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Условеноста на принципите, стилските опреде- 
лувања и пластичното наследство во рамките на еден 
културен период — ја условуваат методолошката по- 
стапка во проучубањето на модерниот израз во 
скулптурата. Веќе некако сме свикнале секоја појава 
на новиот правец (стил) во уметноста да ја прикаже- 
ме како револт на стил и време што во тој култур- 
но-историски миг го означуваме co зборовите: декад- 
ентно, надминато и сл. Меѓутоа, проблемот на модер- 
ната скулптура не може да се формулира co овој воо- 
бичаен принцип, зашто скулптурата веќе од половина- 
та на XVI век го загуби својот интегритет за создавање 
нова форма во определено време и простор.

Затоа воопшто не е чудно што почетоците на мо- 
дерната европска скулптура се темелат врз своеви- 
ден парадокс. Имено, Херберт Рид, во својата книга 
Модерна скуллтура, истакнува:... достигањата на сли- 
карот Сезан (Sezanne) ќе имаат многу поголемо 
значење за иднината на скулптурата отколку достига- 
њата на скулпторот Роден (Rodin). Рид, во продолже- 
ние на текстот, пишува дека многубројните следбени- 
ци на Сезан биле.... двигатели на новата уметност во
скулптурата"1. Слично но повоздржано мислење на- 
ведува X X Арнасон во Историјата на модерната ум- 
етност, цитирајќи го тврдењето на Давид Смит (Smith) 
истакнат американски скулптор на XX век:“... често 
тврдеше дека модерната скулптура ја создале слика- 
рите"2

Анализирајќи ги создавањето и тенденциите на 
модерната скулптура во Југославија, би можело да се 
дојде до слични заклучоци. Сепак, исклучок претста- 
вува импозантната група од Далмација, скулптори што 
се самоникнати на далматинскиот камен co богата 
културна и пластична традиција (романика-готика) и 
кои дале значаен придонес во формирањето на југос- 
ловенската модерна скулптура.

Во тој пионерски период Македонија била 
соочена co исклучително тешки историско-политички 
прилики. Тоа бил период во кој се будела национална- 
та свест, борбата за ослободување, еманципацијата, 
културниот интегритет во рамките на своето културно 
наследство и своето специфично поднебје. Младата

The methodological approach adopted in studying 
the modern idiom in sculpture is restricted by the condi
tional nature of the principles, stylistic preferences and 
the sculptural heritage of a particular period of culture. 
We are often in the habit of representing each emergen
ce of a new style in art as a revolt against the style and 
time which we may call at that moment in the history of 
culture ’decadent’, ’outmoded’, or something similar. 
Yet the problem of modern sculpture cannot be formula
ted according to this usual principle, since by the se
cond half of the 16th century sculpture had already lost 
its integrity, its essential characteristics and avant garde 
tendency of creating a new form in a fixed time and spa
ce.

Thus it is not at all strange that the origins of mo
dern European sculpture are founded in a particular pa
radox, expressed by Herbert Reid in his „Modern 
Sculpture:"... Cezanne’s achievements as a painter were 
to have a much greater importance for the future of 
sculpture than those of Rodin, the sculptor".’ Further on 
in the book Reid writes that Cezanne’s many adherents 
were „initiators of the new sculpture”. A similar but more 
restrained opinion is given by H.H. Arnasson in his „Hi
story of Modern Art," while quoting the prominent 20th 
century American sculptor, David Smith: ... he often de
clared that modern sculpture was created by painters"2.

An analysis of the works and trends in modern Yu
goslav sculpture might reach the same conclusion. Ne
vertheless, the imposing group of Dalmatian sculptors 
provide an exception, taking their inspiration from the 
Dalmatian stone itself, as well as from their rich cultural 
tradition in sculpture (Romance and Gothic) - and they 
have made a significant contribution to the formation of 
modern Yugoslav sculpture.

In that pioneering period, Macedonia was faced 
with exceptionally harsh political and historical condi- 
tionsH It was the time when the national consciousness 
was awakening, with its struggle for liberation, emanci
pation and cultural integration in the framework of its he
ritage and specific clime. At the end of the 19th century 
the young middle class began to feel a need for affirma
tion and for expression through the medium of art, main- 



граѓанска класа, кон крајот на XIX век чувствувала по- 
треба да се потврди и претстави co ликовниот ме- 
диум главно во сликарството.

Наслроти македонските сликари, кои имале из- 
вонредни примери во спомениците на минатото: Не- 
рези, Курбиново, Богородица Перивлепта, Свети Ни- 
кита, Марков манастир и други, и кои често го 
чувствувале нивното присуство како-обврска но и ка- 
ко товар — македонскиот скулптор немал пластични 
примери, традиција, скулпторски идеи и пластични 
мисли.

Парадоксот за кој пишува Рид има донекаде 
своја примена и во Македонија, но co многу помало 
значење и речиси без влијание врз формирањето на 
македонската модерна скулптура. Станува збор за 
македонскиот сликар Никола Мартиноски, кој додека 
се школувал во Букурешт, покрај сликарство, учел и 
скулптура кај професорот Д. Пачуреа. По враќањето 
од Париз во 1928 година, веројатно под влијание на 
познати сликари-скулптори, и самиот прави обид во 
скулптурата. Скулптурата на Н. Мартиноски не се стре- 
ми кон новиот скулпторски израз, мотив и движење, 
таа е доследно пренесување на неговата изграденост 
и позната сликарска идеја во друг материјал и димен- 
зија. На една зачувана скулптура — „Фигура на жена“ 
— излеана во гипс од 1930 година, забележлива е до- 
полнителна интервенција на сликарот врз пластичното 
оживување на фактурата.

Недостигот на скулпторски примери и традиција 
ќе има многу подалекосежни последици кај првиот 
македонски професионален скулптор Димо Тодо- 
ровски.

Тодоровски, во 1929 година, ги напушта VI клас 
гимназија и Домот за воени сирачиња во Битола и, co 
голема желба и верба во себе и во својот исклучите- 
лен талент, се запишува на Средното уметничко учи- 
лиште во Белград — сликарски отсек. Овој податок 
за запишување на сликарскиот отсек најдобро го 
илустрира неговиот првичен стремеж кон сликар- 
скиот израз, а не за скулпторскиот. кој во определени 
околности и во битен момент, му бил наметнат, од- 
носно сугериран. Младот Тодоровски во следната 
школска година ќе продолжи да учи и да ги совладу- 
ва проблемите што пред него ги поставува новиот ли- 
ковен јазик и материјал без онаа почетна идеја, на 
детското откривање и мечтаење за скулптурата. Оваа 
замена Тодоровски никогаш не ја преболел сосема и 
покрај тоа што повеќе од четириесет години исклучи- 
телно се занимава co скулптура. Сепак, и покрај ра- 
збирливото разочарување, Тодоровски успеал да се 
приспособи кон новиот ликовен медиум и во скулпту- 
рата да го пронајде својот специфичен, индивидуален 
ликовен израз.

Неговата постојана борба co матицата на ликов- 
ниот феномен, секогаш ја следела и драматичната 
борба за обичната човечка егзистенција, за голиот 
живот — за обеспрзвенатз тзтковинз и слободата. Во 
733 бескомпромисна борбз тој жртвувзше многу од 
својот интимен живот, од желбите на младоста и се 
што очекувзме од животот. И покрај тоз, Тодоровски 

ly through sculpture. In contrast to the Macedonian 
painters who had the outstanding examples of the mo
numents of the past such as Nerezi, Kurbinovo, St.Mary 
Peribleptos, St.Nikita and Markov Monastery, and‘who 
had often felt the presence of this heritage as an obliga
tion and so also a burden, the Macedonian sculptors had 
no examples, tradition, ideas or thought in their field.

The paradox Reid has written about also has its 
application'in Macedonia to a certain extent, but with 
much less significance and almost without influence on 
the formation of modern Macedonian sculpture. It invol
ves the Macedonian painter, Nikola Martinoski, who not 
only studied painting, but also sculpture under D.Padu- 
rea during his education in Bucharest. On returning from 
Paris in 1928 he attempted some sculpture, probably un
der the influence of the well-known painter-sculptors. 
N.Martinoski’s sculpture did not gravitate towards the 
new form of expression, motifs or movement in sculptu
re, but was a consistent transference of his achieve
ments and well-known ideas in painting into a different 
material and dimension. In one extant sculpture, „Figure 
of a Woman,” cast in plaster in 1930, the mark of the 
painter is evident in bringing the structure alive.

The lack of examples and traditions in sculpture 
were to have much more far-reaching effects on the first 
professional Macedonian sculptor, Dimo Todorovski. In 
1929 Todorovski left the sixth form of grammar school 
and the Home for War Orphans in Bitola With great ho
pes and belief in himself and in his exceptional talent he 
enrolled at the Belgrade School of Art in the painting 
group. This fact best illustrates his first aspiration to
wards painting rather than towards sculpture, a form of 
art which was later imposed on him, or rather suggested 
to him in special circumstances and at a vital moment. 
The young Todorovski was to continue studying and ma
stering the problems posed by the new language and 
material of art the following academic year without his in
itial idea of discovering and dreaming of painting. Todo
rovski has never quite recovered from this change, even 
though he has now been exclusively a sculptor for more 
than forty years. Yet, in spite of his understandable dis
appointment, Todorovski has managed to adapt to the 
new medium and find his own specific and individual me
ans of artistic expression in sculpture.

His constant struggle with the source of the phe
nomenon of art always followed his dramatic struggle for 
a normal human existence, for the bare essentials of life, 
for his country deprived of its rights and for freedom. In 
that uncompromising struggle he sacrificed much of his 
personal life, the hopes of his youth and all that he had 
expected from life. Yet Todorovski has an almost prover
bial goodness and untempered love for art and mankind.

Although much has been written about Dimo To
dorovski as an artist, about his ideas, awards, dilemmas 
and the trends in art he has followed, not once has he 
been the subject of a complete study and systematic ex
amination, nor has his work as a sculptor been traced 
along its full course. His own exceptional self-criticism, 
as well as his belief in new work and the rounded-off 
completeness of sculpture have certainly contributed to 



поседува речиси пословична добрина и неизмерна 
љубов за уметноста и за човекот.

Иако е доста пишувано за уметничката личност 
на Димо Тодоровски, за неговите творечки идеи, на- 
гради, дилеми и креативни ликовни текови, сепак, 
ниеднаш не дошло до целосно осветлување и систе- 
матско истражување и следење на неговиот 
скулпторски опус. За ова секако придонесле неговата 
исклучителна самокритичност, вербата во новото де- 
ло и во заокружената скулпторска целина. Затоа напо- 
рите што ги вложува Музејот на современата умет- 
ност во реализација и презентација на ретроспектив- 
ната изложба на Димо Тодоровски, co целосна би- 
блиографија и студиозен пристап во толкувањето на 
неговиот ликовен опус, дотолку се потешки зашто 
овој уметник co извонредна пластична плодност, од- 
носно продукција co силен скулпторски и мисловен 
израз, се уште нема своја самостојна изложба. Оваа 
монографија, иако тоа може да звучи парадоксално, 
всушност претставува прва пластична синхронизација 
на уметничката порака на скулпторот Тодоровски, на 
неговата форма на животот и неговиот живот на фор- 
мата.

ОД БИТОЛА ДО БЕЛГРАД

Kora Димо Тодоровски, во јалова есен 1929 го- 
дина, го напуштил Домот за воени сирачиња во Бито- 
ла и тргнал co мал врзоп и големо одушевување, но и 
co страв кон тој далечен Белград, град од приказни и 
ретки разгледници — да учи сликарство — не ни по- 
мислувал дека ќе стане втемелувач на новата 
скулпторска мисла и на модерните ликовни тенден- 
ции во Македонија.

Ја оставил Димо Битола и некои благи очи, ги 
оставил домските службеници co мрсни шешири, 
нивните совети и нивните надежи и идеали. Еве го ко- 
нечно во Белград. Одисејата почнува. А тој „убав” да- 
лечен Белград го изгладувал младиот дојденец, го 
исплашил и обесхрабрил, му ги преобразил мислите и 
co душа и тело го одвел во некои чудни простори во 
времето, во уметноста — му го избришал минатото — 
ФОРМАТА НА ЖИВОТОТ, а му ја дал сегашноста 
ЖИВОТОТ НА ФОРМАТА.

По десет години, Тодоровски се враќа од Бел- 
град во старата средина — на нови почетоци, да се 
вклучи во процесот на формирањето на новата маке- 
донска национална култура и уметност. Но, од каде да 
почне тој довчерашен ученик на париските, минхенс- 
ките, виенските и прашките ученици. Од Париз, Виена 
или, можеби од Прага. He, Тодоровски ќе почне од 
почеток — од човекот кон уметноста — своја, драма- 
тична и човечка. Неговата творечка иднина, односно 
минато јасно покажуваат дека останал доследен во 
толкувањето на човекот и неговите човечки содрж- 
ини. Останал доследен на човекот во перманентното 
истражување и следење во сите стилски релации, из- 
разни и витални потреби на уметникот во ликовниот 
феномен.

this. Thus the Museum of Modern Art's efforts to organi
se and present a retrospective exhibition on Dimo Todo- 
rovski, with a complete bibliography and studious appro
ach to the interpretation of his artistic opus, are all the 
more difficult because this artist, with his outstanding 
wealth of work and strong form of expression and 
thought, has still not had his own one-man exhibition. Al
though it may sound paradoxical, this monograph in fact 
represents the first placing in time of Todorovski’s arti
stic message, of his form of life and his life of form.

FROM BITOLA TO BELGRADE

When Dimo Todorovski left the Home for War Or
phans in Bitola in the barren autumn of 1929 and set out 
with his small bundle and great enthusiasm, but not wi
thout fear, for the distant city of Belgrade, the city of fai
ry tales and occasional postcards, to learn painting, little 
did he think that he would become a founder of the new 
thought in sculpture and of the modern trends in Mace
donian art.

Dimo left Bitola and some kind faces, he left the 
orphanage officials with their advice, hopes and ideals. 
He finally come to Belgrade. The odyssey began That 
’beautiful’ distant Belgrade starved the young newco
mer. frightened and discouraged him, turned his 
thoughts upside down ^nd took him body and soul into 
some strange spaces in time, into art; blotted out his 
past, his FORM OF LIFE, and gave him the present - 
his LIFE OF FORM.

After ten years Todorovski returned from Belgrade 
to his old environment, to new beginnings, to join in the 
process of forming the new Macedonian national culture 
and art. But where was this student, fresh from his edu
cation under those who had studied in Paris. Munich, 
Vienna and Prague, to begin? From Paris, Vienna, or 
perhaps Prague. No, Todorovski was to begin at the be
ginning, from the relation of mankind to art, his own dra
matic and human art. His future in art, now his past, cle
arly shows that he remained faithful to mankind in his 
permanent investigations and penetration into all styli
stic relations, the vital needs of expression of the artist 
in art.

„I take the subjects for my sculptures from life 
which is very rich in its variations, so that it gives the ar
tist a wide choice. Every artist has his own medium of in-



„Темите за моите скулптури ги земам од живо- 
тот, кој е многу богат co своите варијации, така што на 
уметникот му дава широки можности за избор. Секој 
уметник има свој медиум на инспирација, а мојот ме- 
диум е многу едноставен, и поради тоа сметам дека е 
неисцрпен — а тоа се човекот и природата што го on* 
кружува'3 Вака Тодоровски мислел и говорел во 1968 
година, вака Тодоровски мисли и денес, кога зад него 
остануваат повеќе од 40 плодни години живот на 
скулптор. Co оваа куса изјава Тодоровски го изразува 
својот скулпторски карактер, своите цели. внатрешно 
движење — ориентација и скулпторска потреба. „Од 
денешна перспектива прецизно се профилира исто- 
риската функција на Тодоровски, во една од најдина- 
мичните области на македонската национална култура 
во последниве децении. Овој уметник имаше чест, на- 
едно и голема културно-историска одговорност. да 
биде основач на модерната македонска скуллтура. 
Нашите сегашни духовни. посебно естетски хоризон- 
ти, не само што ништо суштинско не можат да му од- 
земат или корегираат во објективната поставеност на 
ова творештво, туку се јавуваат како можност за една 
суштински нова валоризација на неговите и култур- 
но-историски и битно уметнички достоинства'.4

Во континуетот на современата југословенска 
скулпторска уметност Тодоровски се Јавува како ло- 
гична врска и суштински основоположник на модер- 
ната форма во македонската национална култура. 
Пластичниот континуитет Тодоровски не го прима ка- 
ко готов импорт на скулпторските решенија, туку го 
збогатува и надградува co лична опсервација на 
животот на формата и таа морфологија ја насочува до 
конечно единство и пластична целина. Неговата про- 
сторно-пластична концепција ќе одигра исклучителна 
улога во процесот на барањето и враќањето на 
скулпторскиот интегритет во рамките на нашата релу- 
блика. И покрај тоа што неговиот уметнички придонес 
е неоспорен, Тодоровски никогаш не и бил љубимец 
на судбината, животот главно му поминувал во борба 
и барање, во вечно барање во суштината на животот 
некоја далечна љубов, симболи и секогаш нова фор- 
ма.

Од 1937 година, кога првпат излага на Есенската 
изложба на сликарски и скулпторски дела на бел- 
градските уметници, Тодоровски зема активно учест- 
во скоро на сите значајни манифестации на ликовниот 
израз во повоениот период кај нас и во странство 
(Дижон 1962 година). Впрочем, на времето ликовната 
критика за ова пишуваше и co исклучителна почит го 
истакнуваше високото уметничко ниво на презентир- 
аните дела. За придонес во областа на скулпурата, 
Димо Тодоровски е награден co: Ноемвриска награ- 
да на град Скопје 1961 година, Октомвриска награда 
на СРМ 1962 година и Октомвриска награда за живот- 
но дело 1968 година. Редовен член е на Македонска- 
та академија на науките и уметностите. Тодоровски 
живее и работи во Скопје, каде што и денес, во 70-та 
година од животот, творечки се експонира, во новите 
струења, во стилските и социјалните превирања. Иако 
неговото уметничко докажување се ближи кон неми- 

spiration and mine is very simple, for this reason I don t 
think it is easily exhausted - it consists of mankind and 
the Nature surrounding us‘3. These are Todorovski s 
thoughts and words in 1968 and he thinks the same to
day. when forty fruitful years of life in sculpture lie be
hind him. With this short annnouncement Todorovski ex
pressed his character and aims, his inner motives, his 
orientation and his needs as a sculptor. „From the per 
spective of today a precise profile of Todorovski s histo
rical function can be made in one of the most dynamic 
fields of the Macedonian national culture in the last few 
decades This artist had the honour as well as the great 
cultural and historical responsibility, of being a founder 
of modern Macedonian sculpture. Our present spiritual 
horizons, especially our aesthetic ones, can not only ta
ke nothing essential away from his work or correct it 
from an objective point of view, but also appear themsel
ves as an opportunity for a fundamentally new assess
ment of his eminence in our cultural history and that of 
our art'4.

In the progression of modern Yugoslav sculpture. 
Todorovski emerges as a logical link and essential cor
ner-stone for the modern form in the Macedonian natio
nal culture Todorovski did not accept the progression in 
sculpture as a ready-made import of solutions rather he 
enriched it and built on it with his personal observation 
of the life of form and directed this morphology to a final 
unity and sculptural whole His concept of plastic space 
was to play an exceptional role in the process of the de
mand for and return to the integrity of sculpture within 
our Republic In spite of the fact that his artistic contri
bution is indisputable. Todorovski has never been Fortu
ne's favourite: his life has largely been spent in struggles 
and searching, in the eternal quest for the essence of li
fe, for some distant love, f®r symbols and always for a 
new form.

From 1937, when he first exhibited in the autumn 
exhibition of the paintings and sculptures of the Belgra
de artists, Todorovski has taken an active part in almost 
all the important manifestations of artistic expression in 
the post-war period in Yugoslavia and abroad (Dijon 
1962) about which the art critics of the time have written 
stressing the high standard of the works presented with 
exceptional respect. For his contribution in the field of 
sculpture. Dimo Todorovski has been awarded the No
vember Prize of the City of Skopje in 1961 the October 
Prize of the Socialist Republic of Macedonia in 1962 and 
the October Prize for his life-work in 1968 He is a reg
ular member of the Macedonian Academy of Arts and 
Sciences Todorovski lives and works in Skopje, where 
he still gives expression to his talent in his seventieth 
year in new trends and stylistic and social ferments Al
though his creativity is nearing its inevitable end Todo
rovski yet works actively in this period of his art and 
shows in the best way. as he has done throughout his li
fe. how one should fight for an existence in art. fora new 
form and always for mankind. After many years of te
aching in the Skopje School of Art and in social and poli
tical organisations, Todorovski has retired to his own 



новниот крај, сепак Тодоровски и во овој креативен 
период активно создава и на најдобар начин покажу- 
ва, како што покажувал низ целиот свој живот, како 
треба да се бори за уметничка егзистенција, за нова 
форма и секогаш за човекот. По долгогодишната пе- 
дагошка активност во Уметничкото училиште во Скоп- 
је и во општествено-политичкит^организации, Тодо- 
ровски се повлекол во своето и денес широко отво- 
рено ателје за сите пријатели и почитувачи на уметно- 
ста, каде што неуморно создава co зачудувачка 
скуллторска енергија.

studio, now wide open to all friends and lovers of art, 
where he works tirelessly with an amazing energy.

ФОРМАТА HA ЖИВОТОТ

Димо Тодоровски e роден во Солун на 12 но- 
ември 1910 година, од татко Ристо, кондураџија, и 
мајка Ленка. Престојот на семејството Тодоровски во 
Солун бил привремен, печалбарски. Во тие неизвесни 
години, пред балканската бура, семејството Тодо- 
ровски, поради несигурната егзистенција во туѓа сре- 
дина, се враќа во Прилеп, во 1912 година, место од 
каде што потекнува семејството Тодоровски.

Новата средина не е во состојба да му помогне 
на својот сограѓанин, зашто и самата тешко ги подне- 
сува и преживува историско-политичката ситуација и 
настаните. Гладните детски усти го принудуваат татко 
им Ристе да се сели од место до место во прилепс- 
киот крај, co единствена цел да заработи и да го ис- 
храни многучленото семејство. Измачен и под посто-

FORM OF LIFE

Dimo Todorovski was born in Salonica on 12th No
vember, 1910. His mother's name was Lenka and his fa
ther, Risto, was a cobbler. The Todorovskis’ stay in Salo
nica was for temporary, migrant work. In those uncertain 
years, before the storm that was to hit the Balkans, they 
returned to their home town of Prilep in 1912 because of 
the insecurity of existence in a foreign milieu.

Their new environment was not in a position to 
help its citizens, being sorely pressed to endure and 
survive the historical and political events of the time. His 
children's hungry mouths forced Risto to move from pla
ce to place in the Prilep area solely to find work and feed 
his large family. Tormented under the continual weight of 
his unresolved responsibilities, misunderstood and po
werless, Risto Todorovski died in 1917. From that tragic 
year, the entire burden of human suffering and misfortu
ne fell on Lenka, who had nothing*apart from her decen
cy and industriousness to pit against the merciless time 
and world in which she lived. Yet this worthy woman and 
mother did not lose hope, but continued the struggle for 
the survival of her family through the exceptional 
strength of her will and her hands. The influential families 
in whose houses Lenka worked, moved by her poverty, 
helped her to get her four youngest children into the Ho
me for War Orphans in Bitola. Among them was little Di
mo, who was to have his first contacts in the Home and 
in school with the teachers and counsellors who were to 
have a significant influence on his course in life in the fu
ture.

Everything points to the fact that there was an ex
ceptional artistic atmosphere in the Home — on an ama
teur basis, of course, — and drawing ard painting were 
fostered as well as music-making, literature and drama. 
The germ of talent in Dimo quickly found a fertile soil in 
these modest circumstances in which to stand out and 
express itself. Dimo stayed in the orphanage until 1929, 
w*hen he had finished his primary school education and 
five years of grammar school. In that period at grammar 
school he had gradually become involved in the funda
mental secrets of art and primarily attracted the atten
tion of the head of the orphanage, Bogoljub Jevtic, with 
his talent. Jevtic was himself an amateur painter, violinist 
and actor and supported and assisted his talented char
ges in these fields. Todorovski mostly copied postcards 
and the few reproductions he could find and showed a 



јаниот товар на нерешливите обврски, неразбран и 
немоќен, Ристо Тодоровски умира во 1917 година. Од 
таа трагична година, сиот товар на човечката мака и 
беда паѓа врз мајката Ленка, која освен својата чес- 
ност и трудољубивост, нема co што да им се спротив- 
стави на немилосрдното време и на светот во кој 
живеат. Па сепак, таа вреднаокена, мајка, не губи на- 
деж, туку co исклучителна сила на својата волја и на 
co своите раце ќе ја продолжи борбата за опстанок 
на своето семејство, Влијателните семејства no чии 
куќи работела Ленка, трогнати од нејзината сиромаш- 
тија, и помогнале четирите помали дечиња да ги сме- 
сти во Домот за воени сирачиња во Битола, Co нив 
бил и малиот Димо, кој во домот и на училиште ги 
имал лрвите контакти co своите учители и воспиту- 
вачи, кои и во иднина значително ќе влијаат врз него- 
вото животно определување.

По се изгледа дека во домот постоела извон- 
редна уметничка клима — секако врз аматерска база 
— каде што покрај музицирањето, литературната и 
драмската секција, се одгледувало и цртањето, од- 
носно сликарството. Семето на талентот што во себе 
го носи Димо брзо ќе изнајде погодна почва и во тие 
скромни услови да се издвои и експонира. Во овој 
дом Димо останува до 1929 година при што завршува 
основно училиште и пет класа гимназија. Вотој гимна- 
зиски период Димо постепено се вклучува во еле- 
ментарните тајни на уметноста и, co својот талент, го 
привлекува вниманието најнапред на управникот на 
домот Богољуб Јевтиќ. Управникот Јевтиќ и самиот 
06 занимавал co аматерско сликање, свирење на вио- 
лина и co глума, во што ги поддржувал и помагал та- 
лентираните питомци на домот. Тодоровски најмногу 
копирал разгледници и ретки репродукции, а посебен 
интерес пројавувал за анатомијата и за пластичните 
детали. Оваа интезивна и изразита заинтересираност 
за уметноста ја забележал и неговиот наставник по 
цртање, Поточњак, кој вовел и му ја доделил првата 
награда за цртање на Ученикот од трети клас на гим- 
назијата Дммитрије Тодоровиќ. Поточњак ги водел те- 
лентираните ученици во своето ателје, за да му пома- 
гаат a co тоа и да ги стекнуваат првите неопходни ли- 
ковни искуства. Кога во ателјето го поканил Тодо- 
ровски — другите ученици ги отпуштил бидејки целос- 
но бил задоволен од работата и помошта што ја 
вршел Димо. Значајно е да се напомене дека Димо 
во тој период цртал цели композиции co автенчини 
ликови од својата непосредна околина. Еден од тие 
цртежи бил умножен во белградската печатница 
„Време“ и бил продаван во полза на Домот за воени 
сирачиња. Покрај насловот „На последниот час", на 
мултипликатите пишувало: „Самоука творба на пито- 
мецот од Домот за воени сирачиња Д. Тодоровиќ". 
Од овој момент, Тодоровски се повеќе ги убедува 
наставниците и околината во својот неоспорен талент, 
а тој 06 повеќе_се соживува co идејата еден ден да 
биде сликар. Настаните што подоцна ќе уследат ја об- 
јзснуваат оваа првична желба за сликање и околно- 
стите под КОИ Тодоровски ќе стане скулптор. Имено, 
во 1929 година Димо го напушта домот и заминува во

special interest in anatomy and plastic details. This in
tense and obvious involvement in art was also noticed 
by Potocnjak, his teacher of drawing, who introduced a 
first prize for drawing and awarded it to “Dimitrije Todo- 
rovic“ in the third form. Potocnjak took his talented pu
pils to his studio to help him and so to gain their first es
sential experience in art. Once he had invited Todorovski 
to his studio, he dismissed the other pupils, being com
pletely satisfied with the assistance and work which Di
me gave him. It is significant to mentiot that Dime was at 
that time drawing whole compositions with authentic fi
gures from his immediate environment. One of these 
drawings was printed at the “Vreme1' printing press in 
Belgrade, with the profits from its sale going to the or
phanage. Apart from the title, “At the Last Hour", printed 
on the copies, the words “Self-taught work of D. Todo- 
rovic, a resident of the Home for War Orphans" also ap
peared. From this time Todorovski convinced his te
achers and those around him more and more of his in
disputable talent and he jimself began to become more 
and more accustomed to the idea of being a painter one 
day. The events which followed explain this original desi- 



Белград за да се запише во Уметничкото училиште. И 
покрај тоа што задоцнил цели два месеца за упис, ди- 
ректорот на училиштето Момчило Живановиќ го при- 
мил на втора година, благодарение на цртачкото ниво 
на цртежите што ги поднел до комисијата. Неговата 
работа и талент не останале незабележани од страна 
на професорите, така што еднаш професорот Љубо 
Ивановиќ го пофалил пред целата класа.

Од друга страна, неговиот живот надвор од учи- 
лиштето се сведува на секојдневна борба за одржу- 
вање на голиот живот, што во неговиот случај треба 
да се сфати буквално. Поради нерешениот проблем 
на минималната лична егзистенција, Тодоровски е 
принуден да го напушти натамошното школување и да 
се врати во Прилеп co непоколеблива намера одново 
да се врати и да го продолжи школувањето во Бел- 
град.

Од Прилеп Тодоровски заминува за Битола, ка- 
де што привремено работи кај сликарот Вернер, кој 
во тоа време повеќе работи како фирмописец откол- 
ку како сликар. Идната година Димо се враќа во Бел- 
град, co голема надеж и волја за уметност и co мала 
заштеда. Овојпат во меѓувреме сликарската класа би- 

re to paint as well as the circumstance under which To- 
dorovski was to become a sculptor. In 1929 Dimo left the 
orphanage and went to Belgrade to enrol at the School 
of Art. Even though he was two months late in enrolling, 
the head of the School. Momcilo Zivanovic, accepted 
him as a second-year student, owing to the standard of 
the drawings which he presented to the interviewing bo
ard. nis work and talent did not go unremarked by the 
teachers and Ljubo Ivanovic praised him before the who
le class.

On the other hand. Todorovski’s life outside the 
classroom amounted to an everyday struggle for bare 
survival, which must be interpreted literally in his case. 
Owing to this unresolved problem of a minimum means 
of existence, Todorovski was forced to abandon his stu
dies and to return to Prilep with the firm intention of go
ing back to Belgrade and continuing his studies later.

From Prilep he went to Bitola where he worked on 
a temporary basis with Verner, the painter, who was at 
that time working more as a signpainter than an artist. 
The following year Dimo returned to Belgrade with high 
hopes, a love of art and a little money saved. This time 
the places for the painting group had all been filled. Mo
mcilo 2ivanovic, the head of the School, found a good 
feeling for the plastic in Todorovski’s drawings (Studies) 
and suggested that he enrol in the sculpture group un
der Petar Palavicini. Palavicini had been a student in Pra
gue ans wad of the well-known group of Dalmatian 
sculptors who represented Yugoslav sculpture in its en
tirety at that time. He was a distinct figurativist, a 
sculptor of the female nude and character portrait. His 
influence on the development and expression of Dimo 
Todorovski as a sculptor, in so far as there was any, is 
not important, since Todorovski immediately took up so
cial themes as a revolt against the stale, fashionable, 
bourgeois conception of art.

From the moment he enrolled in the sculpture 
group, Todorovski basically stopped being interested in 
painting and became more and more absorbed in the 
new medium of expression which sculpture offered him. 
Certainly, painting continued to have an effect, perhaps 
a subconscious one, on his approach to sculpture and 
the structure he gave it. In evidence of this specific influ
ence, or rather of the remains of painting from his youth, 
it is noticeable that the young sculptor seeks form by 
modelling with short strokes and so translates the tactile 
values into a suggestion of tone in the structure. Per
haps painting contributed to the fact that Todorovski did 
not interest himself more in the craft-like side of sculptu
re and in the materials used. Since 1930, when he began 
to study sculpture, right up to today, when Todorovski is 
to be regarded as a strong personality, with the path of 
his deyelompent and style long since establised, it 
seems almost impossible that he has never worked in 
the classic materials of wood and stone. In conversation 
Dimo remembered that he had tried to work in stone 
when at art school with a private stone-cutter, but the 
stone cracked and with it Todorovski’s work with stone 
ended. Thus he has never used the freedom of form in 
the material during his working process, but has always 



ла веќе пололнета. Директорот на училиштето Момч- 
ило Живановиќ, во цртежите (студиите) на Тодоровс- 
ки нашол добро пластично чувство и му сугерирал да 
се запише на скулпторскиот отсек, кај професорот 
Петар Палавичини. Палавичини е чешки (Прага) уче- 
ник од онаа позната гарнитура далматински скулпто- 
ри, кои во тоа време ја претставуваа целата југосло- 
венска скулптура.-Палавичини е изразит фигуративец, 
скулптор на женски акт и на карактерен портрет. Вли- 
јанијата, доколку воопшто ги има, врз скулпторскиот 
развој и израз на Димо Тодоровски не се битни, заш- 
то Тодоровски од првиот момент е ориентиран на со- 
цијалната тема како револт на застоеното, помодно, 
граѓанско сфаќање на уметноста.

Од моментот кога се запишал на скулпторскиот 
отсек, Тодоровски главно престанал да се интересира 
за сликарството и се повеќе приоѓал кон новиот изра- 
зен медиум — скулптурата. Сигурно е дека сликарст- 
вото и натаму имало кај него можеби и несвесно вли- 
јание врз скулпторската постапка и скулпторската 
структура. Евидентирајќи го ова специфично влијание 
или, подобро, сликарските остатоци од младоста, за- 
бележуваме дека младиот скулптор во начинот на мо- 
делирање co кратки потези ја бара формата и така 
тактилните вредности ги преведува во тонска сугести- 
ја на фактурата. Можеби сликарството придонело То- 
доровски да не се заинтересира повеќе за занетскиот 
дел на скулптурата и за скулпторските материјали. Од 
1930 година, кога почнал да учи скулптура — па се до 
денес кога Тодоровски го сретнуваме како силна 
личност, co веќе одамна утврден пат на својот развој 
и стил — звучи речиси неверојатно дека никогаш не 
работел во класичен материјал co дрво и камен. Во 
разговорот Димо се сеќава дека во Средното учили- 
ште, кај некој приватен каменорезец, се обидел да 
работи во камен, но каменот пукнал, a co тоа заврш- 
ила и неговата работа co камен. Значи, Тодоровски во 
процесот на работата никогаш не се служел co осло- 
бодување на формата во материјалот, тој формата се- 
когаш ја бара во глината како основно пластично 
средство. Конечната материјализација на скулптурата 
може да биде од камен или од бронза (друг изведу- 
вач) или од теракота, што е покарактеристично за по- 
малите фигури, работени како скици за време на вој- 
ната.

За време на школувањето кај Петар Палавичини, 
се чини дека дошло до извесен конфликт меѓу профе- 
сорот и ученикот. Тодоровски во еден момент, рекол: 
„Немам ништо против професорот Палавичини, но би 
сакал тој веќе да не ми ги корегира работите". Тодо- 
ровски ја оправдува ваквата постапка co тоа што Па- 
лавичини немал изедначен критериум и желба на сите 
ученици подеднакво да им помага во изучувањето на 
оваа комплексна уметничка дисциплина.

Материјалната положба е сд уште најголем про- 
блем за младиот дојденец, но овојпат Димо покажува 
поголема снаодливост и самоувереност — оди кај 
Жика Лазиќ, бан на Вардарска бановина, и му ја изне- 
сува својата материјална положба. Притоа Димо до- 
нел еден релјеф co кралското семејството и табакера 

sought the form in the clay as the basic means of plastic 
expression. The final materialisation of the sculpture 
may be in stone, bronze, or in terracotta, the latter more 
typical of the smaller figures, worked as sketches during 
the War.

During his studies with Petar Palavicini it seems 
there was a certain amount of conflict between teacher 
and student. Todorovski said at one time: “I have not
hing against Mr. Palavicini, but I would rather he did not 
correct my work."5 Todorovski justifies this attitude by 
saying that Palavicini did not apply the same criteria, nor 
desire to help all his students equally in learning this 
complex artistic discipline.

His material situation was still the young newco
mer's greatest problem, but this time Dime showed gre
ater ingenuity and self-confidence — he went to the go
vernor of the Vardar Banovina, 2ika Laztc, and informed 
him of his circumstances. He also brought him a relief of 
the royal family and a cigarette case with the governor’s 
portrait on it. Apart from a sum of money, Dime was also 
awarded a monthly grant and lodgings in the hall of resi
dence of the Belgrade Faculty of Theology In the hall Di- 
mo made the acquaintance of the other students, who 
initiated him into the fundamentals of music and its ap
preciation. Picking out the great Beethoven as the un
challenged master of classical music, Dime attempted to 
imitate him in certain visual effects (such as his hair) and 
his student nickname of ’Beethoven’ was soon the re
sult.

During his student days Dime Todorovski was di
stinguished by his original treatment and interpretation 
of his plastic world, for which he has been praised and 
awarded prizes several times, and it was this facet of his 
work which was particularly evident in the joint student 
exhibition of 1934. For a better illustration of the stan
dard the young sculptor had attained, we can turn to the 
direct, sincere words of Lazar Licenoski, by then already 
an established painter, reported in an interview with J T. 
Kostic, the journalist, published in the “Vardar" newspa
per in 1933: “He is, in fact, one of those people who al
ways prefer to speak about others and he delighted in 
telling us of some Macedonian unknown called Todor 
who went from Prilep to Belgrade to study sculpture and 
who is now one of the best students in the School of Art 
and the great hope of his teachers. Licenoski praised his 
painstaking care, the strong form of expression of his 
sculptures and the great verve with which he used his 
chisel".6 Kostic ends this interveiw with the words: "... 
Yes, there is a Todor from Prilep living in Belgrade who 
bids fair to becoming an excellent sculptor — and we in 
Skopje know nothing at all about him."

These words not only speak for the standard of To- 
dorovski’s work, but also touch on some other problems 
which were soon to be expressed and which were to ha
ve a decisive role in the course his life took and in his ar
tistic orientation. In the extant documents of the Skopje 
"Jefimija" Society, it is recorded that Dime Todorovski 
wrote to them of February 27th, 1937. He introduced 
himself as a student of Palavicini's. Apart from the infor
mation that he had just finished his military service and



co портретот на банот Лазиќ. Покрај парична награда, 
Димо добил и месечна стипендија, како и сместување 
во Домот на теолошкиот факултет во Белград. Во до- 
мот Димо контактирал co другите студенти и тие го 
упатувале во некои основни закони и во валоризација 
на музиката. Издвојувајќи го великиот Бетовен како 
неприкосновен владетел на сериозната музика, Димо 
настојувал да го имитира во некои визуелни ефекти 
(co коса), што наскоро резултирало co неговиот студ- 
ентски прекар — Бетовен.

