје, [изд.] Македонска книга, Му- 
зеј на современата уметност, 1978, с. 6;7;22
Меѓу другите се спомнува и Б.Л. Текст и на англиски 
јаз.

АНОНИМ
ДОДЕЛЕНИ НАГРАДИТЕ 11 ОКТОМВРИ
Нова Македонија, Скопје, 5.Х 1976, 11388, 1
Информација

АНОНИМ
ДОДЕЉЕНЕ НАГРАДЕ 11 ОКТОБАР
Борба, Београд, 11.X 1978, 280, 11
Информација

АНОНИМ
ДОДЕЉЕНЕ НАГРАДЕ 11 ОКТОБАР
Дневник, Нов>1 Сад, 11.X 1978, 11475, 4
Информација

ANONIM
DOOIJELJENE NAGRADE 11 OKTOBAR
Oslobodenje, Sarajevo, 11 .X 1978, 10903, 3
Informacija

АНОНИМ
ЗРАЧЕЊЕТО НА ИЛИНДЕН
Нова Македонија, Скопје, 30. VII 1978, 11321,10
Информација за фрагментот „На ножот' од фреската 
„Илинден 1903' репродуциран на насловната страна од 
списанието .Културен живот"

АНОНИМ
ИЗЛОЖБА НА АНГЕЛ ПЕТРОВ. Кумровец

Нова Македонија, Скопје, З.Х 1978, 11386, 8 
Б.Л. сломнат како еден од професорите на Ангел Пе- 
тров

615 М. Ј.
ДОДЕЉЕНЕ НАГРАДЕ 11. ОКТОБАР 
Политика, Београд, 7.Х 1978, 23300, 16 
Информација

616 МАРТИНОВСКИ, Ц[ветко]
БОРКА ЛАЗЕСКИ - СЛИКАР: ЗА ЖИВОТНО ДЕЛО. In: 
Врвни остварувања. Лауреати на наградата ,11 Ок- 
томври" за 1978 година 
Вечер, Скопје, 11.Х 1978, 4756, 7
Краток осврт. Прилог — фотографија на Б.Л.

617 М[АРТИНОВСКИ], Цјветкој
БРОЈНИ ПРЕДЛОЗИ НА НАГРАДАТА 11ОКТОМВРИ 
Вечер, Скопје, 30.VI 1978, 4668, 13
Информација за иницијативни предлози. Б.Л. е еден од 
предложените кандидати

618 М[ЕХАНЏИСКИ], В[анчо]
НАГРАДИТЕ - ТРАЕН БЕЛЕГ HA РАЗВОЈОТ НА 
НАШАТА КУЛТУРА
Нова Македонија, Скопје, 26.Х 1978, 11409, 8
Б.Л. спомнат како еден од добитниците на Октомврис- 
ката награда за жквотно дело

619 М[ЕХАНЏИСКИј, В[анчо]
РЕКОНСТРУКЦИЈА, ОТКУПИ, ИЗЛОЖБИ...
Нова Македонија, Скопје, 31.1 1978, 11143, 9 
Уметничката галерија Скопје предвидува откуп на едно 
дело на Б.Л.

620 МЕХАНЏИСКИ, Ванчо
УМЕТНИЧКИ ВИЗИОНЕР НА НЕПОЗНАТАТА УБАВИНА 
Нова Македонија, Скопје, 28 V 1978, 11258, 10 
Рецензија за ретроспективната изложба на Љубомир 
Белогаски. Во такстот меѓу другите се спомнува и Б.Л.

621 М[ЕХАНЏИСКИ], В[анчо]
УСВОЕН ПЛАНОТ НА МАКЕДОНСКА КНИГА 
Нова Македонија, Скопје, 21 .XI 1978, 11435, 10 
Во планот е вклучена и ликовната монографија за Б.Л.