За време на школувањето, Димо Тодоровски се 
истакнувал co оригинално третирање и интерпретација 
на својот пластичен свет, за што повеќепати бил пофа- 
луван и наградуван; особено се истакнал во 1934 го- 
дина на заедничката изложба на учениците. За подо- 
бра илустрација на нивото што го заземал младиот 
скулптор, можат да ни послужат непосредните искре- 
ни зборови на, тогаш веќе афирмираниот сликар Ла- 
зар Личеноски, објавени во весникот „Вардар", 1933, 
како разговор на новинарот J. Т. Костиќ co Личенос- 
ки.“ Всушност, тој е од оние луѓе што секогаш повеќе 
сакаат да зборуваат за другите и тој одушевено ни 
кажува за некаков нашинец Тодор, кој дошол од При- 
леп во Белград за да учи скулптура, па сега е прв уче- 
ник во Уметничкото училиште и најголема надеж на 
своите наставници. Личеноски ја фали неговата гриж- 
ливост, силниот израз на неговите скулптури, голе- 
миот замав на неговото длето". Овој разговор Личе- 
носки, односно новинарот Костиќ го завршува co збо- 
ровите: ... „да, во Белград живее некој Тодор од При- 
леп кој се заканува да стане одличен скулптор — a 
ние во Скопје воопшто и не знаеме за него...“® Овие 
зборови кажуваат, како што е веќе речено, за негово- 
70 ниво, но тие и начнуваат некои други проблеми што 
наскоро ќе дојдат до израз и ќе имаат пресудна улога 
so животниот пат и во уметничката ориентација на Ди- 
мо Тодоровски. Во зачуваната документација на 
скопското друштво „Јефимија" забележано е дека 
Димо Тодоровски се обраќа до „Јефимија" на 
27.111937 година. Во молбата се претставува како уче- 
ник на Палавичини. Покрај податоците што потврду- 
ваат дека тукушто се вратил од отслужување на во- 
ениот рок и дека е од Прилеп, се обраќа до „Јефими- 
ја“ co молба да му организира изложба. Во молбата 
Тодоровски вели:“... и сега живеам без никакви 
средства. Бидејќи имам желба потојано да се насе- 
лам во Скопје и да почнам сериозна работа, го молам 
Друштвото на пријателите на уметноста да ме помо- 
гне материјално за да можам барем во прво време 
да се обезбедам co стан и храна."7 Оваа молба потв- 
рдува дека од војска дошол во почетокот на 1937, a 
не 1938 година, и дека сигурно бил присутен на спо- 
менатата изложба co свои два труда. Меѓутоа, од 
молбата гледаме дека Тодоровски бил подготвен за 
својата прва самостојна изложба, што е секако во 
прилог на неговата скулпторска продукција, без оглбЈГ^- 
на секогаш присутните и во неговата ситуација неми- 
новни социјални проблеми.

was from Prilep, he asked “Jefimija“ to organise an exhi
bition of his work. In his request Todorovski wrote: 
and I am at present living with no means of financial sup
port. Since I would like to move to Skopje as a perma
nent resident and begin work seriosly, I would be very 
grateful if the Society of the Friends of Art were to give 
me some financial help so that I could support myself at 
least at the beginning".7 This letter confirms that Todo
rovski returned from the army at the beginning of 1937 
and not in 1938 and that he was certainly represented at 
the exhibition mentioned with two of his works. Yet we 
also see from his letter that he was prepared for his first 
one-man exhibition which must indicate he had a num
ber of sculptures to his credit in spite of the social pro
blems which were always present in his case and unsur- 
mountable in his situation.



ЖИВОТОТ НА ФОРМАТА LIFE OF FORM

Доколку претходните успеси ги окарактеризира- 
ме и ги ставиме во рамките на школското, односно 
академското изучување на фундаменталните закони и 
односи на скулптурската уметност — тогаш, секако 
неговото учество на првата изложба на Здружението 
на ликовните уметници во Белград co право може да 
се смета како прв самостоен лочеток. Тодоровски, во 
овој излагачки период, се издвојува co јасно тематс- 
ко определување, односно co социјален мотив што 
се повеќе наоѓа приврзаници меѓу ликовните уметни- 
ци. Пишувајќи за оваа изложба, Славко Батушиќ, по- 
крај низа сликари co ангажирана тематика, го истакну- 
ва Тодоровски. „Најинтересна беше скулптурата на 
Димитрие Тодоровиќ, која имаше назив: „Во берзата 
за работа во Скопје нема кревет за спиење. за мене, 
за Рагиб Мустафа."’ Оваа фигура претставува клекнат 
човек што спие на своите колена. Фигурата била ин- 
спирирана од секојдневните социјални драми кои ум- 
етникот редовно ги впивал и пластично ги трансфор- 
мирал. Самиот наслов Тодоровски го прочитал на 
ѕидот од скопската берза за работа. Покрај фигурата 
на Рагим Мустафа, на оваа изложба била изложена и 
фигурата: ,Жена без лебед' Зад овој саркастичен 
наслов стои жена што чисти ѓубре. Антоние Нико- 
ловски, во својата манографија за животот и делото 
на Димо Тодоровски, го датира излагањето на овие 
фигури во 1938 година, кога Димо, по отслужувањето 
на воениот рок, доаѓа во Белград и се вработува во 
работилница за бонбони, каде што работи на пакува- 
ње. Николовски, во натамошниот текст, ја сдрекува 
неговата припадност кон ангажирана ориентација, од- 
носно кон rpyrja уметници (сликари) co социјални тен- 
денции: . ..во случајов повеќе се работи за една 

"спонтана животна реакција, за еден негов протест 
против. социјалната неправда, што бил длабоко вре- 
жан во неговата природа"9. Николовски е секако во 
право, зашто Тодоровски речиси откако е роден 
живее и се соочува co социјални проблеми. Неговиот 
скуллторски израз е доживеан, а социјалниот мотив 
му е близок. речиси секојдневен. Тодоровски овој 
мотив не го гледа само како своевидна формална, 
пиктурална сензација. како на пример Никола Марти- 
новски во сликарството во истата средина и време, 
туку како дел од себеси — кеговиот начин на живее- 
ње и неговата средина.

Неговите „Продавач на весници", „Жена без ле- 
бед“ и „Рагиб Мустафа" се запрени симболи на едно 
време и уредување. Затоа социјалниот мотив покрај 
историскиот, зазема значајно место и кај Тодоровски 
е евидентен се до денес низ сите фази и стилски ва- 
ријации на уметниковиот опус.

НИШ. - 1939

Во почетокот на 1939 година Тодоровски учест- 
вува на конкурсот за споменик на кралот Александар 
во Ниш. Неговата скица — макета е позитивно оцене- 
та и откупена.

In so far as we can characterise Todorovski's early 
successes and place them within the framework of his 
learning of the fundamental laws and relations of the art 
of sculpture as a student, it is certain that his participa
tion in the first „Society of Artists" exhibition in Belgrade 
can rightly be considered as his first independent debut. 
In this period as an exhibitor Todorovski was distinguis
hed by the clear commitment of his subjects, that is, the 
social theme which was finding more and more adhe
rents among artists. Slavko Batusic, writing about this 
exhibition, picked out Todorovski from a number of 
committed painters. „Most interesting was Dimitrije To- 
dorovib's sculpture entitled „In the Skopje employment 
office there is no bed to sleep in for me. Ragib Musta
fa".® This figure represents a man asleep, squatting with 
his head on his knees. It was inspired by the everyday 
social dramas which the artist had seen daily, absorbed 
and transformed into sculpture. Todorovski had read the 
title he used on the wall of the Skopje employment offi
ce. Besides the figure of ..Ragib Mustafa", „Woman Wi
thout Swan" was also exhibited. This ironic title applies 
to a woman cleaning up rubbish. In his monograph on 
the life and work of Dimo Todorovski. Antonie Nikolovs- 
kie dates the exhibition of these figures as taking place 
in 1938. at the time when Dimo had come to Belgrade af
ter finishing his military service and had found a job in a 
sweet factory in the packing department. Nikolovski go
es on to refute Todorovski's belonging to the committed 
group of artists (painters) with leanings towards social 
themes:... in this case it is more a matter of a spontane
ous human reaction, one of his protests against social 
injustice, deeply rooted in his nature" Nikolovski is un
doubtedly right, since Todorovski had lived with and fa
ced social problems almost from the day he was born 
He had lived through his form of sculptural expression 
and the social theme was almost as close to him as the 
everyday. Todorovski did not just see this subject as a 
formal, pictorial sensation of its own. in the way that Ni
kola Martinoski did, for example, in the painting of the 
same milieu and time, rather he saw it as a part of him
self - his way of life and his environment

His „Newspaper Seller", „Woman Without Swan" 
and ..Ragib Mustafa" are captured symbols of a time and 
social order Thus social themes occupy an important 
place alongside the historical ones and are still evident 
in Todorovski’s work up to the present day throughout 
all the stages and stylistic variations of his opus.

NIL 1939

At the beginning of 1939 Todorovski took part in 
the competition to make the King Alexander memorial in 
Nis His preliminary model won approval and was com
missioned.



Покрај релативниот успех на уметнички план, То- 
доровски го прогонува постојано чувство на несигур- 
ност и депримираност, пред нова светска катастрофа. 
За ова чувство придонело и неблагонаклоното гледа- 
ње на припадниците на социјалното движење. Затоа 
понудата на сликарот Вернер, сега сценограф во Ни- 
шкиот театар, да му биде помошник дошла како попо- 
волна можност за гола егзистенција. Сосем е разбир- 
ливо дека Тодоровски бил свесен дека за извесно 
време ќе мора да се откаже од својот интимен пла- 
стичен израз и дека ќе мора да се приспособи кон но- 
вото и наметнато — утилитарно — декоративно толку- 
вање и поставување на опредлените сижеа и драмски 
содржини.

За неговиот престој во Ниш е сврзан и еден од 
ретките сликарски обиди. Инспириран од рефлексија- 
та на предметите и светлоста врз стаклената топка, 
односно лустер, сликата ја организирал к^ко одраз на 
оптички искривената реалност врз топката, која има 
својство на огледало. Оваа слика не е зачувана.

Во Ниш работел до почетокот на Втората светс- 
ка војна (околу две години). Во тој, да го наречеме 
нишки период ја запоставува скулптурата поради за- 
фатеноста како помошник-сценограф. Скулпторските 
идеи ги забележува co скица-цртеж, а реализацијата 
во соодветен материјал ја остава за подобри дни.

СКОПЈЕ - 1942

По враќањето од Ниш, во почетокот на војната, 
престојува извесно време во Прилеп, од каде што 
набрзо преминува во Скопје, каде што доаѓа во кон- 
тжг co скопските ликовни уметници. Во тие контакти 
се раѓа идејата за отворање прва заедничка изложба. 
Изложбата била отворена во февруари 1942 година. 
Покрај Тодоровски, како единствен претставник на 
скулпторите, излагале сликариве: Димитар Андо- 
нов-Папрадишки, Михајло Шојлев, Никола Мартинос- 
ки, Томо Владимирски и Здравко Блажиќ. Тодоровс- 
ки тогаш изложил 8 дела во гипс, кои не се во целост 
зачувани. Според бројот на изложените дела, се чини 
дека годината 1942 за Тодоровски претставува 
најплодниот период во неговото рано творештво. Се 
има впечаток дека тој дури во Скопје успева релатив- 
но подобро да ја искаже својата долго потиснувана 
скулпторска потреба, која ја носел во себе, впивајќи 
ги новите форми, движењата и идеите во скитањето 
од место до место по тој ветромет на животот. 
Меѓувремено добива место макетар во Скопскиот на- 
роден музеј. Првата изложба во Скопје претставува и 
негова прва вистинска афирмација — пионерски миг 
во македонската скулптура и ново поглавје во живо- 
тот на скулпторот Тодоровски.

„Димитар Тодоров, скулптор од Прилеп, е от- 
критие. Претставен на изложбата co осум скулптури, 
тој не восхитува. Неговите творби претставуваат 
страшен протест за време на ропството. Неговото пак 
„Рибарче11 е израз на радост. Во ликовите што ни ги 
претставува Тодоров согледуваме спокојство и вер-

In spite of his relative success in the field of art, 
Todorovski was continually dogged by a feeling of insec
urity and depression in the face of a new world catastro
phe. The unkind view of him held by the adherents of the 
social movement contributed to this feeling. Thus the 
proposal from the painter, Verner, then set designer for 
the Nis theatre, that he should be his assistant came as 
a favourable opportunity for scraping a living. It is com
pletely understandable that Todorovski was aware that 
he would have to give up his personal form of expres
sion for a certain time and that he would have to adapt to 
the new imposition of a utilitarian, decorative interpreta
tion and setting of fixed subjects and plays.

One of his few attempts at painting is also linked 
with his stay in Nis. Inspired by the reflection of objects 
and of light in a glass ball or chandelier, he organised 
the picture as'a reflection of the optical distortion of re
ality- in the ball, which behaved like a mirror. The painting 
has not been preserved.

He worked in Nis up to the beginning of the Natio
nal Liberation War (for about two years). In this ’Nis’ pe
riod he abandoned sculpture owing to his occupation as 
an assistant set designer. He noted his ideas for 
sculptures in sketches-but left their realisation in appro
priate materials for better days.

SKOPJE 1942

After returning from Nis, Todorovski stayed in Pri- 
lep for a certain time at the outbreak of war, but quickly 
moved to Skopje, where he came into contact with the 
Skopje artists of the time. This resulted in the idea of ha
ving a joint exhibition. It was opened in February 1942. 
Apart from Todorovski as the sole representative of the 
art of sculpture, the painters, Dimitar Andonov-Papradi- 
ski, Mihajlo Sojlev, Nikola Martinoski, Tomo Vladimirski 
and Zdravko Blazic, also took part. Todorovski exhibited 
eight works in plaster at the time, of which not all are ex
tant. Judging from the number of works exhibited, it 
seems that 1942 represented the most prolific period in 
Todorovski’s early work. There is an impression that he 
at last succeeded in Skopje in showing in a relatively 
better manner his long repressed need for sculpture, 
which he had borne within him, absorbing new forms, 
movements and ideas in wandering from place to place 
in those cross winds of life. In the meantime he had 
been given a job as a modellist in the Skopje People’s 
Museum. His first exhibition in Skopje also represented 
his first real affirmation — a pioneering moment in Mace
donian sculpture and a new chapter in the life of Todo
rovski as sculptor.

„Dimitar Todorov, a sculptor from Prilep, is a dis
covery. He arouses our admiration with his eight 
sculptures in this exhibition. His works represent a terri
ble protest in this time of oppression. On the other 
hand, his „Little Fisherman" is an expression of joy. In 
the figures Todorov presents us with we come face to 
face with tranquillity and faith: 'there is a way out...’, To- 



6а: „има излез“... Тодоров не е метафизичар. Тој е ре- 
алист и неговиот стил е само средство за целосен из- 
раз на идејата. Гледајќи ги скулптурите на Тодоров, 
ние го согледуваме минатото: страдалниците и по- 
нижените. Го чувствуваме и човекот, кој е носител на 
бунтовната сила, гледаме и ги ослушнуваме тешките 
акорди на една челична симфонија. Тој не избегал ис- 
плашен од бедата и ропството, туку го претставува 
човекот, нашиот мал обичен човек1*10 Еве, значи, уште 
една апсолутно афирмативна критика за првиот настап 
на скулпторот Тодоровски во Македонија. Без оглед 
на тоа што оваа криткка е пишувана во тешки околно- 
сти за македонскиот народ, сепак рецензентот Цеко 
Стефанов добро ги забележува идеите, содржините и 
лораките на Тодоровски. Меѓутоа, нему како да не му 
е јасно против кого е свртен пластичниот бунт и ре- 
волт на Тодоровски и сите други што на сличен начин 
протестирале и ја покажувале својата национална 
свест, идејна и етничка приладност.

Покрај низата зачувани портрети од 1942 година 
кои имаат реалистичко-експресивен карактер, работи 
и историски композиции, жанр-сцени, фигурини во те- 
ракота и друго. Освен портретите, кои се во природна 
големина (патиниран гипс), композициите и статуетите 
се од помал формат и имаат карактер на скица во 
жива експресивна моделација. Овој формат и техни- 
ката биле условени од тешката воена ситуација, од- 
носно од бугарската окупација.

Следната 1943 година била организирана и вто- 
рата заедничка изложба. Тодоровски на оваа изложба 
изложил пет дела, исто така во гипс. За оваа изложба 
рецензентот Стефан Станчев пишува: ... исклучи-
телно талентираниот Димитар Тодоров е единствен 
претставник на скулптурата. Бистите на Тодоров от- 
криваат многу значајни пластични достигања — не е 
само постигнатата сличност тука значајна, туку живот- 
носта и изразот се дадени мајсторски и впечатливо. 
Co многу љубов и чувство за пластичност се правени 
„Глава", (студија) и „Глава на др-Бл.“, како компози- 
ција и идејно достигање, делото „Болен ми лежи Ми- 
ле поп-Јорданов" открива неоспорни докази за голем 
мајстор. Co неповторлива динамика, слобода и умет- 
ничка вистина и убедливост се одликува делото „Вар- 
дарски Рибар." По својата сила и раздвиженост, тоа е 
едно ретко дело во нашата пластична уметност. Гро- 
теската „Кљукарки" (озборувачки) како замисла и уш- 
те повеќе како остварување, е многу успешно. Тоа е 
еден исечок од стварноста уметнички претставен 
преку согледување и креативна можност за една 
потврдена надареност. Во трите мали работи (терако- 
ти) има многу живот и движење. Тие не освојуваат co 
својата вистина и сила. Во својот творечки од Тодо- 
ров ќе создаде значајни творби и ќе внесе нешто ho
bo во нашата уметност."” И овде како и во претход- 
ниот случај, сведоци сме на зборови на признание — 
иако неговата скулпторска активност значително 
опаѓа поради се потешките услови за живот и работа. 
Целиот оној бунт, што многу уметници како Тодоровс- 
ки го покажувале низ своето уметничко дејствување, 
го добива својот епилог односно својата вистинска 

dorov is not a metaphysician. He is a realist and his style 
is just a means of fully expressing his ideas. In looking at 
Todorov's sculptures we come up against the past: tho
se who suffered and were humiliated We also sense 
man as rebel, we see and hear the harsh chords of a 
steel-like symphony. He has not run away, frightened by 
misery and oppression, but represents people, our own 
ordinary little people".10 This is then yet another comple
tely positive review of Todorovskis debut in Macedonia. 
In spite of the fact that it was written in the difficult cir
cumstances the Macedonian people faced. Ceko Stefan
ov still manages to observe Todorovski s ideas and the 
content and message of his work well. Yet it seems it is 
not quite clear to him who Todorovski s rebellion and re
volt in form are directed against, nor those of all the 
others who protested in a similar way and showed their 
own national consciousness, their commitment and sen
se of ethnic belonging.

In addition to a number of extant portraits of a re
alistic expressive character from 1942, Todorovski also 
worked on historical compositions in the genre of sce
nes, as well as on figurines in terracotta. Apart from the 
portraits which were life-size (in encrusted plaster) the 
compositions and statuettes were of a smaller format 
and had the character of sketches in a lively expressive 
way of modelling. This format and technique were condi
tioned by harsh circumstances of war under the Bulga
rian occupation.

The following year (1943) the second joint exhibi
tion was organised. Todorovski exhibited five works in 
plaster. In his review of this exhibition Stefan Stancev 
wrote: ..the exceptionally talented Dimitar Todorov is 
the sole representative of sculpture. His busts reveal 
very important achievements in the art — not only is the 
likeness attained significant, but also the life and expres
sion are conveyed in a masterly and striking manner. 
„Head" (a study) and ..Head of Dr.BI." have been done 
with a great love and sense of the plastic. The work en
titled „Mile Pop-Jordanov lies sick" reveals indisputable 
evidence of a great master in its composition and ideolo
gical achievement. „Vardar Fisherman" is distinguished 
by its unrepeatable dynamism, freedom, artistic truth 
and conviction. For grotesque work, „Gossips", is highly 
successful as an idea and even more so as a sculpture. 
It is a slice of life represented artistically through per
ception and the creative opportunity afforded a positive 
talent. In the three small works (in terracotta) there is 
much life and movement. They win us over with their 
truth and power. Along his creative path Todorov will 
produce important work and add something new to art 
here."” As in the previous case, we again bear witness 
to words of recognition, although Todorovski s activity 
as a sculptor was significantly less owing to the harsher 
and harsher conditions of life and work. All the revolt 
which many artists like him showed through their work 
acquired an epilogue which was its true orientation. A 
group of artists, assembled in the People's Theatre, de
cided to join their comrades, who were already in the re
sistance movement of the partisans In the free territory 
of Gorno Vranovci. Todorovski, Nikola Martinoski. Vasili- 



насоченост. Имено, групата уметници, собрани во На- 
родниот театар, решаваат да им се приклучат на не- 
кои свои другари што веќе се наоѓаат во движењето 
на отпорот, т.е. кај партизаните. Во Горно Врановци, 
на слободната територија, Тодоровски, Никола Мар- 
тиноски, Василије Поповиќ — Цицо, Томо Владимирс- 
ки, Здравко Блажиќ и други, доаѓаат на идеја по вој- 
ната да отворат уметничко училиште во Скопје. Благо- 
дарение на оваа идеја, училиштето беше отворено 
1945 година, а неговите први наставници беа: Н.Мар- 
тиноски (директор), В. Поповиќ-Цицо, Т. Владимирс- 
ки, 3. Блажиќ, Б. Лазески и Д. Тодоровски.

Ако се соочиме co фактот дека во 1945 година 
во Македонија постоел и работел само еден 
скулптор, тогаш нема да ни биде тешко, од денешно 
гледиште, односно од бројот на скулпторите, да сфа- 
тиме колкаво е значењето на неговата скулпторска 
релација во создавањето и афирмирањето на маке- 
донската скулптура денес.

Скулптурите што Тодоровски ги создава во вој- 
ната не се оптоварени co некое посебно толкување на 
пластичната проблематика и во својата суштина не- 
маат определено стилско единство. Се има впечаток 
дека Тодоровски работел интуитивно, одвоен од как- 
ви било владејачки авторитети, осамен во новата сре- 
дина каде што се уште живеела традицијата на зог- 
рафската уметност. Во формирањето и во неговиот 
лристап кон скулптурата особено кон портретот, важ- 
на улога зазема притисокот, односно вкусот на мла- 
дата граѓанска класа, која сакаше да се претстави co 
сите атрибути и симболи на својот сталеж. Уште од 
почетокот на откривањето и на спознавањето на ли- 
ковниот феномен - Тодоровски пројавува несекојд- 
невен интерес за индивидуалниот портрет и на оваа 
дисциплина и дава нова димензија, ја збогатува co 
внатрешен живот, co сугестивен карактер во синтеза- 
та на плановите и ритмовите на формата — масата.

Портретот на сестрата „Катарина" го работи за 
време на ученичкиот летен одмор во Прилеп, 1935 го- 
дина. Тој портрет претставува успешен спој на школс- 
ко учење и лично сфаќање на класичната пластична 
мисла. Портретот на сестрата зрачи co некоја внатре- 
шна сила и чиста затегната форма. Поради своите 
(веројатно) класични примери, неверојатно потсетува 
на каријатидниот пластичен израз.

Портретот на скопскиот трговец Павле Васев 
(еден од првите изработени во Скопје) нема претен- 
зии на наведените пластични цели, би се рекло дека 
co него почнува скопскиот портретски поход, без ек- 
сперименти и можни ризици во пластичното истражу- 
вање. Формата е измазнета, што и ја смалува експре- 
сивноста, а карактеризацијата се сведува на чиста 
дескрипција.

Другите два портрета (бисти), настанати непос- 
редно по првата заедничка изложба од 1942 година, 
на брачната двојка Стојка и Игно Дрнкови, и покрај 
натуралистичките тенденции, веќе покажуваат извес- 
на стилска слобода, пожива фактура и најава на вна- 
трешен живот. Работени се исто така во гипс, но co 

је Popovic-Cico, Tomo Vladimirski, Zdravko Blazic and 
others had the idea of forming an art school in Skopje 
after the war. Thanks to this notion, the school was ope
ned in 1945 and its first teachers were N.Martinoski (he
ad), V Popovic-Cico, T.VIadimirski, Z.Blazic, B Lazeski 
and D.Todorovski.

If we consider the fact that there was only one 
sculptor living and working in Macedonia in 1945, it is 
not difficult for us to understand how significant he was 
in relation to the creation and affirmation of Macedonian 
sculpture today, when there are so many sculptors.

Todorovski’s sculptures during the war were not 
charged with any particular interpretation of the problem 
of form and have no fixed stylistic unity in essence. They 
give the impression that Todorovski was working intuiti
vely, separated from any kind of dominant influences, 
isolated in a new environment where the tradition of 
fresco-painting was still alive. His development as a 
sculptor and his approach to the art, especially to the 
portrait, were significantly affected by the pressure of 
the taste of the young middle class, which wanted to be 
represented with all its attributes and characteristic 
symbols. From the very beginning of his discovery and 
study of the phenomenon of art Todorovski showed a 
more than common discipline. He enriched it with an in
ner life and an evocative character in the cynthesis of 
the planes and rhythms of the form and matter.

The portrait of his sister „Katarina"' was done du
ring Todorovski’s summer vacation in Prilep in 1935. It 
represents a successful union of his studies and his per
sonal concept of classic plastic thought. The portrait ra
diates with some kind of inner power and pure compact 
form. Owing to the fact that it was probably modelled on 
Classical examples, it is highly reminiscent of the plastic 
expression of the Caryatids.

The portrait of the Skopje businessman, Pavle Va
sev, (one of the first done in Skopje) has no pretensions 
to the plastic aims mentioned above and it could be said 
that it marks the beginning of the Skopje portrait period 
with no experiments or possible risks in plastic inquiry. 
The sculpture is polished, thus lessening its expressive
ness and the characterisation is purely descriptive.

The other two portraits, done immediately after the 
first joint exhibition in 1942, are or the married couple 
Stojka and Igno Drnkov. In spite of their naturalistic ten
dencies, these busts already show a certain stylistic 
freedom and a more lively structure, as well as annoum 
cing an inner life. They are also in plaster, but were ob
viously intended to be cast in bronze. Their bronze pati
na certainly confirm^ this. In his portraits of Boris Blago- 
ev, of Stoilov, the theatre manager, and of Tonka Toseva, 
Todorovski rids himself of his old debt to academic art 
and archaism and begins to show his personal poetic vi
sion and version of the art of portraiture with a comple
tely new morphology. He brings out subjects impressio
nistically. In these three works he gives his main atten
tion to the portrait while abandoning the busts altoge
ther, or neglecting to work on them. The traits of charac
ter of those portrayed aije clearly felt: intellect (Stoilov), 
distinct sensuality (Toseva) and the inner strength of im- 



очигледна намера да се изведат во бронза. Нивната 
бронзена патина секако ја потврдува оваа намера.

Во портретите на лравникот Борис Благоев, на 
' управникот на театарот Стоилов и на Тонка Тошева, 

Тодоровски се ослободува од стариот долг спрема 
академизмот и архаизмот и ја почнува co сосем нова 
морфологија својата интимна поетска визија и верзија 
на портретската уметност. Co импресионистичка 
обработка ја потенцира карактерната, лсихолошка и 
духовна состојба на личностите. Во овие три случаи 
главното внимание му го посветува на портретот, до- 
дека бистите ги отфрла или ги запоставува во обра- 
ботката. Кај портретираните јасно се насетуваат нив- 
ните карактерни белези: интелектуалност (Стоилов), 
изразита сензуалност (Тошева) и внатрешна сила на 
импулсите (Благоев), Во тактилното третирање на 
површината се доближува до спомнатата сликарска 
постапка, a co брз и жив потег ги поврзува масите во 
единствена компактна целина, co определена цел и 
co решена скулпторска проблематика. Во повоениот 
период Тодоровски уште еднаш ќе се соочи co слич- 
ните пластични феномени во портретите: „Мајката на 
скуллторот”, „Браќата Миладиновци", „Д-р Слобсдан 
Паламаревиќ" и во портретот „Девојче“ создадени до 
1950 година, како логична надградба на поранешните 
портрети, а не буквално лродолжение на истата пла- 
стична и стилска проблематика. Двете групации прет- 
ставуваат доследна заокружена целина co сцецифич- 
ни цели, потреби и сфаќања на уметникот и времето 
кога се создадени.

Истовремено додека работи на портретот, Тодо- 
ровски секоја починка ја користи за да го изрази сво- 
ето интимно видување на светот во фигурина, што 
најдобро сведочи за емоционалните и формалните 
преокупации на уметникот. Без сомнение на Тодо- 
ровски фигурината му служи како определена пер- 
цепција забелешка на еден визуелен миг, движење, 
мотив, доживеан волумен во просторот и нивните 
просторни корелации. Иако ги имаат сите својства на 
уметничко дело и може да се прифатат како заврше- 
на скулпторска целина — овие фигурини пред се наст- 
анале како идеја-скица во еден здив и при специфич- 
на расположба на нивниот творец. He е редок случај 
Тодоровски токму овие пластични идеи-скици да ги 
користи како основна форма и идеја во монументал- 
ната скулптура на подоцнежното творештво.

Доколку на оваа реалистичко-експресионистич- 
ка фигурина и се посвети поголемо внимание, однос- 
но на нејзините имиња, како: „Косач“, „Рибар фрла 
мрежа", „Мајка co дете“, „Гатачка", „Гроздоберка", 
„Кеманеуија", „Девојка co петли", „Дете цјто пишува“ 
и други, паѓа в очи нивната несомнена социјална обо- 
еност и субјективна лирска предиспозиција. Co 
сличен став во третманот на фигурата и нејзината пов- 
ршина, Тодоровски се впушта во проблемот на соци- 
јалната, епската и историската композиција. Поставу- 
вајќи ја композицијата како архитектоника на формата 

pulse (Blagoev). The tactile treatment of the surface co
mes close to the painter-like approach mentioned ear
lier, linking the masses into a single, compact whole with 
quick, lively strokes, a definite aim and a solution to the 
sculptural problems involved. In the post-war period To- 
dorovski was again to encounter similar phenomena of 
form in the portraits, „The Sculptor's Mother", „The Mila- 
dinov Brothers", „Dr.Slobodan Palamarevic" and in 
„Girl“, done in 1950 as a logical follow-up to his earlier 
portraits rather than as a literal continuation of the same 
plastic and stylistic treatment. The two groups of por
traits represent a consistent, rounded whole with speci
fic aims, needs and concepts on the part of the artist 
and of the time at which they were carried out.

At the same time as he was working on portraits, 
Todorovski also used every opportunity to express his 
personal view of the world in figurines, a fact which is 
the best proof of the artist's emotional and formal preoc
cupations Without doubt the figurine form served Todo
rovski as a fixed perception of a visual moment, move
ment or theme noted, volume experienced in space and 
the spatial correlations they gave. Although these figuri
nes have all the characteristics of works of art and can 
be viewed as a finished sculptural whole, they primarily 
came into being as rapid sketches of an idea, reflecting 
a specific mood of the artist. It was not a rare occurren
ce for Todorovski to use precisely these plastic sket
ches of ideas as the basis for the monumental sculptu
res of his later work.

If we pay greater attention to these realist, expres
sionist figurines or rather to their names — „Haymaker". 
„Fisherman Casting His Net", „Mother With Child". „For
tune Teller", „Grape Picker". „Fiddler", „Girl With 
Cocks", „Child Writing" — we are struck by their un
doubted social colour and subjective, lyrical predisposi
tion Todorovski launched himself into the problem of 
social, epic and historical composition with a similar ap
proach to the treatment of the figure and of its surface. 
Setting the composition as architecture of form and figu
re in their existence in space, Todorovski constructs 
them with a common idea, narration, message and sym
bol. One basic thought interprets and links the group in 
a fixed, tight whole. It is precisely in these compositions 
that Todorovski s preoccupation of a lifetime as a 
sculptor acquires full expression. He honestly feels with, 
follows and presents the course of the revolution and 
the disaster of war: he brings the legend alive and 
mourns the futility and the „little man". Todorovski ex
pands this idea in history, beginning with the legend of 
the Hinder, Uprising (1903) in „The Fugitives" and conti
nuing through „The Wounded Partisan" and „Pit" to the 
monumental „Colossus of Trnica" and the „Macedonian 
Pieta", thus writing the pages of the tragic and heroic 
epic with his language of form.



и на фигурата во нивното просторно егзистирање, То- 
доровски ја решава нивната конструкција co заеднич- 
ка мдеја, нарација, порака и симбол. Една основна 
мисла ја толкува и ја поврзува групата во определена 
и стегната целина. Токму во овие композиции доаѓа 
до полн израз животната преокупација на скулпторот 
Тодоровски. Тој искрено сочувствува, ги следи и пре- 
зентира тековите на револуцијата, воената стихија, ја 
оживува легендата, го оплакува безумството и тој 
„мал човек“. Тодоровски ја провлекува оваа идеја 
(историска) почнувајќи co легендата за Илинденското 
востание (1903), co „Бегалците", па преку „Ранетиот 
партизан“, „Јама“, до монументалниот „Колос од 
Трница" и „Македонската пиета“ и така, co пластичен 
јазик, ги испишува страниците на трагичната и херојс- 
ката епопеја.

„Илинден 1903", настаната во 1942 година, за То- 
доровски претставува прво соочување co историска 
тема, односно композиција за која оправдано се мис- 
ли дека е најтешка форма на пластичното изразување. 
Но, без оглед на таа тежина, Тодоровски добро ги 
организира фигурите во просторот, а нивното дина- 
мично, напнато движење го запира и го подредува на 
новата идеја, легендарната смрт на илинденските ју- 
наци. Оваа композиција не била никогаш изведена во 
соодветен материјал, ниту доживеала споменичка ди- 
мензија. Некаде истовремено, Тодоровски работи 
уште на една историска композтшија, но co поинаква 
композициска концепција. Станува збор за групата 
„Бегалци" (галичани) инспирирана од трагичниот на- 
стан од 1941 година. Оваа група се наоѓа во динамич- 
но движење co различни и очигледни манифестации 
на психолошкиот момент на групата. За разлика од 
„Илинден 1903", кој е сфатен како статична, скамене- 
та група машки актови, „Бегалците" се илустратив- 
но-емоционална претстава на едно галичко семејство 
co сите фолклорно-рурални белези на своето напуш- 
тено поднебје. Во оваа композиција мошне е впечат- 
лива фигурата на едно момче што се врти и фрла 
можеби последен поглед кон својот дом и своето бо- 
соного детство.

Композициите „Гатачки" (сега некомплетна) и 
„Расправија", како идејна подлога, имаат определено 
сиже што на групата и дава смисла на заедничкото 
постоење. Во „Расправија" поголемо внимание им 
обрнува на фигурите во композицијата, односно на 
нивниот колективен однос во просторот. Групите „Га- 
тачки" (работена во теракота) и „Расправија" (во гипс) 
веројатно биле уништени во земјотресот од 1963 го- 
дина.

Во повоениот период од социјалистичката обно- 
ва на земјата, Тодоровски зема учество во озаконета- 
та идеологија на социјалистичкиот реализам. Меѓутоа, 
оваа ориентација за Тодоровски не претставува ни- 
каква новост. (Познато е дека уште во 1937 година, на 
преата изложба во Белград, тој зазема истакнато ме- 
сто токму co социјалната тема). Интересно е дека То-

„llinden 1903", done in 1942, represents Todorovs- 
ki’s first encounter with a historical theme, a composi
tion which is rightly thought to be the most difficult to 
express in sculpture. In spite of this, Todorovski arran
ges the figures well in space, capturing their dynamic, 
tense movement and subordinating it to the new idea, 
the legendary death of the heroes of llinden. This com
position was never executed in a suitable material nor 
given the dimensions of a monument. At about the same 
time Todorovski was working on another historical com
position, but one which had a different conceptual basis. 
This was the group of „Fugitives" (from Galicnik), inspi
red by the tragic events of 1941. This group is in dyna
mic movement and shows differing clear psychological 
reactions to the happenings. In contrast to „llinden 
1903", which was conceived as a static, petrified group 
of male nudes, „Fugitives" is an illustrative, emotional re
presentation of a Galicnik family with all the folkloric and 
rural features of their abandoned village. A very striking 
figure in this composition is that of a boy turning and 
looking, perhaps for the last time, at his home and his 
barefoot childhood.

The composition „Fortune Tellers" (now incomple
te) and „Quarrel" have a fixed subject as their creative 
foundation and this gives the group a sense of a com
mon existence. In „Quarrel" more attention is paid to the 
figures in the composition, that is, to their collective re
lation in space. The „Fortune Tellers" group (done in ter
racotta) and „Quarrel" (in plaster) were probably de
stroyed in the earthquake of 1963.

During the post-war period and the socialist rebuil
ding of the country Todorovski adhered to the officially 
approved ideology of socialist realism. Yet this trend 
was nothing new for Todorovski, since it is a well known 
fact that he won distinction in the first exhibition in Bel
grade, as early as 1937, with just such social themes. It 
is interesting that Todorovski greeted this period with 
evident reserve and never for one moment allowed him
self to be carried away by the excesses of pathos and 
political leanings of art in this time of largely imposed ta
ste. We have the impression that Todorovski was still fol
lowing his own artistic course in this period, essentially 
moving in the spheres of a refined realism, poetry and 
the lyrical conception of the visual plastic symbol.

Todorovski's activities as a teacher were very im
portant during this time, since he was guiding the young, 
talented artists who today occupy an important place in 
modern Macedonian sculpture, in their studies at the 
first newly formed school of its type in Macedonia. He 
was one of the founders of the Society of Macedonian 
Artists (DLUM), taking an active part in its exhibitions 
and contributing to its standards and affirmation. 



доровски овој период го прима co очигледна резерва 
и во ниеден креативен момент не дозволува да го по- 
несе патетичниот занес и политичката инклинација на 
уметноста, на овој, по многу нешто, период на намет- 
натиот вкус. Се има впечаток дека Тодоровски и во 
тој период ја следи својата ликовна програма, која во 
својата суштина се движи во релациите на облагоро- 
дениот реализам, поетика и лирското сфаќање на ви- 
зуелниот пластичен симбол.

Во овој период многу е важна и неговата педа- 
гошка активност, при што, во новооснованото и прво 
училиште од овој вид во Македонија, ги насочува 
младите талентирани уметници — кои денес заземаат 
значајно место во македонската современа уметност, 
т.е. скулптурата. Тодоровски е еден од основачите на 
Друштвото на ликовните уметници на Македонија, на 
чии изложби зема активно учество и придонесува за 
квалитетот и афирмацијата на друштвото.

На лрвата повоена изложба во Скопје 1945 го- 
дина (13 Ноември — ден на ослободувањето на 
Скопје), покрај седумнаесет сликари, учествуваат и 
двајца скулптори. Тодоровски излага пет дела, меѓу 
кои co нагласена виртуозно-импресионистичка моду- 
лација се истакнуваат портретите „Браќа Миладинов- 
ци“ и „Љубен“. Покрај интересното композициско ре- 
шение во портретите на браќата Миладиновци, поетс- 
киот дух што зрачи, интересна е и нивната компози- 
циска (натпојасна) поставеност Во еден разговор То- 
доровски ваквиот став, односно решение, го објасну- 
ва и мотивира co желба: „Фигурите (портретите) што 
повеќе да ги доближам до нивото, интимата на обич- 
ниот човек, на кого тие и му припаѓале, и да ја наглас- 
ам нивната просветителска мисија, co речит израз и 
став“12. На портретите на браќата Миладиновци Тодо- 
ровски скулпторски повеќепати им обрнува внима- 
ние: 1950 година за градот Струга, односно за Спо- 
мен-домот на браќата Миладиновци, Тодоровски ја 
изработува репликата на овој натпојасен портрет во 
бронза и го поставува пред нивниот дом во Струга. 
Некаде истовремено изработува и една варијанта co 
цели фигури, која не е изведена во соодветен матери- 
јал. Две години подоцна (1952) го работи индивидуал- 
ниот портрет на Димитар Миладинов во природна го- 
лемина co слична пластична концепција и co еластич- 
на моделација на формата. Портретот е излеан во 
бронза.

На втората заедничка изложба од 1946 година, 
доаѓаат до израз покрај се поголемиот број ликовни 
уметници, и ликовните критичари (хроничари), кои 
аналитички и студиозно пристапуваат кон уметничкото 
дело и кон неговата валоризација. Така Димитар Мит- 
•рев ги анализира делата и констатира напредок во ра- 
звојниот пат на скулпторот Тодоровски На оваа из- 
ложба Тодоровски ги излага: „Стрелец", портретот 
„Младиот Мартиноски" и „Девојка", каде што уште 
еднаш се потврдува и се претставува како извонре- 
ден портретист и познавач на емотивниот и мислов- 
ниот живот на човекот.

За 1947 година се врзува настанувањето на 
значајниот портрет „Мајката на уметникот", всушност

In the first post-war exhibition in Skopje in 1945 
(on November 13th, the day of the liberation of the city), 
two sculptors were represented alongside the seven
teen painters. Todorovski exhibitied five works, of which 
the portraits „The Miladinov Brothers11 and „Ljuben 
stand out with their strongly virtuoso impressionist mo
delling. Apart from the interesting composition in the 
portraits of the Miladinov brothers and the poetic spirit 
which radiates from them, the fact that they are only re
presented above the waist is also of interest. In a con
versation Todorovski explained and justified this with his 
desire that „I might make the figures closer to the level 
of the intimate for the ordinary person, to whom they be
long, and also that I might stress their mission as educa
tors by means of an eloquent expression and pose 
Todorovski returned to making sculptures of the Miladi
nov brothers several times: he made a replica of this 
bust in 1950 for the Miladinov Brothers Memorial Buil
ding in Struga and set it in front of the Building. About 
the same time he also worked on a variation of the por
trait with full-length figures, but it was not cast in a suita
ble material. Two years later (in 1952) he did the life-size 
individual portrait of Dimitar Miladinov with a similar pla
stic concept and flexible modelling of the form. The por
trait was cast in bronze.

At the second joint exhibition in 1946 the larger 
number of artists and art critics who were approaching 
works of art and their appreciation in an analytical and 
studious manner became apparent, among other things. 
Thus Dimitar Mitrev analysed the works and noted the 
progress in Todorovski's development Todorovski exhi
bited „Marksman", the portrait of „The Young Martinos- 
ki“ and „Girl” at this exhibition, again proving his excel
lence as a portraitist and expert on the emotional and 
mental life of mankind.

With the year of 1947 is linked the appearance of 
the important portrait, „The Artist’s Mother", which was 
in fact the second on the same subject. He had made 
the previous one in 1942, when living in Skopje, but it 
had been destroyed during the war, like many other 
works. When Todorovski made the second portrait of his 
mother he had already gone deeply into new problems 
and artistic intentions and so worked this portrait in a 
purely realistic, descriptive style, one might even say 
that of an icon-painter. He stressed the psychological 
characteristics and dignity of expression of his subject 
in the treatment of the surface. It is clear that a portrait 
with this kind of approach to the plastic was prepared 
for bronze and it was later cast in the metal. This portrait 
was exhibited in the Belgrade Museum of Modern Art in 
1975 in the „Yugoslav Sculpture from 1870 to 1950“ ex
hibition as the only example of Macedonian sculpture. 
Apart from the portrait of his mother, Todorovski was al
so working on figures of builders. The sculpture „Break" 
has been preserved from this period and was inspired 
by the voluntary labour projects which the artist had 
himself taken part in. In these works Todorovski was clo
sest to the trend of socialist realism, but with the addi- 

- tion of his distinctive lyrical and emotional depth and the 
expression of the movement of the builders, experien



втор портрет на истата личност. Тодоровски портре- 
тот на својата мајка го правел во 1942 година. кога 
живеел во Скопје, но тоа дело, како и многу други. е 
уништено во војната. Иако, во времето кога го рабо- 
тел вториот портрет веќе длабоко навлегол во новата 
проблематика и во ликовните интенции, портретот на 
мајката го творел во чист реален. дескриптивен. 
може да се рече и иконописен стил. Во пластичниот 
третман на површината ги истакнува психолошките 
својства и благородност во изразот на портретирана- 
та личност. Очигледно дека портретот co ваква пла- 
стична постапка бил подготвен за бронза, како што 
подоцна бил и излеан. Овој портрет беше изложен во 
1975 година во Музејот на современата уметност во 
Белград, на изложбата на Југословенска скулптура 
1870-1950 година, како единствено дело на маке- 
донската скулптура.

Покрај портретот на својата мајка (1947), во ова 
година Тодоровски работи фигури на градители. Од 
тој период в зачувана фигурата „Одмор , мотивирана 
од работните акции. на кои и самиот учествува Во 
овие дела е најблизок до ориентацијата на социјали- 
стичкиот реализам, но co нему својствената лирска и 
емотивна продлабоченост и доживеаниот израз на 
движењето на фигурата (градители) од својата непос- 
редна средина. На оваа тема и слична композициска 
условеност Тодоровски се враќа две години подоцна 
(1949), кога во втората варијанта на „Одмор" ги изра- 
зува своите скулпторски преокупации и пораки на 
времето во кое настанала. На четвртата заедничка из- 
ложба на ДЛУМ Тодоровски ја излага скулптурата 
„Младинци" (градители). Се чини дека овде не дава 
ништо особено, што би ја најавило новата ликовна 
тензија. т.е. насочвност. Рецензентот на оваа изложба. 
Славко Јаневски, истакнува",.. простудирана компо- 
зиција и совршена анатомска решеност*'.’3 Сепак. де- 
лата од оваа изложба претставуваат последно толку- 
вање на утврдените идеолошки конкретни содржини. 

ced in his immediate surroundings. Two years later (in 
1949) Todorovski was to return to this theme and similar 
conditions of composition when he expressed his 
sculptural preoccupations and the messages of the time 
in which it had come into being in the second version of 
Break". In the fourth joint exhibition of DLUM Todorovs

ki exhibited his sculpture „Young People" (builders). 
Nothing in particular seems to be revealed here which 
would announce his new artistic orientation. In his re
view of the exhibition Slavko Janevski stressed „the stu- 
died composition and faultless anatomical detail Ne- 
vertheless, the works in this exhibition represent a final 
interpretation of the fixed ideology of concrete subjects.

HOB ПОРТРЕТ

Наоѓајќи ce ce уште под пластичниот впечаток на 
портретот на својата мајка, Тодоровски во првата по- 
ловина на шестата деценија создава низа портретски 
студии на познати личности и на своите пријатели-ум- 
етници Оваа ангажираност ја почнува co ..Димо-де- 
до“, портрет на својот чичко, кого никогаш не го има 
видено, дури ни на фотографија. Интересирањето за 
оваа речиси имагинарна личност Тодоровски го при- 
ма преку приказните и легендите што кружат за него 
како за бестрашен комита. Постарите луѓе, кои го 
познавале Димо-дедо, зборувале дека авторот (Д 
Тодоровски) неверојатно многу личел на својот чич- 
ко. Во еден чуден емотивен излив Тодоровски го 
создал портретот кој, како и што можело да се очеку- 
ва. има автопортретски карактер. „Димо-дедо" наст- 
анал во еден здив како емотивно ослободување и 
ллод што созреал во неговата скулпторска фантазија. 
како експресивен впечаток и израз. Четири години по- 
доцна (1954). Тодоровски. во една слична експресив-

ТНЕ NEW PORTRAIT

Still under the artistic influence of the portrait of 
his mother, Todorovski made a series of portrait studies 
of well-known people and his artist friends during the 
first half of the fifties. He began this new commitment 
with the portrait of his uncle, „Granddad Dimo“. whom 
he had never seen, not even in a photograph. Todorovs
ki acquired his interest in this almost imaginary person 
through the stories and legends about him as a fearless 
’komitadji’. The older people who had known ’Granddad 
Dimo’ said that Dimo Todorovski himself bore an incredi
ble resemblance to his uncle. Todorovski made the por
trait in one strange emotional sweep and, as was to be 
expected, it has the character of a self-portrait. „Grand
dad Dimo“ came into being very rapidly as an emotional 
release and the fruit of his sculptural imagination, an elo
quent impression and expression. Four years later (in 
1954) Todorovski made the portrait of „An Old Man" with 
a similar expressive approach and lively modelling. Ne
vertheless, the portraits of this period lack a unity of 



на постапка и жива моделација. го создава портретот 
„Старец". Меѓутоа, портретите што се настанати-во 
овој период го немаат своето пластично единство и 
не се создадени во изедначен стилски пристап, иако 
сите дишат co лесен, спонтан впечаток и cq сугестив- 
на карактеризација на личностите. Меѓу нив се иста- 
кнуваат портретите на сликарите: Никола Мартиноски. 
Лазар Личеноски (помал формат) и неговата жена Зое 
Личеноска. подоцна изведен во камен, а во земјотре- 
сот оштетен Од другите лортрети ги извајал „Лазар 
Колишевски и Граничар", кој. истотака изведен во ка- 
мен. претставува ретка материјализација во овој ма- 
геријал За личноста на Лазар Колишевски е врзан и 
обидот за лортретска студија во кубистички стил, од 
што е зачуван само еден мал цртеж. Во 1954 година 
ги работи студиите-бисти на Карл Маркс, Фридрих Ен- 
гелс и Владимир Илич Ленин, co изразита пластична 
цел да ги истакне нивните духовни и револуционерни 
својства. СлеДната година. во сличен скулпторски 
пристап ]а работи бистата на Јосип Броз Тито.

Покрај својата портретска активност. Тодоровс- 
ки не ja запоставува ни обработката на целата фигура. 
„Играч во оро*' од 1950, како и ..Оро" од 1955 година 
|а потврдуваат неговата орнаментално-етнолошка 
заинтересираност и примена на фолклорните ресурси 
во стилизираната маса co силен замав и чист волу- 
мен. Композицијата ,.Оро‘ е изведена во прилепски 
мермер неколку години подоцна. што придонесува за 
нејзиниот општ болуминозен впечаток.

. Co тема од НОБ истата година, ги создава „Пар- 
тизанско знаме". и . Врзана партизанка'. како и фигу- 
рината „Во очај1. што всушност претставува брзо ше- 
матизирана скица Во овој период настанале и три 
релјефи: „Бегалци" во 1950/51, „Сердарот" — co кру- 
жна концепција од 1952 и „Средба" од 1964 година. 
Овие релјефи за своја идејна подлога ја имаат нара- 
тивноста. односно историско-политичка содржина.

Во контекстот на некои свои кубистички размис- 
лувања Тодоровски го создава „Војникот партизан" 
co доследно спроведена кубистичка ориентација* и 
организација на кубистичките површини. Настанува- 
њето на оваа фигура паѓа во 1953 година, токму кога 
Тодоровски се враќа од Париз, каде што лрестојува 
шест месеци. Авторот на монографијата за Тодоровс- 
«и, Антоние Николовски. овој престој го поврзува co 
кубистичката ориентациЈа на оваа фигура. Меѓутоа, са- 
миот Тодоровски го одбива во суштина ваквото резо- 
нирање: ..Јас и пред тоа сум работел и сум размислу- 
вал за таа стилска постапка", што може да се потврди 
co спомнатиот портрет (обид), односно co цртежот во 
кубистичкиот дух на Лазар Колишевски Во натамош- 
ната анализа на кубистичкиот момент во скулптурата 
на Димо Тодоровски. Антоние Николовски пишува 
дека тоа;... претставува попатна појава, една секвен-
ца во севкупниот негов опус“и. Оваа ефемерна заин- 
тересираност за кубизмот ја потврдува негового по- 
доцнежно творештво. Само во две скулптури од на- 
тамошното творештво co поголеми димензии се поја- 
вуваат кубистички аеоцијации во синтеза co реали- 
стичкото монументдлно третирање на волуменот. 

form and were not done with a uniform stylistic appro
ach, although they all give a light, spontaneous impres
sion and an evocative characterisation of their subjects. 
Notable among them are the portraits of the painters Ni
kola Martinoski, Lazar Licenoski (in a smaller format) and 
his wife, Zoe Licenoska, later done in stone and dama
ged in the earthquake. Todorovski also did a portrait of 
Lazar Kolisevski and of a „Border Guard", one of his few 
sculptures in stone. Lazar Kolisevski was also the sub
ject of an attempted portrait study in the cubist style, of 
which only a small drawing has been preserved. In 1954 
Todorovski worked on the busts of Karl Marx, Friedrich 
Engels and Vladimir llich Lenin with the pronounced aim 
of stressing their spiritual and revolutionary characteri
stics in his sculpture. The following year he made the 
bust of Josip Broz-Tito, using a similar approach.

Todorovski did not abandon work on full figures 
while doing his portraits. „Dancer in the Reel" from 1950 
and „Reel" from 1955 confirm his interest of an orna
mental and ethnological nature in the mine of folklore 
and show his application of it to a stylised mass with 
great elan and pure volume. „Reel" was worked in Prilep 
marble some years later, which contributed to its gene
ral impression of volume.

The same year he worked on themes from the Na
tional Liberation War with „Partisan Flag", „Bound Parti
san Girl" and „In Dispair", which is in fact a quick sche
matised sketch. Three reliefs were also done in this pe
riod: „Fugitives" in 1950/51, „The Sirdar", with its con
ception rounded off in 1952, and „Meeting" from 1964 
These reliefs are based on a narrative idea, that is, a hi
storical and political content.

In the context of his cubist ideas, Todorovski made 
„The Partisan Soldier", which has a consistently applied 
cubist orientation and an organisation of cubist surfa
ces. This figure appeared in 1953, when the artist had 
just returned from Paris after a six-month stay. Antonie 
Nikolovski, the author of Todorovski's monograph, links 
this stay with the cubist orientation of the figure. Todo
rovski himself rejects this reasoning in essence, howe- 
verR „I had been working and thinking along these lines 
of stylistic approach before that" - a fact which can be 
confirmed by the drawing of Lazar Kolisevski mentioned 
above with its cubist spirit. In his further analysis of the 
cubist period in Dimo Todorovski's sculpture Antonie Ni
kolovski writes that it „represents a passing phenomen
on, a short sequence in his overall opus".14 The fact that 
this was merely an ephemeral interest in cubism is con
firmed by his later work. Only in two later sculptures of 
large dimensions do cubist associations appear in syn
thesis with a realistic, monumental treatment of volume.

As concerns Todorovski’s intentions in sculpture 
from 1956, an aspiration towards mime and the figurative 
are evident, where a set action is suggested and attribu
ted to the figure by means of a characteristic and evoca
tive movement, this action being closely linked to an ob
ject or animal, the existence of which is present only in 
our imagination, or in the artist’s, as a consequence of 
the associated clear gesture. In the figurative study, 
„Andante", Todorovski complements the figure (a se-



За скулпторските интенции од 1956 година евид- 
ентно е пантомимското фигуративно стремење, каде 
што co карактристично и сугестивно движење сугери- 
ра и и дава на фигурата определено дејство и тесно ја 
поврзува за предмет или животно, чие постоење е 
присутно само во нашата или во неговата фантазија, 
како последица од асоцијативниот и очигледен гест. 
Во фигуративната Отудија „Анданте" Тодоровски co 
убедливи, веќе спомнати средства ја збогатува фигу- 
рата (машки седечки акт) co дејство (свирење на вио- 
лончело), co психолошко доживување и co звучен 
впечаток на целината. Во скулпторска смисла „Андан- 
те' е буквално спроведена анатомска студија co 
сложена конструкција и префинета моделација на 
формата. Изгледа како компактна целина условена co 
определена намера, т.е. co сугестија на дејството. 
Следната фигура, „Девојка co куче", го има истиот 
пантомимски карактер и слична пластична ориентаци- 
ја. Кај неа формата е повеќе стилизирана, што придо- 
несува за поголемо романтично доживување. Co гра- 
циозно движење, co интимен непосреден израз, таа 
ни сугерира сцена на која таа и нејзиниот невидлив, a 
сепак присутен пријател (куче) го потврдуваат, co 
својата игра, своето пластично и илузионистичко по- 
стоење. Антоние Николовски во спомнатата моногра- 
фија пишува дека фигурата „Анданте" е уништена во 
земјотресот, исто така како и фигурата „Девојка co 
куче“, што е само донекаде точно. „Анданте" е 
незначително оштетена и co мала интервенција може 
да се доведе во првобитната состојба. Фигурата „Де- 
војка co куче“ многу повеќе настрадала, и недостиг- 
аат нозете и рацете, но и овој преостанат дел дејству- 
ва како убедлива скулпторска целина.

Продолжувајќи да работи во овој асоцијатив- 
но-пластичен домен, Тодоровски го создава „Ватер- 
полист", но овојпат во неговата рака ја става топката 
и, од пантомимско-сугестивниот израз, преминува на 
чисто определено дејство и илустративност. Се чини 
дека топката, како втора тркалезна форма, co својата 
големина и експонираност и конкурира на главата ка- 
ко на примарна пластична форма. Овој видлив атр- 
ибут на неговото интересирање го смалува шармот на 
откривањето и ја сведува скулптурата на дескриптив- 
на секвенца co определена содржина. Тодоровски го 
дава „Ватерполист" како делумна анатомска студија 
подредена мошне на напрегнат израз и на карактери- 
стично движење. Размислувајќи за овој проблем, То- 
доровски дошол до заклучок дека евентуалното от- 
странување на топката може да ја ослободи скулпту- 
рата од спомнатите забелешки за да добие нов квали- 
тет во духот на претходните фигури „Анданте" и „Де- 
во]ка co куче".

НОВИ СПОМЕНИЧКИ СКУЛПТУРИ

На распишаниот конкурс за споменикот на 
Маркс и Енгелс во Белград во 1956 година, Тодо- 
ровски испраќа проект-скица co портретот „Селанка", 
како обработен детаљ и во споменичка димензија. 
Комлозицијата претставува издолжена фигуративна 

ated male nude) with an action (playing a violoncello) by 
the convincing means already mentioned, providing a 
psychological experience and a resonant impression of 
the whole. In a sculptural sense „Andante" is a faithful 
anatomical study with a complex construction and refi
ned modelling of form. It gives the effect of a compact 
whole, brought about with a fixed intention, namely the 
suggestion of an action. The next figure, „Girl With a 
Dog", has the same mime-like character and a similar ar
tistic orientation. The form is here more stylised, contri
buting to a greater romantic experience. With a gracious 
movement and intimate direct expression the girl sug
gests a scene to us in which she and her unseen, but 
still present friend, the dog, affirm their plastic and illu
sory existence with their game. In his monograph .Anto
nie Nikolovski writes that both „Andante" and „Girl With 
a Dog" were destroyed in the earthquake, but this is only 
partly so. „Andante" was not significantly damaged and 
could be returned to its original state with a small 
amount of restoration. „Girl With a Dog" suffered much 
more, with the legs and arms missing, but even the re
maining part forms a convincing sculptural whole.

Continuing to work in this associative domain of 
the plastic, Todorovski made „Water-Polo Player" but 
this time he placed the ball in the player’s hand and mo
ved from a mime-like, evocative means of expression to 
one of a pure, fixed action and an illustration of it. It 
seems that the ball, as a second round form, competes 
with the head in its size and exposure to be the primary 
plastic form. This visible object of the artist’s interest re
duces the charm of discovery and turns the sculpture in
to a merely descriptive sequence with a set content. To
dorovski renders the „Water-Polo Player" as a partial 
anatomical study, subordinated to the strong, tense Ex
pression and characteristic movement. Thinking over 
this problem, Todorovski came to the conclusion that 
the removal of the ball could free the sculpture from the 
criticisms made and it would acquire a new quality in the 
same spirit as the earlier figures, „Andante" and „Girl 
With a Dog".

NEW MEMORIAL SCULPTURES

In 1956 Todorovski submitted a sketch plan, with 
the portrait „Village Woman" as a worked detail in the 
projected dimensions, for the competition to make the 
Marx and Engels monument in Belgrade. The composi
tion represented an extended column of figures of pe- 



колона (co фигури на луѓе и животни). Овој длабок 
релјеф, во кој многуте фигури се дадени тродимен- 
зионално, требало да биде заднина на монументални- 
те фигури на Маркс и Енгелс. Од овој проект е зачува- 
на само главата на „Селанката” /девојка/ работена co 
широк потег, во жива нецизелирана фактура — форма 
и co продуховен израз на лицето.

За следната 1957 година се врзува настанување- 
то на две посериозни дела. Првиот е портрет на „Де- 
војче”, а второто дело е студиозна скица за спомени- 
кот „Понада", во знак на благодарност спрема маке- 
донските иселеници во Америка кои дадоа помош за 
изградба на болницата во Скопје. Споменикот не е 
реализиран, а се до неодамна беа зачувани роде- 
новски раце — кои примаат помош и пријателство.

Познавајќи ја исклучителната самокритичност на 
Тодоровски и неговиот аналитичко-студиозен пристап 
кон 06X06 дело, може да се претпостави дека добар 
дел од 1956 година му поминал во подготовки за не- 
говото исклучително, а според многумина и највред- 
но дело. Тоа е делото што претставува кулминација и 
творечка зрелост на 46-годишниот скулптор Тодо- 
ровски. Станува збор за извонредната композиција 
„Јама“, дело што може да се нареди меѓу ремек-де- 
лата на пластичниот израз во нашата земја и во него 
да сб види животното дело на првиот македонски 
скулптор Димо Тодоровски.

„ЈАМА“

Се она што е напишано при појавата во 1956 го- 
дина и честите излагања на оваа група, а особено по 
доделувањето на Ноемвриската награда за 1961 го- 
дина, го карактеризира едногласно позитивно мисле- 
ње. но и присутност на истакнатиот пригоден момент. 
Затоа многу од тие критики треба да се сфатат како 
добронамерни и искрени симпатии што не се заснову- 
ваат врз чиста анализа на делото и врз негова валори- 
зација. Светозар Домиќ е еден од првите што критич- 
ки му приоѓа на ова дело. Меѓу другото, Домиќ иста- 
кнува: ... сугерирање на драма без патетика”.15 По
повод излагањето на македонските уметници во 
Дижон 1962 година, еден странски рецензент пишува: 
„Пластичноста е сериозно простудирана и пред нас 
имаме дело што им прави чест на уметникот и на ум- 
етноста”’6. За истава изложба Гастон де Гранш, во 
францускиот весник „Ар“, пишува: „Најнеобичен ек- 
спонат на изложбата е една скулптура од Димо Тодо- 
ровски. Трагичноста и реализмот co четирите заедно 
измешани лица се навистина возбудливи. И овде е 
достигната една вистинска величина без уметникот да 
прибегне кон барокот. Напротив, co речиси класични 
средства, Тодоровски ја надминува реалноста: тој го 
пронаоѓа и она што никој не го има видено или не го 
знае. Во својата визи)а од бронза тој го достигнува 
Гоја,“’7 Иако Гастон де Гранш најверојатно не е за- 
познат co основната идеја и co литературната содрж- 
ина на композииијата на Тодоровски, сепак извонред- 
но ја почувствувал универзалноста на драмата отелот- 
ворена co драмското ниво на великиот Гоја. 

ople and animals. This deep relief, in which many of the 
figures were three-dimensional, was to be the back
ground for the monumental figures of Marx and Engels. 
Only the head of the .Village Woman” is extant from this 
project and it is worked with wide strokes in a lively un
chiselled structural form and with an inspired expression 
on the face.

With the following year of 1957 is associated the 
appearance of two large works. The first is the portrait 
„Girl” and the second work is a studied sketch for the 
„Gift” memorial, in token of gratitude to the Macedonian 
emigrants in America who contributed to the building of 
a hospital in Skopje. The memorial was not made, but 
until recently the Rodin-like hands, accepting help and 
friendship, were preserved.

Judging from Todorovski’s exceptional self-criti
cism and his analytical and studious approach to every 
work, it may be supposed that a good part of 1956 was 
spent by him in preparing for his outstanding work, con
sidered by many as his best. This is the work which re
presents a culmination in the creative maturity of the for- 
ty-six-year-old sculptor. The composition in question is 
the remarkable „Pit”, a work which can be ranked among 
the masterpieces of sculpture in our country and in 
which the life-work of the first Macedonian sculptor, Di
me Todorovski, can be viewed.

PIT

All that has been written since the appearance of 
this sculpture in 1956 and its frequent exhibition, espe
cially after the awarding of the November Prize for 1961, 
is characterised by an unanimously positive opinion, but 
also by the presence of an outstandingly distinguished 
occasion. For this reason many of the reviews should be 
seen as wishing well and sincerely feeling with the artist 
rather than as purely based on an analysis of the work 
and its assessment. Svetozar Domic was one of the first 
to give a real criticism. Among other things he stressed 
„the suggestion of drama over pathos”.’5 On the occa
sion of the exhibition of Macedonian artists in Dijon in 
1962 a foreign reviewer wrote: „The form is seriously 
studied and we have before us a work which does ho
nour to the artist and to art”.’6 In the French newspaper 
„Art”, Gaston de Grange writes of the same exhibition: 
„The most unusual exhibit is a sculpture by Dimo Todo
rovski. The tragic and realistic nature of the four inter
mingled faces is really exciting. Here, too, a genuine gre
atness has been achieved without the artist indulging in 
the baroque. On the contrary, Todorovski surpasses re
ality with almost classical means: he has found somet
hing which no one else has seen before, or has not 
known it. He rivals Goya with his vision in bronze”.’7 Al
though Gaston de Grange was probably not familiar with 
the basic idea and literary content of Todorovski's com
position, he yet had an excellent feeling for the universa
lity of the drama embodied in it which is on a level with 
that of the great Goya.



За изложбата „Современата македонска умет- 
ност во Белград и Загреб. 1969“ пишува Зоран Мар- 
куш: „Јама. ни открива сигурност во компонирањето. 
во немирна и богата пластична артикулација ".’8 За 
истата изложба во Загреб Владимир Малековиќ вели 
„Димо Тодоровски, единствен скулптор во тој познат 
четворолист на претходницата, се истакнува повеќе 
од другите во традиционалистичката постапка и исто- 
риската инспирација. па неговата скулптура на наје- 
стетичната монументалност претставува интересно от- 
стапување од концепцијата на изложбата “19. Значи, 
Малековиќ ги оправдува традиционалистичката по- 
стапка и стилското отстапување од концепцијата на 
изложбата.

Како што може и да се очекува, најмногу внима- 
ние на композицијата „Јама" и посветува Антоние Ни- 
коловски. Во монографијата тој пишува: „Со творбата 
„Јама" (1958), чистата споменичка пластика ја достиг- 
нува својата кулминација во драматично обликуваната 
епопеја на тема од Народноослободителната војна 
Понатаму, Николовски пишува за стилското влијание: 
„Несомнено е влијанието на Роден („Граѓаните од Ка- 
ле и др.“) во градењето на оваа сложена арматура од 
фигури. Димо спроведува анатомска дескрипција врз 
оголените тела во оваа скулпторска конверзација на 
доживувања и движења. за да оствари единство на 
идејата и формата, посуверено да ја изрази трагиката 
на луѓето. Внатрешните пренапнатости. психолошките 
и драмски чувствителности, болот кај одделни фигури 
се искажани на најсугестивно можен начин — експре- 
сијата."20 Во оваа анализа на делото, на Николовски 
би можело да му се стави забелешка за два битни мо- 
мента Тој нагласува дека: „Јама" е „чиста споменич- 
ка пластика". Меѓутоа. „Јама" е пред се интимно 
доживување и префинета материјализација на „Јама' 
од Иван Горан Ковачиќ co идеја да се истакнат мону- 
менталноста на драмата (длабината) и силата на 
драмско-поетската реч. а не да се подвлече мону- 
менталната форма (споменикот). Познавајќи го тек- 
стот на поемата од Ковачиќ. како и буквалното толку- 
вање на поимот јама, мора да се дојде до ново мар- 
кирање и идејна поставеност на „Јама" Зашто не е 
можно да се создава монумент — споменик во јама- 
та, мракот, грчот и смртта. Јамата нема посматрачи 
таа е неумолива капка, мрак, мртов здив на мемлив 
камен, коски во вода, безизлезен простор. лелек и 
сеќавање, Јама е гроб, а не споменик.

Во прилог на ова мислење, може да се наведат 
зборовите на уметникот, неговото толкување на иде- 
јата и драмското доживување: „,Јама’ ја врзав за по- 
езијата на Горан Ковачиќ. трагичната поезија на еден 
голем поет, но и пред тоа .Јама' постои во мојот 
живот Мојата генерација јамата ја доживуваше по- 
веќепати Бев дете кога во една училница во прилеп- 
ското училиште (беше војна и училиштето беше прет- 
ворено во болница) беа нафрлени трупови на умрени 
од тифус. набуткани како во некое халуцинативно 
складиште." Понатаму. Тодоровски во еден момент 
се прашува: „Дали ,Јама’ е само тоа? .. He знам, не 
верувам. Би сакал да верувам дека сум го измислил и

Zoran Markus writes of the exhibition, „Modern 
Macedonian Art in Belgrade and Zagreb 1969": „Pit" re
veals a confidence of composition in a restless and rich 
form of articulation".18 Of the same exhibition in Zagreb. 
Vladimir Malekovic said „Dimo Todorovski, the only 
sculptor in that well-known foursome of the vanguard, 
stands out more than the others in his traditionalist ap
proach and inspiration from history; his sculpture, with 
its highly aesthetic monumental nature, represents an 
interesting departure from the concept of the exhibi
tion".19 Thus Malekovic justifies this traditionalist appro
ach and stylistic departure from the concept of the exhi
bition.

As might have been expected, Antonie Nikolovski 
devotes most of his attention to „Pit". In his monograph 
he writes: „With „Pit" (1958) (Todorovski’s) purely me
morial sculpture reaches its culmination in this dramati
cally shaped epic on a theme from the National War of 
Liberation".20 Further on Nikolovski writes on the styli
stic influence: „There can be no doubt of the influence 
of Rodin („The Burghers of Calais") in the construction 
of this complex framework of figures. Dimo applies an 
anatomical description to the naked bodies in this 
sculptural conversation of experiences and movementts 
in order to realise a unity of the idea and the form and 
express the human tragedy in a more authoritative man
ner. The inner tensions, psychological and dramatic sen
sitivity, the pain of the separate figures are shown in the 
most evocative manner possible — in the expression". 
In this analysis of the work two important points might 
be argued against Nikolovski. He claims that „Pit" is a 
„purely memorial sculpture". Yet „Pit" is primarily a per
sonal experience and the refined materialisation of the 
„Pit" of Ivan Goran Kovacic, with the idea of stressing 
the monumental character of the drama — its depth — 
and the strength of the word in drama and poetry, not 
the monumental form of a memorial. A knowledge of the 
text of Kovacic’s poem, as well as of the literal interpre
tation of the concept of the pit, must lead to a new un
derstanding and locating of this idea. For this reason it is 
impossible to create a monument or memorial to the pit. 
to darkness, pain and death — the pit has no pilgrims 
come to observe — it is an inexorable maelstrom, dar
kness, the dead breath of mute rock, bones in water, 
space with no way out, wailing and memories The pit is 
the grave and not a memorial

The artist’s own words, his interpretation of the 
idea and dramatic experience may be cited in favour of 
this opinion: „I linked'.Pit'' with the poetry of Goran Ko
vacic, the tragic poetry of a great poet, but the „Pit" also 
existed in my life before that. My generation experienced 
the pit several times. I was a child when heaps of corp
ses, the victims of typhoid, were thrown into a class
room in the Prilep school (it was wartime and the school 
had been made into a hospital), piled up as in some hal
lucinatory warehouse".21 Further on Todorovski wonders 
for a moment: „Is the „Pit" only that?... I don't know. I 
don’t believe so. I would like to think that I imagined it 
and that something else in my sculpture, something 
much better than the „Pit", is what I have really seen". 



дека нешто друго во мојата скулптура, многу повред- 
но нешто, а не ,Јама' е она што вистински сум го ви- 
дел."21

Другиот момент што зборува за влијанието на 
Роден („Граѓаните од Кале") во текстот на Антоние 
Николовски не може сосем да се сфати како аргу- 
ментирано тврдење. Неоспорно е дека Тодоровски 
го познавал делото на великиот Роден (кој во почето- 
кот на веков и го врати интегритетот на модерната 
скулптура), но за некакво свесно примање на влија- 
нието-не може да се зборува. Во прв ред, овие две 
дела („Граѓаните од Кале" и ,,Јама“) имаат различна 
текстуална основа, идеја, пластично сфаќање на маса- 
та. мисловно-психолошко доживување и сугестија на 
движење. „Јама" е запрен, скаменет грч, еуфоричен 
миг на веќе осудените и мртвите — „Јама“ е имагина- 
рен, оформен дух на една драма и време. Наспроти 
„Јама“, „Граѓаните од Кале“ се силни луѓе што се 
движат, се надеваат и ја изразуваат својата индивиду- 
алност, психичката напнатост на внатрешното доживу- 
вање. Композицијата „Јама“ е анатомска студија на 
потенцираниот и не така чест, човечки изглед. Непро- 
порционалната издолженост на рацете co хоризонтал- 
ната линија на драмата (смртта) ја нагласува трагеди- 
јата на групата Додека нивните движења (извиени) 
придонесуваат за впечатокот на целината — единст- 
веното чувсто на драмата ја истакнува пластичната 
порака. која во таа симболичка смисла се идентифи- 
кува co пораката на поемата од Ковачиќ. Доколку се- 
пак се инсистира на можни влијанија и стилски карак- 
теристики, тогаш би можело co определена еластичн- 
007 на погледот да се изнајдат можеби и случајни 
композициски сличности co Мештровиќевиот „Извор 
на животот", а некои пластични детали на жената-мај- 
ка (лразни свиснати .гради), можат да лотсетат на ас- 
кетските голи фигури во средновековниот живопис.

На изложбата „Македонскиот портрет на XIX и 
XX век" во 1962 година беше изложена и „Јама", како 
група на индивидуалниот портрет. Но. без оглед дека 
„Јама" има и портретски вредности. да се издвои и да 
се експонира на таква изложба сепак е своевидно 
претерување.

Бронзената композиција „Јама“ се наоѓа во по- 
стојната постановка на Уметничката галерија во Скоп- 
је. Таа го зазема централниот дел на поткуполниот 
лростор (галеријата е некогашниот Амам), каде што 
светлината паѓа во строга вертикала низ светлосниот 
отвор на средината од куполата, што многу придоне- 
сува за асоцијативниот момент и за извесна сценска 
поставеност на оваа група. Фигурите се до колена во 
вода — во кал од „мртва вода“, погледот им е зако- 
ван за далечниот светлински зрак — зрак на надежта. 
Така co овој спој меѓу старата исламска архитектура и 
современиот пластичен израз, се доближуваме до ав- 
тентичниот впечаток на амбиентот во кој живее и ум- 
ира трагичната група.

Од следната, 1957 година е и „Ранетиот парти- 
зан“, кој ги нема сличните скулпторски претензии; co 
слободно третираната маса, тој на груб начин ги изра- 
зува своите чувства, болка и немоќ. Ранетиот парти-

The second point in Antonie Nikolovski's text whe
re Rodin's influence is claimed („The Burghers of Ca- 
lais“) cannot be completely asserted by argument. It is 
indisputable that Todorovski knew the work of the great 
Rodin (who returned integrity to modern sculpture at the 
beginning of the century), but there can be no question 
of any conscious acceptance of his influence. Firstly, 
these two works („The Burghers of Calais” and „Pit") ha
ve a different textual basis, idea, plastic understanding 
of mass, experience of thought and psychology and 
suggestion of movement. „Pit" is a fixed, petrified pain, a 
euphoric moment of those already judged and dead, it is 
the imaginary, shaped spirit of a drama and time In con
trast to „Pit", „The Burghers of Calais" are strong people 
who move, hope and express their individuality and the 
mental tension of their inner experience. ..Pit" is an ana
tomical study of the potential but rare look of mankind. 
The lengthening of the arms out of proportion with the 
horizontal line of the drama (death) heightens the trage
dy of the group. While their bent movements contribute 
to the impression of the whole, the feeling of the drama 
alone brings out the plastic message, which is that of 
Kovacic's poem in this symbolic sense. In so far as pos
sible influences and stylistic details are yet to be insisted 
upon, perhaps chance similarities of composition with 
Mestrovic's „Source of Life" could be found with a cer
tain flexibility of view, and certain sculptural details of the 
woman-mother figure (with empty, hanging breasts) 
could be reminiscent of the ascetic naked figures of me
dieval fresco-painting.

„Pit" was shown at the exhibition of „Macedonian 
Portraits of the 19th and 20th Centuries" in 1962 as a 
group of individual portraits. In spite of the fact that „Pit" 
has its value as a series of portraits, it was somewhat 
unnecessary to single them out and show them at this 
exhibition.

The bronze composition of „Pit" is on show perm
anently in the Skopje Art Gallery. It occupies the central 
part of the area under the cupola (the Gallery was pre
viously a Turkish bath), where the light falls in a strict 
vertical line from the opening in the middle of the cupola, 
thus contributing much to the associations and what is 
certainly the stage-like placing of the group. The figures 
are up to their knees in water, the mud of „dead water", 
their eyes fixed on the distant ray of light - the ray of 
hope. Thus with this link between the old Islamic archi
tecture and the modern sculpture we come closer to an 
authentic impression of the atmosphere in which the tra
gic group lives and dies.

„The Wounded Partisan" is from the same year of 
1958, but is without similar sculptural pretensions; it ex
presses its feelings, pain and powerlessness in a rough 
manner with the mass freely treated. The wounded parti
san leans on a rifle, raising the upper part of his body li
ke „the wounded lioness" in a contraction of pain. It can 
be said that Todorovski is here playing with the dancing, 
bold surface and ridding himself of the problems of the 
„Pit". But Todorovski was to live with „Pit" for a long ti
me yet as an inspiration and an obligation owing to its 
sculptural value. The memories of the drama awakened 



зан се потпира co пушка, горниот дел на телото го из- 
дигнува како „ранета лавица“ во болен грч. Може да 
се рече дека Тодоровски се игра co разиграната, 
смела површина, ослободувајќи се од проблемот на 
„Јама". Но Тодоровски уште долго ќе ја носи „Јама“ 
како инспирација и обврска на нејзината скулпторска 
вредност. Разбудените сеќавања за драмата ќе про- 
должат да живеат во неговата пластична визија. Него- 
вата инспирација и натаму ќе се базира исклучително 
врз историското сиже и врз романтичното сфаќање 
во претставите на народниот гениј. Во овој период 
Тодоровски повеќе отколку и да е порано ја изразува 
својата самокритичност, така што многу од делата не 
зачувал или ги сфаќал како појдовна точка — идеја за 
некоја скулпторска реализација.

Во својот скулпторски опус, дел од својата про- 
фесионална активност Тодоровски посветува на над- 
гробната (споменичка) пластика, главно на портретот. 
Секако дека ваквите лортрети ја немаат онаа дослед- 
ност и интенција на неговите стилски преокупации по- 
ради специфичната природа на нивната намена. 
Меѓутоа, Тодоровски и во некои од нив успева, покрај 
натуралистичко-дескриптивен третман, да примени 
стилизација на формата и експресивност на карактер- 
ниот израз. Таков е случајот co портретот „Селанка' 
од 1960 година, кој ги има сите својства и споменати- 
те специфичности, а исто така и решени ликовни кано- 
ни што си ги поставил пред себе авторот Овој пор- 
трет ќе има особена важност петнаесет години по- 
доцна, кога ќе му послужи на Тодоровски како при- 
мер за неговото монументално дело „Македонска 
пиета" (1977), во нешто идеализираниот портрет на 
мајката. Портретот „Селанка" (мајка), во својата пла- 
стична организација, ги содржи формите на веќе сим- 
болизираниот дух на мајката и интимното скулпторско 
предубедување за претставата на мајка.

Друга скулптура од 1960 година е фигурата „Де- 
војка“, која во својот стилски и идеен третман прет- 
ставува спротивност на портретот за кој зборувавме. 
Во ова дело (акт) Тодоровски се сосредоточува на 
женска фигура — co интегриран волумен и изразена 
опсервација. Карактеристичното движење најверојат- 
но сугерира извесно дејство (тоалета) што оваа 
скулпторска, фигуративна концепција во извесна 
смисла ja доближува до сликарската концепција на 
„Капачка" од Јован Биелиќ Во некои толкувања на 
скулпторската мисла и стилското определување на 
скулпторот Тодоровски се наведува дека во својот 
опус претрпел влијание, односно поуки од истакнати 
уметници на европската и нашата современа скулпту- 
ра. Во еден таков приказ Борис Петковски пишува: 
„Ликовите и епизодите од национална историја се 
третирани co скулпторски јазик, кој се движи во рам- 
ките на карактеристични стилски ознаки: далечни 
сеќавања на Бурдел, Роден, Мештровиќ, Аугустинчиќ, 
раната фаза на Бакиќ — воопшто на експресионизмот 
(„коригираниот"), реалистично-симболичните и лирски 
настојувања.1'22 Петковски, во овој случај, сосем до- 
бро забележува, употребувајќи ги зборовите „далечни 
сеќавања", зашто тешко би можело да се укаже на 

by it were to continue to breathe in his vision of form. 
His inspiration was to go on being based exclusively on 
historical subjects and on the romantic concept in re
presentations of the national genius. In this period Todo- 
rovski expressed his self-criticism much more than was 
the case previously, so that he did not preserve many of 
his works, or conceived them as starting points or ideas 
for another form of sculptural realisation.

Todorovski devoted a part of his professional acti
vity as a sculptor to memoria stones, mainly portraits. 
These portraits certainly lack the consistency and intent 
of stylistic preoccupations in applying a stylisation of 
form and expressiveness of character to some of these, 
over and above the naturalistic and descriptive treat
ment. This is the case with the portrait „Village Woman'1 
of 1960, which has all the distinctive features mentioned, 
but also solutions to artistic canons which the artist was 
considering. This portrait was to have a particular impor
tance fifteen years later when it served Todorovski as a 
model for his monumental work. „Macedonian Pieta“, 
(1977), in the rather idealised portrait of the mother. The 
portrait of the „Village Woman" (mother) has within it the 
form of the already symbolised spirit of the mother in its 
plastic organisation, as well as the personal image of the 
sculptor of motherhood.

Another sculpture from 1960 is the figure of „Girl" 
which provides a contrast to the portrait just under dis
cussion in its treatment of the style and idea. In this nu
de Todorovski concentrates on the female figure with an 
integrated volume and expressed observation. The cha
racteristic movement represented probably suggests 
the action of dressing which, to a certain extent, brings 
this figurative sculpture close to the concept in painting 
of Jovan Bijelic’s „Woman Bathing".