622 МЕХАНЏИСКИ, В[анчо]
ШИРОКА И РАЗНОВИДНА АКТИВНОСТ
Нова Македонија, Скопје, 24.III 1978, 11195, 10
Во активноста на МСУ Скопје во текот на 1979 год., 
спомната е и ретроспективната изложба на Б.Л.

623 АНОНИМ
НАГРАДЕ 11 ОКТОБАР
Вечерње новости, Београд, 12.Х 1978, 7703, 4
Во текстот Б.Л. е погрешно цитиран како сликарка

624 PETKOVSKI, Boris
LES ARTS PLASTIQUES MACEOONIENS D'AUJOU 
RD'HUI
Europe, Paris, 1978, 588, 123
За современа македонска уметност. Mery другите ли- 
ковни уметници е спомнат и Б.Л.

625 ПЕТКОВСКИ, Борис
[ПРЕДГОВОР] In: Димче Протугер. [Каталогј Скопје, 
Центар за култура информации, 1978, с.[1] 
Меѓу другите се спомнува и Б.Л.

626 ПЕТКОВСКИ, Борис
СОВРЕМЕНА МЕКЕДОНСКА УМЕТНОСТ. In: Savreme
na makedonska umjetnost. [Каталог] Banja Luka, [Скоп- 
je, изд.ј Dom kulture, DruStvo likovnih umjetnika SR Ma- 
kedonije, 1978, s. [2;3;6;7]
Од циклусот «Современа ликовна уметност на народи- 
те и народностите на СФРЈ“. Меѓу другите се спомнуеа 
и Б.Л. Текст и на српскохрватски јаз.
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ПОПОВСКИ, Ј[ован]
ПРИЗНАЊА ЗА ЗНАЧАЈНА ОСТВАРЕЊА
Политика, Београд, 26.Х 1978, 23369, 17
Во информацијата е спомнато и доделувањето на Ок- 
томвриската награда за животно дело на Б.Л.

АНОНИМ
ПРИВРЗАНИК НА СЛИКАРСКИОТ ЛИРИЗАМ. Борко 
Лазески. In: Добитници на наградата .11 октомври« 
Нова Македонија, Скопје, 11.X 1978, 11394, 9 
Краток осврт. Прилог — фотографија на Б.Л.

SILJANOVSKI, Ljupdo
OBNOVLJENI IMPULS
Mladost, Beograd, 27.X 1978, 1115, 15
За доделувањето на Октомвриската награда

Ш(ИРИЛ0В], Т[ашко)
ЛИКОВНА ИЗЛОЖБА ВО ЧЕСТ HA XI КОНГРЕС НА 
СКЈ
Вечер, Скопје, 2.VI 1978, 4644, 13
Информација за изложбата „Уметноста во Револуцијата 
(1941 — 1945)' во конгресната сала во Белград. На из- 
ложбата се застапени и творби од Б.Л.

АБАЏИЕВА —ЦИМИТРОВА, Соња
[ПРОГРАМА НА МСУ ЗА 1979 ГОДИНА] In: Поводи... 
средби... фотографии... размислувања
Нова МакедониЈа, Скопје, 31.1111979,11561, Сабота Но- 
ва Македонија, 31.111 1979, с. [2]

А(БАЏИЕВА] ДИМИТРОВА, Соња
ШИРОКИ АКТИВНОСТИ, НО И НЕДОВОЛНА КО- 
ОРИДНИРАНОСТ. Како се одвиваа минатогодишните 
ликовни активности
Комунист, Скопје, 26.1 1979, 5, 23
Б.Л. е спомнат по повод добивањето на Октомвриска- 
та награда за животно дело

ANONIM
MAKEDONSKA KNJIGA U 1979. GODINI
Slobodna Dalmacija, Split, 5.I 1979, 10496, 4
Информација на Танјуг за објавувањето на монографи- 
јата „Борко Лазески” во 1979. година

МОНОГРАФСКА ИЗЛОЖБА НА БОРКО ЛАЗЕСКИ 
Вечер, Скопје, 15.1 1979, 4835, 13
Информација за подготвувањето на ретроспективната 
изложба од страна на МСУ Скопје што треба да се 
одржи во текот на 1979 год.

АНОНИМ
РЕТРОСПЕКТИВА НА ИСТОРИЈАТА ОД 19 и 20 ВЕК 
Нова Македонија, Сколје, 3.IV 1979, 11564, 10 
Информација за оформувањето на постојана поставка 
во кичевскиот музеј. Поставката ќе го обработи исто- 
рискиот материјал на македонскиот народ. Моментите 
за кои нема сочувана документација ќе бидат објасне- 
ти преку соответни ликовни обработки на Б.Л.

ШИРИЛОВ, Т[ашко)
ПРИОРИТЕТ ЗА МАКЕДОНСКАТА ЛИКОВНА УМЕТ- 
НОСТ
Вечер, Скопје, 30.III 1979, 4899, 11
За ретроспективната изложба во МСУ Скопје што тре- 
ба да се одржи во текот на 1979 год.

ANONIM
ART. In: Facts about Macedonia. [Скопје], The Secreta
riat for Information The Socialist Republic of Macedonia, 
s. a., p. 77
Mery другите ce спомнува и Б.Л. Краток историјат за 
македонската уметност с. 75—78

III. ТРУДОВИ ЗА ЛИКОВНАТА УМЕТНОСТ ОД БОРКО ЛАЗЕСКИ

1937 638 УМЕТНОСТ И ДРУШТВО. Ракопис, 1937, 22 стр. 
Одржано предавање на Народен универзитет во При- 
леп

1952 639 СОВРЕМЕНА ФРАНЦУСКА ЛИКОВНА УМЕТНОСТ
Нова Македонија, Скопје, 29.VI 1952, 2350, 5
Краток историски преглед на модерната уметност од 
1890 наваму и осврт кон изложбата

640 СОВРЕМЕНО ФРАНЦУСКО СЛИКАРСТВО
Емитувано на Радио Скопје 1952 (податок од авторот)

1953 641 МОНУМЕНТАЛЕН ЖИВОПИС И СОЦИЈАЛИЗАМ. Рако-
пис, 1953, 25, стр.
Предавање е одржано на Народниот универзитет 
„Кочо Рацин" — Скопје, 1953 год.

1954 642 ЗА ИЛИ ПРОТИВ НЕФИГУРАТИВНАТА УМЕТНОСТ
Разгледи, Скопје, 17.1 1954, 2, 4—5
За нефигуративната уметност воопшто. Зошто луѓето се 
определуваат за или против нефигуративната уметност. 
Нефигуративната уметност во народното творештво

643 ЗА НЕКОИ КОНСТАНТАЦИИ ВО НЕИЗДРЖАНОТО 
ПЛЕДОАЈЕ. Полемика
Разгледи, Скопје, 11.IV 1954, 8, 7-8
По повод написот на Киро Хаџи Василев

644 ИЗЛОЖБА НА ЛИКУМ ВО СКОПЈЕ 
Разгледи, Скопје, 31.1 1954, 3, 14 
Рецензија

1956 645 XII ИЗЛОЖБА НА ДЛУМ
Нова Маквдонија, Скопје, 28. XII 1956, 3800, 5 
Рецензија

646 ИЗЛОЖБА HA СОВРЕМЕНАТА ИТАЛИЈАНСКА ЛИ- 
КОВНА УМЕТНОСТ
Нова Македонија, Скопје, 18.XII 1956, 3790, 5 
Рецензија

647 ИЗЛОЖБА НА СОВРЕМЕНИОТ АМЕРИКАНСКИ ДРВО- 
РЕЗ
Нова Македонија, Скопје, 4.XI 1956, 3748, 5 
Рецензија