In certain interpretations of Todorovski's sculptural 
thought and stylistic commitment he is cited as having 
undergone the influence, or at least the lessons, of the 
distinguished artists of European and Yugoslav „The fi
gures and episodes from our national history are treated 
in a sculptural language which moves within the frame
work of characteristic stylistic indications: distant me
mories of Bourdelle, Rodin, Mestrovic, Augustinbic, Ba- 
kic’s early phase, expressionism („corrected") in gene
ral, realistic and symbolic strivings, as well as lyrical 
ones".22 In this case Petkovski makes a perfectly valid 
remark, using the words „distant memories", for it would 
be difficult to point to any work which would contain any 
closer stylistic reminders. Nevertheless, the figure of 
„Partisan" from 1961 does have its Bourdelle leanings 
(„Hercules the Archer") which may be accidental, but it 
is also a strong image of a fighter, legs astride, in which 
the anatomical impressiveness is a logical consequence 
of his elan and an attribute of the concept of the 
sculpture. The pieces of clothing are also adapted to this 
anatomical tension and its formal role is reduced to a mi
nimum. In its psychological and physical attitude „Parti
san" is the archetype of a decisive muscular man who 
waits prepared, conscious of his strength and the impor
tance of his mission.



кое било дело што би имало поблиски стилски 
сеќавања. Меѓутоа, фигурата „Партизан" од 1961 го- 
дина ја има својата, можеби случајна, бурделовска 
ориентација (Херкул-стрелец), тоа е исто така силна, 
расчекорена претстава на борец во кој анатомската 

/ впечатливост е логична последица од неговиот силен 
замав и идејната атрибуција. Кон таквата анатомска 
тензија се лриспособени и деловите на облеката, a 
нејзината формална улога е сведена на минимум. Co 
психофизичкиот став „Партизан“ е олицетворение на 
решителен мускулозен човек, кој спремно чека све- 
сен за својата сила и за важноста на својата мисија.

Една од првите изведени скулптури-споменици 
(по браќата Миладиновци во Струга) е натпојасната 
фигура на македонскиот револуционер и поет Кочо 
Рацин од 1964 година во Титов Велес. Во споменикот 
на Рацин Тодоровски првпат се соочува co простор- 
ната егзистенција на движењето во егзалтираната 
мажествена претстава на поетот-револуционер. До- 
дека во споменикот „Браќа Миладиновци" го решава 
проблемот на групниот портрет и композициската орг- 
анизација, Рацин е симболизиран народен гениј. Co 
елоквентен израз и гест, co поглед вперен во просто- 
рот и иднината. поставен е да егзистира и да биде во 
постојан контакт co својата средина: како учител, го- 
ворник и како толкувач на поетската реч и револуцио- 
нерната мисла Тодоровски го конципира Рацин како 
гол атлет co една невообичаена и смела појава, 
Имено, Рацин co левата рака говори, а десната му е 
спуштена (привидно) покрај снажното тело, како да е 
подготвен секој момент да потегне (замислено) ору- 
жје. Необично и смело е поставена токму десната ра- 
ка, која co својата должина ја преминува горната пов- 
ршина на постаментот, a co тоа и хоризонталниот пре- 
сек на екстремитетите (спојот на торзото co поста- 
ментот). За да го оправда и да воспостави рамнотежа 
во оваа постапка, Тодоровски постаментот го вклучу- 
ва како рамноправен дел од фигурата. Тоа го постиг- 
нува на тој начин што драперијата ја поставува во ло- 
гичен пад да го преминува постаментот, но од левата 
страна.

Иако не го достигнува ликовното значење на 
композицијата „Јама“ и ја нема онаа суштинска и 
жива драмска подлога, „Св Климент" (првиот сло- 
венски просветител) има свои исклучителни и карак- 
теристични вредности, кои се забележуваат во мону- 
менталното, продуховено скулпторско третирање. 
Скулптурата „Св. Климент" е всушност само дослед- 
но и студиозно сфатена скица за споменик co мону- 
ментална димензија. Овој споменик требаше да биде 
лоциран на брегот на Охридското Езеро, како силен 
монумент на речит гест. Самата фигура на св Климент 
требало да биде висока околу 3 м. co чија доминација 
во просторот уметникот сака да ја истакне неговата 
психофизичка впечатливост и хуманата просветителс- 
ка идејност.До изведување на споменикот се уште не 
е дојдено. Без оглед дека овој, постоен „Св. Кли- 
мент“ е само извонредна скица, тој претставува 
складна и сигурна целина. Свети Климент. co широко 
движење, односно co ставот на рацете (орант), по-

One of Todorovski’s first memorial sculptures to 
be executed (after „The Miladinov Brothers" in Struga) is 
the bust of the Macedonian revolutionary and poet, 
Koco Racin, done in 1964 in Titov Veles. In this monu
ment to Racin the sculptor first came to grips with the 
spatial existence of movement in his exalted, mature re
presentation of the poet-revolutionary. While in „The Mi
ladinov Brothers" monument he had solved the problem 
of group portraits and the organisation of composition, 
Racin is here the symbol of the national genius. With his 
eloquent expression and gesture, his eyes fixed in spa
ce and on the future, he is placed to stand in constant 
contact with his environment — as teacher, speaker and 
as interpreter of poetry and revolutionary thought. Todo- 
rovski conceives Racin as a naked athlete of unusual 
and bold appearance. With his left hand Racin speaks, 
while his right is apparently hanging beside his strong 
body, as if ready at any moment to draw a gun. That right 
hand is placed in an unusual and bold manner, overre
aching the upper surface of the base with its length and 
so also the horizontal section of the extremities (the join 
of the torso with the base). In order to justify and balan
ce this approach, Todorovski includes the base as an 
equal part of the figure. He achieves this by placing the 
drapery in a logical fall, overlapping the base on the 
left-hand side.

Although it has not attained the artistic significan
ce of „Pit" and lacks the essential and living dramatic ba
sis of that composition, „St. Clement" (the first educator 
of the Slavs) has its own exceptional and characteristic 
qualities which can be noted in the monumental and in
spiring sculptural treatment. The sculpture of St. Cle
ment is in fact only a consistently and studiously concei
ved sketch for a monument. It was to have been located 
on the shores of Lake Ohrid as a strong monument with 
an eloquent gesture. The figure of St. Clement himself 
was to have been about three metres tall, with his domi
nation of space intended by the artist to emphasise his 
psychological and physical impressiveness and humane 
idealism as an educator. This monument has still not 
been made. Regardless of the fact that this „St. Cle
ment" is only an outstanding sketch, it represents a har
monious and confident whole In his wide movement of 
the hands, „St. Clement" shows the symbol of his te
aching, his missionary ideal, with his left hand; while his 
right gives the blessing but also beckons. His monk's 
cassock is rendered in simplified vertical folds, which 
contributes to the fact that the details of the head and 
hands gain in impressiveness and ideological character 
against what is almost a schematisation. In this idea of 
sculpture Todorovski comes close to Ivan Mestrovic’s 
Gundulic monument in some elements. Yet the similarity 
primarily emerges from the parallels between St.Cle- 
ment’s and Gundulic's spiritual missions and lives as 
educators and the fact that their manner of dress and so 
forth was fixed and limited. Mestrovic’s „Gundulic" is 
energetic in its observation of philosophy and thought 
with a kind of inner gesture which radiates with an inner 
energy and over its surroundings, „St.Clement" is a mild, 
static figure which attracts and impresses with its con- 



кажува: co левата покажува свиток-симболот на сво- 
ето учење, т.е. на мисионерската идеја, додека co 
десната благословува, но и повикува. Неговата духов- 
ничка риза е дадена co упростени набори на вертика- 
лите, што придонесува во тој, речиси, шематизам де- 
талите на главата и на рацете да добиваат во својата 
впечатливост и идејност. Во оваа скулпторска идеја 
Тодоровски, во некои елементи, му се доближува на 
Иван Мештровиќ, односно на неговот споменик на 
Гргур Нински. Меѓутоа, сличноста произлегува пред 
се од нивните Климент — Гргур Нински, слични 
животни и духовни мисии на просветители, кои пак се 
определени и условени co нивниот начин на облекува- 
ње сл. „Гргур Нински“ на Мештровиќ е енергичен во 
филозофско-мисловна опсервација co некој внатре- 
шен гест што зрачи co некоја внатрешна енергија врз 
својата средина: „Св. Климент1' е блага статична фигу- 
ра што привлекува и импонира co својата убедлива. 
благородна порака, co отворен гест /движење/ и ис- 
клучително достоинство, Оваа скица е излиена во 
бронза.

Четири години подоцна, Димо Тодоровски ја 
создава главата на св. Климент како студија, односно 
детаљ — co очигледна намера да ги истакне сите кар- 
актеристични особини и внатрешни импулси на голе- 
миот просветител. Во овој моменттешко е да се рече 
дали Тодоровски успеал во својата првобитна наме- 
ра. За овој портрет Антоние Николовски пишува: 
„Гледајќи го овој лик, ние имаме претстава за човек 
духовник, мислител и интелектуалец. Во поглед на це- 
лосната реализација, раскошно предадената брада на 
извесен начинго окупира вниманието на гледачот."3 
Во овој текст не е сосем јасно дали Николовски ја ку- 
ди или ја фали „раскошно предадената брада". Пос- 
ледново, секако, во овој момент не би било толку 
важно. зашто и самиот автор Тодоровски. токму по- 
ради некои недостатоци во обработката на брадата, 
смета дека ова дело не е конечно. Во разговор на 
оваа тема, Тодоровски ја подвлекува својата намера 
да работи на овој своевиден проблем.

Во текстов, во неколку наврати, стана збор за 
веќе познатата самокритичност и личното вреднува- 
ње на сопственото уметничко дело од страна на То- 
доровски. За тој специфичен проблем пишува Борис 
Петковски, по повод добивањето на наградата за 
животно дело (1968). Петковски пишува за значењето 
и местото што го зазема Тодоровски во современата 
македонска уметност, особено во скулптурата, за 
стилските одлики и за самокритичноста: „Кај Тодо- 
ровски овој момент е драматично подвлечен и co на- 
гласена самокритичност на уметникот кон сопствено- 
то творештво; условен е co онаа исклучително ури- 
вачка критичност спрема оние свои дела во кои умет- 
никот не ја почувствувал усогласеност помеѓу време- 
то, својата личност и остварената уметничка визија во 
даденото дело. Оттаму творештвото на Тодоровски 
не е мерливо само по бројот на творбите низ кои тоа 
се изразува, туку и co онаа особена димензија во ум- 
етничката постапка на уметникот чии професионални и 
етички компоненти претставуваат посебен придонес 

vincing, noble message, its open gesture of movement 
and its exceptional dignity. This sketch was cast in bron
ze.

Four years later Dimo Todorovski did the head of 
St. Clement as a study, or rather a detail, with the evi
dent intention of bringing out all the characteristic traits 
and inner impulses of this great teacher. It is difficult to 
say whether Todorovski succeeded in this primary inten
tion. Antonie Nikolovski writes of this portrait: „When we 
consider this figure we have the impression of a relig
ious, thinking and intellectual man. As regards the com
plete composition, the long flowing beard tends to dis
tract the observer's attention"3. It is not completely cle
ar here whether Nikolovski is criticising „the long flowing 
beard" or praising it. This would certainly not be so im
portant had not the artist himself considered that this 
work is unifinished, precisely because of certain short
comings in the working of the beard. In a conversation 
on this theme, Todorovski stressed his intention of wor
king on this problem.

The question of this sculptor's already well-known 
self-criticism and personal assessment of his work has 
been mentioned several times here. Boris Petkovski 
wrote on this specific problem on the occasion of Todo- 
rovski's being awarded the prize for his life-work in 1968. 
Petkovski writes of Todorovski's importance and the pla
ce which he occupies in modern Macedonian art, espe
cially sculpture, of his stylistic features and self-criti
cism: „This event is also dramatically underlined for To
dorovski by his strong self-criticism of his own work; it 
is conditioned by an unusually destructive criticism to- 
wars those works in which the artist did not feel a har
monization between the time, his personality and the ar
tistic vision of the given work he had created. Hence To
dorovski's work is not only measurable in terms of the 
number of works in which this is expressed, but also ac
cording to that particular dimension in the artist's appro
ach, the professional and ethical components of which 
represent a special contribution to our national cultu
re"4. Greater attention is here paid to this problem, 
owing to the fact that Todorovski exercised an unusually 
rigorous judgement of his works in the second half of 
the sixties and approached, or rather confronted, him
self and his work with a certain resignation. The natural 
consequence of this attitude was that few works remain 
from this period; among others, the portrait of „Krste Mi- 
sirkov" from 1966 is extant, worked in the spirit of reali
stic trends. From 1967 only the small relief, conceived 
almost as a plaque, of „Straso Pindzur — Josif Josifovs- 
ki-Svestarot“ remains. This double portrait in profile 
brings out the subjects' characteristic traits in a lively 
expressive spirit. The work is cast in bronze and applied 
to a flat surface.

The prize for his life-work which Todorovski was 
awarded in 1968 certainly gave him more self-confidence 
and creative strength. In a conversation on this occasion 
he was asked what this prize meant to him and he re
plied in the usual way: „Recognition and also an obliga
tion to work even more"6. With his new commitment To
dorovski showed that this was not just a platitude, for 



за нашата национална култура”.24 На ова место намер- 
џо му е посветено поголемо внимание на овој сво- 
евиден проблем, зашто Тодоровски во втората поло- 
вина на седмата деценија искажува исклучително ри- 
горозен суд за своите дела, a co извесна резигнација 
се поставува, може да се рече — се конфронтира, 
спрема себеси и спрема своето дело. На ваквиот од- 
нос му оди во прилог фактот дека од овој период ост- 
анале мал број творби; меѓу другите, зачуван е пор- 
третот „Крсте Мисирков” од 1966 година, работен во 
духот на реалистичките тенденции. Од 1967 година е 
зачуван само малиот релјеф, сфатен речиси како пла- 
кета, „Страшо Пинџур — Јосиф Јосифовски-Свешта- 
рот“. Овој двоен портрет (профил) ги истакнува кар- 
актерните особини во жив експресивен дух. Делото е 
изведено во бронза и аплицирано на рамна површина.

Наградата за животно дело која Тодоровски ја 
добива во 1968 година сигурно му дава повеќе само- 
доверба и творечка сила. Во еден пригоден разговор, 
на прашањето што за него претставува оваа награда, 
Тодоровски ќе одговори. co вообичаена фраза: 
„Признание, а во исто време и обврска уште повеќе 
да работам“.гв Co своето ново ангажирање Тодо- 
ровски покажа дека тоа не било само фраза, зашто 
токму истата година, на изложбата „Нашето историско 
минато”, во Скопје се појави co необично сфатена 
скулптура „Мечкин камен”. Оваа скулптура, по својата 
идејна ориентација, се врзува за илинденската леген- 
да, која Тодоровски и порано ја обработувал. И токму 
во првото илинденско истражување („Илинден 1903“) 
можеме да ги најдеме пластичните примери за 
скулптурата’„Мечкин Камен”. И „Мечкин Камен”, како 
и „Свети Климент“, требаше да биде монументален 
колос, човек-карпа или некоја метаморфоза на човек 
во карпа — симбол. Поради својот вроден стремеж 
за моделирање и „естетските принципи на реализ- 
мот”, како и истакнатата моделација на детаљот, оваа 
првобитна идеја не. е целосно остварена. Според иде- 
јата да го претстави човекот на камен, кој се претвора 
во камен, co камен се бори и се брани од мамутот до 
човекот-непријател, ја загрозуваат неговата слобода и 
егзистенција. Тодоровски и во овој случај му е досле- 
ден на својот пластичен израз, а пред се му е досле- 
ден на човекот. „За Тодоровски скулптурата е секо- 
гаш чувствителна концентрација на човекот, на него- 
вата судбина и историски активитет: возбудата пред 
херојското, силното и монументалното го условила 
ликовното движење на овој уметник. Неговата 
скулптура е вознемирена, создадена co силни, масив- 
ни, робусни, но ретко мирни и интимни облици“.г6 Во 
овој случај пластичната претстава на крушевскиот ју- 
нак — илинденската легенда, не е во доволна мера 
...,с14лна, масивна и робустна”, што ја намалува нејзи- 
ната првична скулпторска и мотивска идејност. Тодо- 
ровски го отфрла класичниот правилен фундамент 
(коцката), односно му дава неправилна форма, co на- 
мера да асоцира на карпа која co својата маса целос- 
но го исполнува меѓупросторот на расчекорените, 
стабилни нозе. Фигурата натаму продолжува (израсну- 
ва) во херкуловско тело, co послободна анатомска 

that same year he appeared at the exhibition of „Our Hi
storic Past” in Skopje with an unusually conceived 
sculpture called „Bear Rock”. This sculpture is linked in 
its inspiration with the legend of llinden, which Todo- 
rovski had also worked on earlier. And it is precisely in 
his first study of llinden („llinden 1903“) that we can find 
the formal models for „Bear Rock”. Like „St. Clement" 
this sculpture was to have been a colossal monument, a 
man of rock or some metamorphosis of man into a sym
bol in rock. Owing to Todorovski's innate yearnings to 
model and„the aesthetic principles of realism”, as well 
as the evident modelling of the details, this original idea 
was not fully realised. From the idea of representing sto
ne-age man transformed into stone, fighting with stone 
and defending himself from the mammoth, came the 
idea of man, the enemy, who imperils his freedom and 
existence. Todorovski is again faithful to his means of 
plastic expression in this case, but is primarily faithful to 
mankind. „For Todorovski, sculpture is always a sensiti
ve concentration of mankind, its destiny and historical 
activity: awe before the heroic, the strong and the mo
numental have conditioned this sculptor's movement in 
art. His sculpture is restless, created with strong, massi
ve, robust shapes but rarely with calm and intimate 
ones”28. In this case the representation of the hero of 
Krusevo and the legend of llinden is not sufficiently 
„strong, massive and robust”, a fact which reduces its 
prime ideological content as sculpture and theme. Todo
rovski rejects the classically proper base of a cube, or 
rather does not give it the correct form, with the inten
tion of making an association with rock, filling the space 
completely with its mass in between the legs, which 
stand solidly apart. The figure from there grows into a 
Herculean body with a free anatomical interpretation and 
finishes in a great rock, which the hero is throwing 
against the enemy at that moment. Time and time again 
Todorovski cannot abandon mankind to speak of himself 
and his eternal struggle for existence in a human way. 
The symbol is not free of a narrative aspect and the inti
mate contact between the artist and the man. „Always 
faithful to the realisticaly shaped form, Todorovski 
stands aside from the extremes of modern sculpture”27. 
„Bear Rock” was cast in bronze and is on permanent ex
hibition at the Skopje Museum of Modern Art.

After his small figurine of „Grape Picker” in 1942, 
Todorovski made another „Grape Picker”, whch is con
siderably larger than life-size, for the outdoor exhibition 
of sculptures in the City Park in 1968. After „Partisan”, 
the sculpture which was conceived along wholly cubist 
lines, „Grape Picker" is the second work in which a cu
bist commitment is present alongside the realist appro
ach. This synthesis did not lead to the best of results, so 
that it can rightly be considered one of Todorovski's mo
re pedestrian sculptures. Perhaps the inappropriate 
concrete material also contributes to the stiff form and 
repressed effect. This is also Todorovski's only sculpture 
done in concrete. The small figurine of 1942 has far more 
life and expressiveness. It is interesting that Antonie Ni- 
kolovski bypasses this sclpture in his monograph, for it 



интерпретација, а завршува co голема карпа — камен 
што јунакот, во тој миг, ја фрла врз непријателот. Којз- 
нае по којпат Тодоровски не може да го запостави 
човекот — човечки да ја раскаже неговата интима и 
вечната борба за опстанок. Симболот не е ослободен 
од нарацијата и од интимниот контакт на уметникот co 
човекот. „Секогаш доследен на реалистички обликув- 
аната форма, Тодоровски останува понастрана од ек- 
стремистичката современа скулптура".27 (Скулптурата 
„Мечкин Камен" е излеана во бронза и се наоѓа во по- 
стојаната изложба на Музејот на современата умет- 
ност во Скопје).

Според „Гроздоберка", фигурина од 1942 годи- 
на, Тодоровски во 1968 година, за изложбата на 
скулптури во слободен простор (Градски парк), соз- 
дава „Гроздоберка", значително покрупна од природ- 
ната големина. Покрај скулптурата „Партизан", која е 
целосно во кубистичка концепција, „Гроздоберка" е 
второ дело кај кое, покрај реалистичката постапка, е 
присутно и кубистичко определување. Оваа синтеза 
не резултирала најдобро, па ова дело co право може 
да се смета за просечна скулпторска продукција на 
Тодоровски. Можеби за крутата форма и воздржа- 
ниот впечаток придонесува и несоодветниот матери- 
јал-бетон. Ова е наедно и единствена скулптура што е 
реализирана во бетон. Малата фигурина од 1942 годи- 
на има далеку повеќе живот и експресивно пластично 
доживување. Интересно е дека Антоние Николовски 
во својата монографија оваа скулптура ја заобиколу- 
ва, зашто е тешко да се поверува и претпостави дека 
не знае за неа. Како што веќе се истакна, „Гроздобер- 
ка“ се наоѓа во скопскиот Градски парк и до денес е 
сосем добро зачувана.

is hard to believe that the did not know of it. „Grape 
Picker" is still in the Skopje City Park and is well preser
ved.

СПОМЕНИЧКА ПЛАСТИКА

За наредните неколку години карактеристично е 
уметничкото ангажирање на Тодоровски во споме- 
ничката пластика, односно на проекти и остварувања 
на споменичката скулптура. За споменикот „На илин- 
денецот" во востаничкото Крушево, Тодоровски во 
1970 година предлага скица co евидентни индивиду- 
алистички стремежи. Овој споменик уште не е реали- 
зиран бидејќи одборот за подигање на споменикот не 
е согласен co формалниот третман на облеката. Едни- 
те се за народна носија, а другите за европеизација, 
како што е главно презентирана на постојната скица.

Во меѓувреме Тодоровски ги почнува подготов- 
ките за својот прв монументален јавен споменик на 
паднатите борци. Споменикот е поставен во 1972 го- 
дина во селото Трница.

Официјалниот назив на овој споменик е „Спо- 
меник на паднатите борци од НОВ во село Трница". 
„Колосот од Трница" е наслов на критичкиот осврт на 
Соња Абаџиева-Димитрова, која во првиот дел на 
овој текст пишува топло и човечки за местото и значе- 
њето (историско) на овој споменик, додека во вто- 
риоТдел пишува за ликовната проблематика и за ком- 
позициската организација на споменикот. И овој сло-

MEMORIALS

Todorovski's artistic commitment to memorial 
sculpture was typical of the next few years. In 1970 he 
put forward a sketch with evident individualistic aspira
tions for the memorial „To the llinden Man" in Krusevo, 
the town of the Uprising. This memorial has still not been 
made because the committee for the erection of the me
morial has not agreed on the formal treatment of the 
clothing. Some members are for national costume and 
others for its Europeanisation, as it is mainly presented 
in the sculptor's sketch.

In the meantime Todorovski began his preparation 
for his first large public memorial to the fallen. It was 
erected in the village of Trnica in 1972.

The oficial title of this memorial is „Memorial to the 
Fallen of the Village of Trnica in the National Liberation 
War". Sonja Abadzieva-Dimitrova's title in her review is 
„The Colossus of Trnica". In the first part of the review 
she writes warmly and personally of the place and histo
rical significance of this memorial, while the second part 
concerns the artistic problems involved and the compo
sition. This memorial also has a text in some sense, 
which is engraved on it and gives it an interpretation and 
poetic sense: —



меник, во извесна смисла, има мото, односно текст 
што е испишан на самиот споменик и му дава тексту- 
ално толкување и поетска смисла:

„појдовте млади и нежни
во виорот на времето 
сенката ви ја чува 
кротка земја на Бистра 
на големото време 
ја меша вашата вишна непокора 
co нашата љубов и болка"
Споменикот е реализиран во два дела: слобод- 

на монументална фигура на борец од народот (обле- 
чен во мијачка носија) и релјеф како заднина co тема 
од борбата, социјалното и „пасторалното”. Слична 
композициска ориентација Тодоровски веќе приме- 
нил во проект-скицата за споменикот на Маркс и Ен- 
гелс во Белград, кој, како што веќе се наспомна не е 
реализиран.

Фигурата на борецот е висока околу 3 м. Во пла- 
стичниот третман доаѓа до нова симбиоза на реали- 
стичкиот и кубистичкиот израз, што е многу поуспе- 
шно спроведено одошто кај анализираната „Гроздо- 
берка“. „На растојание од неколку метри зад фигурата 
на борецот, кој „бдее над мирните жители”, се наоѓа 
релјеф поделен на три групи или целини, a co својата 
нарација го намалува експресивниот впечаток на це- 
лината.” Соња Абаџиева-Димитрова добро ги забеле- 
жува осцилирањето и стилската несообразеност на 
фигурата и релјефот во споменичната концепција. „Од 
ликовно-естетски аспект, релјефот ја нема експресив- 
ната моќ на скулптурата и се јавува во функција на до- 
даден, дополнителен елемент“.гв Во суштина, Тодо- 
ровски сепак добро ја поставил целината на спомени- 
кот, во што му помага добрата конфигурација на тере- 
нот, односно уметникот својата концепција ја градел и 
приспособувал кон овој битен момент. Сите овие об- 
јективни елементи на синтезата многу придонесуваат 
овој „колос” ненаметливо да доминира во мирниот 
недопрен пејзаж и да не го нарушува природното 
единство на ненаселената средина.

Веднаш по реализацијата на споменикот во 
Трница, Тодоровски го почнува и го завршува вториот 
споменик на жртвите на фашизмот во селото Дабни- 
ца. Меѓутоа, и овде конфигурацијата на теренот, во 
подножјето на планината Козјак (кај местото Завој, 
покрај Дабничка Река), диктирала сосем поинаква 
концепција, што всушност Тодоровски го искористил 
co природни средства и можност да ја изрази својата 
скулпторска мисла. Во суштина, осамената фигура е 
централната личност на овој споменичен комплекс a 
веќе позната, зашто е позајмена и се разбира зголе- 
мена од комлозицијата „Јама” и вклопена во сосем 
поинаква концепција и простор. Фигурата на ранетиот 
е поставена врз природно обликувана карпа, во прко- 
сен, но сепак немоќен грч. Околу неа се лоставени 
пак природни карпи што симболично ги претставуваат 
стреланите патриоти од селото Дабница. Ранетиот е 
нешто поголем од природната големина. Излеан е во 
бронза, која co време ја добива- карактеристичната 
патина (оксидирана бронза), co која извонредно се 

you set out young and tender 
into the whirlwind of the time 
the mild land of Bistra 
preserved your shadow 
in the time of greatness 
it mixes your grand defiance 
with our love and pain

The memorial consists of two parts: the tree mo
numental figure of a village fighter (dressed in the Mijaci 
costume), and the relief, which acts as a background on 
the theme of struggle, both social and „pastoral", Todo- 
rovski had already employed a similar form of composi
tion in his project for the memorial to Marx and Engels in 
Belgrade which was not carried out, as has already been 
mentioned.

The figure of the fighter is about three meters tall. 
There is a new symbiosis of the realistic and cubist ex
pression in the treatment of form which is much more 
successfully carried ou than in „Grape Picker”. At a di
stance of a few metres behind the figure of the fighter, 
who keeps watch over the peaceful inhabitants, is a re
lief divided into three groups or entities, which reduces 
the expressive effect of the whole with its narrative 
aspect. Sonja Abadzieva-Dimitrova has remarked on the 
oscillation and stylistic incompatibility of the figure and 
the relief in the concept of the memorial. „From the arti
stic and aesthetic point of view, the relief does not have 
the expressive power of the sculpture and seems to 
function as an added, supplementary element”28. In es
sence Todorovski has certainly placed the memorial as a 
whole well, aided by the fabourable geographical confi
guration; in other words, the artist has built up his con
ception and adapted it to this vital factor. All these ob
jective elements in synthesis cntribute a great deal to 
the fact that this „colossus” does not impose on the 
quiet untouched landscape, nor ruin the natural unity of 
the inhabited area.

Immediately after finishing the memorial in Trnica, 
Todorovski began and finished his second memorial to 
the victims of Fascism in the village of Dabnica. Here, 
too, the geographical configuration in the foothills of 
Mount Kozjak (near Zavoj by the River Dabnica) dictated 
a completely different concept, a fact which Todorovski 
indeed used to express his idea for the sculpture with 
the means and opportunities offered by Nature. The lo
vely central figure of this memorial complex is essentially 
already familiar, since it is borrowed from „Pit” and, of 
course, made larger and set in a completely different 
concept and space. The figure of the wounded fighter is 
placed on a naturally shaped rock in a defiant, and yet 
impotent, convulsion. Around it natural rocks are again 
placed, symbolically representing the shot patriots of 
the village of Dabnica. The wounded fighter is somewhat 
larger than life-size. The sculpture is cast in bronze and 
has acquired the characteristic patina of oxydization, 
thus beautifully fitting in with the natural surroundings 
and the granite rocks as symbols. The memorial is sur
rounded by a low wall at the entrance of which a plaque 
has been placed with the names of the fallen and their 
message „That it may not be forgotten”.



вклопува во природниот амбиент и co гранитните кар- 
пи, односно симболи. Споменикот е опкружен co ни- 
зок ѕид, на чиј влез е поставена спомен-плоча co ими- 
њата на жртвите и нивната порака „да не се забора- 
ви*.

По повеќе од четириесет години неуморна рабо- 
та над скулпторската проблематика, Тодоровски се 
осмелил да се фати во костец co една од најстарите, 
најизведувани и, наедно најтешките тематско-компо- 
зициски поставености — лиетата. Според зборовите 
на Тодоровски," ... идејата за пиета ја носам уште од 
почетокот на творештвото, кога co длабока тага и пие- 
тет ги гледав нашите мајки како на своите гради ги 
прибиваат своите мртви деца, а немаат повеќе ниту 
глас, ниту солзи, останала само надежта и невидено 
човечко достоинство и гордост."29 Покрај оваа, дла- 
боко доживеана драматична импресија, Тодоровски 
ја носел во себе скриената желба да се испроба на 
оваа прочуена тема, односно композиција и да ја до- 
каже својата уметничка зрелост и скулпторска сила. 
Во овој цитиран разговор Тодоровски истакнува дека 
досега четирипати се обидувал да создаде пиета, но 
никогаш немал доволно сили и можности. Затоа чекал 
да стивнат во него живите емотивни впечатоци за да 
размислува и создава спокојно, т.е. да биде повеќе 
уметник отколку чувствителен, импулсивен посма- 
трач. Судејќи по ова компактно дело, односно по ко- 
нечната реализација, Тодоровски сосем успеал.

Еден од најголемите проблеми што се јавуваат 
при работата над пиетата е нејзината композициска 
сообразеност. Зашто, како да се постигне да дејству- 
ва природно една жена-мајка во скутот да држи воз- 
расен мртов маж - синот. Овој проблем сигурно сво- 
евремено го преокупирал и генијалниот Микеланџело. 
Тодоровски на сличен начин го дава голото мртво Te
no (не на Христа) во скутот на облечената мајка. Но 
сообразеноста што се јавува како вечен проблем се 
постигнува и на друг начин, т.е. co богата драперија 
што во случајов заменува одар, а не предизвикува 
композициска и анатомска нелогичност. Мајката е 
претставена во национална стилизирана носија, како 
симбол и достоинствен лик на партизанска мајка. Кога 
зборувавме за надгробниот портрет „Селанка", се 
спомна дека ќе има влијание врз нешто идеализиран- 
иот портрет (глава) на мајката од пиета. Меѓутоа, овој 
лик во својата концепција се доближува до „Мајка" 
од Мештровиќ и сосем е можно дека е тоа последица 
од нивните спомнати универзалности, условености и 
создавањето определен тип — симболот на мајката.

Фигурата (симболична претстава на синот) на 
мажот е дадена без лретенциозна анатомска дес- 
крипција, но co убедлив впечаток, без лажен патос и е 
втопена во природно обликуваната драперија. Целата 
композиција е сфатена пирамидално, co статична ос- 
нова и co драматичен хоризонтален пресек, односно 
co положбата на опуштеното тело и co исправената 
снажна фигура на мајката. Главата на мајката е, како 
што веќе се кажа, идеализирана, типизирана креација, 
додека портретот — главата на синот — е карактерен 
машки лик ослободен од грч и патетика.

After more than forty years of tireless work with 
sculpture and its problems, Todorovski dared to come 
to grips with one of the oldest, most popular and yet 
most difficult set pieces of theme and composition, that 
of the pieta. According to Todorovski's own words, „I 
have lived with the idea of the pieta from the very begin
ning of my work when, with great sorrow and piety, I 
would watch our mothers clasping their dead children to 
their breasts, with no voice left, nor tears, only hope and 
an unseen human dignity and pride"28. Apart from this 
deephy experienced dramatic impression, Todorovski al
so had a hidden desire to test himself with this famous 
theme and its composition and to prove his artistic ma
turity and strength as a sculptor. In the conversation 
quoted above he stressed that he had already tried to 
make a pieta four times but had never had enough ener
gy or opportunity. He had waited for the living emotional 
impressons in him to fade, so that he might reflect and 
work in tranquillity, that he might be more of an artist 
than a sensitive, impulsive observer. Judging by this 
compact work, or rather by its final realisation, Todo
rovski was completely successful.

One of the greatest problems which appear in the 
making of a pieta is its harmony of composition. For how 
can a natural effect be achieved with a woman, a mother, 
holding a grown dead man, her son, in her lap? This pro
blem certainly also occupied the genius of Michelangelo 
once. In a similar way to the master, Todorovski shows 
the naked corpse (not Christ) in the lap of the fully-clo
thed mother. The eternal problem of compatibility bet
ween the figures is also solved in another way, that is 
with the drapery, which in this case replaces the bier, 
but does not result in any illogicality of composition or 
anatomy. The mother is represented in stylised national 
costume as the symbol and dignified person of the parti
san mother. When the memorial portrait of the „Village 
Woman" was discussed, mention was made of the fact 
that it was to have an infuence on the somewhat ideali
sed portrait („the head") of the mother in the pieta. Ne
vertheless, this figure is close to Mestrovic's „Mother" in 
its conception and it is very likely that this is a conse
quence of their universality, conditioning and the cre
ation of a fixed type — the symbol of motherhood.

The figure of the man (a symbolic representation of 
the son) is without any pretentious anatomical descrip
tion, but has a convincing effect with no fal^e pathos, 
blending into the naturally shaped drapery. The whole 
composition has been conceived as a pyramid with a 
static base and dramatic horizontal section, that is the 
position of the hanging body and the straight, strong fi
gure of the mother. As has already been mentioned, the 
mother s head is of an idealised type, whereas the por
trait of the son’s head shows a man of character free 
from pain and pathos.

The „Macedonian Pieta" was conceived and cast in 
bronze and placed in the hall of the Macedonian Acade
my of Arts and Sciences. It has a well-chosen setting 
but its effect is reduced by the colourful onyx back
ground.



Делото „Македонска пиета" е предвидено и из- 
леано во бронза и е поставено во холот на Македонс- 
ката академија на науките и уметностите. Местото на 
кое е поставена е добро одбрано, но впечатокот го 
намалува богатата (шарена) заднина од оникс.

Гипсената одливка на „Македонска пиета" е 
обоена co бела боја, така што нејзината речиси штоки- 
рана фактура и обработката на полните волумени ги 
доближува можеби до поубедлива финализација во 
мермер. Ова дело е завршено и поставено во 1976 
година во спомнатите околности и простор.

Во ентериерот на Македонската академија на 
науките и уметностите Тодоровски има направено и 
релјеф „Оро“. Всушност, ова е една фолклорна низа 
необично поставена во вертикална положба и концеп- 
ција. За да ја постигне нивната мотивска убедливост, 
Тодоровски ги поставил фигурите цикцак. И во оваа 
композиција (релјеф) архитектурата лошо дејствува 
врз нејзината целост, т.е. хоризонталниот пресек (кат) 
буквално ги пресекол фигуративно-композицискиот 
континуитет и основниот принцип на релјефот. Релје- 
фот „Оро“ е изработен на мермерни плочи како сти- 
лизиран цртеж, односно плиток релјеф.

И по овие пластични задачи, Тодоровски се 
враќа кон портретот, како на своевидна преокупација, 
а често и творечка релаксација.

Кон крајот на 1976 година, Тодоровски го созда- 
ва портретот на скопската оперска пејачка Ана Липша 
Тофовиќ, co сите карактеристични особини и закони 
на добро граден портрет, co секзибилна моделација 
на формата и co карактерна контура на профилот. Во 
овој портрет се насеќава конечното формирање на 
портретската пластична концепција. И овде, како и во 
другите портрети, Тодороески co пластични средства 
ги толкува и истакнува изразот, карактерот, психичка- 
та состојба, а на втор план ја потиснува идеализација- 
та. Портретот на Ана Лилша Тофовиќ тој го ваја спо- 
ред фотографии, што кај портретот сугерира извесно 
сценско однесување, а необично сфатената коса co 
панделка го потенцира впечатокот или ја поврзува co 
некоја драмска личност, односно улога. Поради тој 
впечаток, може да се помисли и на извесна илустра- 
тивност. Меѓутоа, уметникот само идентификувал ед- 
на богата жива личност co нејзиното професионално 
однесување (донекаде вродено). Затоа секакво анти- 
ципирање би било плод на нашето субјвктивно дожи- 
вување, а не суд за една наполно пластична целина.

Во 1977 година Тодоровски го работи спомени- 
кот на револуционерот Саво Савев во Гевгелија.

Овој споменик е реализиран како осамена сто- 
ечка фигура на ниско плато и е лоциран во центарот 
на градот. Фигурата е работена во реалистички дух, 
co нешто помала примена на цврсти кубистички еле- 
менти. Неговиот гест (рака) е силен, а погледот дла- 
бок, продорен и далечен. Фигурата е поставена врз 
каменен постамент, а е излеана во бронза.

Иако последниве години болест ги спречувала 
скулпторскиот конгинуитет и работа на поголеми пла- 
стични зафати, сепак Тодоровски е мошне плоден,

The plaster cast of the sculpture is painted white, 
so that its almost stuccoed structure and the working of 
the full volumes perhaps suggest it might look more 
convincing in marble. „Macedonian Pieta“ was finished 
and placed in its present setting in 1976.

Todorovski also made the relief of „Reel" for the 
interior of the Macedonian Academy of Arts and Scien
ces. This is in fact a series of scenes from folklore with 
an unusual vertical setting and conception. In order to 
achieve a convincing effect, Todorovski placed the figu
res in a zig-zag. The unity of this relief is also badly af
fected by the architecture, for the horizontal section of 
the upper floor literally cuts into the continuity of the fi
gures and composition and into the basic principle of 
the relief. „Reel" is worked in marble tiles in the manner 
of a stylised drawing as a shallow relief.

After these commissions, Todorovski returned to 
the portrait as his own kind of preoccupation and a fre
quent form of creative relaxation. Towards the end of 
1976 he made the portrait of the Skopje opera singer, 
Ana Lipsa Tofovic, according to all the typical features 
and laws of a well-built example of the medium, with 
sensitive modelling of the form and contouring of the 
profile with character. In this work the final crystallisation 
of Todorovski's conception of the portrait in sculpture 
can be sensed. As in his other portraits, he interprets 
and brings out the expression, character and psycholo
gical state by plastic means and pushes idealisation into 
the background. The portrait of Ana Lipsa Tofovic was 
done from photographs, which leads to a suggestion of 
a theatrical pose, while the unusual hairstyle with a band 
heightens this impression, linking the subject with a dra
matic role. As a result there is a certain illustrative nature 
to the portrait. Nevertheless, the artist was simply identi
fying a varied and lively personality with her professional 
persona (which is innate to a certain degree). Thus any 
kind of anticipation of this would be the fruit of our sub
jective experience and not acriticism of the complete 
entity in sculpture.

In 1977 Todorovski worked on the monument to 
Save Savev, the revolutionary, in Gevgelija. It takes the 
form of a lone standing figure on a low base and is loca
ted in the centre of the town. The figure is done in a re
alistic vein with some slight application of solid cubist 
elements. The gesture of the hand is strong, the expres
sion of the eyes deep, keen and distant. The figure is set 
on a stone base and cast in bronze.

Although illness has interrupted the sculptural 
continuity of his work and prevented his undertaking lar
ge commissions during the last few years, Todorovski is 
still very prolific, present on the scene as an exhibitor 
and, of course, faithful to mankind and his relation to life.

It is now a long time since Todorovski worked on 
the theme of stringing tobacco leaves, but he only finis
hed the figure last year (1979). This was the sculpture of 
„String", which shows the static, sitting, symmetrical-fi
gure of a woman stringing tobacco leaves. In its style of 
modelling it bears similarities to „Macedonian Pieta", but 
here the working inclines the sculpture even more to ex
ecution in marble. The first extant plaster cast was pain- 



скулпторски (излагачки) присутен и, се разбира, дос- 
леден на човекот и на неговата животна релација.