648 ЈУБИЛЕЈНА ИЗЛОЖБА НА ДИМИТАР ПАНДИЛОВ 
Нова Македонија, Скопје, 11, 12.Х 1956, 3724, 9 
Рецензија

649 КАМЕРНА ИЗЛОЖБА НА ЉУБО БЕЛОГАСКИ 
Вечерен репортер, Скопје, 9.IX 1956, 62, 8—9 
Рецензија

650 ПРВА САМОСТОЈНА ИЗЛОЖБА НА Љ. МАРИНКО- 
ВИЌ —ПЕНКИН
Нова Македонија, Скопје, 26.IX 1956, 3709, 4 
Рецензија

1957 651 ГРАФИКАТА НА БРАНКО ШОТРА
Нова Македонија, Скопје, 14.VI 1957, 3964, 4 
Рецензија

652 ДВЕ ЛИКОВНИ ИЗЛОЖБИ
Нова Македонија, Скопје, 26.VI 1957, 3976, 9
Осврт кон изложбата на Трајче Николовски и Маша 
Живкова

653 ДВЕ ЛИКОВНИ ИЗЛОЖБИ ВО СКОПЈЕ 
Нова Македонија, Скопје, 17.111 1957, 3877, 6 
Рецензија за самостојната изложба на Ристо Лозанос- 
ки во Уметничкиот павилјон и изложбата „Мајка и дете" 
во Домот на градежните работници



654

655

656

657

658

659

660

661

662

1958 663

1962 664

1965 665

1969 666

667

ЗА ПАТОТ НА НАШАТА ЛИКОВНА УМЕТНОСТ 
Нова Македонија. Скопје, 10.V 1957, 3929, 4 
Против штафелајното сликарство, за монументалната 
уметност. По повод оролетната изложба на ДЛУМ

ЗАЕДНИЧКА ИЗЛОЖБА НА КСЕНИЈА ДИВЈАК И BA
BA СТАНКОВИЌ
Нова Македонија, Сколје, 14.IV 1957, 3905, 5
Рецензија

ИЗЛОЖБА НА БОШКО РИСИМОВИЌ ВО СКОПЈЕ 
Нова Македонија, Скопје, 21.IV 1957, 3912, 5 
Рецензија

ИЗЛОЖБА НА НОРВЕШКА ГРАФИКА
Нова Македонија, Скопје, 24.II 1957, 3856, 5
Реценузија за изложбата во Уметничкиот павилјон во 
Скопје

ИЗЛОЖБАТА НА СПОМЕНКА ПАВЛОВИЌ ВО СКОПЈЕ 
Нова Македонија, Скопје, 11.1 1957, 3812, 4
Рецензија

МОДЕРНАТА ПОЛСКА УМЕТНОСТ
Нова Македонија, Скопје, 15.VII 1957, 3995, 4
Рецензија за изложбата во Уметничкиот павилјон

MOLUA ПИЈАДЕ СЛИКАР
Нова Македонија, Скопје, 30.VI 1957, 3980, 6
Рецензија за изложбата во Уметничката галерија Скоп- 
је

ПРВА ГРАФИЧКА ИЗЛОЖБА НА ДЛУМ
Нова Македонија, Скопје, 31.111 1957, 3891, 5
Осврт кон активноста на графичката секција на ДЛУМ, 
за секој излагач одделно

ПРВА САМОСТОЈНА ИЗЛОЖБА НА ДИМИТАР КОН- 
ДОВСКИ
Нова Македони/а, Скопје, 1.VI 1957, 3981, 4
Кондовски како носител на современите стремежи

ГОРГЕ АНДРЕЕВИЌ - КУН
Културен живот, Скопје, 1958, 3—4, 30—31
Осврт кон животниот пат и делото на Г. А.—Кун co три 
репродукции од неговите дела

ЛИКОВНА КОМПОЗИЦИЈА. Ракопис, 1962, 43 стр., 
илустрирано
За одржаните предавања на Академијата за ликовни 
уметности во Багдад од 1962 - 1967, и на Педагошка 
академија во Скопје од 1972 до март 1979 год.