Уште одамна Тодоровски работел на тема ниже- 
ње гутун, но таа фигура ја завршил дури минатата, 
1979 година. Станува збор за фигурата „Низа", која е 
поставена како статична седечка и симетрична фигура 
(жена што ниже тутун). Во пластичната обработка, од- 
носно моделација има сличност co „Македонска пие- 
та“, но пластичноста и обработката уште повеќе се 
склони кон нејзина материјализација во камен (мер- 
мер). Зачуваната прва одливка во гипс е обоена co 
бела боја, што го потврдува овој впечаток за финали- 
зација во камен. И оваа фигура е излеана во бронза.

Друга скулптура била изработена ло земјотре- 
сот, кога трагичните настани го инспирирале уметни- 
кот да оствари едно несекојдневно дело co речиси 
надреалистичко и стилско определување и co нагла- 
сена драмска и лирска релација. Имено, фигурата на 
мајката (мртва) е поставена во нелогична анатомска 
хоризонтална положба, што ја толкува и објаснува неј- 
зината физичка состојба, т.е. смртта.

Многу години подоцна, на веќе готовата и co 
времето патинирана фигура, Тодоровски одново соз- 
дава мала фигуричка на дете (зашто првата била 
скршена) и ја поставува над мртвата мајка. Овие две 
фигури егзистираат во некое ново и чудно единство 
како темносветли симболи на животот и смртта. Има- 
гинарната, треперлива положба на детето над мртвата 
мајка ја има својата богата драмска содржина, но и 
присутноста на документарниот момент. Мајката е ра- 
ботена реалистички, co видливи анатомски деформа- 
ции, додека детето е крајно стилизирано. Меѓутоа, 
овие две фигури, како што веќе се забележа, и во 
своите стилски разлики дејствуваат единствено, сека- 
ко благодарение на исклучителниот драмски концепт 
и на пластичната идеја.

Како што Тодоровски често се враќа кон пор- 
третот, така и малата интимна фигура останала негова 
скулпторска преокупација, која во 1978 и 1979 година 
доаѓа до полн израз.

Сфаќајќи го времето во кое создава и 
скулпторски се докажува, Тодоровски покажува ин- 
терес и за новите настани во уметноста, што најдобро 
се потврдува co оваа, најнова фигуративна продукци- 
ја. Во честите определувања на стилската припадност 
на Димо Тодоровски секако најчесто е сломнувано 
реалистичкото определување co помали пластични 
излети и синтези, Така во овој креативен момент То- 
доровски спонтано е свртен кон се уште актуелниот 
хиперреализам. Сепак, ова стилско определување во 
неговиот случај не треба да се сфати како целосно 
предавање и толкување на хилерреализмот. Станува 
збор, како што можеше да се очекува, за стилска 
синтеза — за стилизиран реализам и хиперреалистич- 
ки принцип. Така во овие стилски рамки и творечки 
околности настанале „Раце“, кои силно го влечат 
бродското јаже и во својата содржинско-пластична 
ориентација дејствуваат компактно и композициски 
убедливо. Овие „Раце" се излеани во гипс и обоени 
co бела боја на мермер, што ја иницира нивната крај- 

ted white, confirming this impression. This figure, too, 
was cast in bronze, however.

One of Todorovski's sculptures was made imme
diately after the earthquake, when the tragic events in
spired the artist to create something out of the ordinary 
in an almost surrealist style, with a strong dramatic and 
lyrical relation. The figure of the dead mother is set in an 
illogical anatomical position horizontally, interpreting and 
explaining her death.

Many years later Todorovski made the small figure 
of a child (the first one having been broken) and placed 
it above the figure of the dead mother, which already bo
re the patina of time. These two figures exist in a new 
and strange unity as symbols of dark and light, of death 
and life. The imaginary, hovering position of the child ab
ove the dead mother has a deep dramatic content of its 
own, but also shows the presence of the documentary. 
The mother is realistic, with visible anatomical deformi
ties, while the child is extremely stylised. Yet, as has al
ready been noted, these two figures give a unified effect 
in spite of their stylistic differences, certainly owing to 
the exceptional dramatic concept and sculptural idea.

In the same way as Todorovski often returned to 
portraits, small personal figures also remained a preoc
cupation of his and really came to the fore in 1978 and 
1979.

Understanding the time in which he was working 
and proving his worth as a sculptor, Todorovski also 
showed an interest in new events in art, best seen in his 
most recent figurative works. In the frequent definitions 
of Dimo Todorovski's stylistic commitment, it is certainly 
most common to quote his realism, with less important 
excursions from this and some synthesis. Thus the artist 
is at present spontaneously involved in the still relevant 
style of hyperrealism. Certainly in his case this should 
not be understood as a complete dedication to and in
terpretation of this one trend. Nis is rather a stylistic 
synthesis of stylised realism and the principle of hyper
realism. Within this framework and this artistic environ
ment the sculpture of „Hands", pulling hard on a moo
ring rope, came into being, having a compact and con
vincing effect in the content of the composition and its 
stylistic leanings. The „Hands" are cast in plaster and 
painted marble-white, initiating their final execution in 
polyester. Here Todorovski used a real rope, which he 
also painted. In'some later figures he was again to use 
natural rather than sculptural materials, that is, re
ady-made objects.

A similar stylistic concept is present in „Fisher
man", „On The Wire", „Giri Picking Blackberries" and 
„Girl With Ladybird**.

In contrast to the „Fisherman" he made during the 
war, his hands pulling in the net, this „Fisherman" is ca
sting the net out, his hands raised high above his head. 
The net is made of wire and also painted white. The figu
re is stylised, with the smooth structure contributing to 
this effect.

The poetic figure of the „Girl Picking Blackberries" 
seems to be from a mime-show, like some of Todorovs
ki's earlier sculptures. Yet this figure differs from them in 



на материјализација во полиестер. Овде Тодоровски 
употребил природно јаже, кое исто така го обоил. И 
во некои натамошни фигури Тодоровски ќе употреби 
природни не скулпторски материјали, односно готови 
предмети. Во слична стилска концепција Тодоровски, 
ги создава: „Рибар", „На жица“, „Капиноберачка" и 
„Девојка co буба мара".

За разлика од „Рибар", што го извајал во војната, 
co раце што влечат мрежа, овој „Рибар" ја фрла мре- 
жата co високо подигнати раце над глава, мрежата е 
направена од жица и исто така бело обоена. Фигурата 
е стилизирана, за што придонесува и глатката фактура.

Поетичната фигура „Капиноберачка" како да по- 
текнува од оние пантомимични претстави. Меѓутоа, за 
разлика од нив, оваа фигура има и свои определени 
атрибути (кои можеби дејствуваат и излишно), т.е. То- 
доровски под нежните сугестивни раце прицврстил 
гранче од капина. И оваа фигура е нагласено стилизи- 
рана, но има пожива површина и оддава извонредна 
интимност и милност.

Фигурата „Девојка co буба мара“ можеме да ја 
примиме како сестра на веќе спомнатата „Капинобе- 
рачка“, која во еден интимен момент се одделила и 
се забавува co (невидлива) буба мара. Пантомимска- 
та реминисценција овде е очигледна и убедлива. Ра- 
ботена е во ист дух како и нејзината, условно речено, 
сестра „Капиноберачка", така што сите стилски и фор- 
мални особини важат за двете фигури.

Нешто поблизок до традицијата, дури поблизок 
до кекои одлики на социјалистичкиот реализам, го 
среќаваме Тодоровски во фигурата „На жица“. Овде 
е примарен драмскиот мотив, односно драмската 
секвенца на едно доживување кое Тодоровски го за- 
бележал co своето извонредно пластично сеќавање. 
Фигурата претставува мртва жена која co еден дел од 
својата облека е закачена на боцкав тел и во чудна, 
наведната положба виси во просторот.

Фигурата „Сирма" исто така може да се поврзе 
co традицијата, но овојпат е поблиска до споменична- 
та пластика одошто до социјалистичкиот реализам. 
Таа е во силен бунтовен замав co јасна борбена идеја 
и висока ослободителска цел. Иако е co скромни ди- 
мензии, нејзината револуционерна насоченост и дава 
невообичаена монументалност и историско значење. 

having its own fixed attributes (which perhaps seem su
perfluous). Under the gentle, evocative hands, Todo- 
rovski has fastened a small blackberry branch. This figu
re, too, is strongly stylised, but it has a more lively surfa
ce and emanates an outstanding sense of intimacy and 
sweetness.

„Girl With Ladybird“ can be seen as a sister to the 
„Girl Picking Blackberries"; she has gone of for a mo
ment and is playing with an invisible labybird. The asso
ciations of mime are here evident and convincing. The fi
gure is done in the same spirit as its 'sister’, so that all 
the stylistic and formal features hold for them both.

We encounter Todorovski somewhat closer to tra
dition, to what might even be seen as certain forms of 
socialist realism, in the figure „On The Wire". This is a 
prime dramatic theme, the dramatic sequence of an ex
perience which Todorovski has captured in his outstan
ding memory of the plastic. The figure represents a dead 
woman who is attached by a piece of her clothing to bar
bed wire and is suspended in space in a strangely bent 
position.

„Sirma" can also be linked with tradition, but this 
time the figure is closer to monumental sculpture than to 
socialist realism. It is in a strong paroxysm of rebellion 
with a clear idea of struggle and a high goal of liberation. 
Although the dimensions are small, its revolutionary spi
rit gives the figure an unusual monumental effect and hi
storical meaning.

ЦРТЕЖ

Bo цртежот на Тодоровски не може да се следи 
некој логичен континуитет, но ззтоа се јасни четирите 
основни стилски, односно ликовни преокупации: ре- 
ализам, академизам, кубизам и стилизација co еле- 
ментите на експресијата и романтизмот. Реализмот е 
главно доминантен стил што се јавува од првите уче- 
нички обиди, од првите реализирани цртачки дела 
(„На последниот час") па сд до денес. Социјалистич- 
киот реализам е карактеристичен за краток период од 
1947 до 1948 година, од кој се зачувани неколќу црте- 
жи (co молив) од изградбата. Кубизмот, слично како и 
во скулптурата, се јавува инцидентно како линеарно

DRAWING

There is no logical continuity in Todorovski's dra
wing which can be followed, but for this reason the four 
basic stylistic or artistic preoccupations are clear: they 
are realism, academicism, cubism and stylisation, with 
elements of expression and romanticism. Realism is the 
dominant style appearing in his first attempts as a stu
dent. from his first drawings („At The Last Hour") right 
up to the present time. Socialist realism characterises 
the short period from 1947 to 1948 and several drawings 
(in pencil) remain from this time of the rebuilding of the 
country. As in Todorovski's sculpture, cubism appears 
incidentally as a linear interpretation and as a reflection 



толкување и размислување за кубизмот. Стилизација- 
та е главно придружна појава што го следи реализмот 
и никогаш немала конечна тенденција за создавање 
конечно и самостојно уметничко дело. Стилизацијата 
претставува брзо третиран цртеж, забележување на 
моментот, идејата, движењето и пластичното доживу- 
вање. Тодоровски црта co јаглен и молив. Co липов 
јаглен ги работи студиите и во оваа техника покажува 
виртуозност, што особено се однесува до кро- 
ки-цртежите co широка линија (co положен јаглен), 
која спонтано тече и сугерира пластичност. Борис 
Петковски пишува: „Според Димо Тодоровски, црте- 
жот е дел од процесот на неговото скулпторско тво- 
рештво. И во предвоените студии и во цртежите по 
тој период, кај Тодоровски движењето на линијата, 
распоредот на светлотемните партии секогаш се от- 
крива како претпоставка за идната пластична форма; 
ја проучува или нагласува можноста за неа".30 Пет- 
ковски точно ги утврдува местото и улогата на црте- 
жот во творештвото на скулпторот Тодоровски. Анто- 
ние Николовски ја истакнува „анатомската прециз- 
ност“, а понатаму во текстот пишува: „Димо Тодо- 
ровски сигурно владее co линијата, тој има развиено 
чувство за цртеж, меѓутоа ние не забележуваме неко- 
ја негова особена настојчивост и пасионираност кон 
негување на оваа толку благородна дисциплина (из- 
ворен цртеж графика)"31

Антоние Николовски, а донекаде и Борис Пет- 
ковски го потенцираат кај Тодоровски постоењето на 
сигурна линија и цврст цртеж, што тешко може да се 
земе како оправдана карактеризација на неговиот 
цртеж. Токму студиите на женските актови го деман- 
тираат ова мислење, без оглед на тоа што Д. Тодо- 
ровски бил ученик на афирмираниот мајстор на црте- 
жот, великанот на српската модерна — Љуба Ивано- 
виќ. За Тодоровски не е карактеристичен конструк- 
тивниот цртеж, тој е пред се сензибилен моделар на 
светлотемното, на пластичното, а често и пиктурално- 
то сфаќање на моделот.

Цртежите што се до денес зачувани датираат 
главно од 1947 година (цртежи на социјална темати- 
ка), па преку мошне плодната шеста деценија (студии 
на актови) до денешните забелешки во скици, „идните 
пластични форми". Еден (случаен) цртеж co креда 
зборува за односот на уметникот кон апстрактното 
сфаќање на уметноста. Имено, еднаш Тодоровски 
обработувал парче гипс co црна шмиргла, во еден би- 
тен момент сфатил една нова димензија на линијата, 
нова апстрактна вредност на композицијата и оптичко 
доживување. Во моментот на спознавањето на некои, 
можеби вонвременски релации на ликовниот универ- 
зум, Тодоровски, малку возбуден, престанал да го 
обработува гипсот и ова дело го ставил во блокот co 
другите цртежи.

При разгледувањето на уметничкото дело на Ди- 
мо Тодоровски и неговата стилска анализа, повеќепа- 
ти станувало збор за неговото место и улога во сов- 
ремената македонска уметност. Неоспорно е дека 
неговото дело одиграло значајна улога во формира- 
њето на модерната пластична мисла и во изградува- 

of this trend. Stylisaftion is mainly the successor to re
alism and is never used to create a final and independent 
work of art. The stylisation reflects a quickly worked dra
wing, the observation of a moment, idea, movement and 
experience of plasticity. Todorovski draws in charcoal 
and pencil. He made his studies with linden charcoal, 
showing virtuosity in this technique, particularly where 
the sketches wih thick lines are concerned, which flow 
spontaneously and suggest plasticity. Boris Petkovski 
writes: „According to Dimo Todorovski, drawing is part 
of the process of his work in sculpture. Both in his 
pre-war studies and in his subsequent drawings, the 
movement of lines and the distribution of light and dark 
areas always presuppose a future sculptural form — 
they study and bring out its possibilities1*30. Petkovski 
defines the place and role of drawing in Todorovski's 
work exactly. Antonie Nikolovski points to his „anatomi
cal precision11 and later writes: „Dimo Todorovski cer
tainly masters line; he has a developed feeling for dra
wing, yet we observe no particular striving or passion to 
nurture this noble discipline of drawing and graphic 
art"3'.

Antonie Nikolovski, and to some extent Boris Pet
kovski, stress the existence of sure lines and solid dra
wing in Todorovski's work, but this can hardly be taken 
as a justified characterisation of his drawing. It is the 
studies of female nudes whicn belie this opinion, regard
less of the fact that the artist was a pupil of the ack
nowledged master of drawing, one of the greats of mo
dern Serbian art, Ljuba Ivanovic. Constructive drawing is 
not typical of Todorovski; he is primarily a sensitive mo
deller of light and dark, of the plastic and often of the 
pictorial concept of the model.

Todorovski's extant drawings mainly date from 
1947 (those on social themes), but also cover the highly 
prolific fifties (nude studies) up to his present-day sket
ched notes of „the future forms of plastic art". One inci
dental drawing in chalk reveals the artist's attitude to the 
abstract notion of art. Todorovski once worked a piece 
of plaster with black sandpaper and in this vital moment 
realised a new dimension of line, a new abstract value of 
composition and optical experience. As soon as he ca
me to know some, perhaps timeless, relations of the ar
tistic universe, Todorovski, rather elated, stopped wor
king on the plaster and left this work among his other 
drawings.

In the course of this review of Dimo Todorovski's 
work and analysis of his style, the question of his place 
and role in modern Macedonian art has been touched on 
several times. It is indisputable that his work played an 
important role in the formation of modern plastic 
thought and in the building up of the national culture and 
artistic specificity of our Republic.

Todorovski emerged as a creative personality at a 
tragic moment in our history and at a time of unsettled 
cultural horizons and aims, particularly in the fine arts, in 
a land that had just been born and asserted itself as a 
national entity, without a rich cultural heritage as far as 
sculpture was concerned, but with a fixed artistic style. 
On the other hand he emerged in a land with a strong 



њето на националната култура и ликовна специфичн- 
ост во нашата република.

Тодоровски се појавил како креативна личност 
во трагичниот момент на нашата истоија и во несре- 
дени културни, а особено ликовни простори и цели. 
Во средина што допрва се раѓала и се потврдувала 
како национална целина без богато културно нас- 
ледство (се однесува до скулптурата) и определени 
уметнички цели. Од другата страна, се појави во сре- 
дина на богата зографска традиција, како пионер и бо- 
рец за местото на модерниот скулпторски израз во 
просторот, кој, токму поради спомнатата традиција и 
живиот сликарски континуитет беше резервиран само 
за пиктурално толкување на уметноста. За Тодоровс- 
ки може да се рече дека го изборил тоа место и бил 
прв и вистнски патоказ за младите македонски умет- 
ници на патот на современата македонска уметност, 
односно современата скулпура.

Денес, кога се зборува за скулпторот Димо То- 
доровски, односно за професорот Димо, секогаш се 
присутни големо почитување и неподелени симпатии. 
Па сепак, за него и за неговото дело малку е пишува- 
но. Освен неколку пократки и пригодни новинарски 
написи, постои само една (нецелосна) монографија за 
животот и за делото на скулпторот Тодоровски од Ан- 
тоние Николовски. A co тоа нашиот долг спрема него 
како основоположник на современата македонска 
скулптура. педагог и искрен творец. односно толкувач 
и интепретатор на пластичниот феномен, не е сосема 
одолжен.

Како што веќе се рече, во поединачната анализа 
на скулпторскиот опус на Димо Тодоровски и во 
стилските определувања на неговиот цртеж, творешт- 
вото на скулпторот Тодоровски може главно да се 
подели на четири стилски изрази и пластични концеп- 
ции: реализам, социјалистички реализам, кубизам и 
стилизирана фигурација co извесни примеси на ром- 
антизам и експресија Оваа поделба треба да се сфа- 
ти условно, зашто само реализмот постои како по- 
стојна стилска определување. „Според своите стилс- 
ки особености, неговата скулптура се движи во рам- 
ките на реалистичкиот пластичен израз co примена на 
извесни елементи земени од кубизмот или експресио- 
низмот".32

Иако изгледа чудно, сепак £ вистина дека 
скулпторот Димо Тодоровски во текот на петте деце- 
нии, колку што се занимава co скулпторска проблема- 
тика, како и co плодната и забележана скулпторска 
продукција. се уште немал самостојна изложба. За 
овој своевиден проблем односно прашање што се 
наметнува Тодоровски вели: „Затоа што тоа би ме 
обврзало да работам според некоја програма која би 
бил принуден да ја завршам. А завршувањето, крајот 
е опасен непријател на уметноста. Затоа ми се чини 
дека досега немам завршено ниту едно дело, туку во 
секое останува нешто што значи почеток на ново, ид- 
но остварување. Завршувањето и крајот се во идни- 
ната.'33 На едно друго прашање — како го доживува 
апстрактниот процес во уметноста, Тодоровски одго- 
ворил: „Јас апстрактното го примам во уметноста ка- 

tradition of fresco-painting as a pioneer and fighter for 
the place of modern sculptural expression in an area 
that had been solely reserved for the pictorial interpreta
tion of art, precisely because of this tradition and the 
continuity of painting, which was very much alive. It can 
be said of Todorovski that he chose that place and re
presented the first, true crossroads for the young Mace
donian artists who were on their way to modern Mace
donian art through sculpture.

When Dimo Todorovski, the sculptor, or Professor 
Dimo, are mentioned today, great respect and unreser
ved acceptance are always present, and yet little has 
been written on him and his work. Apart from a few short 
articles in newspapers for particular occasions, only one 
monograph of his life and work exists by Antonie Niko- 
lovski and that is incomplete. Thus our debt to him as a 
founder of modern Macedonian culture, a teacher and 
sincere creator, as an interpreter of the phenomenon of 
plastic art, has not been entirely paid.

As has already been mentioned in our analysis of 
Dimo Todorovski's sculptures and the styles of his dra
wing, his work can mainly be divided into four forms of 
expression and plastic conception: realism, socialist re
alism, cubism and stylised figuration, with certain ingre
dient of romanticism and expression. This division must 
be qualified, since only realism stands as a constant sty
listic commitment. „According to its stylistic traits, his 
sculpture moves within the framework of realistic plastic 
expression, with the application of certain elements ta
ken from cubism or expressionism1*32.

Although it seems strange, it is yet true that Dimo 
Todorovski has not yet had a one-man exhibition during 
the five decades in which he has been involved in the 
problems of sculpture, producing a wealth of remarkable 
work. As concerns this striking omission, Todorovski 
says: „It is because it would bind me to work acording to 
some schedule which I would be forced to complete. 
And completion and ends are dangerous enemy to art. 
That's why I dont why think I've finished one work, but al
ways left something in each which could mean the be
ginning of a new, future realisation. Completion and 
ends are in the future**33. In answer to another question 
on how he experiences the abstract process of art, To
dorovski said: „I greet the abstract in art as an attempt 
to analyse art. So for me something exists in art which 
can be learnt, not in the literal sense of the word, but so
mething which can be based on theory and wise treat
ment, something called dissecting creation, scientific 
analysis, investigation*^.

Thus Todorovski himself interprets the idea o( a 
one-man exhibition and his concept of the abstract 
aspect in art in his own frank manner and in this way tells 
us something more about his character, his creative pre
occupation, about mankind, his friend, whom he loves 
and interprets in plastic form, whom he faithfully follows 
through history, the drama of war, poetry, through his 
birth and death and through himself.

Before us stands an artist who has made the aims 
of his art and his life identical, who in this process has 
passed through various problems of plastic art, of socie-



ко обид за анализа на уметноста. Затоа што, според 
мене, во уметноста постои нешто што може да се 
изучува, не во буквалната смисла на зборот, но нешто 
што се базира на теорија, умно третирање, нешто што 
се вика расчленување на креацијата, научна анализа, 
испитување.1'34

Значи, Тодоровски самиот ја толкува на свој не- 
посреден начин смислата на самостојното презенти- 
рање (изложба) и сфаќање на апстрактниот аспект во 
уметноста и co овие кратки изјави кажува нешто по- 
веќе за својот карактер, творечки преокупации, за 
човекот co кој другарува, кого што го сака и пластич- 
но го толкува, што доследно го следи низ историјата, 
воената драма, поезијата, низ раѓањето, умирањето 
низ себе.

Пред нас е уметник што ги идентификувал сво- 
ите уметнички и животни цели, кој во тој процес мину- 
ва низ разни пластични, социјално-политички и други 
проблеми, односно бурни животни настани, каде што 
морал да биде човек и уметник. А Тодоровски тоа 
бил и останал. Тодоровски, во еден пресуден момент 
на создавањето на нашата култура, му дал белег л јас- 
ни цели на современиот пластичен израз. Му дал 
смисла, нова димензија, простор и пластична релаци- 
ја

Богдан Мусовик 

ty, politics and other matters, through tempestuous 
events of life where he had to show himself as both man 
and artist. And he has been and remained that. At a de
cisive moment in the creation of our culture, Todorovski 
made his mark upon it and gave it clear aims in modern 
plastic expression. He gave it meaning, a new dimen
sion, space and a plastic relation.

Bogdan Musovic
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BIOGRAPHYБИОГРАФИЈА

1910 Роден е во Солун од мајка Ленка Перева и таткото 
Ристо Тодоровски на 12 XI 1910 г

1910 born in Salonica on 12th November to Lenka Pereva and 
Risto Todorovski

1912 Од Солун заминува во Прилеп родниот град на него- 
виот татко

1912 taken to Prilep. his father s birthplace

1917

1920-1929

1922

1927

умира татко му

престојува во Домот за воени сирачиња во Битола

завршува основно училиште

цртежот НА ПОСЛЕДНИОТ ЧАС му е отпечатен во 
повеке лримероци

1917 .

1920 —1929

1922

1927

his father died

stayed in Home for War Orphans in Bitola

completed his primary education

his drawing AT THE LAST HOUR was printed m several 
copies

1929 завршува V клас гимназија
станува ученик на Уметничката школа во Белград 
Професори ГБуба Ивановиќ Милош ШобаЈиќ Васа 
Поморишаи, Петар Палавичини. Милан Кашанип

1929 completed his fifth year at grammar school 
became a student at the Belgrade School of Art. his te
achers were Ljuba Ivanovic. Milos Sobajic. Vasa Pomon- 
Sac. Petar Palavicmi and Milan Kasanin

1935 завршува Уметничка школа co академски курс. на 
скулпторскиот отсек во класата на П. Палавичини. во 
Белград

1935 finished Art School in P. Palavicini's class in the sculptu
re group

1937 по еракањето од војска заминува во Белград и стану- 
ва работник во мануфактура за бонбони
прв настап на групната изложба на дваесет Јужноср- 
бијански сликари во Клубот на пријателите на Франци- 
|а, 26-31 X 1937 во Скопје

1937 on his return form military service he left for Belgrade 
and became a worker in a sweet factory
his debut in the group exhibition of 20 Southern Serbian 
Painters in the ..Friends of France" Club in Skopje 
26th 31st October

1938 работи во Прилеп како самостоен уметник 1938 working in Prilep as an independent artist

1939 станува асистент на сценографот Вернев во театарот 
во Ниш

1939 became an assistant to Verner the set designer in the 
Nis theatre

1941 се враќа во Прилеп 1941 returned to Prilep

1942-1943 се вработува како моделар во Народниот музвЈ во 
Скопје
учествува на грулните изложби на македонските умет- 
ници

1942- 1943 employed as a modellist in the Skopie People s Museum 
took part in the group exhibition od Macedonian artists

1944 се вклучува во НОВ, во АГИТПРОП при Главниот 
штаб на Македонија во Горно Врановци
зема активно учество во формирањето на ДЛУМ по 
ослободувањего на СкопЈе

1944 joined the National Liberation War in the Agitprop sec
tion of the Mam Headquarters in Macedonia in Gorno 
Vranovci
took an active part in the formation of DLUM (Society of 
Macedonian Artists) after the liberation of Skopje

1945-1979 учесгвува во формирањето на Уметничката школа ео 
Скопје и е еден од првите професори Во Уметничка- 
та школа предава се до заминувањето во пензија во 
1979 г

1945-1979 took part in the foundation of the Skopje School of Art 
and was one of the teachers there until his retirement in 
1979

1945 БРАКА МИЛАДИНОВЦИ. гипс. подготовка за споме- 
никот во Струга

1945 THE MILADINOV BROTHERS plaster made for the 
Struga monument



1948 студиско патување во Грција

1949 еден од основачите на Уметничката галерија. Скопје

1950 Скопје, Награда на владата на HP Македонија

1952 ПОРТРЕТ НА ДИМИТАР МИЛАДИНОВ. бронза. 
42x30x30

1952-1953 шестомесечен студиски престој во Париз

1953 ПАРТИЗАН. гипс, 88x35x17,5

1954 студиско патување во Италија

1956 ПОРТРЕТ НА СЕЛАНКА, гипс, 60x51x24 детаљ од 
предлог-скицата на споменикот на Маркс и Енгелс во 
Белград 
композиција ЈАМА, гипс, 75x70x70

1962 Струмица. II награда на конкурсот за споменикот ЈА- 
НЕ САНДАНСКИ во Струмица

Скопје, Октомвриска награда на СР Македонија за 
скулптурата ПАРТИЗАН

1963 Прилеп. Награда на фондот .3. Ноември" на општин- 
OXOIO собрание на Прилеп за скулптурата ОРО

1964 КОЧО РАЦИН, споменик во бронза. 290x100x80 — Ти- 
тов Велес
МАЈКА CO ДЕТЕ (Сцена од земјотресот во Скопје 
1963 г ), патиниран и боен гипс, 45x125x50

1967 НИЗА. гипс, 120x140x75

1968 Скопје, Октомвриска награда на СР МАКЕДОНИЈА за 
животно дело

1969 избран за дописен член на Македонската академија 
на науките и уметностите на 25 XII 1969 г.

1970 самостојна изложба — Скопје, во Институтот за маке- 
донски јазик „Крсте Мисирков", 17-27. V 1970 (20 
скулптури, 4 цртежи)

1972 ЖРТВИТЕ НА ФАШИЗМОТ, сломеник во бронза. — 
Дабница, 250x90x40
ПАДНАТИ БОРЦИ, споменик во бронза — Трница 
скулптура, вис. 360; релјеф, 200x800x30 
Студиско патување во Германија и Англија

1973 Белград. I награда на конкрусот за плакета на АВНОЈ. 
заедно co скулпторот Максим Димановски

1974 ЦВЕЌЕ НА ЦВЕЌЕТО, споменик во бетон — Маврово. 
изведен заедно co скулпторот Рашко Муратовски 
вис.200
Скопје. Признание од Друштвото на ликовните умет- 
ници на Македонија за долгогодишната активност 
избран за редовен член на Македонската академија 
на науките и уметностите на 26. XII 1974 г.

1975 Белград. сојузна награда 4 ЈУЛИ за најдобро оствару- 
вање во областа на ликовното творештво

1976 КОЧО РАЦИН. биста во бронза — Самобор, 
103x95x50 МАКЕДОНСКА ПИЕТА, гипс. 164x210x100

1977 САВА МИХАЈЛОВ споменик во бронза — Гевгелија 
320x100x100

1978 Белград, сојузно признание за работа во унапредува- 
њето на ликовното воспитување од Сојузот на ликов- 
ните педагози на Југославија

1948 study trip to Greece

1949 one of the founders of the Skop|e Art Gallery

1950 Skopje, award from the government of the Peoples Re
public of Macedonia

1952 PORTRAIT OF DIMITAR MILADINOV bronze
42 x 30 x 30

1952—1953 six months'study in Paris

1953 PARTISAN, plaster. 88x35x 17.5

1954 study trip to Italy

1956 PORTRAIT OF A VILLAGE WOMAN, plaster.
60 x 51 x 24. detail from his entry for the competition to 
make the Marx and Engels monument in Belgrade 
PIT. plaster, 75 x 70 x 70

1962 Strumica second prize in the competition to make the 
YANE SANDANSKI monument in Strumica
Skopje, October Prize of the Socialist Republic of Mace
donia for the sculpture. PARTISAN

1963 Prilep, award from the „3rd of November Fund of the 
Prilep district council for his sculpture. REEL

1964 KOCO RACIN. bronze monument. 290 x 100 x 80. Titov 
Veles
MOTHER WITH CHILD (scene from the Skopje earthqu
ake of 1963). encrusted and painted plaster.
45 x 125 x 50

1967 STRING, plaster. 120 x 140x75

1968 Skopje. October Prize of SR Macedonia for his life-work

1969 elected a correspondig member of the Macedonian Ac- 
demy of Arts and Sciences on 25th December

1970 one-man exhibition in Skopje at the „Krste Misirkov" In
stitute of the Macedonian Language. 17th-29th May (20 
sculptures. 4 drawings)

1972 THE VICTIMS OF FASCISM, bronze monument in Dabnr- 
ca. 250 x 90 x 40
FALLEN FIGHTERS, bronze monument in Trnica; 
sculpture 360 high; relief 200 x 800 x 30 
study trip to Germany and England

1973 Belgrade, first prize in the competition for the AVNOJ 
plaque, jointly with Maxim Dimanovski

1974 THE FLOWER OF FLOWERS, concrete monument in 
Mavrovo. 200 high, made with Rasko Muratovski, the 
sculptor
elected a regular member of the Macedonian Academy 
of Arts and Sciences on 26 th December

1975 Belgrade. 4th of July State Prize for the best work in the 
field of the fine arts

1976 KOCO RACIN. bronze bust. Samobor, 103x95x50 
MACEDONIAN PIETA. plaster, 164 x 210 x 100

1977 SAVA MIHAJLOV, bronze monument Gevqelija 
320x 100x 100

1978 Belgrade, state recognition for his work in the advance
ment of art education from the Association of Yugoslav 
Art Teachers



ГРУПНИ ИЗЛОЖБИ 
Group Shows

Скопје. VIII ИЗЛОЖБА НА ДРУШТВОТО НА ЛИКОВ- 
НИТЕ УМЕТНИЦИ HA H P МАКЕДОНИЈА Уметничка 
галерија. 29 X1-31 XII 1953

1937 Скопје. ИЗЛОЖБА НА ДВАЕСЕТ ЈУЖНОСРБИЈАНС- 
КИ СЛИКАРИ. Клуб на пријателите на Француска 
26-31 X 1937

1937-1938 Белград. I ЕСЕНСКА ИЗЛОЖБА НА ДРУШТВОТО НА 
ЛИКОВНИТЕ УМЕТНИЦИ во корист на фондот за фор- 
мирање на ликовната колонија ..Ѓуро Јакшиќ". Технич- 
ки факултет, 25 XII 1937 - 10.1 1938

1942 Скопје. I ОПШТА ИЗЛОЖБА НА УМЕТНИЦИТЕ 
ОД МАКЕДОНИЈА. Дом на уметниците и нови- 
нарите, 8 II 1942

1943 CKonje. II ОПШТА ИЗЛОЖБА НА УМЕТНИЦИТЕ 
ОД МАКЕДОНИЈА. Свечената сала на Воениот 
клуб. 7 IV 1943

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

1946 Велес-Прилеп-Битола-Охрид. ИЗЛОЖБА HA МАКЕ- 
ДОНСКИТЕ ХУДОЖНИЦИ
Велес, 9-14.VI 1946 
Прилеп. 16-21.VI 1946 
Битола. 23-29.VI 1946 
Охрид, 30.VI-6.VII 1946

Скопје. II ОПШТА ИЗЛОЖБА НА МАКЕДОНСКИТЕ 
УМЕТНИЦИ, Уметничка галерија. 29.XI-29.XII 1946

1946-1948 Белград-Загреб-Љубљана-Москва-Ленинград-Бра- 
тислава-Праг-Варшава-Краков-Будимпешта. СЛИ- 
КАРСТВО И СКУЛПТУРА НА НАРОДИТЕ НА ЈУГОС- 
ЛАВИЈА XIX и XX ВЕК
Белград Уметнички музе) (бивши Музеј на Кнез Пав- 
ле).
29 IX-29 X 1946
Загреб. Уметнички павилјон и Модерна галерија ЈАЗУ. 
5.1-10 II 1947
Љубљана. Народна галерија. 16 lll-20.IV 1947
Москва. Државни музеј на ликовни уметности „Пуш- 
кин“,
12 VI-7 VII 1947
Ленинград. Ермитаж. 11 VII-14.IX 1947
Братислава. Народни музеј, 23.XI-15 XII 1947
Праг. Простории на друштвото . Манес". 15 1-15.II 1948 
Варшава. Народни музеј. Ill 1948
Краков. 1948
Будимпешта. 1948'

1949 Скопје. IV ОБШТА ИЗЛОЖБА НА МАКЕДОНСКИТЕ 
ХУДОЖНИЦИ Картина галерија. 1-31 V 1949

1950 Охрид. СОВРЕМЕНА МАКЕДОНСКА УМЕТНОСТ 
Скршена џамија. VI 1950

Скопје. V ИЗЛОЖБА НА МАКЕДОНСКИТЕ ЛИКОВНИ 
УМЕТНИЦИ. Уметничка галерија. 29 X1-31 XII 1950

1951 Цетиње. II ИЗЛОЖБА НА СОЈУЗОТ НА ЛИКОВНИТЕ 
УМЕТНИЦИ НА ФНРЈ. 1951

Скопје. VI ИЗЛОЖБА НА МАКЕДОНСКИТЕ ЛИКОВНИ 
УМЕТНИЦИ. Уметничка галериЈЗ. 11.X-11.XI 1951

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

1953 Белград, I ИЗЛОЖБА НА ДЛУМ ВО БЕЛГРАД Умет- 
нички павилјон, 22.111-11.IV 1953

1954 CKonje IX ИЗЛОЖБА НА ДРУШТВОТО НА ЛИКОВНИ- 
ТЕ УМЕТНИЦИ НА МАКЕДОНИЈА Уметничка галери- 
ја.
13 X - 3. XII 1954

1955 Љубљана ИЗЛОЖБА НА ДРУШТВОТО НА ЛИКОВ- 
НИТЕ УМЕТНИЦИ НА МАКЕДОНИЈА. Јакопичев па- 
вилЈОн. 10-28.11 1955

Сараево, ИЗЛОЖБА НА ЛИКОВНИТЕ УМЕТНИЦИ НА 
МАКЕДОНИЈА Изложбен павилјон. V 1955

Скопје. X ЈУБИЛАРНА ИЗЛОЖБА НА ЛИКОВНИТЕ 
УМЕТНИЦИ НА МАКЕДОНИЈА. Уметничка галери|а 
29.XI-29.XII 1955

1956 Скопје. ИЗЛОЖБА ПОСВЕТЕНА HA НОВ Дом на гра-
' дежните работници. VII 1956

Скоп,е. XI ИЗЛОЖБА НА ЛИКОВНИТЕ УМЕТНИЦИ НА 
МАКЕДОНИЈА. Уметничка галерија 29 XI-29 XII 1956

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

1957-1958 Белград-Загреб. ИЗЛОЖБА НА ДРУШТВОТО НА ЛИ- 
КОВНИТЕ УМЕТНИЦИ НА МАКЕДОНИЈА 
Белград, Уметнички павилјон. 13-15.XI 1957 
Загреб. Уметнички павилјон. 1-25 I 1958

1958 Скопје. II ПРОЛЕТНА ИЗЛОЖБА НА ДРУШТВОТО НА 
ЛИКОВНИТЕ УМЕТНИЦИ НА МАКЕДОНИЈА Уметнич- 
ки павилјон. V 1958

Прилеп. ИЗЛОЖБА НА СЛИКИ И СКУЛПТУРИ НА УМ- 
ЕТНИЦИ РОДЕНИ ВО ПРИЛЕЛ, Народен музвј. 1 -20 V

CKonje. XIII ГОДИШНА ИЗЛОЖБА НА ДРУШТВОТО 
НА ЛИКО8НИТЕ УМЕТНИЦИ НА МАКЕДОНИЈА Ум- 
етнички павилјон. 29 XI-XII 1958

1959 Скопје. 15 ГОДИНИ ЛИКОВНО ТВОРЕШТВО BO МА- 
КЕДОНИЈА, Уметнички павилјон 16-26 V 1959

CKonje ИЗЛОЖБА НА ПЕТМИНА МАКЕДОНСКИ УМ- 
ЕТНИЦИ, Дом на ДСВР, VIII 1959

1960 CKonje. IV ПРОЛЕТНА ИЗЛОЖБА НА ДЛУМ Уметнич- 
ки павилјон. V 1960

1961 Прилеп. ИЗЛОЖБА НА ДЛУМ. Дом на ЈНА. 10-20,X

Скопје. XVI ИЗЛОЖБА НА ДЛУМ Уметнички павил|он 
13-22 XI 1961

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

1962 Скопје МАКЕДОНСКИ ПОРТРЕТ XIX-XX ВЕК. Умет- 
ничка галерија. I-II 1962

Дижон. Франција. СОВРЕМЕНА МАКЕДОНСКА УМЕТ- 
НОСТ, Cellier les Clairvaux. X 1962 (Art macedonien 
contemporain)

Ниш ДЛУМ - COBPEMEHA МАКЕДОНСКА ЛИКОВ- 
HA УМЕТНОСТ ПавилЈОн на Тврдината. 25.X 1962



Скопје ИЗЛОЖБА СКОПЈЕ Н И 3 ЛИКОВНИ 
Д Е Л A . Уметничка галерија. 13-23 XI 1962

Скопје 25 ТА ЈУБИЛАРНА ИЗЛОЖБА НА ДЛУМ 
Уметничка галерија. 26 XI 15 XII 1970

Скопје, НОБ ВО ТВОРБИТЕ НА ЛИКОВНИТЕ УМЕ7- 
НИЦИ Дом на ЈНА. 29.XI 1962

СкопЈе. ДЛУМ - 17 ГОДИШНА ИЗЛОЖБА СЛИ- 
КАРСТВО - ВАЈАРСТВО - ГРАФИКА Уметнички 
паеилјон. 13X1-1. XII 1962

1963 Белград XVIII ИЗЛОЖБА НА ДРУШТВОТО НА ЛИ- 
КОВНИТЕ УМЕ7НИЦИ НА МАКЕДОНИЈА ПавиЛјОн 
.Цвијета Зузорик 3 13 X111963