МОДЕРНА ИРАЧКА ЛИКОВНА УМЕТНОСТ. Ракопис, 
1965, 12 стр.
Одржано предавање во Клубот на Југословените во
Багдад

КУЛТУРАТА И УМЕТНОСТА BO СР МАКЕДОНИЈА 
Културен живот, Скопје, 1969, 6, 9
За подемот на уметноста од 1944 до 1969 год.

[ПРЕДГОВОРЈ In: Јубиле/на тематска изложба на маке- 
донските ликовни уметници. [Каталог]. Скопје, Умет- 
ничка галерија, 1969, с.[1— 2]
Наслов на корицата на публикацијата: 25 години AC- 
HOM. Изложбата е одржана од 27.XI - 22.XI11969 год. 
во Уметничката галерија — Скопје

668 РЕВИЈАЛНИ ИЗЛОЖБИ
Емитувано на програмата на Радио Скопје, 31 X 1969 
(податок од авторот)

1970 669 ДОМОВИ НА КУЛТУРАТА И НИВНАТА ЛИКОВНА
ФУНКЦИЈА
Емитувано на програмата на Радио Скопје, 1.V 1970 
(податок од авторот)

670 НАШИОТ ЛИКОВЕН ЖИВОТ ВО ИЗМИНАТИТЕ 25 ГО- 
ДИНИ
Емитувано на програмата на Радио Скопје, 2.11970 (по- 
даток од авторот)

671 ПРЕДГОВОР. In: ДЛУМ I графичка изложба мај 1970 
Уметничка галерија Скопје. Скопје, Уметничка галерија, 
1970, с. [1]
За обновување на графичката ликовна активност во СР 
Македонија

1971 672 (ПРЕДГОВОР] In: Томислав Крмов, графика,
1968—1971. [Каталог на изложбата од 29.IV — 20.V 
1971]. Штип, [изд.] Народен музеј, Уметничка галерија 
.Безистен”, 1971
Предговорот е печатвн на внатрешната страна од ката- 
логот (свиткан лист) пред стр. 1

673 [ПРЕДГОВОР] In: Томислав Крмов. графика. [Каталог 
на изложбата од 1 .IX — 12.IX 1971], Скопје, Друштво на 
ликовните уметници на Македонија, 1971
Предговорот е печатен на внатрешната страна од ката- 
логот (свиткан лист) пред стр. 1

1972 674 ВЕЛЕБИТ РЕНДИЌ. In memoriam
Нова Македонија, Скопје, 29.VI 1972, 9136, 9
Сеќавања на Белебит Рендиќ, професор, ликовен пе- 
дагог во прилепската гимназија пред војната — co по- 
себен осврт за неговото организирање на театарската 
и ликовната дејност во Прилеп

1974 675 [ПРЕДГОВОР] In: Насо Беќароески. Скулптури. [Ката-
лог] Скопје, Уметничка галерија, 1974, с. [1—2]
Преглед на творештвото на скулпторот Н.Б. Текст и на 
француски јаз.

1975 676 [ПРЕДГОВОР] In: ДЛУМ цртеж 75. Каталог. Скопје,
Народна и универзитетска библиотека „Климент Ох- 
ридски‘, 1975, с. [1-2]
Графичката изложба беше одржана во Салонот на НУБ 
„Климент Охридски" Скопје во периодот од 8—26.XII 
1975. no повод 30-годишнината од победата над 
фашизмот

1976 677 ЗА СПОМЕН ОБЕЛЕЖЈАТА ЗА HOB ВО СКОПЈЕ
» Емитувано на ТВ-програмата Скопје, 11.Х 1976 (пода- 

ток од авторот)

1978 678 [ПРЕДГОВОР] In: Петар Николовски. [Изложба во До-
мот ЈНА. Скопје, мај 1978] Каталог. [Скопје, издание на 
авторот, 1978, с.1 ]

679 (РЕЦЕНЗИЈАЈ In: Перо Коробар, Рацин. Скопје, Наша 
книга, 1978, [заднината на насловниот лист] 
За цртежите на Перо Коробар

1979 680 [ПРЕДГОВОР] In: Дези. Изложба — Даниела Петровс-
ка — април 1979. [Каталог] Скопје, Центарот за ликов- 
но творештво на младите — Скопје, 1979
Рецензија
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РЕПРОДУНЦИИ

REPRODUCTIONS

1. РУЧЕК, 1936 
LUNCH 
драорез, 7,5 х 9,5 
без сигнатура

13. ВО МАЈЧИНАТА ПРЕГРАДКА, 1944
(од циклусот „Бегалци од Егејска Македонија") 
IN MOTHER’S ARMS
туш на хартија, 21,6x25,3
сигн. и дат. д.д.: Б. Лазески и д.л.: Симитли 44

2. СТАРИ КУЌИ, 1935
OLD HOUSES
линорез, 16 х 12,5
сигн. д.д.; Б, Лазески и дат.д.л,: 1935

14. ДИЈАЛОГ, 1944
(од циклусот .Бегалци од Егејска Македонија") 
DIALOGUE
туш на хартија, 21,6 X 25,3
без сигнатура

3. ДЕМОНСТРАЦИИ 80 БЕЛГРАД I, 1935-1937? 
DEMONSTRATIONS IN BELGRADE I 
молив на хартија, 20x31,5 
без сигнатура

15. ГРИЖА, 1944
(од циклусот „Бегалци од Егејска Македонија”) 
CARE
туш на хартија, 21,6x25,3

4. КУКА И МОТИКА, 1936/37
THE RANK AND FILE 
туш на хартија, 6x13 
сингн. и дат.д.д.: Кука и мотика 1936—37?

без сигнатура

16. КАДЕ?, 1944
(од циклусот „Бегалци од Егејска Македонија”) 
WHERE?

5. ВАДЕНЈЕ МРЕЖИ, 1939
(од циклусот „Пештански рибари") 
TAKING OUT THE NETS
молив на хартија, 12,5x20 
без сигнатура

туш на хартија, 21,6x25,3 
без сигнатура

17. ДВАЈЦА ДРУГАРИ, 1944 
(од циклусот „Митрашинци”) 
TWO CAMRADES

6. ПОСЛЕ ЛОВОТ, 1939
(од циклусот „Пештански рибари") 
AFTER THE CATCH
туш на хартија, 10x32 
без сигнатура

туш на хартија, 17,5х 14,5 
без сигнатура

18.СОН, 1944
(од циклусот „Митрашинци") 
DREAM

7. ЛОВЕНЈЕ РИБА, 1939
(од циклусот „Пештански рибари”) 
FISHING
туш на хартија, 24 х 19,5
без сигнатура

туш на хартија, 20 X 13,5 
сигн.д.л.: Пехчево 44

19. ЗАСПАН ПАРТИЗАН, 1944 
(од циклусот „МитрацЈИНци") 
ASLEEP PARTISAN

8. ГИ СОБИРА МРЕЖИТЕ, 1939 
(од циклусот „Пештански рибари") 
COLLECTING THE NETS 
молив на хартија, 22 х 19,5 
сигн.д.д.: Збира мрежите

туш на хартија, 15x20
без сигнатура

20. БОЛЕН, 1944
(од циклусот „Митрашинци") 
A SICK MAN

9. ВАДАТ РИБА, 1939
(од циклусот „Пештански рибари")
TAKING OUT THE FISH
молив на хартија, 27 х 19 
без сигнатура

туш на хартија, 13 х 18 
без сигнатура

21. КРАЈ БЕРОВО, 1944 
NEAR BEROVO 
дрворез, 37,5 х 28

10. РИБАР, 1939
(од циклусот „Пештански рибари") 
FISHERMAN
молив на хартија, 25, 5x14 
без сигнатура

сигн. д. средина: Б, Л.