1964 Штип СОВРЕМЕНА МАКЕДОНСКА УМЕ7НОС7 На 
роден музеј Безистен 1964

1965 Скоп|е ДЛУМ СОВРЕМЕНА7А МАКЕДОНСКА УМЕ7- 
НОСТ СРЕДБА НА СОЛИДАРНОСТА Народно Со- 
брание на СР Македони|а 26.VII 1965 -

Скопје ИЗЛОЖБА НА 7РИНАЕСЕ7МИНА7А Уметнич- 
ка галерија XII 1965

1966 Скопје ИЗЛОЖБА НА ПАРКОВСКА СКУЛП7УРА 
Градски парк 24.VII 1966 -

Белград II ИЗЛОЖБА НОБ ВО ДЕЛАТА НА ЈУГОС- 
ЛОВЕНСКИТЕ ЛИКОВНИ УМЕ7НИЦИ Дом на ЈНА 
26 XI 16 XII 1966

1966 - 1967 Титов Велес. НОВ И РЕВОЛУЦИЈАТА ВО ДЕЛАТА НА
МАКЕДОНСКИ7Е ЛИКОВНИ УМЕ7НИЦИ Народен 
музеј 18 XII 1966 18 I 1967

1967 Скопје СОВРЕМЕНА МАКЕДОНСКА УМЕ7НОС7 ME 
ГУ ДВЕТЕ ВОЈНИ Уметничка ranepnia 10 X 10X1 
1967

Скопје. СОВРЕМЕНА МАКЕДОНСКА СКУЛПТуРА 
Уметничка галери;а 12 27 XI 1967

Ск.ОПје. XXII ГОДИШНА ИЗЛОЖБА НА ДЛУМ Умет 
ничка галерија 29X1 24 X111967

CKonje АСПЕКТИ НА ЦР7ЕЖО7 ВО МАКЕДОНИЈА.
Музе, на современата уметност. 6 20 XII 1967

1971 1972 Oonje НАШЕТО ИСТОРИСКО МИНАТО ВО ДЕЛАТА 
НА МАКЕДОНСКИ7Е ЛИКОВНИ УМЕТНИЦИ Музе, на 
современа'а уметност - Уметничка галерија 22 XII 
1971 31.11972

1973 Белград ВОСТАНИЕТО ОД 1941 ВО ДЕЛАТА НА УМ-
ЕТНИЦИТЕ Музе) на Револуцијата 15 IX 1973 -

Прилеп 100 ГОДИНИ ГОДИНИ 7У7УНСКИ КОМБИ- 
НАТ ИЗЛОЖБА НА ПРИЛЕЛСКИТЕ ЛИКОВНИ УМ- 
ЕТНИЦИ ДомнаЈНА 14 26.1X 1973

1973 1974 Титов Велес СкопЈв СОЦИЈАЛНИ МО7ИВИ ВО 
ДЕЛАТА НА МАКЕДОНСКИ7Е ЛИКОВНИ УМЕ7НИЦИ 
11922 1944,
Титов Велес Нарсден музвј 9 20X11973
Скогце Музе> на современата уметност. 18 XI11973
I 1974

1974 Скоп,е. НАРОДНООСЛОБОДИТЕЛНАТА ВОЈНА ВО 
ДЕ ПАТА НА ЛИЧОВНИ7Е УМЕТНИЦИ НА ЈУГОСЛА 
ВИЈА Музв| на современата уметност 5 29 IV 1974

Скоп.е РЕВОЛУиИОНЕРНОТО МИНА7О BO MAKE 
ДОНС.КАТД УМЕТНОСГ Муз?; на современата умет 
ност 1 VIII 2 IX 1974

СкОПЈр ЖЕ^АТА како ИНСПИРАЦИЈА нА УМЕТНИ 
HOT Дпм Н-. ,!НА 14 27 XII 1974

1975 Скорје. HOB ВО ДЕЛАТА НА МАКЕДОНСКИ7Е ЛИ 
КОВНИ УМЕ7НИЦИ Дом на ЈНА 14 V 1975

Рим Изалша ДЕНОВИ НА МАКЕДОНСКАТА КУЛ7У 
РА ЕО ЧЕС7 НА КИРИЛ И МЕТОДИЈ Ваѕпк а d Ѕ;.- 
Clemente 24 V 1975

Белград ЈУГОСЛОВЕНСКАТА СКУЛП7УРА
1870 1950 Музе| на ссвремената уметност V IX 
1975
Титов Вѓлас HOB ВО ДЕЛАТА НА МАКЕДОНСКИТЕ 
ЛИК6ВНИ УМЕТНИЦИ Народен '.lyze, 12 24 XI

1968 Схоп^е ВАРОД11ООСЛ0ВОДН17ЕЛЕ1А7А БОРБА ВО
ДЕЛАТА НА ЛИКОВНИТЕ УМЕТНИЦИ НА ЈУГОСЛА 
ВИЈА Центар за култура и информации 26 IV 12 V 
1968

Скоп|е HALUE МИНАТО Уметничиа галери|3 31 VII 
20 VIII 1968

Скопје XXIII ИЗЛОЖБА НА ДЛУМ Уметничиа галери 
a 29 XI 12 XII 1968

1963.1 PB'.i-rvepapa t4taaetZ ДЕЧОВ147Е ВА МАКЕД2В0ЖА
7А ХУЛ7УРА
Рр'4 Взѕ«са di San Clemente 24 V 1969 Ферара V!
1969

Белград-Сараево-ЗагреО СОВРЕМЕНА МАКЕДОН1 
КАУМЕ7НОС7 СЛИКАРС7ВО - СКУЛП7УРА ОБ 
ЈЕК7И 1969
Белград Myaei на современата умезносг 7 11 16.HI 
1969
Сараево Уметничка галери|а. 10 VI 28 VIII 1969 
Загре6 Модерна ranepaia 25 IX 25X111969

1970 CKOnje ИЗЛОЖЕНИ СЛИКИ И СКУЛП7УРИ ОД КО- 
ЛЕКЦИЈА7А НА МСУ Музв) на современата уметност 
1970

197.' Сксп с О7КУПЕНИ УМЕ7НИЧКИ ДЕЛА ОД СИЗ НА
CPMiiQ74 19761 Музе) на современата уметн гт I 
1977

Скоп.о НОБ ВО ДЕ ЛА7А НА ЛИКОВНИ7Е УМЕ7НИ 
ЦИНА ЈУГОСЛАВИЈА СЛИКАРС7ВО ГРАФИ 
КА СКУЛГЛУРА Умезничкагалерија 21 VII ’IX 
1977

Сксгч? 32 ГОДИШНА ИЗПОЖБА НА ДРУШ7ВО7О 
НА !1ИНОВНИ7Е УМЕТНИЦИ ОД СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУЕ.ЛИКА МАКЕДОНИЈА Музт н„ net ег.т-чат > 
УМ -Тчоет 4 XI 4 XII 1977

1977 1978 Скоп.е-Приц.1тича-7итоград-Сараево-Нови Сад-Љуб 
гБаиа-Загреб-Београд АН7ИФАШИС7ИЧК.А7А BOP- 
BA НА ЈУГОСЛОВЕНИ7Е ВО БИВШИ7Е ЗА7ВОРИ И 
КОНЦЛО! ОРИ ЗА ВРЕМЕ HA II СВЕ7СКА ВОЈНА ВО 
ДЕЛА7А НА ЛИКОВНИ7Е УМЕ7НИЦИ
Скоп-е Истсриски музеј на СРМ МСУ и Уметничка га 
лериЈЗ. 9 X 4 XI 1977
Приштиха. Историски музе, на Косове 8 XI 1 XII 1977 
7шоград Уметнички павил;он 12 28 XII 19"’7 
Сараево Музе, вз PeBvaypti,aia на БиХ '0 2311978 
За'Р' ■ Г алсрша на Домот на ЈНА 14 IV 7 V 1978 
Белград Народен музеј 13 VI - 8 VI! 1978
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Снспје МАКЕДОНСКА ПРИМЕНЕТА УМЕТНОСТ ДЕ 1979 СкопЈе СИТНА ЛЛАСТИКА. Салон на ДЛУМ 1 21 X 
НЕС Музе| на современата уметност '6X111977 5I 1979
1978

5^атЛ/ка соврЕМЕНАТА МАКЕДОНСКА УМЕТ- , Скопје. ЛИКОВНИ ТВОРБИ ОД МАКЕДОНСКИ УМЕТ
НОСТ Дом на културата '5 31 V 1978 НИцИ од КОЛЕКЦИЈАТА Уметничка галериЈа



Кон библиографијата

Составувањето на библиографијава за ликовното творештво на Димо Тодоровски е резул- 
тат на едногодишна истражувачка работа, co настојување таа да биде што покомплетна 
Собраната библиографска материЈа е поделена во две поглавја;
I ЛИКОВНИ ПРИЛОЗИ од Димо Тодоровски
II ЛИКОВНА КРИТИКА И ИНФОРМАЦИИ за творештвото на Димо Тодоровски. Библио- 
графските единици се систематизирани во две групи
1. Критички прилози и осврти. Овде се вклучени разговорите и интервјута co уметникот 
Во оваа група се опфатени и објавените прилози на Димо Тодоровски кои не се дадени во 
одделно поглавје поради малиот број библиографски единицп
2. Критички прилози и информации. Во нив уметикот само се спомнува во контекстот 
БиблиографиЈава содржи два регистри:
ИМЕНСКИ РЕГИСТАР кој ги опфаќа авторот на ликовните прилози Димо Тодоровски и ав- 
торите на ликовната критика и информациите. Авторите се дадени изворно. според писмо- 
то на об)авениот магеријал
ХРОНОЛОШКИ РЕГИСТАР во кој се опфатени сите библиографски единици
Ha KpajOT е даден и преглед на користената литература и документациЈата 
Библиографијава содржи 550 библиографски единици Библиографските единици се обра- 
ботени de visu. Отстапувањето од овој принцип е направено ка| библиографските единици 
обележени co ѕвездичка
Библиографските единици се подредени азбучно. по година според определницата Би- 
блиографиЈага е составена според принципите за библиографска обработка во Народната и 
универзитетската библиотека „Климент Охридски".
По овој повод им благодариме на колегите чија долгогодишна работа е вградена во доку- 
ментацијата на Музејот. а без кој овој труд не би можел да се заврши во релативно кратко- 
то време. од моментот на подготовката на самата изложба до печатењето на монографи|а- 
ва. Ним. како и на сите други чиј придонес е поддршката. насочувањето и конкретнага по- 
мош, срдечно им се заблагодаруваме. очекувајќи ja нивната соработка и во иднина во на- 
тамошното комплетирање на овој труд.

Составувачот

1. ЛИКОВНИ ПРИЛОЗИ

1945 1 БРАЌА МИЛАДИНОВИ (патини-
ран гипс. репр.]
Н о в д е н , Скопје. 1945, 2, [49]

2 КРАСНОАРМЕЈЕЦ, сКулптура 
[гипс, penp] 4
Н о в a Me >4'е д о н ијј а Скол- 
је, 25/XI 1945 276 5

- Точен наЗЈш на композидијата е 
_Партизан-војник“

1949 3 КРСТЕ П. МИСИРКОВ, биста.
споменик [бронза, репр.]
Нова Македонија, Скоп- 
је, 8 I 1949, 1246, 2

4 ОДМОР [гипс. репр.]
Нова Македонија, Скоп- 
je, 14.V 1949, 1353, 4

5 ODMOR gips [penp.] 
Umetnost. Beograd, 1949. 1 
(71]

1950 6 БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ. спо-
меник [бронза репр ]
Нова Македонија. Скоп- 
је. 4 VII 1950, 1709. 1

7 ИГРАОРЕЦ [гипс. репр ] 
Нова Македонија. Скоп- 
је. 7 XII 1950, 1841. 2

1951 8 ГЛАВА [гипс, репр.]
Нова Македони|а. Скоп- 
je 11 X 1951. 2124. 11

9 ГРАНИЧАР ВОЈНИК. скица 
[бронза. репр ]
Нова Македонија. Скоп- 
je. 21 X 1951. 2134. 2

10 МОЈАТА МАЈКА [биста во гипс. 
penp]
Нова Македонија. Скоп- 
|е. 21 X 1951. 2134 Забавник 
21 X 1951. 21 5

1952 11 ГЛАВА НА ДЕВОЈЧЕ [гипс.
репр.]

Нова Македони|а. 9111 
1952. 2256. 4

12 ГРАНИЧАР [биста во камен. 
репр)
Нова Македонија. Скоо- 
,е 2 VI 1952 2327. 2

13 МАЈКА CO ДЕТЕ. скица [терам 
та репр ]
Нова Македонија Ско 
ie. 2 IV 1952. 2276. 5

14 МАЈКА CO ДЕТЕ. скииа (гера 
та. репр ]
Нова Македони,а. Сг 
је, 1 2.3 V 1952. 2301. 9

15 МЛАДИНЕЦ [биста вб I 
penp ]
Нова МакедониЈа < 
је. 23.V 1952. 2318. 3

16 ПР8 УДАРЕЦ (гилс. penp !
Иова Македонија 
|е. 10 VIII 1952 (2387; nor 
стои] 5387. 5



Кон библиографијата

Составувањето на библиогрзфиЈзвз за ликовното творештво на Димо Тодоровски е резул- 
тат на едногодишна истражувачкз работа. co настојување таа да биде што покомплетна 
Собраната библиографска материја е поделена во две поглавја
I ЛИКОВНИ ПРИЛОЗИ од Димо Тодоровски
II ЛИКОВНА КРИТИКА И ИНФОРМАЦИИ за творештвото на Димо Тодоровски Библио- 
графските единици се системзтизирани во две групи
1 Критички прилози и осврти. Овде се вклучени разговорите и ингерв|ута co уметникот 
Во оваа група се опфатени и об)авените прилози на Димо Тодоровски кои не се дадени ео 
одделно nornaeje поради малиот 6poj библиографски единици
2. Нритички прилози и информации. Во нив уметикот само се спомнува во контекстот 
БиблиографиЈава содржи два регистри
ИМЕНСКИ РЕГИСТАР ко| ги опфаќа авторот на ликовните прилози Димо Тодоровски и ав- 
торите на ликовната критика и информациите Авторите се дадени изворно слоред писмо- 
то на об)авениот мзтериЈзл
ХРОНОЛОШКИ РЕГИСТАР во кој се опфатени сите библиографски единици
На крајот е даден и лреглед на користената литература и документзци)ага
БиблиографиЈава содржи 550 библиографски единици Библисграфскиге единици се обра- 
ботени de visu Отстапувањето од ово, принцип е направено ка| библиографските единици 
обележени co ѕвездичка
Библиографските единици се подредени азбучно. по годииа според олределницага Би- 
блиографијата е сосгавена според принципите за библиографска обрабогка во Народната и 
универзитетската библиотека „Климент Охридски".
11о ово) повод им благодариме на колегите чија долгогодишна работа е вградена во доку- 
ментацијата на Музејот, а без кој овој труд не би можел да се заврши во релативно крагко 
то време. од моментот на подготовката на самата изложба до печатењето на монографир 
ва Ним- как0 и на сите ДРУИ чиј придонес е поддршката нзсочувањето и конкрегната по- 
мош. срдечно им се заблагодзруваме. очекуваЈќи |а нивната соработка и во иднина во на- 
тамошното комплетирање на овој труд

Составувачот

I ЛИКОВНИ ПРИЛОЗИ

1945 1 БРАЌА МИЛАДИНОВИ [патини-
ран гипс. репр,]
Н о в д е и , Скопје, 1945, 2, [49]

2 КРАСНОАРМЕЈЕЦ, сиулптура 
[гипс. репр.) i
Н о в a М а к?е д о н и|ј a , Скол- 
је. 25.XI 1945, 276, 5
Точен наз>1в на композицијата е 
„Партизан-војник" V

1949 3 КРСТЕ П МИСИРКОВ. биста.
споменик (бронза, репр.ј 
Нова Македонија. Скоп- 
је. 8 I 1949, 1246, 2

4 ОДМОР [гипс. репр.Ј
Нова Македонија, Скоп- 
|е. 14 V 1949, 1353. 4

5 ODMOR gips [репр.] 
Umetnost, Beograd, 1949 1 
[71]

1950 6 БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ 
меник [бронза. репр ] 
Нова Македонија 
je, 4 VII 1950. 1709. 1

. спо-

Скоп-

7 ИГРАОРЕЦ [гипс репр ] 
Нова Македонија. 
је. 7 XII 1950 1841. 2

Скоп-

1951 8 ГЛАВА [гипс. репр ] 
Нова Македонија 
је 11 X 1951. 2124 11

Скоп-

9 ГРАНИЧАР ВОЈНИК 
[бронза. репр ]
Нова Македонија 
je 21 X 1951. 2134. 2

скица

Скоп^

10 МОЈАТА МАЈКА (биста во гипс. 
репр ]
Нова Македонија Скоп- 
je 21 X 1951 2134 Забзвник 
21 X 1951. 21 5

1952 11 ГЛАВА НА ДЕ8ОЈЧЕ 
репр.]

[гипс.

Нова Македони|а 9 III 
1952. 2256 4

12 ГРАНИЧАР [бисга во камен 
репр ]
Нова Македонија Скол- 
,е 2 VI 1952 2327. 2

13 МАЈКА CO ДЕТЕ скииа [герако- 
та репр |
Нова Македонија Скоп- 
je. 2 IV 1952, 2276. 5

14 МАЈКА CO ДЕТЕ. скииа (терако- 
та репр ]
Нова Македонија Скоп- 
,е 1.2.3 V 1952. 2301 9

15 МЛАДИНЕЦ [биста во гипс. 
репр )
Нова Македонија Скоп- 
je. 23 V 1952. 2318 3

16 ПРВ УДАРЕЦ (гипс. репр ] 
Иова Македонија Скоп- 
|в. 10 VIII 1952 [2387: погрешно 
стои] 5387 5



Кон библиографијата

Составувањето на библиографијава за ликовното творештво на Димо Тодоровски е резул- 
тат на едногодишна истражувачка работа. co настојување таа да биде што покомплетна 
Собраната библиографска материја е поделена во две поглавја:
I ЛИКОВНИ ПРИЛОЗИ од Димо Тодоровски
II ЛИКОВНА КРИТИКА И ИНФОРМАЦИИ за творештвото на Димо Тодоровски Библио- 
графските единици се систематизирани во две групи
1. Критички прилози и осврти. Овде се вклучени разговорите и интервјута co уметникот 
Во оваа група се опфатени и објавените прилози на Димо Тодоровски кои не се дадени во 
одделно поглавје лоради малиот број библиографски единици
2. Критички прилози и информации. Во нив уметикот само се спомнува во контекстот 
БиблиографиЈава содржи два регистри
ИМЕНСКИ РЕГИСТАР кој ги опфаќа авторот на ликовните прилози Димо Тодоровски и ав- 
торите на ликовната критика и информациите Авторите се дадени изворно. според писмо- 
70 на објавениот материјал
ХРОНОЛОШКИ РЕГИСТАР во кој се опфатени сите библиографски единици.
Ha Kpajoi е даден и преглед на користената литература и документаци|ата
Библиографијава содржи 550 библиографски единици Библиографските единици се обра- 
ботени de visu. Отсталувањето од овој принцип е направено кај библиографските единиии 
обележени co ѕвездичка
Библиографските единици се подредени азбучно. no година. според определницага Би 
блиографИЈата е составена според принципите за библиографска обработка во Народнага и 
универзитетската библиотека ,Климент Охридски"
flo овој повод им благодариме на колегите чија долгогодишна работа е вградена во доку- 
ментацијата на Музејот. а без кој овој труд не би можел да се заврши во релативно кратко- 
то време. од момен7О7 на подго7овка7а на сама7а изложба до печа7ење7о на монографи)а- 
ва Ним. како и на си7е други чиј придонес е поддршка7а. насочување7о и конкретната по- 
мош. срдечно им се заблагодаруваме, очекувајќи ја нивна7а сорабо7ка и во иднина во на- 
7амошно7о компле7ирање на овој 7руд

Сос7авувачо7

I. ЛИКОВНИ ПРИЛОЗИ 1950

1945 1 БРАЌА МИЛАДИНОВИ [па7Ини-
ран гилс, репр.)
Н о в д е нСкопје. 1945. 2, £49]

2 КРАСНОАРМЕЈЕЦ, сКулптура
- [гипс, репр.] « ѓ 951

Н о в a Мia 4е д.а н ијј a ,* Скоп- 
је. 25 XI 1945 276. 5

- Точен наз^в на композииијата е 
,Пар7изан-војник“ V

1949 3 КРСТЕ П МИСИРКОВ. бис7а,
споменик [бронза, репр.Ј
Нова Македонија, Скоп- 
је, 8 I 1949, 1246, 2

4 ОДМОР [гипс, penp)
Нова Македонија, Скоп- 
je, 14 V 1949. 1353, 4

5 0DM0R gips [penp.)
Umetnost, Beograd, 1949, 1 1952
(71]

6 БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ. cno- 
меник [бронза. penp ]
Нова МакедониЈа, Скоп- 
је. 4 VII 1950, 1709. 1

7 ИГРАОРЕЦ [гипс, релр ] 
Нова Македонија. Скоп- 
је, 7.XII 1950, 1841, 2

8 ГЛАВА [гипс. репр ]
Нова Македонија. Скоп- 
је 11 X 1951. 2124. 11

9 ГРАНИЧАР 80ЈНИК. скица 
(бронза. репр.]
Нова Македонија. Скоп- 
је 21 X 1951, 2134. 2

10 МОЈАТА МАЈКА (6ис7а во гилс. 
репр ]
Нова Македонија Скоп- 
је. 21 X 1951. 2134 Забавник 
21 X 1951 21. 5

11 ГЛАВА НА ДЕВОЈЧЕ [гипс. 
репр.]

Нова Македони|а 9 III 
1952. 2256. 4

12 ГРАНИЧАР [биС7а во камен. 
penp.)
Нова Македони|а Скоп- 
je 2.VI 1952. 2327. 2

13 МАЈКА CO ДЕТЕ скица [7ерако- 
та penp ]
Нова Македонија. Скоп- 
је, 2 IV 1952. 2276. 5

14 МАЈКА CO ДЕТЕ. скица (7ерако- 
га. репр ]
Нова Македонија. Скоп- 
ie. 1.2.3 V 1952 2301. 9

15 МЛАДИНЕЦ [6ис7а вб гипс. 
penp ]
Нова Македонија. Скоп- 
je. 23.V 1952. 2318. 3

16 ПРВ УДАРЕЦ [гипс. penp.) 
Иова Македонија. Скоп- 
је. 10 VIII 1952 [2387: погрешно 
С7ои) 5387. 5



Нон библиографијата

Составувањето на библиографиЈава за ликовното творештво на Димо Тодоровски е резул- 
тат на едногодишна истражувачка работа. co настоЈување таа да биде што покомплетна 
Собраната библиографска материја е поделена во две поглавја:
I ЛИКОВНИ ПРИЛОЗИ од Димо Тодоровски
II ЛИКОВНА КРИТИКА И ИНФОРМАЦИИ за творешгвото на Димо Тодоровски Библио- 
графските единици се систематизирани во две групи
1. Критички прилози и осврти. Овде се вклучени разговорите и интервјута co уметниког 
Во оваа група се опфатени и објавените прилози на Димо Тодоровски кои не се дадени во 
одделно поглавје поради малиот број библиографски единици
2. Критични прилози и информации. Во нив уметикот само се спомнува во контекстот 
Библиографијава содржи два регистри;
ИМЕНСКИ РЕГИСТАР кој ги опфаќа авторот на ликоените прилози Димо Тодоровски и ае- 
торите на ликовната критика и информациите Авторите се дадени изворно. според писмо- 
то на објавениот материјал.
ХРОНОЛОШКИ РЕГИСТАР во кој се опфатени сите библиографски единици.
На крајот е даден и лреглед на користената литература и документаци|ата
Библиографијава содржи 550 библиографски единици Библисграфските единици се обра- 
ботени de visu. Отстапувањето од ово| принцип е направено ка) библиографските единици 
обележени co ѕвездичка
Библиографските единици се подредени азбучно. по година. според определницата Би- 
блиографијата е составена слоред принципите за библиографска обработка во Народната и 
универзитетската библиотека „Климент Охридски".
По овој повод им благодариме на колегите чијз долгогодишна работа е вградена во доку- 
ментациЈата нз Музејот, а без кој овој труд не би можел да се заврши во релативно крагко- 
то време. од моментот на подготовката на самата изложба до печатењето на монографи|а- 
ва Ним, како и на сите други чиј придонес е поддршката. насочувањето и конкретната по- 
мош. срдечно им се заблагодаруваме, очекувајќи ja нивната соработка и во иднина во на- 
тамошното комплетирање на овој труд.

Составувачот

I. ЛИКОВНИ ПРИЛОЗИ 1950

1945 1 БРАЌА МИЛАДИНОВИ (патини-
ран гипс, репр.]
Н о в д е н , Скопје, 1945, 2, [49]

2 КРАСНОАРМЕЈЕЦ. скулптура 
[гипс, репр ] i v ■ 1951
Н о в a М а к,е д.о н ијј a ,* Скоп- 
је. 25.XI 1945, 276, 5

- Точен наз^в на композиријата е 
„Партцзан-војник" V.

1949 3 КРСТЕ П. МИСИРКОВ. биста.
споменик [бронза, репр.] 
Нова Македонија, Скоп- 
је, 8 I 1949, 1246, 2

4 ОДМОР [гипс, perip ]
Нова Македонија, Скоп- 
je, 14.V 1949, 1353, 4

5 ODMOR gips [репр.]
Umetnost, Beograd, 1949. 1 1952
[71]

6 БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ, спо- 
меник (бронза. perip.]
Нова Македонија, Скоп- 
је, 4.VII 1950, 1709. 1

7 ИГРАОРЕЦ [гипс. репр.]
Нова Македонија. Скоп- 
је, 7.XII 1950. 1841. 2

8 ГЛАВА [гипс. репр.]
Нова Македонија. Скоп- 
је 11 X 1951. 2124. 11

9 ГРАНИЧАР ВОЈНИК. скица 
|бронза. репр )
Нова Македонија. Скоп- 
је. 21.X 1951. 2134. 2

10 МОЈАТА МАЈКА [биста во гипс. 
репр ]
Нова Македонија Скоп- 
je. 21 X 1951 2134 Забавник. 
21.X 1951. 21. 5

11 ГЛАВА НА ДЕВОЈЧЕ [гипс. 
репр.]

Нова Македони|а. 9 III 
1952. 2256 4

12 ГРАНИЧАР [биста во камен, 
репр ]
Нова МакедониЈа. Скоп- 
(е 2 VI 1952 2327. 2

13 МАЈКА CO ДЕТЕ. скица [терако- 
ra репр |
Нова МакедониЈа. Скоп- 
је. 2 IV 1952. 2276. 5

14 МАЈКА CO ДЕТЕ. скица [терако- 
та. perip ]
Нова МакедониЈа. Скоп- 
је. 1.2.3.V 1952. 2301. 9

15 МЛАДИНЕЦ (биста вб гипс. 
репр ]
Нова Македони|а. Скоп- 
је. 23 V 1952. 2318 3

16 ПРВ УДАРЕЦ (гипс. репр ] 
Мова Македонија. Скоп- 
је. 10.VIII 1952 [2387: погрешно 
стои] 5387. 5



1953 17

18

19

1954 20

1955 21

1956 22

1957 23

1958 24

25

1959 26

27

28

29

30

31

32

ГЛАВА [гипс, penp.]
Нова МакедониЈа Скоп- 
|е. 12.IV 1953. 2615. 5

МАЈКА CO ДЕТЕ [теракота. 
репр.]
Нова Македонија Скол- 
|в 10 V 1953. 2837. 4

ПРВ УДАР [гипс. репр ]
Нова Македонија. Скоп- 
је. 22 XI 1953, 2804. [7: погрешно 
стои] 11

БРАЌА МИЛАДИНОВИ [гипс. 
penp ] In. Уметничка га- 
лерија Скопје. [Каталог 
на Галеријата Скопје. Уметничка 
галери|а. 1954. с 129)

ПРВ УДАР [гипс. penp.]
Ноеа Македонија Скоп- 
је. 21.1 1955. 3163 4 ..Прв удар- 
ец“. detto

КОМПОЗИЦИЈА АДАНДЕ [гипс 
penp]
Хоризонт. СкопЈе. 9.II 1956.
21. 1
Точен назие на композицијата е 
..Анданте"

БИБИ. гипс. [penp ]
Нова МакедониЈа. Скоп- 
је. 1. 2.3 I 1957. 3804. 4
.Глава на дево|че-Биби 1956 
detto

ДЕТАЉ ОД ЈАМА [гипс. penp ] 
С т р е м е ж . Прилеп. 1958. 3-4 
17

ЈАМА [бронза. репр ]
Нова Македонија. Скоп- 
је. 7 XII 1958. 4463. 8

АНДАНТЕ [гипс. penp ] 
Културен живот. Скопје. 
1959. 5. 51

ДЕВОЈКА CO КУЧЕНЦЕ (гипс. 
репр.]
Културен живот. Cxonje. 
1959, 5, корица

ДЕТАЉ ОД ЈАМА [гипс, репр 
Културен живот, Скопје, 
1959. 5, 39

ГЛАВА НА СЕЛАНКА [гипс, 
penp]
Културен живот. Скопје 
1959. 5. 17

(ЖЕНСКИ ПОРТРЕТ. гипс. penp ) 
Нова Македонија. Скоп- 
је. 22 II 1959. 4527. 8

ЈАМА [бронза, репр ] 
Културен живот. Скопје. 
1959. 5. 36

КОЗАРАЧКО ОРО [гипс. penp ) 
Културен живот, Скопје. 
1959. 5. 19

Точен назив на композицијата е 
..Оро

33 ЛАЗАР КОЛИЦЈЕВСКИ [бисга во 
гипс. penp ]
Културен живот. Скопје.
1959. 5. 3

1960 34 ЖЕНСКИ ПОРТРЕТ [патиниран
гипс. penp ]

• Нова Македони|а Скоп- 
је. 1.2.31 1960. 4792. 9

35 ОРО [гипс penp ] 
Културен живот Cxonje
1960. 5-6 корица

1961 36 КОМПОЗИЦИЈА [терахота
penp]
Млад борец Скоп|в 11.Х
1961. 39 6
..РасправиЈа (Тепачка! 1942-43

37 ПАРТИЗАН (гипс penp ] 
Културен живот. Cxonje. 
1961 10 корица

38 ПАРТИЗАН [гипс. репр.] 
Млад борец Cxonje. 9 XI 
196џ. 43. 7

39 СПОМЕНИКОТ НА БРАЌА МИ- 
ЛАДИНОВЦИ ВО СТРУГА 
[бронза. penp ]
Македонија. Cxonje 1961. 
93-95, хорица

40 СПОМЕНИКОТ НА БРАЌА МИ- 
ЛАДИНОВЦИ ВО СТРУГА. детал 
[бронза. penp ]
Махедонија. Cxonje, 1961, 
98. [8]

41 СПОМЕНИК НА БРАЌАТА МИ- 
ЛАДИНОВЦИ ВО СТРУГА 
[бронза, penp ]
Народна просвета 
Cxonje. 7.II 1961. 85. 8-9

42 СПОМЕНИК НА БРАКАТА МИ- 
ЛАДИНОВЦИ ВО СТРУГА 
[бронза. penp.)
Народна просвета
Cxonje, 24 VII 1961. 97, 5

1962 43 БРАКАТА МИЛАДИНОВЦИ '964
[спомених вобронза. penp ] 
Културен ж и в о т . Cxonje 
1962.7 — 8. хорица

44 ГЛАВА. гипс. 1959 
(penp]In: Современа ма- 
кедонска схулптура 
Cxonje. Друштво на лиховните 
уметници на Македонија. 1962
с. [11.51] 1965

45 ЈАМА. бронза 1959 [penp ] In: 
Современа махедонс- 
х а скулптура Сколје, 
Друштво на лиховните уметници 
наМакедонија 1962. с (11 49] 
Penp 6р 19 Скуллтурата е 
солственост на Председателот 
ЈосипБрозТито

46 ЈАМА бронза [penp ј In Махе- 
донски портрет XIX 
X X в е х Cxonje Уметничха га- 
лерија. 1962. с [20 67] 
Penp 6р 146

47 ЈАМА бронза [penp ) In Н О Б 
во творбите на ликов 
ните уметници [Каталог 
Cxonje. Уметничка галериЈа 1962 
5:7]
Репр бр 5

48 ЛАРТИЗАН |гипс репр ] 
Нова Македони|а Схоп- 
|е 11 X 1962 5740 8

49 ПАРТИЗАН гипс 1961 Ipenp | In 
Современа македпнс- 
ха скулпгура Cxonje 
Друштво на ликовниге уметницп 
на Махедони;а 1962 с [ 11 53| 
Репр бр 21

50 СЕЛЕНКА гипс (penp | In М a
кедонски портрег
XIX XX век (xatanor ј Схоп 
je Уметничха галерија 1962 
с [20 69]
Penp бр 148 Глава на селанха 
detto

51 СПОМЕНИК НА БРАКАТА МИ
ЛАДИНОВЦИ ВО СТРУГА брон- 
за 1950 [penp | In С о в р е м е 
на македонлка
скулптура Скоп|е Д| уш' 
во на ликовните умегниии на Ма- 
кедони|а 1962 с [11 47]

52 КОЧО РАЦИН дегаљ |6игга ао 
бронзл penp ] 
Кулгурен живог Cxonje 
1963.5-6 корица

53 ОРО [мермер penp ]
Нова Македони)а Сноп- 
|е.9 ХИ 1963 6133 4

54 СТРУГА ПРЕД СПОМЕНИКОТ 
НАБРАКАТА МИЛАДЦНОВЦИ 
|сломениквобронза penp | 
Македонија Скоп|е 1963 
121.[14]

55 ОРО мермер 1963 [penp ]
В е ч е р Скоп|е 21 IV 1964 136 
9

56 ОРО. мермер [penp ] In И с е - 
ленички календар 
1 9 6 5 Скопје Магица на иселе- 
ниците од Македонија [1964 
с 108]

57 БРАНИСЛАВ НУШИК [биста so 
бронза релр ] 
Културен живот Скоп|е 
1965.6.37

58 ЈАМА [бронза penp ] Iri ДЛУМ 
современа македонс- 
ка уметност Каталог 
Скопје [Друштво на ликовните 
уметниии] 1965. с [40]



1966

1967

1968

59 JAMA [бронза. penp ]
Нова Македонија. Скоп- 
je. 191X1965.6799,6

60 НИЗА [гипс репр ’ 
Културен живот. Скопје. 
1965.9— 10 корица

61 ОРО (мермер, репр ]
Борба Београд 10 XI 1965. 
310.12

62 СПОМЕНИК НА МИЛАДИНОВ- 
ЦИ ВО СТРУГА [скулптура во 
бронза. репр.]
Народна просвета 
Скопје. 7.1X1965. 195.7

63 [СПОМЕНИК НА БРАЌАТА МИ- 
ЛАДИНОВЦИ. скултура во 
бронза репр ] In: Иселенич- 
ки календар 1966 г о д и - 
н а Скопјв. Матица на иселени- 
ците од Македонија. [1965] с.43

64 КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ [бронза 
репр.]
Кулгурен живот. Скопје 
1966.7, корица

65 КРСТЕ МИСИРКОВ [гипс. репр.Ј 
Културен живот. Скоп|е. 
1966. 5—6, корица

66 ОРО [мермер. репр.)
Нова Македони|а. Скоп- 
је. 19 IX 1966.7158.4

67 ПАРТИЗАН [гипс, репр.] 
Трудбеник. Скопје. 9 X 
1966,41.8

68 НИЗА [гипс. penp ]
Нова Македонија. Скоп- 
је. 6.11967.7263.4

69 СТУДИЈА, јаглен. 102.5x69 
[цртеж.penp )tn: Аспекти на 
цртеЛот во Македони- 
ј а [Каталог] Скопје. Музеј на 
соеремена уметност. 1967, с.38: 
[47]
Репр,бр.77 Текст и на француски 
јаз.

70 ФИГУРАI [теракота, penp ]
Нова Македонија, Скоп- 
је. 15X1967,7547,9
Детаљ од композицијата „Гле- 
дачка'

71 ФИГУРА I 1937, теракота [репр ] 
In: Современа маке- 
донска уметност меѓу 
двете војни Каталог.Скоп- 
је. Уметничка галерија. 1967, не- 
лагинирано
Детаљ од ќомпозицијата „Гле- 
дачка’

72 КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ скулпту- 
ра [бронза.репр ]
Нова Македонија, Скоп- 
је, 11 IV1968.7722,6

73 КОМПОЗИЦИЈА HA ТЕМА ЈАМА 
(бронза репр ) 
Просвета, Скопјв. 1 XI 1968. 
269.8

74 КОЧО РАЦИН детал| [биста во 
бронза репр.ј
Културен живот, Скопје 
1968 9- 10.21

75 ОРО [мермер репр.) 
Народен глас Прилеп. 
18X1968 81 5

76 ПАРТИЗАН. гипс [репр ] 
Трудбеник. Скопје. 29.XI 
1968.49-50.9

77 СПОМЕНИКОТ HA КРСТЕ П.МИ- 
СИРКОВ ВО СКОПЈЕ [биста во 
бронза. репр.] In: Иселенич- 
ки календар 1969 год 
Скопје, Матица на иселениците 
од Македонија. [1968] с.164

78 СПОМЕНИКОТ НА МАКЕДОНС- 
КИТЕ ПРЕРОДБЕНИЦИ КОН- 
СТАНТИН И ДИМИТАР МИЛА- 
ДИНОВИ ВО СТРУГА [скулпгура 
аобронза, репр.] 
Македонија. Скопје, 1968 
187.(4]

79 (ФИГУРА I. теракота. репр ] 
Нова Македонија. 
Скопје. 11 X 1968. 7905. 9 Детаљ 
од композицијата ..Гледачка"

1969 80 JAMA. srebro, 1956, [penp] In
Savremena makedons- 
ka umetnost - s Il
ka r s t v o — skulptura — 
objekti - 1969. [Каталог] 
Skopje. Muzej savremene umet- 
nosti 1969. s 20: 66 
Penp 6p. 14. Бронза. погрешно 
стои „сребро”. Текст и на фран- 
цуски јаз.