22. БЕГАЛЦИ, 1947 
(скица за фреска) 
REFUGEES 
темпера на хартија, 24 х 14 
без сигнатура

11. НА ЛОВ, 1939
(од циклусот „Пештански рибари") 
GOING OUT TO FISH
молив на хатрија, 27 X 19,5 
без сигнатура

23. БЕГАЛЦИ 9, 1947 
(скица за фреска) 
REFUGNEES9 
темпера на хартија 26,7 х 20,2 
без сигнатура

12. ОХРИДСКИ РИБАРИ, 1939 
OHRID FISHERMEN 
темпера на хартија, 28 х 54 
без сигнатура

24. СТРЕЛИШТЕ, 1947 
EXECUTION 
темпера на хартија, 28 х 23,3 
без сигнатура



25. РОМАНТИЧАРСКИ ПЕЈЗАЖ, 1946
ROMANTIC LANDSCAPE
масло на хартија, 35 х 27,5
сигн. и дат. д. д.: Б. Лазески 46 (латиница)

26. BON MARCHE, 1946
масло на хартија, 40 х 32
сигн. и дат. д. д.: Бор. Лазески/ Париз 46 (латиница)

27. КУЌА КРАЈ СЕНА, 1946
HOUSE BY THE SEINE
темпера на хартија, 21,3x26,5
сигн. и дат. д. д.: Бор, Лазески/ Париз 46

28. MOOT HA СЕНА, 1947
BRIDGE OVER THE SEINE
темпера на картон, 18,3x24,6
сигн. д. д.: Боро Лазески, дат. д. л.: Сена 1947

29. ЗИМА БР. 1, 1949
WINTER № 1
масло на хартија, 52x71
сигн. и дат. д. д.: Бор. Лазески 49
сопст. Уметничка галерија, Скопје

30. АКТ, 1946/47
NUDE
масло на платно, 39 х 29,5
без сигнатура

31. СТУДИЈА 9, 1947
STUDY 9
темпера на хартија, 30 х 25
без сигнатура

32. СТУДИЈА 26, 1948
STUDY 26
темпера на хартија, 27 х 19,3
сигн. и дат. д. д.: Бор. Лазески/Париз 1948 (латиница)

33. СТУДИЈА 75, 1948
STUDY 75
темлера на хартија, 35,3 х 24,7
без сигнатура

34. СТУДИЈА 27/3, 1947
STUDY 27/3
темпера на хартија, 20 х 30
без сигнатура

35. СТУДИЈА 78, 1948
STUDY 78
темпера на хартија, 57 х 40,6
сигн. и дат. д. д.: Бор. Лазески 48 (латиница)

36. АПСТРАКЦИЈА 1, 1948
ABSTRACTION 1
темпера на хартија, 12 х 16,4
без сигнатура

37. АПСТРАКЦИЈА 2, 1948
ABSTRACTION 2
темпера на хартија, 25 х 17
без сигнатура

38. 1903 - 1943, 1954
1903 — 1943, mosaic, Slivovo
мозаик, 2 (2х4)м
с. Сливово, Охридско

39. ИЛИНДЕН 1903, 1950
ILINDEN 1903, fresco—buono, Army Hall, Skopje (destroyed) 
фреско-боно, 2,6 x 6,2 м

сигн.г.д.: Бор. Лазески 1950
Дом на ЈНА, Скопје (уништена)

40-47. СКИЦИ ЗА ФРЕСКАТА ЗА НОВ, 1951-1954
SKETCHES FOR THE NOV FRESCO, 1952-1954

48. ИЗГЛЕД HA ХОЛОТ BO ЖЕЛЕЗНИЧКАТА СТАНИЦА - СКОПЈЕ 
CO ФРЕСКАТА HA БОРКО ЛАЗЕСКИ
(пред земјотресот)
THE VIEW OF THE RAILWAY STATION HALL - SKOPJE 
WITH BORKO LAZESKI'S FRESCO 
(before the earthquake)

49. ФРЕСКА 3A HOB, 1951-1956
THE NOV FRESCO. 1951-1956
FRESCO —BUONO, Railway Station, Skopje 
фреско-боно, 5x45 м (225 мг) 
сигн.д.д.:Бор. Лазески 1951-56, помошник Стојадин Петковиќ
сигн.Железничка станица, Скопје

50-54 ФРАГМЕНТИ ОД ФРЕСКАТА ЗА НОВ 
FRAGMENTS OF THE NOV FRESCO

55. РАНЕТИОТ ДРУГАР, 1954
(работено no фреската за HOB) 
WOUNDED CAMRADE 
масло на платно, 160 x 150 
без сигнатура

56. СКИЦА ЗА МАСЛОТО .САМОИЛ", 1969 
SKETCH FOR THE WORK .SAMOIL” 
туш на хартија, 25 х 30
без сигнатура

57. ФРЕСКА ЗА HOB II, 1976
THE NOV FRESCO ll.fresco-buono, Skopje 
фреско-боно, 3,7 x 8м
сигн. д. rope : Борко Лазески 1976 
Зграда на СОК, Скопје

58. ФРАГМЕНТ ОД ФРЕСКАТА .СУТЈЕСКА", 1972 
FRAGMENT OF THE FRESCO .SUTJESKA"

59. СУТЈЕСКА, 1972
SUTJESKA, fresco-buono, Titov Veles 
фреско-боно, 3,138 x 5,195 м 
сигн.
Касарна „Алекса Демниевски-Баума", Титов Велес

60. ФРАГМЕНТ ОД ВИТРАЖОТ ПОДЕМ, 1971
FRAGMENT OF THE STAINED GLASS FERVOUR

61. ПОДЕМ. 1971
FERVOUR, stained glass, Stopanska banka, Skopje 
витраж, 3x 12m
сигн.:г.д.:Борко Лазески 1971
Стопанска банка, Основна банка, Скопје

62. СПОМЕНИКОТ ИЛИНДЕН ВО КРУШЕВО CO ВИТРАЖИТЕ НА 
БОРКО ЛАЗЕСКИ
THE ILINDEN MEMORIAL IN KRUfiEVO WITH THE STAINED 
GLASS BY BORKO LAZESKI

63. ВИТРИЖИ, 1972-1974
STAINDED GLASS, The llinden Memorial. KruSevo. 4(4,2 x 6,5) m 
сигн.
г.д: Борко Лазески 1973 — над порталниот витраж 
Споменик Илинден, Крушево

64. ИЗОБИЛСТВО, 1975 
ABUNDANCE’
stained glass, Narodna banka, Skopje 
витраж, 2,90 x 3,50 м
сигн.г. д.: Бор. Лазески 1975, 
Народна банка, Скопје



65. ЈУЛИ ВО БАГДАД 1965
JULY IN BAGHDAD 
комб. техника на платно, 71 х 74,5 см 
сигн. и дат. д.д.: Бор. Лазески/65 (латиница)

67. НА ПАЗАР II, 1965
MARKET II
комб. техника, 41 х 52,5
сигн. д.д.: Бор. Лазески (латиница)

66. ДВАЈЦА ПРИЈАТЕЛИ, 1964 
TWO FRIENDS 
комб. техника, 49,5 X 71 
без сигнатура

68. ЌЕРКИ НА СОНЦЕТО, 1967 
DAUGHTERS OF THE SUN 
коб. техника, 76,5 х 30 
без сигнатура
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