81 KLIMENT OHRIDSKI. srebro. 
1967, [penp ] In: Savremena ma 
kedonska umetnost - slikarstvo 
- skulptura - objekti - 1969 
[Каталог] Skopje, Muzej savre
mene umetnosti, 1969. s. 20-21 
Penp. 6p, 15 Посребрена брон- 
за. погрешно стои „сребро" 
Текст и на француски јаз

82 КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ. сребро 
1967 [penp ]
Нова Македонија. Скопје. 23 II
1969. 8036. 8

83 MECKIN KAMEN, bronza. 1968 
[penp) In: Savremena 
makedonska umet- 
nost-slikarstvo — 
skulptura - objekti — 
1969.s 20:66
Penp 6p. 16 Текст и на фран- 
цуски јаз

84 МЕЧКИН КАМЕН [бронза. 
репр.ј

Нова Македонија 
Oonje 2 II 1969 8015. 12

85 СПОМЕНИК НА БРАКАТА МИ- 
ЛАДИНОВИ ВО СТРУГА. брон- 
за [репр ) 
Трудбеник СколЈв, 6 IX 
1969. 37 8

86 CTPALUO ПИНЏУР —ЈОСИФ 
ЈОСИФОВСКИ - СВЕШТАРОТ. 
релјеф-гипс 18 х 19 см 1969 
[penp] In: Јубилејна т е ■ 
матска изложба н a 
македонските ликов- 
ни уметници [Каталог] 
Скопје. [изд ] Одбор за органи- 
зирање прославата на АСНОМ 
Друштво на ликовните уметници 
на Македонија. Музе, на соере- 
мена уметност. Уметничка гале- 
рија. 1969. с [21:42]
Точен назив на делото е ..Јосиф 
Јосифоески-Свештарот и Коле 
Неделковски". Репр. бр 55

1969-1970

87 ЈАМА [бронза. penp ] In: Ма- 
кедонија од ра- 
спаќата кон иднината 
Скопје. Редакција .Трудбеник' 
1969 1970 с. [216]
Репр. бр 208

1970 88 АКТ студија [цртеж. јаглен
penp ]
Нова Македонија. 
CKonje. 31.1 1970. 8271 10

89 БОРЕЦ ОД HALUETO МИНАТО 
[гипс. релр )
Ж у р н а л . Сколје. 1011970 
104. 11

90 ВИОЛИНИСТ [гилс penp ]
Ж у р н а л . Скопје 10 I 1970 
104 11
Точен назие на композицијата е 
Анданте

91 ГЛАВА НА СЕЛАНКА детаљ 
гипс [penp ] In Пристапни 
предавања прилози и 
библиографија Скопје 
Македонска академија на нау- 
ките и уметностите. 1970 с 175 
Сл 1

92 ГРОЗДОБЕРКА [гипс репр ] 
Ж у р н а л . Скопје. 10.1 1970. 
104.11
Во ателјето на уметникот

93 [ИГРАОРЦИ мермер репр ) 
Македонија. Скоп|е 1970. 
201 [9]
Точен назив на композици|ата е 
..Оро"

94 КЛИМЕНТОХРИДСКИ. бронза 
[penp ] In: С к о n ј е .
Белград. Скопје, [изд ] Новин- 
ско издавачко лретпријатие 
„Младост", Собрание на град



95

96

97

98

99

100

101

102

103

1972 104

Скопје. 1970 с.[217:218]
Текст во врска co репродукци- 
јата и на англиски и руски јазик

КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ. детаљ. 
гипс [penp] In: Пристапни 
предавања, прилози и 
библиографија Скоп|е. 
Македонска академија на нау- 
ките и уметностите, 1970, с. 178 
Сл.4

КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ. 1970, 
гипс, висина 60 см [репр ] In: 
25-та јубиларна изложба [ката- 
лог] Скопје, Друштво на ликов- 
ни уметници на Македонија, 
1970, с [164:165] 
Репр. бр.150

КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ. 1970 
[биста во гипс. penp.) In 
Културен ж и в о т . Скопје, 
1970, 10, корица

КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ. посре- 
брена бронза [penp] In: П р и ■ 
стапни предавања. 
прилози и библиогра- 
ф и ј a . Скопје, Македонска 
академија на науките и уметно- 
стите. 1970, с.177 
Сл.З

КОМПОЗИЦИЈА HAТЕМА J A - 
М A , бронза [penp.] In: П р и - 
стапни предавања 
прилози и библиогра- 
ф и | а Скопје, Македонска 
академија на науките и уметко- 
стиге, 1970. с 176
Сл 2

КОЧО РАЦИН [бронза. репр ] 
Трудбеник. Скопје. 7 XI
1970. 45.7

МЕЧКИН КАМЕН. бронза 
[penp.JIn: Пристапни 
предавања, прилози и 
библиографија. Скопје, 
Македонска академија на нау- 
ките и уметностите, 1970, с. 179 
Сл. 5

СПОМЕНИКОТ НА БРАЌА МИ- 
ЛАДИНОВЦИ ВО СТРУГА 
[бронза. penp.] 
Просвета, Скопје, 11 V 
1970, 306.10

NIZA [гипс. репр.Ј
4 ј u I, Beograd, 5.Х 1971,485. 
12

JAMA, бронза 1956 [penp ] In: 
Нашето историско м и - 
нато во делата на м a - 
кедонските ликовни 
уметници. [Каталог] Скоп- 
је, [изд.] Одбор за прослава на 
30 — годишнината од НОВ и Ре- 
волуцијата, Музеј на совреме- 
ната уметност, Уметничка гале- 
рија, 1972, с.[39]

105 КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ, 1970, 
гипс [репр.]
Нова Македонија, 
Скопје, 9 VII 1972,9146, 8

106 THE MILADINOV BROTHERS, 
memorial in Struga. bronze 
[penp]
Macedonian Review, Skopje.
1972. 2

„Браќа Миладиновци", спомен- 
ик во Струга. бронза Репродук- 
цијата е поместена меѓу с.248 и 
249.

CLEMENT OF OHRID, bronze 
[penp]
Macedonian Review, 
Skopje. 1973. 2
„Климент Охридски'1. бронза. 
Репродукцијата е поместена 
меѓу с.152 и 153

108 [ЈАМА, бронза, penp ] 
Нова Македонија. 
Скопје. 29.IX 1973. 9587, 
Починка, 29.IX 1973, 126, 25

109 ЈАМА, бронза. 1965 [репр ) 
Културен живот, Скопје. 
1973.7-8.8

110 ЈАМА. скулптура [бронза. penp ] 
In: Иселенички кален- 
д а р 1 9 7 4. Скопје, Матица на 
иселениците од Македонија, 
[1973] с.25.

111 MECHKIN KAMEN (THE BEAR S 
STONE), bronze. 1969 [penp ] 
Macedonian Review 
Skopje, 1973, 1

„Мечкин Камен". бронза. Pe- 
продукцијата e поместена меѓу 
с.16 и 17

112 МЕЧКИН КАМЕН. бронза 
[репр ]
Македонија, Скопје, 1973, 
237, [3]

113 НА МЕЧКИН КАМЕН, бронза 
[репр.Ј
Културен живот. Скопје,
1973, 6, корица

114 САВА МИХАЈЛОВ (скица во 
гипс. penp ] In: Владо Картов, 
Сава Михајлов 
(1877 - 1905). [Гевгели- 
ја]. Одборот за изгрздба на спо- 
меникот на Сава Михајлов, 
[1973?], корица

115 САВА МИХАЈЛОВ [скица во 
гипс, penp ] In: Владо Картов, 
Сава Михајлов 
(1877— 1905). [Гевгелија] 
Одборот за изградба на споме- 
никот на Сава Михајлов, [1973?. 
C.1]

1973 107

116 САВА МИХАЈЛОВ [скица во 
гипс, penp ] In: Владо Картов. 
Сава Михајлов (1877 
— 1 905). (Гевгелија)Одбо- 
рот за изградба на споменикот 
на Сава Михајлов. [1973?]. с.6

117 СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ 
[бронза, penp ]
Нова Македонија, 
Скопје, 29.IX 1973, 9587. Почин- 
ка. 29.IX 1973, 126, 24

118 СКИЦА. акт [патиниран гипс, 
penp] In: 100 години тут- 
унски комбинат — ли- 
ковнаизложба — сеп- 
темери 1973 Прилел. 
[Каталог] Прилеп. Тутунски ком- 
бинат, 1973, с [28]
Репр.бр 37

1974 119 АКТ. цртеж. jarлен. 1956, харти- 
ја. 107.8x71 [penp ] In: К у л - 
турно наследство V 
(1 9 7 4) СкопЈе, Републички 
завод за заштита на споменици- 
те на културата, 1974, с 75:76; 
репр.42 + [одделен отпечаток] 
Текст и на англиски јаз.

120 АКТ. цртеж. јаглен. 1956, харти- 
ја. 103,8x71 [penp ] In: К у л - 
турно наследство V 
свеска XII. Скопје, Републички 
завод за заштита на споменици- 
те на културата, 1974, с.75:76: 
репр.41 + [одделен отпечаток) 
Текст и на англиски јаз.

121 БЕГАЛЦИ (ГАЛИЧАНИ) компо- 
зиција, 1942, гипс [penp ] In: 
Културно наследство
V (1 9 7 4) свеска XII. Скопје. 
Републички завод за заштита на 
спомениците на културата, 1974. 
с.75:76; репр.15 +[одделен от- 
печаток]Текст и на англиски јаз.

122 БЕГАЛЦИ (ГАЛИЧАНИ) компо- 
зиција. 1942. гипс [penp ] In: 
Културно наследство
V (1 9 7 4) свеска XII. Скопје, 
Републички завод за заштита на 
спомениците на културата, 1974, 
с.75;76; penp.16 + [одделен от- 
печаток]
Текст и на англиски јаз.

123 БЕГАЛЦИ, релјеф. 1950 - 51. 
гипс. 34.5x34x1.8 [penp ] In: 
Култ.урно наследство 
V (1 9 7 4) свеска XII. Сколје. 
Републички завод за заштита на 
спомениците на културата, 1974, 
с.75;76;репр.27 +[одделенот- 
печаток]
ТЅХСТ и на англиски јаз.

124 БЕРАЧКА НА ТУТУН, 1942, тера- 
кота,вис.2б [penp.] In: К у л - 
турно наследство V
(1 9 7 4) свеска XII, Скопје. Ре- 
публички завод за заштита на 
спомениците на културата. 1974.



c.75;76:penp 11 + (одделен от- 
печаток)
Текст и на англиски јаз.

125 БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ. брон- 
за, 1950 [репр.] In: Културно 
наследство V (1974) 
свеска XII Скопје. 1974. корица 
+ [одделен отпечаток]

126 ГЛАВА НА ДЕВОЈКА (СЕЛАН- 
КА) 1956, гипс, 60x51x24 [репр.] 
In: Културно нас- 
ледство V (1974) свеска 
XII. Скопје. Републички завод за 
заштита на спомениците на кул- 
турата, 1974. с.75:76:релр.32
4- [одделен отпечаток] 
Детал од композицијата за спо- 
меникот на Маркс и Енгелс во 
Белград.Текст и на англиски 
јаз,

127 ГЛАВА НА ДЕВОЈЧЕ - БИБИ. 
1956, гипс [penp.J In. Култур- 
но наследство V
( 1 9 7 4) свеска XII. Скопје. Ре- 
публички завод за заштита на 
спомениците на културата, 1974, 
с.75:76;репр.ЗЗ + (одделен от- 
печаток]
Текст и на англиски јаз.

128 ГЛАВА НА ЕДНО ДЕВОЈЧЕ.
1946. гипс, 25x17x7,5 [penp ] In: 
Културно наследство
V (1 9 7 4) свеска XII. Скопје. 
Релублички завод за заштита на 
спомениците на културата. 1974, 
с.75;76;репр.21 4-[одделен от- 
печатокј
Текст и на англиски јаз.

129 ГЛАВА НА СТАРЕЦ, 1954, брон- 
за, 41 х 20 х 24 [penp.J In: К у л - 
турно наследство V
(1 9 7 4) свеска XII. Скопје, Ре- 
публички завод за заштита на 
спомениците на културата, 1974. 
с.75;76;репр.26 + [одделен от- 
печатокј
Текст и на англиски јаз.

130 ДЕВОЈКА, 1942, гипс,
20х 15,5х 14 [penp.J In: Кул- 
турно наследство
V (1 9 7 4 ) свеска XII. Скопје, 
Републички завод за заштита на 
спомениците на културата, 1974, 
с.75;76;репр.1О 4- [одделен от- 
печаток)
Детаљ од композицијата .Гле- 
дачка". теракота, погрешно стои 
„гипс‘. Текст и на англиски јаз.

131 ДЕВОЈКА CO КУЧЕНЦЕ, 1956, 
гипс [penp.J In: Културно 
наследство V (1974) 
свеска XII. Скдпје, Републички 
завод за заштита на споменици- 
те на културата, 1974, 
с.75;76;репр.ЗО + [одделен от- 
печаток]
Делумно уништена во земјотре- 
сот 1963 година. Постои како 

торзо, Сопственост на авторот. 
Текст и на англиски јаз.

132 ДЕВОЈЧЕ CO ПЕТЛИ, 1942, 
гипс [penp.J In: К у л т у р н о 
наследство V (1974) 
Свеска XII. Скопје, Републички 
завод за заштита на споменици- 
те на културата, 1974, 
с.75;76;репр.12 4- [одделен от- 
печатокЈ
Теракота, погрешно стои „гипс". 
Текст и на англиски јаз.

133 ЈАМА, бронза, 1956 [penp.J 
Нова Македонија, 
Скопје, 7.VII11974, 9893. 9

134 КЛИМЕНТОХРИДСКИ, 1970, 
гипс [penp.J In: Културно 
наследство V (1974), 
свеска XII. Скопје, Републички 
завод за заштита на споменици- 
те на културата, 1974, 
с.75;76;репр.39 + [одделен от- 
печатокј
Текст и на англиски јаз.

135 КОМПОЗИЦИЈА И Л И Н Д Е Н 
19 0 3. II варијанта, 1942, гипс 
[penp.J In: Културно нас- 
ледство V (1974), свес- 
ка XII. Скопје. Републички завод 
за заштита на спомениците на 
културата. 1974. с.75;76;репр.14 
4- [одделен отпечаток)
Текст и на англиски јаз.

136 КОМПОЗИЦИЈА ЈАМА, 1958, 
бронза, 75 х 70 х 70 [penp.J In: 
Културно наследство 
V (1 9 7 4), свеска XII. Скопје, 
Републички завод за заштита на 
спомениците на културата. 1974, 
с.75;76;репр.34 4- [одделен от- 
печатокј
Текст и на англиски јаз.

137 КОМПОЗИЦИЈА РАСПРА- 
ВИЈА (ТЕПАЧКА) 1942 - 43, 
гипс, [penp.J In: Културно 
наследство V (1 974), 
свеска XII, Сколје, Републички 
завод за заштита на споменици- 
те на културата, 1974, 
с.75;76;репр.17 4- [одделен от- 
печатокј
Теракота, погрешно стои .гипс". 
Текст и на англиски јаз.

138 КОМПОЗИЦИЈАТА ГЛЕДАЧКА 
(ПИТАЧКА), 1942, теракота 
[penp.J In: Културно нас- 
ледство V (1974), свес- 
ка XII. Скопје, Републички завод 
за Заштита на спомениците на 
културата, 1974, с.75;76;репр,9 
+ [одделен отпечаток]
Текст и на англиски јаз.

139 КОЧО РАЦИН, 1964, бронза 
[penp.J In: Културно нас- 
ледство V (1974), свес- 
ка XII. Скопје, Републички завод 
за заштита на спомениците на 

културата, 1974, с.75;76;репр,37 
+ [одделен отпечаток] 
Текст и на англиски јаз.

140 КРСТЕ П МИСИРКОВ. бронза. 
деталв [биста, penp.J In: Крсте 
П Мисирков, О македонс- 
ких делах. Скопје, „Маке- 
донское ревнз“. 1974, обвиека

141 МЕЧКИН КАМЕН, 1968, гипс. 
65 х 24 х 31 [penp.J tn: К у л - 
турно наследство V 
(1 9 7 4), свеска XII. Скопје. 
Републички заеод за заштита на 
спомениците на културата, 1974, 
с.75;76;репр,38 4- [одделенот- 
печатокЈ
Текст и на англиски јаз.

142 НА ПОСЛЕДНИОТ ЧАС, 1927 
[цртеж, јаглен, penp.J In: Кул- 
турно наследство V
(1 9 7 4), свеска XII. Скопје, 
Републички завод за заштита на 
сломениците на културата. 1974, 
с.75;76;репр.1 4- [одделен от- 
печатокј
Текст и на англиски јаз

143 ОДМОР (УДАРНИЧКА), 1949. 
гипс [penp.J In: Културно 
наследство V (1974), 
свеска XII. Скопје. Републички 
завод за заштита на споменици- 
те на културата, 1974, 
с.75;76;репр.22 4- [одделен от- 
печатокј
Текст и на англиски јаз.

144 ПАДНАТИ БОРЦИ. 1972, бронза 
[споменик, penp.J In: Кул- 
турно наследство V
(1 9 7 4), свеска XII. Скопје, 
Републички завод за заштита на 
спомениците на културата, 1974, 
с.75;76;репр.4О 4- (одделен от- 
печаток)
Во с. Трница, Гостиварско 
Текст и на англиски јаз

145 ПАРТИЗАН —ВОЈНИК, 1953, 
гипс, 88 х 35 х 17,5 [penp.J In: 
Културно наследство
V (1 9 7 4), свеска XII. Скопје. 
Републички завод за заштита на 
спомениците на културата, 1974, 
с.75;76;репр.28 4- [одделен от- 
печаток]
Податок од авторот 1945 годи- 
на, погрешно стои 1953. Текст и 
на англиски јаз.

146 ПАРТИЗАН, 1961.гипс,
58.3 х 73, 5 х 48 [penp.J In: 
Културно наследство
V (1 9 7 4) свеска XII. Скопје, 
Републички завод за заштита на 
сломениците на културата, 1974, 
с.75;76;репр.36 4- [одделен от- 
печаток]
Текст и на англиски јаз.

147 ПОРТРЕТИТЕ НА БРАЌАТА МИ- 
ЛАДИНОВЦИ, 1945, гипс



[penp.] In: Културно н a с - 
ледство V (1974) свеска 
XII. Скопје, Републички завод за 
заштита на спомениците на кул- 
турата, 1974, с.75;76;репр,18 + 
[одделен отпечаток] 
Репродукција 6р. 19, погрешно 
стои бр. 18. Текст и на англиски 
јаз.

148 ПОРТРЕТИТЕ НА БРАЌАТА МИ- 
ЛАДИНОВЦИ, 1950, бронза 
[penp.] In: Културно нас- 
ледство V (1974) свеска 
XII. Скопје. Републички завод 
заштитата на сломениците на 
културата, 1974, с.75;76;репр.19 
+ [одделен отпечаток] 
Репродукција бр. 18. логрешно 
стои бр. 19. Текст и на англиски 
јаз.

149 ПОРТРЕТОТ НА ДИМИТАР МИ- 
ЛАДИНОВ, 1952, бронза.
42 х 30 х 30 [биста, penp.j In: 
Културно наследство
V (1 9 74), свеска XII. Скопје, 
Републички завод за заштита на 
спомениците на културата, 1974, 
с,75;76;репр.2О + [одделен от- 
печаток]
Текст и на англиски јазик.

150 ПОРТРЕТОТ НА Д — Р СЛОБО- 
ДАН ПАЛАМАРЕВИЌ. 1950. 
гипс, 34 х21 х 26 [penp.] In: 
Културнонаследство
V (1 9 7 4 ) свеска XII. Скопје, 
Републички завод за заштита на 
спомениците на културата, 1974, 
с.75;76;репр,24 4- [одделен от- 
печаток]
Текст и на англиски јаз.

151 ПОРТРЕТОТ НА ИГНО 
ДРНКОВ, 1942, гипс. вис.54 
[penp.] In: Културно нас- 
ледство V (1974) свеска 
XII. Скопје, Републички завод за 
заштита на спомениците на кул- 
турата, 1974, с.75:76; penp..5
+ [одделен отпечаток] 
Текст и на англиски јаз.

152 ПОРТРЕТОТ HA МАЈКАТА НА 
АВТОРОТ, 1947, бронза, 
46x43x27 [penp.] In: Култур- 
но наследство V
( 1 9 7 4) свеска XII. Скопје, Ре- 
публички завод за заштита на 
спомениците на културата. 1974, 
с.75;76;репр.23 + [одделен от- 
лечаток] 
Текст и на англиски јаз.

153 ПОРТРЕТОТ НА ПЕРО КОР- 
ОБАР, 1953. гилс.31х28х25 
[penp.] In: Културно нас- 
ледство V (1974) свеска 
XII. Скопје, Републички завод за 
заштита на спомениците на кул- 
турата, 1974, с.75;76;репр.25
+ [одделен отпечаток] 
Текст и на англиски јаз.

154 ПОРТРЕТОТ НА ПРАВНИКОТ 
БОРИС БЛАГОЕВ, 1942, гипс 
[penp.] In: Културно нас- 
ледство V (1974) свеска 
XII. Скопје, Републички завод за 
заштита на спомениците на кул- 
турата, 1974, с.75;76;репр.6
+ [одделен отпечаток] 
Текс и на англиски јаз.

155 ПОРТРЕТОТ НА СТОИЛОВ. 
УПРАВНИКОТ HA ТЕАТАРОТ, 
1942, rune [penp] In: К у л т у р - 
но наследство V
( 1 9 7 4) свеска XII. Скопје, Ре- 
публички завод за заштита на 
спомениците на културата, 1974, 
с.75;76;репр.7 +[одделен отпе- 
чаток)
Текст и на англиски јаз.

156 ПОРТРЕТОТ HA СТОЈКА 
ДРНКОВА, 1942, гипс, еис.54 
[penp.] In: Културно нас- 
ледство V (1974) свеска 
XII. Скопје, Републички заеод за 
заштита на спомениците на кул- 
турата, 1974, с.75;76;репр.4
+ [одделен отпечаток] 
Текст и на англиски јаз.

157 ПОРТРЕТОТ HA ТОНКА TOLUE- 
ВА, 1942, rune [penp.] In: К у л - 
турно наследство V
(1 9 7 4) свеска XII. Скопје, Ре- 
публички зааод за заштита на 
спомениците на културата, 1974, 
с.75:76;репр.8 + [одделен отпе- 
чаток] 
Текст и на англиски јаз.

158 РАНЕТИОТ ПАРТИЗАН, гипс, 
1965 [penp.] In: Н а р о д - 
ноослободителната 
војна во делата на ли- 
ковните уметници на 
Југославија. [Каталог] 
Скопје, Музеј на современата 
уметност, 1974, с.[8;9] 
Репр.бр.78

159 РАНЕТИОТ ПАРТИЗАН, 1958, 
гипс [репр.Ј In: Културно 
наследство V (1974) 
свеска XII. Скопје, Републички 
завод за заштита на споменици- 
те накултурата, 1974, 
с.75:76;репр.35 + [одделен от- 
печатокј
Текст и на англиски јаз.

160 СВИРАЧ HA КЕМАНЕ, 1942, те- 
ракота.вис.ЗЗ [penp ] In: К у л - 
турно наследство V
(1 9 7 4) свеска XII. (ЈЛопје, Ре- 
публички завод за заштита на 
спомениците на културата, 1974, 
с.75;76;репр.13 + [одделен от- 
печаток] 
Текст и на англиски јаз.

161 СОСТАНОК, релјеф, 1954, гипс, 
60,3x79,4x5.1 [penp ] In: К у л - 
турно наследство V
(1 9 7 4) сееска ХН.Скопје, Ре- 

публички завод за заштита на 
спомениците на културата, 1974, 
с.75;76;репр.29 + (одделен от- 
печаток]
Текст и на англиски јаз.

162 СТУДИЈА - АНДАНТЕ. 1956. 
гипс [penp.] In: Културно 
наследство V (1974 
свеска XII. Скопје, Републичк» 
завод за заштита на споменици- 
те на културата, 1974, 
с.75;76;репр.31 + [одделенот- 
печаток]
Текст и на англиски јаз.

163 ТОДОРОВСКИ Димче: МУРА- 
ТОВСКИ Рашко; ЈОСИФОВСКИ 
Славко [ЦВЕЌЕ НА ЦВЕЌЕТО. 
споменик во бетон, penp ]
В е ч е р . Скопје, 10.IX 1974, 
3496, 12
Проследено co информација за 
откривање на споменикот во 
Маврово по ловод 30-годишни- 
ната од ослободуеањето на 
Маврово.

1975 164 ЈАМА [бронза, репр.]
Нова Македонија, 
Скопје, 16.V 1975,10168,12

165 ЈАМА, бронза [penp.] In: Н О Б 
во делата на м а к е - 
донските ликовни ум~ 
е т н и ц и . Каталог. Скопје, 
[изд .] Дом на ЈНА, Музеј на 
современата уметност, 1975

166 ПОРТРЕТ УМЕТНИКОВЕ MAJ- 
KE, 1947 [биста во бронза. 
penp] In: Југословенска 
скулптура1870 —
1 9 5 0. Југослоеенка уметност 
XX века. Београд. Музеј савре- 
мене уметности, 1975. с.[192Ј.

167 SAN CLEMENTE, bronzo, 1969 
[penp.] In: Gloria a San 
Cirillo. [Скопје] Commissio
ns dela Republica Socialists di 
Macedonia per le relazioni cultu
ral! con I'estero, 1975, [c.35] 
„Св.Климент", бронза, 1969. Де- 
лото е засталено на изложбата 
во Базиликата ди Сан Клементе 
за ереме на „Деновите на маке- 
донската култура" во Рим 1975 
г,

1976 168 LUFTAR [скулптура во бронза,
penp] ѓ-.laka е vSllazs- 
r i m i t, Shkup, 26 X11976, 
1915, 27
„Борец од нашето минато”

169 МЕЧКИН КАМЕН, бронза 
[репр.]
Македонија, Скопје, 1976, 
280, [1]

170 HUMHERA [скулптура, во брон- 
за, репр.]
Flaka е vellazerimit, 
Shkup, 12.IX 1976, 1883, Peda- 
gogk, 47, 3
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БЕРАЧИ (ГАЛИЧАНИ), гипс, 
1942 [репр.]
Годишен зборник [на] 
Филозофски факултет на Уни- 
верзитетот — Сколје, Скопје.
1977. книга 3(29) + [одделенот- 
печаток]
Точен назив на композицијата е 
„Бегалци (Галичани)" Репрогук- 
цијата е поместена пред стр 137

ЈАМА, бронза, 1956 [репр.] 
Културен ж и в о т, Скопје
1977. 7 — 8, корица

(ЈАМА. бронза, репр.) 
Студентски збор. Скоп- 
је, 26.IV 1977. 12-13. 18

КЛИМЕНТ, бронза 1969 [репр.] 
Нова Македонија, 
Скопје, 18.1 1977, 10771,8

МЕЧКИН КАМЕН, бронза 
[репр.Ј
Македонија, Скопје, 1977, 
292,4

САВА МИХАЈЛОВ, споменик 
[бронза. репр.] In: Д-р Владо 
Картов, Сава Михајлов 
— С a в а т a . Скопје НИК 
„Наша книга", 1977, с. 105

ТУТУНОБЕРАЧИ, теракота, 1942 
[репр.] Годишен збор- 
н и к [на] Филозофски факултет 
на Универзитетот — Скопје, 
Скопје, 1977, книга 3(29) + [од- 
делен отпечаток] 
Релродукцијата е поместена 
пред стр. 137 Точен назив на 
делото е „Тугуноберачка"

ФРАГМЕНТ ОД ТРНИЦА. гипс. 
60 х 60.1972 [релјеф, penp.] In: 
32 — годишна и з л о ж - 
ба на Друштвото на 
ликовните уметници 
од Социјалистичка 
Република Македони- 
ј a . (Каталог] Скопје, [изд.Ј 
Друштво на ликовните уметници 
на Македонија, Музеј на совре- 
мената уметност. 1977. с.[97] 
Репр. бр.227

ЦРВЕНОАРМЕЕЦ, грипс [репр.] 
In: Слики графики 
скулптури. Каталог. Скоп- 
је, Уметничка галерија, 1977 
с.(6;9]
Точен назив на композицијата е 
.Партизан-војник".

ЈАМА, (фрагмент. гипс. репр.] 
Нова Македонија, 
Скопје, 2.VI11978, 11293, 11

МЕЧКИН КАМЕН, бронза 
[репр.]
Културен живот, Скопје,
1978, 6, корица

182 ФРАГМЕНТ ОД ТРНИЦА [рел- 
јеф во гипс, репр.] 
Нова Македонија. 
Сколје, 26.11 1978, 11169,7

1979 183 ЈОСИФ ЈОСИФОВСКИ СВЕ-
ШТАРОТ И КОЛЕ НЕДЕЛКОВС- 
КИ, релјеф, 1970 [релјеф во 
гипс, penp] In: Ситна пла- 
стика. Каталог, Скопје, Умет- 
ничка галерија, 1979

184 (ОРО, мермер, репр.] 
Народен глас, Прилеп, 
29.XI 1979, 408, 9

1980 185 КЛИМЕНТОХРИДСКИ, 1970,
гипс [репр.Ј
Нова Македонија, 
Скопје, 9.Ill 1980, 11898, 12

II. ЛИКОВНА КРИТИНА И ИНФОРМАЦИИ

1 Критички прилози и осврти

1933 186 КОСТИВЈ.Т.
КОД ЛИЧЕНОСКОГ У БЕОГРА- 
ДУ
В а р д а р , Скопје, 28 X11933, 

Предвидување дека младиот 
Д.Т. ќе биде одличен скулптор 
Разговор co Л.Личеноски

1934 187 [АНОНИМ?]
ДИМЧА ТОДОРОВИВ ИЗ ПРИ- 
ЛЕПА УЧИ У БЕОГРАДУ ВА- 
ЈАРСТВО..
В а р д а р . Скопје, 4.11934, 
[166?], 6
За талентот на Д.Т. ученик на 
Уметничката школа во Белград. 
Илустрирано co фотографија на 
Д.Т. и една репродукција од тој 
период (Акт, студија во глина)

1937 188 АНОНИМ
ДВАДЕСЕТ ЈУЖНОСРБИЈАНС- 
КИХ СЛИКАРА ПРИРЕНУЈУ ИЗ- 
ЛОЖБУ СВОЈИХ РАДОВА 
В р е м е . Београд, 10.1937, 
5651,9
Д.Т. како учесник на изложбата 
во Клубот на пријателите на 
Франција во Скопје од 26—31 X 
1937 г.

1942 189 СТЕФАНОВТз Цеко
ГГБРВАТА ОБ1ДА ХУДОЖЕСТ- 
ВЕНА ИЗЛОЖБА НА ХУДОЖ- 
НИЦИ 0Tb МАКЕДОНИА Bt 
СКОПИЕ
Цтѕлокупна Б-влгарин, Скопие, 
10.111942, 210,4.
За иложените творби на излож- 
бата

1943 190 CTAH4EBt> Стефант,
ВТОРАТА ОБША ХУДОЖЕСТ- 
ВЕНА ИЗЛОЖБА НА ХУДОЖ- 
НИЦИТБ ОГБ МАКЕДОНИН ' 
Цглокупна Бт>лгариа, 
Скопие, 20.IV 1943. 564. 4 
За изложените творби

1945 191 КОЦОДИМЧЕ
ПРВАТА ИЗЛОЖБА HA MAKE- 
ДОНСКИТЕ ХУДОЖНИЦИ
Н о в д е н , Скопје. 1945,3, 51 
Краток осврт кон творештвото 
на Д.Т.

1946 192 МИТРЕВ Димитар
ВТОРАТА ОПШТА ИЗЛОЖБА 
НА МАКЕДОНСКИТЕ ХУДОЖ- 
НИЦИ
Н о в д е н , Скопје. 1946. 
9—10,66 Анализа

1949 193 ЈАНЕВСКИ Славко
ЧЕТВРТАТА ИЗЛОЖБА НА УМ- 
ЕТНИЦИТЕ ОД МАКЕДОНИЈА 
Н о в д е н , Скопје. 1949, 5. 
308 — 309,311 Анализа

194 C[ELEBONOVlC] M(arko] 
IZLOZBA LIKOVNIH UMETN1KA 
MAKEDONIJE
Umetnost, Beograd, 1949, 
1.170] 
Оценка

1950 195 ANONIM
NAGRADE VLADE NR MAKEDO
NIJE NAUCNIM I KULTURNIM 
RADNICIMA
P o I i t i k a , Beograd, 19.1V 
1950, 13531,4
D.T. kako dobitnik na nagradata

196 ТОЗИНико 
НИЗ АТЕЉАТА HA НАШИТЕ 
ЛИКОВНИ УМЕТНИЦИ 
Културен живот. Скопје, 
29.XI 1950, 17,5
За условите во коишто создава 
Д.Т.

1952 197 ВАРОШЛИЈА Бранко
KOH VII ИЗЛОЖБА HA МАКЕ- 
ДОНСКИТЕ ЛИКОВНИ УМЕТ- 
ници
Млада литература, 
Скопје, 1952,4,68
Краток осврт кон изложените 
творби на Д.Т.

198 КОЦОДимче
СЕДМАТА ИЗЛОЖБА НА ЛИ- 
КОВНИТЕ УМЕТНИЦИ HA МА- 
КЕДОНИЈА 
Современост, Скопје, 
1952,9-10, 82
Осврт кон творештвото на Д.Т

199 ПРОТУГЕР Димче
ЛИКОВНИ ПРОБЛЕМИ. Барања 
и стагнација. По повод VII из- 
ложба на ликовните уметници 
на Македонија
Нова Македонија, 
Скопје, 26.XI11952,2510,2 
Критички осврт и анализа на из- 
ложените творби на Д.Т.

1953 200 В[АСИТ1 Павле]
ИЗЛОЖБА МАКЕДОНСКИХ УМ- 
ЕТНИКА
Политика, Београд, 27.111 
1953. 14465,5



Кратка белешка за експонатите 
на Д.Т. на изложбата на ДЛУМ 
so Белград

201 КОЦОДимче
ОСМАТА ИЗЛОЖБА HA МАКЕ- 
ДОНСКИТЕ УМЕТНИЦИ 
Современост, Скопје, 
1953, 10, 75;76 
Кратка анализа за изложените 
тѕорби на Д.Т.

202 ПАЛАВИЧИНИ Перо 
[ИСКАЖУВАЊЕ] In: Бел- 
градските ликовни 
уметници — замаке- 
донските. Разговори ео 
Уметничкиот павилјон на Ма- 
лиот Калемегдан
Нова Македонија, 
Скопје, 26.111 1953, 2598, Разгле- 
ди. 9, 33
За Д.Т., по повод изложбата на 
ДЛУМ во Белград

203 ПАУНОВИЌ Синиша 
ПРВАТА ИЗЛОЖБА HA МАКЕ- 
ДОНСКИТЕ ЛИКОВНИ УМЕТ- 
НИЦИ ВО БЕЛГРАД. 22 март - 
11 април 1953 
Современост, Скопје, 
1953, 5. 51
Краток осврт кон изложените 
творби на Д.Т,

204 ПОПОВИТ. Boptje 
ИЗЛОЖБА ЛИКОВНИХ УМЕТ- 
НИКА МАКЕДОНИЈЕ 
Република, Београд, 7.IV 
1953. 388,4
Кратка оценка за творештвото 
на Д.Т.

205 ЧЕЛЕБОНОВИБ Алекса 
ИЗЛОЖБА ЛИКОВНИХ УМЕТ- 
НИКА МАКЕДОНИЈЕ
Б о р б a , Београд, 29.1111953, 
86,7
Краток осврт кон изложените 
творби на Д.Т.

1954 206 ПОПОВИЌМиќа
ЗРЕЛОСТИ И НЕСПОЛУКИ НА 
МАКЕДОНСКОТО СОВРЕМЕНО 
СЛИКАРСТВО 
Разгледи, Скопје, 3.I 1954, 
1,10-11.
Кратка анализа за творештвото 
на Д.Т. по повод VIII—ia излож- 
ба на ДЛУМ

207 ПРОТУГЕР Димче 
ДЕСЕТ ГОДИНИ СЛОБОДНО 
ТВОРЕШТВО 
Современост, Скоп- 
је.1954,11-12, 914
Критички осврт кон творештво- 
то на Д.Т. по повод IX—ia из- 
ложб на ДЛУМ

1955 208 НИКОЛОВСКИ Антоние
ДЕСЕТТА ЈУБИЛАРНА ИЗЛОЖ- 
БА НА Д Л У М 
Разгледи, Скопје,11 .XII 
1955,25 - 26(51-52),2

Краток осврт кон изложените 
дела на Д.Т.

209 СВЕЧЊАК Вилим
ПОЛНА АФИРМАЦИЈА HA МА- 
КЕДОНСКИТЕ ЛИКОВНИ УМЕТ- 
НИЦИ 
Нова Македонија, 
Скопје, 12.111955, 3182,4 
Краток осврт кон изложеното 
дело .Одмор' на изложбата на 
ДЛУМ во Загреб

1956 210 ЛАЗЕВСКИ Борко
XII ИЗЛОЖБА НА Д Л У М 
Нова Македонија. 
Скопје, 28.XII 1956, 3800, 5 
За делото „Млада селанка"

211 НИКОЛОВСКИ Антоние 
ГОДИШНАТА ИЗЛОЖБА НА 
ДЛУМ
Разгледи, Сколје,9.XII 
1956,25 - 26(77 - 78),2 
Кратка анализа на изложените 
творби: „Тито*, .Млада селан- 
ка' .Анданте" и Биби”

1957 212 BATUSlC Slavko
II. SRBIJA, MAKEDONIJA, BOS- 
NA. CRNA GORA.
Vajarstvo. In: Slavko Batusic, 
Umjetnost u slici. Za
greb,Matica Hrvatska,1957,5.616 
Д.Т(Диитрије Тодорович ce 
споменува како еден од 
скулпторите кои се забележани 
во периодот помеѓу двете вој- 
ни. Книгата е публикувана во 
три изданија. Во второто и тре- 
тото издание текстот е на 
стр.624

1958 213 БАЛАБАНОВ Коста
ТРИНАЕСЕТТА ИЗЛОЖБА НА 
ЛИКОВНИТЕ УМЕТНИЦИ НА 
МАКЕДОНИЈА 
Ноеа Македонија, 
Скопје. 7.XI11958, 4463, 8 
Краток осврт кон делото „Јама“

1959 214 ДОМИЌ Светозар
ТРИНАЕСЕТТАТА ГОДИШНА 
ИЗЛОЖБА НА ДЛУМ 
Современо-ст, Сколје, 
1959,1,61-62 
За композицијата .Јама*

215 МАЦАН—ЈОВАНОВИЌ Елена 
ГРУПА ПАРИЈАТЕЛИ ИЗЛА- 
ГААТ...
Нова Македонија. 
Скопје, 9.VII11959, 4669, 8 
Осврт кон изложените творби 
на Д.Т. на изложбата во Домот 
на ДСВР во Скопје

216 АНОНИМ
НИЗ АТЕЛЈЕИТЕ НА НАШИТЕ 
УМЕТНИЦИ
Нова Македонија, 
Скопје,22.И 1959, 4527, 8 
За Д.Т. Илустрирано co фото- 
графија на уметникот

217 НИКОЛОВСКИ Антоние
ДЛУМ HA XIII ГОДИШНА ИЗ- 
ЛОЖБА
Разгледи, Скопје, 1959, 6, 
738
Краток осврт кон композицијата 
„Јама*

218 НИКОЛОВСКИ Антоние 
ПРЕОКУПАЦИИТЕ НА ДИМЧЕ 
ТОДОРОВСКИ
Културен живот. Скопје,
1959, 5,17
За креативниот лик, уметнички- 
те преокупации и стрмежи на Д. 
Т. co кртки биографски подато- 
ци

1960 219 ПЕТКОВСКИ Борис
ЧЕТВРТА ПРОЛЕТНА ИЗЛОЖ- 
БА НА ДЛУМ 
Соаременост, Скопје,
1960, 6, 613
Кратка оценка на делото „Глава 
на Маркс”

1961 220 BATUSlC Slavko
UMJETNOST U SLICI. 2. izdanje. 
Zagreb, Matica Hrvatska, 1961, s. 
612
Д.Т, (Димитрије Тодорович) ja 
излагал склуптурата ,У берзи 
рада у Скопле нема кревет за 
мене за Рагип Мустафа* на из- 
ложбата на Друштвото на ли- 
ковните уметници 1937 г. во 
Белград. Лубликацијата има и 
трето издание

1962 221 МАЦАН Елена
МАКЕДОНСКИ ПОРТРЕТ XIX- 
XX в.In: Македонски 
портретХ1Х — ХХвек. 
[Каталог] Скопје, Уметничка га- 
лерија, 1962, с. [7]
Д.Т. како прв соврмен маке- 
донски скулптор кој се опреде- 
лува за портрет

222 МОМИРОВСКИ Томе
ПО ПОВОД ИЗЛОЖБАТА МА- 
КЕДОНСКИ ПОРТРЕТ XIX и XX 
ВЕК
Современост, Скопје, 
1962.3,293 - 294
Аналитчен осврт кон композци- 
јата ,Јама“

223 АНОНИМ
НЕПОДЕЛЕНИ ПРИЗНАНИЈА 
НА ДИМЧЕ ТОДОРОВСКИ. 
Изаложбата на македонските 
ликовни уметници во Дижон- 
Нова Македонија, 
Скопје, 1.X11962, 5761,4 
Одзиви 80 Францускиот печат

224 С [АЗДОВ] Т [оме] 
СТВАРНОСТА - НАЈЗДРАВА 
ПОДЛОГА ЗА УМЕТНИКОТ 
Културе.н живот, Скопје, 
1962,7 — 8, [внатрешна страна 
од последната корица] 
Разговор co Д.Т., илустрирано 
co фотографија на уметникот



225 ТОДОРОВСКИ Димче 
ПИСМО ДО ЦИЦО 
Нова Македонија. 
Скопје. 16.XII 1962, 5805, 8 
Илустриано co заедничка фото- 
графија на Д.Т, И В.П, — Цицо

225а АНОНИМ
ФРАНЦУСКОТО СПИСАНИЕ АР 
ЗА МАКЕДОНСКИТЕ УМЕТНИ- 
ЦИ 
Нова Македонија. 
Скопје. 16.XI11962, 5805, 8 
За скулптурата „Јама"

1963 226 В(АСИТ) П[авле]
ИЗЛОЖБА МАКЕДОНСКИХ ЛИ- 
КОВНИХ УМЕТНИКА 
Политика, Београд, 9.XII 
1963, 18024,9
Кратак осврт кон изложените 
творби на Д.Т.

227 ТРП[КОВСКИЈ П[ени] 
НЕЗАДОВОЛНИТЕ АВТОРИ 
ПОВЕЌЕ НАПРЕДУВААТ. Ра- 
зговор co вајарот Димче Тодо- 
ровски 
Народна просвета, 
Скопје, 8.Ill 1963,135, [8] 
Илустрирано co фотографија на 
уметникот

1965 228 PETKOVSKI Boris
LARTCONTEMPORAIN EN MA
CEDOINE
Les lettres franqai- 
ses. Paris. 5-18.VIII 1965, 
1092.13
За современата македонска ум- 
етност. Во текстот се зборува за 
творештвото на Д.Т.

1966 229 ГИЛЕВСКИ Паскал
ГОЛЕМИ ЛИКОВНИ И ХУМАНИ 
ВРЕДНОСТИ ВО ДЕЛАТА CO 
ТЕМАТИКА ОД НОБ 
Трудбеник, Скопје, 9 X
1966. 41.8
Краток осврт кон творештвото 
на тема НОВ на Д Т

230 НИКОЛОВСКИ Антоние 
НЕИСЦРПЕН ИЗВОР НА ЛИ- 
КОВНИ ТЕМИ И ИНСПИРАЦИИ 
Културен живот, Скопје,
1966, 10, 8,
Анализа кон творештвото на
д.т.

1967 231 ГИЛЕСКИ Паскал
BO СВЕТОТ НА БОИТЕ И ФОР- 
МИТЕ
Просвета, Скопје. 9.XII
1967, 250,8
Краток осврт кон изложените 
дела на Д Т. на изложбата .Сов- 
ремената македонска скулпту- 
ра" во Уметничката галериЈа. 
Скопје

232 ГИЛЕВСКИ Паскал 
СОВРЕМЕНА МАКЕДОНСКА 
СКУЛПТУРА Изложба во умет- 
ничката галерија во Скопје 

Нова Македони|а 
Скопје. 26 XI 1967. 7589. 8 
За делото .Портрет на мајка 
ми" и ,.Јама'

233 Љ П.
МАКЕДОНСКОТО СЛИКАРСТ- 
ВО МЕЃУ ДВЕТЕ ВОЈНИ In 
Иселенички календар 
1 9 6 8 Скопје, Матица на исе- 
лениците од Македонија. [1967] 
с 173 Краток осврт кон творе- 
штвото на Д Т

234 ПЕТКОВСКИ Борис
НЕКОИ ОСНОВНИ БЕЛЕЗИ НА 
МАКЕДОНСКОТО ЛИКОВНО 
ТВОРЕШТВО CO ТЕМАТИКА 
ОД НОБИ РЕВОЛУЦИЈАТА 
Разгледи, Скопје. 1967, 5. 
496
Кратка студија во која се збору- 
ва и за творештвото на Д Т. ин- 
спирирано од таа тематика

235 ПЕТКОВСКИ Борис 
(ПРЕДГОВОР] In: Аспекти 
на цртежот во М а к е - 
д о н и ј а [Каталог] Скопје, 
Музеј на современа уметност,
1967. с.4;5
Естетска класификација и кате- 
горизација на цртежот на Д. Т

236 PESlC Radivoje 
MAKEDONSKA UMETNOST IZ- 
MEDU DVA RATA Razgovor sa 
Nikolom Martinovskim 
Knjizevne novine, Be
ograd. 9 XII 1967,316, (12]
За творештвото на Д T

237 ПОПОВИЌ ЛИЛЈАНА 
[ПРЕДГОВОР] 1п:Совреме- 
на македонска умет- 
ност меѓу двете вој-
н и . Каталог Скопје. Уметничка 
галерија, 1967, с (4]
Д Т како творец на првиот сов- 
ремен портрет во МакедониЈа

1968 238 АРСОВСКИ Марко
ОСНИВАЧ НА СОВРЕМЕНИОТ 
ИЗРАЗ ВО МАКЕДОНСКАТА 
СКУЛПТУРА
Млад борец. Скопје, 10X
1968,
ИнтервЈу co Д Т no повод до- 
бивање наградата .11 октомв- 
ри" за животно дело

239 ГИЛЕВСКИ ГЦаскал] 
ЧОВЕКОТ КАКО ПОСТОЈАНА 
ИНСПИРАЦИЈА Академски 
скулптор Димо Тодоровски е 
награден co наградата за 
животно дело
В е ч е р , Скопје, 5 X 1968. 
1626, 6 
Интервју

240 АНОНИМ
ОСНОВАЧ HA СОВРЕМЕНАТА 
СКУЛПТУРА. Димче Тодоровс- 
ки: Досегашното скулпторско 

творештво.Јп: Врвни до- 
стигнувања на маке- 
донската наука и ум- 
етност. Добитниците на на- 
градата 11 октомвриза 
1968 година 
Нова Македонија. 
Скопје. 29.IX 1968, 7893, 10 
Зборува Борис Петковски 
историчар на уметноста и лико- 
вен критичар

241 ПЕТКОВСКИ Борис
АСПЕКТИ НА ЦРТЕЖОТ 00 
МАКЕДОНИЈА 
М и с л a , Скопје, 1968. 22. 
100:101-102
Естетско вреднување на црте- 
жот на Д Т,

242 PETKOVSKI Boris 
DANASNJA MAKEDONSKA Ll- 
KOVNA UMETNOST
S i n t e z a . Ljubljana, 1968 
10-11. XI
Д T како еден од основопо- 
ложниците на македонската 
современа уметност

243 ПЕТКОВСКИ Борис 
ДОСЛЕДНОСТА НАЕДНО 
TBOPELLITBO Кон наградата за 
животно дело на Димче Тодо- 
ровски
Нова Македонија. 
Скопје. 11 X 1968 7905. 9 
РецензиЈа

244 ПОЛОВСКИ Ал(ександар| 
ВИСОКИ НАУЧНИ И УМЕТНИЧ- 
КИ ОСТВАРУВАЊА Додлени 
наградите 1 1 Октомври за 
1968 година
В е ч е р . Скопје, 28 IX 1968 
1619,6
Борис Петковски зборува за ли- 
ковниот пат на Д Т

245 ТАЛ М
ПРИЛЕП УМЕТНИЧКИ ЈА ИН- 
СПИРИРА ЧОВЕЧКАТА ДУША 
Народен глас. Прилеп 
18Х 1968.81.5
Интервју no повод наградата за 
животно дело.
Илустрирано co фотографија на 
Д.Т.

246 ТРЛКОВСКИ П(ениј
CO ТРУДОТ СЕ ПОСТИГНУВА 
СЌ
Просвета, Скопје. 1 XI
1968. 269. 8
Интервју Илустрирано co фото- 
графија на уметникот

1969 247 АБАЏИЕВА — ДИМИТРОВА Co
tta
ЕДЕН ЛИКОВЕН НАСТАН За 
антологиската изложба на сов- 
ремената македонска ликовна 
уметност во Белград 
Современост, Скопје
1969. 5.614



Стилските преокупации и ориен- 
тации на Д. Т.

248 АМБРОЗИЌ Катарина 
МАКЕДОНСКАТА УМЕТНОСТ 
ДЕНЕС
Разгледи, Скопје. 1969 3 
329
Кратка анализа на творештвото 
на Д. Т.

249 АПОСТОЛОСКИ Михаило
4 УМЕТНОСТ.1п:Историја на ма- 
кедонскиот народ. Книга трета. 
Скопје, Институт за национална- 
та историја, 1969, с. 473 
Д.Т. како еден од уметниците 
кои дејствувале во почетокот на 
НОВ и Револуцијата

250 ДАМЈАНОВСКА Љубица 
ДИМЕ ТОДОРОВСКИ: МЕЧКИН 
КАМЕН, Од колекцијата на Му- 
зејот на соеремената уметност 
во Скопје
Нова Македонија, 
Скопје, 2.11 1969, 8015, 12 
За творештвото на Д.Т. co био- 
графски лодатоци

251 АНОНИМ 
ДИМОТОДОРОВСКИ. In: Из- 
брани странски и д о - 
писни членови Прво из- 
борно заседание на Собрание- 
то на Македонската академија 
на науките и уметностите 
Нова Македонија, Скоп- 
је. 27.XII 1969,8238. 10
Д.Т. избран за дописен член. 
Кратка рецензија

252 КОЦОДимче
СИМБОЛИ НА РЕВОЛУЦИЈАТА 
Трудбеник, Скопје, 11 .X
1969. 42, 7 
Д .Т. како еден од авторите на 
спомениците-симболи на Рево- 
луцијата

253 МАЛЕКОВИЌ Владимир 
МОДЕРНАТА КУЛТУРА — 
ЖИВОТНА СИЛА HA МАКЕ- 
ДОНСКАТА УМЕТНОСТ. Излож- 
бата „Современа македонска 
уметност” во Загреб
Нова Македонија, 
Скопје. 11, 12.Х 1969, 8164, 15 
За скулптурата „Јама"

254 МАРКУШ Зоран
BO ЗНАКОТ НА СОПСТВЕНАТА 
ПРЕРОДБА. Изложба на совре- 
мената македонска уметност во 
Белград
Нова Македонија, Скол- 
је, 16.11 1969. 8029, 8 
За скулптурата „Јама"

255 МАРТИНОСКИ Никола; ЈА- 
НЕВСКИ Славко
РЕФЕРАТ. Димо Тодоровски, 
вајар. Предложен за дописен 
член [на Македонската акаде- 
мија на науките и уметностите)

1п:Прво редовно и з - 
борно собрание 25 
декември 1969. Скопје, 
Македонска академија на нау- 
ките и уметностите, 1969, 
с.85-87 
Рецензија

256 МАЦАН-ЧУКИЌ Елена
5. СЛИКАРСТВОТО BO ВАР- 
ДАРСКА МАКЕДОНИЈА ОД 
СОЗДАВАЊЕТО ДО ПРОПА- 
СТА HA СТАРА ЈУГОСЛАВИ- 
JA.In: И с т о р и ј а на маке- 
донскиот народ. Книга 
трета. Скопје, Институт за на- 
ционална историја. 1969. с.158 
Д.Т. спомнат меѓу уметниците 
од првата академски образова- 
на генерација која почнала да 
создава лред војната

257 PETKOVSKI Boris 
PREDGOVOR. In. Savreme- 
na makedonska u m e t - 
nost — slikarstvo — 
skulptura — objektl — 
1 9 6 9. [Каталог] Skopje, Muzej 
savremene umetnosti, 1969,
s.8-9:13
Творештвото на Д .Т. пред и no 
војната

258 PETKOVSKI Boris 
SOCIJALNA UMETNOST U MA- 
KEDONIJI 1930-1950 In: Na- 
drealizam. Postnadre- 
alizam. Socijalna u m - 
einost. Umetnost 
NOR-a, SocijalistirSki
r e a I i z a m . Jugoslovenska 
umetnost XX veka. Beograd. Mu
zej savremene umetnosti. 1969, 
s.61 ;62:286
За творештвото на Д.Т. пред и 
so текот на војната инспирирано 
од таа тема. Резиме на фран- 
цуски )аз.

259 CTAHHTi Стеван
ОДСЕВИ МАКЕДОНСКЕ ТРА- 
ДИЦИЈЕ
Б о р б a , Београд, 4.Ill 1969, 
61.7
Скулптурите на Д .Т. одбележа- 
ни како антологиски

260 COSlC Borica
SOCIJALNA UMETNOST U SR8I- 
Jl. In: N a d r e a I i z a m . 
Postnadrealizam. So
cijalna umetnost. Um
etnost NOR-a. Socija- 
listicki realizam. Jugos
lovenska umetnost XX veka. Be
ograd, Muzej savremene umetno
sti. 1969, s.32
Д.Т. учесник на ll-та изложба на 
независните уметници во салата 
на Инженерскиот дом во Бел- 
град 1937 г.
Податокот е неточен

261 SVAJCLOton
CUDESNA KULTNA MISTERIJA

Gias Slavonije. Osjek, 
9.X 1969,-,- ‘
Д .Т. застапен на антологиската и 
репрезентативната изложба 
„Современа македонска умет- 
ност" во Модерната галерија 
ЈАЗУ, Загреб

1970 262 КОЦОДимче 
МАКЕДОНСКАТА ЛИКОВНА 
УМЕТНОСТ
Студентски збор. Скоп- 
је, 7.XI11970, Култура, 1,3 
Д.Т. како еден од основопо- 
ложниците на современата ма- 
кедонска уметност

263 П[ЕОВСКАЈ Нјовка]
МИГОВИ ШТО ЗАСТОЈАЛЕ ВЕ- 
ЧНОСТ
Ж у р н а л , Скопје, 10.1 1970. 
104, 11
Разговор co уметникот. Илуст- 
рирано co две фотографии на 
ДТ.

264 СПјИРОСКА] О[лга] 
ИЗЛОЖБАТА - ПРИСТАПНО 
ПРЕДАВАЊЕ. Димо Тодоровс- 
ки: Првпат излагам самост- 
ојно...
Нова Македонија, Скоп- 
је, 2.VI 1970. 8391.4 
Интервју

265 ТОДОРОВСКИ Димо 
ИЗЛОЖБА ПО ПОВОД ПРИЕ- 
МОТ ЗА ДОПИСЕН ЧЛЕН НА 
МАНУ ВО ИНСТИТУТОТ ЗА МА- 
КЕДОНСКИ ЈАЗИК .КРСТЕ МИ- 
СИРКОВ" СКОПЈЕ HA 17.V
1970. In: Био-библио- 
графски каталог на 
академици во МАНУ 
Сколје. Македонската академи- 
ја на науките и уметностите, 
1970

1971 266 PETKOVSKI Boris
SURVEY OF MACEDONIAN 
CONTEMPORARY ART 
Macedonian Review. 
Skopje, 1971.1. 126:131:132

Преглед на современата маке- 
донска уметност. Поместени се 
изјави од Стеван Станиќ во 
.Борба", Белград. 4.Ill 1969 и 
Владимир Малековиќ во .Вјес- 
ник" Загреб, 7 X 1969 за Д .Т

267 ШИРИЛОВ Ташко
СПОМЕНИК ЗА ЖРТВИТЕ ОД 
БЕЛЧИЦА. Димо Тодоровски, 
скуллтор
В е ч е р . Сколје, 5.Х 1971. 
2594, 9
Д.Т. зборува за споменикот што 
ќе биде поставен во с. Трница, 
Гостиварско

1972 268 АБАЏИЕВА ДИМИТРОВА Соња
КОЛОСОТ ОД ТРНИЦА 
Комунист, Скопје, 22.XII 
1972, 822, 22



За споменикот на паднатите 
борци од НОВ во с. Трница

269 ДАМЈАНОВСКА Љ[убица] 
ТИТО ВО ДЕЛАТА НА ЈУГОС- 
ЛОВЕНСКИТЕ ЛИКОВНИ УМЕТ- 
НИЦИ
Нова Македонија, 
Скопје, 10.XI 1972. 9270, 10 
Д .Т. како еден од ликовните ум- 
етници кои во своето творешт- 
во биле инспирирани од ликот 
на Другарот Тито

270 ПЕТКОВСКИ Борис 
НАЦИОНАЛНОТО И ТРАДИЦИ- 
ЈАТА BO СОВРЕМЕНАТА МА- 
КЕДОНСКА ЛИКОВНА УМЕТ- 
НОСТ.
Разгледи, Скопје, 1972, 10. 
1057
Студија во која е опфатено тво- 
рештвото на Д.Т.

271 АНОНИМ
ПОСЕТА НА МУЗЕЈОТ HA СОВ- 
РЕМЕНА УМЕТНОСТ Втор ден 
од посетата на Претседателот 
Тито на СР Македонија 
Нова Македонија. 
Скопје, 9.XI 1972. 9269, 5 
Д Т. како еден од јавните ра- 
ботници кои го дочекале Прет- 
седателот Тито

272 ТОДОРОВСКИ ДИМЧЕ, 
скулптор 
[ИСКАЖУВАЊЕ] 
Нова Македонија, 
Скопје, 9.IV 1972, 9057, 11
За потребата најзначајните личн- 
ости и настани од историјата да 
се претстават споменично

1973 273 VASIC dr Pavla
VAJARSTVO PETRA PALAVlCl- 
NIJA In: Pavla Vasi6, Umet- 
n IC k i z i v o t, Beograd, Umet- 
nicka Akademija u Beogradu, 
1973, s.119
Д T. како еден од учениците на 
Петар Палавичини

274 VASIC dr Pavle
IZLOZBA MAKEDONSKIH UMET- 
NIKA. In: Dr Pavle Vasic. U m - 
etnicki 2 i v o t, Beograd, 
Umetnicka Akademija u Beogra
du, 1973, s.164
За изложените творби на l-та из- 
ложба на ДЛУМ во Белград 
1953 г.

275 В(АСИК) П[авлеЈ
УСТАНАК 1941. У ДЕЛИМА УМ- 
ЕТНИКА. Изложба у Музеју pe
so луције 
Политика, Београд. 15.IX 
1973,21533. 18 
д т како предвесник на таа те- 
ма во скулптурата

276 ДАМЈАНОВСКА Љубица 
НОВ И РЕВОЛУЦИЈАТА ВО 
МАКЕДОНСКОТО ЛИКОВНО

ТВОРЕШТВО
Културен живот Скопје. 
1973. 7-8, 12:14:15
Кратка анализа на скулптурата 
..Јама", паметникот во Трница и 
други творби инспирирани од 
темата на НОВ и Револуцијата

277 ПЕТКОВСКИ Борис 
ЖИВОТОТ И ТВОРЕШТВОТО 
НА ВАСИЛИЕ ПОЛОВИЌ-ЦИ- 
ЦО. 1п:Василие Попо- 
еиќ - Цицо 1914 -
1 9 6 2 Каталог. Скопје, Музеј 
на современата уметност. 1973 
с. [3:5:6:10]
За деновите на Д.Т. во Уметнич- 
ката школа во Белград, за ак- 
тивното учество во Агитпропот 
на Главниот штаб на НОВ за Ма- 
кедонија во 1944 г„ за младин- 
ската акција Шамац-Сараево. 
Исто така се спомнува црте- 
жот-карикатура „ДимоТодо- 
ровски" од В.П. - Цицо

278 ПЕТКОВСКИ Борис 
(ПРЕДГОВОР) In: С O ц и ј а л • 
н и мотиви во делата 
на македонските л и - 
ковниуметници 1922 
- 1 9 44. Каталог Скопје, Му- 
зеј на современата уметност 
1973
За скулптурата на Д .Т. во перио- 
дот до 1944 г

279 ЧЕМЕРСКА К[атарина] 
ДИМО ТОДОРОВСКИ Еден 
творец — едно дело 
Нова Македонија. 
Скопје, 29 IX 1973, 9587. Почин- 
ка 126, 24
Разговор co Д Т Илустрирано 
co фотографија на уметникот

1974 280 АБАЏИЕВА-ДИМИТРОВА Со- 
ња
ВАРИЈАЦИИ HA ТЕМА НОВ 
Нова МакедониЈа. 
Скопје. 28.IV 1974. 9793. 8 
За допринесот на Д .Т no повод 
изложбата „НОВ во делата на 
ликовните уметници на Југосла- 
вија" во МСУ. Скопје

281 НИКОЛОВСКИ Антоние 
ТВОРЕШТВОТО HA СОВРЕ- 
МЕНИОТ МАКЕДОНСКИ 
СКУЛПТОР ДИМО ТОДОРОВС- 
КИ. 1п:Културно нас- 
ледство V (1974). свес- 
ка XII. Сколје, Републички завод 
за заштита на спомениците на 
културата, 1974, с.61-77: 
репр.2:3-+ [одделен отпечаток] 
Студија Илустрирано co две 
фотографије на уметникот: „Д.Т, 
го портретира пријателот Ша- 
рчевиќ-Шарац" 1933 г. „На ча- 
сот" студија-акт, 1934 г. Резиме 
на англиски јазик. Библиографи- 
ја на стр. 73-74

1975 282 НИКОЛОВСКИ Антоние
РАЗВОЈНИТЕ ТЕНДЕНЦИИ НА 
СОВРЕМЕНАТА МАКЕДОНСКА 
УМЕТНОСТ И НЕЈЗИНАТА КРИ- 
ТИКА ВО ПОВОЕНИОТ 
ПЕРИОДЈп: Културно 
наследстеоУ! (1 9 75). 
свеска XIV. Скопје, Републички 
завод за заштита на споменици- 
те на културата, 1975, с.8:9 
16-17
Доајен на македонската 
скулптура: поуки од кубизмот; 
човечката фигура како гема 
историска улога вр одредува- 
њето на цртежот - реалистич- 
ки цртеж

1976 283 АРСЕНИТ) Р[адивоје]
МАЛА, АЛИ ДРАГОЦЕНА 
ЗБИРКА
Политика, Београд, 13.XII 
1976, 22697, 12
Во текстот се зборува за откри- 
вањето на споменикот „Кочо 
Рацин" во Самобор.

284 ДАМЈАНОВСКА Љубица 
ВАНГЕЛ КОЏОМАН. In: Ван- 
гел Коџоман. Каталог. 
Скопје, изд МАНУ, МСУ, 1976 
с.[1:6:14]
Д .Т. осноеоположник на маке- 
донската модерна уметност: 
портрет на Д .Т. од В. Коџоман

285 ДАМЈАНОВСКА Љубица 
ЉУБОМИР БЕЛОГАСКИ 
Културен живот. Скопје. 
1976, 3-4,15
Д.Т. е спомнат како припадник 
на постарата генерација на ма- 
кедонските ликовни уметници и 
како еден од познатите југосло- 
венски уметници од генерација- 
та на Љ. Белогаски

286 КОЏОМАН Вангел 
ПОРТРЕТ НА Д. ТОДОРОВСКИ. 
1945, [масло. penp ] In: В а н - 
гел Коџоман. Каталог. 
Скопје. изд. МАНУ, МСУ, 1976, 
--.[70]

287 ПАВЛОВСКИ Борислав 
САМОБОР ЖИВЕЕ CO КОЧО 
РАЦИН
Нова Македонија 
Скопје. 13.XI11976,10739. [1]:3 
На свеченоста no повод изда- 
вањето на „Бели Мугри" открие- 
на биста на Кочо Рацин. дело на 
Д.Т

1977 288 АНОНИМ
ДИМО ТОДОРОВСКИ. In: Де- 
сет години Македонс- 
ка академија на нау- 
ките и уметностите 
Скопје, Македонска академија 
на науките и уметностите 1977 
с.103
Кратка биографија



289 ДИРАЈН Лилјана 
СКУЛПТУРАТА ТОЈ ЦРТЕЖ ОД 
ИЛЈАДА СТРАНИ 
Студенски з б о р , Скопје. 
26.IV 1977, 12-13, 18
Разговор co Д.Т. Точното име 
на новинарот е ДИРЈАН

290 ДРУГОВАЦ Мјиодраг) 
МОБ ТИТОВЕ РЕЧИ
Б о р 6 a , Београд, 2.VIII 1977,
210,9
Д.Т. застапен на изложбата НОВ 
во делата на ликовните уметни- 
ци на Југославија во Уметничка- 
та галерија, Скопје

291 МУСОВИЌ Богдан 
СКУЛПТОРОТ - ДИМО ТОДО- 
РОВСКИ
Разгледи, Скопје, 1978, 
1-2, 100-139
Студија за ликовниот пат на тво- 
рештвото на Д .Т. до 1976 г.

В е ч е р , Скопје, 28. 29. 30.XI 
1977.4489, 19

1977-1978

298 BARlSlC Ladislav 
GENERACIJSKE DILEME. Tradi- 
cionalna izlozba DLU Makedonije 
Oko. Zagreb, 29.XII 1977-12.1 
1978, 151.18
За улогата на Д.Т. во ликовното 
творештво на Македонија

1978 299 ДАМЈАНОВСКА Љубица 
ЉУБОМИР БЕЛОГАСКИ. In: 
Љубомир Белогаски. 
Скопје, [изд.Ј Македонска кни- 
га, Музеј на современата умет- 
ност. 1978. с.5;6;7;21;22;
За придонесот на ликовен план 
во четвртата деценија; генера- 
циски блиски и еден од пријате- 
лите на Љ. Белогаски. Текст и 
на англиски јаз

1979 306

307

292 ПАВЛОВСКИ Јован 
ТВОРЕЊЕТО Е ТАЕН ЧИН In: 
Јован Павловски. Б е е с о
н и в . Скопје, НИП .Нова Маке- 
донија", 1977, с.59—64 
Интервју илустрирано co фото- 
графија на уметникот

293 ПЕТКОВСКИ Борис 
ОТКРИВАЊА. Скопје, Мисла. 
1977, с.22;47;49,[195]-198 
Анализа на скулпторскиот опус 
на Д.Т.. одделно за цртежот

294 PETKOVSKI Boris 
SOCIJALNA UMETNOST U МА- 
KEDONIJI1930-1950. In: Um- 
etnost i Revolucija. 
Revolucionarno slikarstvo. Za
greb, Spektar. 1977, s.36
Д .Т. како еден од носителите на 
социјалната уметност во Маке- 
донија

295 ПЕТКОВСКИ Борис 
СОЦИЈАЛНИ МОТИВИ BO МА- 
КЕДОНСКАТА ЛИКОВНА УМЕТ- 
НОСТДО 1944 ГОДИНА 
Годишен зборник [на] 
Филозофски факултет на Уни- 
верзитетот — Скопје, Скопје, 
1977. Книга 3(29),
C. 120; 122; 124:132; 133:134,135 
+ [одделен отпечаток]

Резиме на француски јаз.

296 ПОП ГОРЧЕВ Борис 
МОНУМЕНТАЛНАТА СКУЛПТУ- 
РАНАТОДОРОВСКИ 
Нова Македонија, 
Скопје. 18.11977, 10771,8 
Публикацијата .Советска култу- 
ра“ објави подолг напис за тво- 
рештвото на Д.Т.

297 [ШИРИЛОВЈ Т[ашко] К. 
ОТКРИЕН СПОМЕНИК HA LA
BA МИХАЈЛОВ

300 DAMYANOVSKA Lyubitsa 
PAINTING OF LYUBOMIR BELO-
GASKI
Macedonian Review,
Skopje, 1978, 3, 308
Припадник на era para генераци- 
ja на македонски линовни умег- 
ници и лријател на Љ. Белогас- 
ки

308

301

302

ДИРЈАН Лилјана
ВРЕДЕН КУЛТУРЕН НАСТАН
Културен живот, Скопје, 
1978, 1-2, 39
Еден од пионерите на совреме- 
ната уметност во Македонија

ГИЛЕВСКИ Паскал
ОТКРИВАЊЕТО НА ТРАДИЦИ- 
ЈАТА. Пролегомена на маке-

2.

донската уметност. In: Паскал 
Гилевски, Толкуеање на 
уметноста. Скопје, Маке- 
донска книга, 1978, 
с.169 —170;177;178
Пионер на современата маке- 
донска скулптура; за компози- 
цг; ча .Јама“; за ритамот како

1936 309

303

нов елемент во македонската 
скулптура

КОНЕСКИ Блаже
ПОРТРЕТ НА СЛИКАРОТ ЦАНЕ
СЕКУЛОСКИ
Нова Македонија,
Скопје, 4.VI 1978, 11265, 11

1937 310

304

За учеството на Д .Т. во аматер- 
скиот уметнички кружок во 
Прилеп 1936 г.

KONESKI Blaze
PORTRET CANETA SEKULOS- 
KOG
О д ј е к , Сарајево. 15 VI 1978, 
12.7
За формирањето уметнички

1939 311

305

кружок во Прилеп пред војната

ПЕТКОВСКИ Борис 
СОВРЕМЕНА МАКЕДОНСКА

1943 312

УМЕТНОСТ In: Savremena 
makedonska umet- 
n o s t. [Каталог] Banja Luka. 
ЈСкопје. изд.] Dom kullure. 
Drustvo likovnih umjetnika SR 
Makedonije. 1978, s (2:6] 
Д T. како припадник на најста- 
рата. предвоена генерација на 
македонски ликовни уметници 
lexer и на српскохрватски јаз.

АНДОНОВСКИ Верољуб 
ШТО ПОПРВО ВО ЕДЕН НЕС- 
ЛУЖБЕНИЧКИ РАБОТЕН ДЕН? 
На гости кај Димо Тодоровски 
Нова Македонија. 
Скопје. 5.V 1979.11594, Сабота. 
с.З
Разговор co Д Т. Илустрирано 
co фотографија на уметникот и 
амбиентот

КУЗМАНОВСКИ Ристо 
ЗДРАВКО БЛАЖИЌ In memo- 
riam
Нова Македонија. 
Скопје, 16 IX 1979, 11728 10 
Д Т. како еден од уметниците 
кои работеле врз формирањето 
на првото училиште за ликоено 
образование

АНОНИМ
ПОВОДИ. СРЕДБИ ФОТО- 
ГРАФИИ. РАЗМИСЛУВАЊА. 
Нова Махедонија, Скоп- 
је. 12.V 1979, 11601. Сабота. с.2 
Д.Т. зборува за скулптурата 
воопшто. Илустрирано co фото- 
графија на уметникот

Критички прилози и информа- 
ции

ТМ
ЛАЗАРЛИЧЕНОСКИРАДИ У 
СВОМЕ ВИЛАЈЕТУ
К A Р A В A Н
В р е м е . Београд. 2 XI11936, 
5347. 10
Д Т како скулптор од Прилеп

ANONIM
ZRNJE Izlozbe u Skoplje 
Novo doba. Split. 14.X 
1937,-, 4
Д.Т учествувал на изложбата на 
дваесет јужносрпски сликари 
во Скопје

АНОНИМ
ЈУБИЛАРНА ИЗЛОЖБА ЈУ- 
ЖНОСРБИЈАНСКИХ СЛИКАРА 
ПОВОДОМ ДЕСЕТОГОДИ- 
ШЊИЦЕ ДРУШТВА J Е Ф И - 
МИ ЈА
Јужна Србија. Скопље, 
25.XII 1939, 98, 4
Д.Т. не учествувал на изложбата

АНОНИМ
ВТОРАТА ОБША ИЗЛОЖБА НА 
ХУДОЖНИЦИТЕ OTb МАКЕ- 
ДОНИН



Ц^локупна Бталгарин 
Скопие, 7.IV 1943. 553. 4 
Д.Т учесник на втората општа 
изложба на уметниците од Ма- 
кедонија

1945 313 МАРКОВСКИ Венко
ПО ПОВОД НА ПРВАТА ИЗ- 
ЛОЖБА НА МАКЕДОНСКИТЕ 
ХУДОЖНИЦИ
Н о в д е н . Скопје. 1945. 2. 46 
Краток осврт кон изложените 
творби на Д.Т.

314 (МИТРЕВј Д[имитар] 
ИЗЛОЖБАТА НА МАКЕДОНС- 
КИТЕХУДОЖНИЦИ 
Нова Македонија 
Скопје. 25.XI 1945 276. 5 
За првата изложба на ДЛУМ

1946 315 АНОНИМ
ЗДРУЖЕНИЕТО НА ЛИКОВНИ- 
ТЕУМЕТНИЦИ ВО МАКЕДОНИ- 
ЈА СЕ ОСНОВА 24 ФЕБРУАРИ 
Н о в д е н . Скопје. 1946. 1-2.
113
Д Т член на Управата и Судот 
на честа на ДЛУМ

1948 316 АНОНИМ
ДРЖАВНА УМЕТНИЧКА LUKO- 
ЛА У СКОПЉУ ИДУБЕ ГОДИ- 
НЕ ДАБЕ ПРВУ ГЕНЕРАЦИЈУ 
МАКЕДОНСКИХ СЛИКАРА И 
ВАЈАРА 
Политика Београд. 23 IV 
1948. 12905.5
Д Т. како професор на Уметнич- 
ката школа

317 МИТРЕВ Димитар 
ЗА ТРЕТАТА ИЗЛОЖБА HA МА- 
КЕДОНСКИТЕ ХУДОЖНИЦИ 
Нова Македонија, 
Скопје, 20.1 1948. 941.6
Д .Т. не учествувал на изложбата

1949 318 АНОНИМ
ЧЕТВРТА ИЗЛОЖБА HA МАКЕ- 
ДОНСКИТЕ ЛИКОВНИ УМЕТ- 
НИЦИ 
Слободна Македони- 
ј a . CKOnje. 15.V 1949, 3, 7 
Д Т. учесник на изложбата

1950 319 [БИЛБИЛОВСКИ] 3[д]р[авко[
НИЗ ИЗЛОЖБАТА НА ЛИКОВ- 
НИТЕУМЕТНИЦИ 
Нова Македонија, 
Скопје, 7.XI11950. 1841.2 
Застапен co скулптурата .Играо- 
рец“ на петтата изложба на 
ДЛУМ

320 АНОНИМ
ВО СКОПЈЕ К'Е СЕ ОТВОРИ 
УМЕТНИЧКА ГАЛЕРИЈА 
Нова Македонија, 
Скопје. 29.III 1950. 1626. 4 
Спомнат ео врска co пеггата из- 
ложба на ДЛУМ

321 МАРКОВСКИ Димче
ЗА ПЕТТАТА ИЗЛОЖБА НА ЛИ-

КОВНИТЕ УМЕТНИЦИ 
Млад борец. Скопје 15 XII 
1950.307 3

322 ТОЗИ Нико 
РЕТРОСПЕКТИВНА ИЗЛОЖБА 
НА МАКЕДОНСКИТЕ ЛИКОВНИ 
УМЕТНИЦИ 
Културен живот. Скопје 
31 VII 1950. 11,3
Учесник на изложбата „Совре- 
мена македонска уметност" во 
Охрид

1951 323 MILUNOVIC Milo
[ИСКАЖУВАЊЕ|1п О Make- 
dontji I izlozbi make- 
donskih umetnika 
Umetnosl. Beograd 1951.
3. 5
Спомнат

1952 324 Г.
VII ИЗЛОЖБА HA МАКЕДОНС- 
КИТЕЛИКОВНИУМЕТНИЦИ 
Млад борец. Скоп|е. 10 XII 
1952. 5. 4
За изложените творби на Д .Т

325 АНОНИМ
МАКЕДОНСКИТЕ ЛИКОВНИ 
УМЕТНИЦИ ЗА ИЗЛОЖБАТА 
HA СОВРЕМЕНАТА ФРАНЦУС- 
КА УМЕТНОСТ 
Нова Македонија, 
Скопје. 19.V11952. [2341; погре- 
шно стои] 3341 4 
Изјава на Д.Т.

326 АНОНИМ
ПРВИОТ УДАР — НОВА 
СКУЛПТУРА ОД Д и- 
МЧЕ ТОДОРОВСКИ 
Нова Македонија, 
Скопје. 10.VIII 1952. [2387: по- 
грешно стои] 5387. 5 
Информација

1953 327 СТАНКОВИБ Никола
ВЕЛИКА И ЛЕПА БУДУБНОСТ 
Изложба ликовних уметника 
Македоније у Београду 
Београдске новине. 
Београд. 2 IV 1953, 31.7 
За изложените творби на Д Т

328 Х[АЏИ) БОШКОВ Петар 
ЧЕКОР НАПРЕД In: Борислав 
Трајковски, Први импре- 
сии од Vlll-та изложба 
н а Д Л У М 
Нова Македонија. 
Скопје. 13 XII 1953. 2822. 6 
Учесник на изложбата

1954 329 БЛАЖИЌ Здравко
ИЗЛОЖБА НА ЗДРУЖЕНИЕТО 
НА ЛИКОВНИТЕ УМЕТНИЦИ 
ОД МАКЕДОНИЈА 
Нова Македонија, 
Скопје. 19.XI 1954. 3112, 4 
Застапен на деветтата изложба 
на ДЛУМ

330 ПРОТУГЕР Д[имче[
ДЕВЕТТА ИЗЛОЖБА HA MAKE 
ДОНСКИТЕ ЛИКОВНИ УМЕТ- 
НИЦИ 
Разгледи Скоп|е 5 XII 
1954 25, 2
Спомнат

331 АНОНИМ 
ТОДОРОВСКИ ДИМЧЕ In: 
Уметничка галерија
С к о п | е [Каталог на Галери- 
|ата. Скопје. Уметничка галери- 
ја. 1954) с 12:30
Кратки биографски белешки и 
попис на делата на Д Т во фон- 
дот на Галеријата Текст и на 
француски ,аз

1955 332 ЛОЗАНОСКИ Р[исто[
X ЈУБИЛАРНА ИЗЛОЖБА НА 
ДЛУМ
Стремеж. Прилеп. 1955. 6. 
34
Д Т учесник на изложбата

333 П[ОПОВСКИ[ Ј[ован[ 
ЈУБИЛЕЈМАКЕДОНСКИХ УМ- 
ЕТНИКА
Политика. Београд. 23 XI
1955. 15297. 6
За јубилејната изложба на 
ДЛУМ на ко,а учествувал и Д Т

1956 334 БЛАЖИЌ Здравко
ЕДИНАЕСЕТТА ИЗЛОЖБА НА 
ЛИКОВНИТЕ УМЕТНИЦИ НА 
МАКЕДОНИЈА 
Хоризонт, Сколје 9XII
1956. 21.3
Краток осврт кон изложените 
творби на Д Т

335 МОМИРОВСКИ Томе 
СВЕДОШТВА НА ЕДИНАЕСЕТ- 
ТАТА ИЗЛОЖБА HA MAKE- 
ДОНСКИТЕ ЛИКОВНИ УМЕТ- 
НИЦИ 
Современосг. Скопје.
1956. 11-12. 886
Краток осврт кон изложените 
творби на Д Т

336 СТОЈАНОВА Д(обрила) 
УСПЕШНА ЛИКОВНА ЕВОКА- 
ЦИЈА НА НОБ
Нова Македонија 
Скоп|е. 11 VII 1956. 3632 4 
Д Т застапен на изложбата на 
HOB во СкопЈе

1957 337 НИКОЛОВСКИ Антоние
ДЛУМ ВО ДАУТ — ПАШИНИОТ 
АМАМ
Раз-гледи Скоп|е 29 XII
1957. 22(100). 15
Учесник на дванаесепата из- 
ложба на ДЛУМ

338 ПОПОВИВ БОРБЕ 
МАКЕДОНСКА ПАНОРАМА 
Б о р б a . Београд. 18.XI 1957 
318. 4



Учесник на изложбата на ДЛУМ 
во Белград

1958 339 БАБИЌ Бошко
ИЗЛОЖБА НА СЛИКАРИ И ВА- 
ЈАРИ РОДЕНИ ВО ПРИЛЕП 
Стремеж, Прилеп, 1958, 
3-4, 61
Учесник на изложбата

340 KfUZMANOVSKI) R[isto]
IIIZLOZBA UDRUZENJA LIKOV- 
NIH UMJETNIKA MAKEDONIJE 
In Beograd Covjek i 
p r o s t o r . Zagreb. 15,1 1958.
70.6
Учесник на изложбата

341 ЛИЧЕНОСКИ Лазар 
ЛИКОВНИ ЖИВОТ 
Политика, Београд. 30 III 
1958.16122,19
Спомнат

342 НИКОЛОВСКИ Антоние 
ПРОЛЕТНА ИЗЛОЖБА НА 
Д ЛУ М
Разгледи, Скопје, 1 VI
1958, 10(1101,3
Д.Т ке учествувал на изложбата

1959 343 МАЦАН Елена
15 ГОДИНИ ЛИКОВНО ТВОРЕ- 
ШТВО ВО МАКЕДОНИЈА 
Нова Македонија.
Скопје, 24 V 1959, 4604, 9 
Спомнат

344 ЈАНЕВСКИ Славко
ЗА СЕ ПО МАЛКУ, ПОВЕЌЕ ЗА 
СЛИКАРСТВОТО 
Современост. СкопЈе.
1959, 6, 557
Учесник на изложбата „15 годи- 
ни ликовно творештво во Маке- 
донијз" во Скопје

1960 345 ДИМОВСКИ Јован
ПРОЛЕТНАТА ИЗЛОЖБА НА 
Д ЛУМ
Културен живот. Cxonje. 
1960 5-6. 57
За портретот „Карл Маркс"

346 ПЕТКОВСКИ Борис
IV ПРОЛЕТНА ИЗЛОЖБА НА 
ДЛУМ
Млад борец Скопје. 12V 
1960 11.6
Спомнат

1961 347 Г[АВРИШ] К[сенија]
ИЗЛОЖБА НОБ BO ТВОР- 
БИТЕ Н А ЛИКОВНИТЕ
V М Е Т Н И Ц И . На 29 Но- 
ември
Нова МакедониЈа.
Скопје, 9,Х 1961.5378. 5 
Кратка белешка за Д.Т.

348 Г[АВРИШ] К[сенија] 
НОБ ВО ЈУГОСЛОВЕНСКАТА 
ЛИКОВНА УМЕТНОСТ И МАКЕ- 
ДОНСКИ ПОРТРЕТ. Две значај- 

ни изложби во Уметничката га- 
лерија во Скопје
Нова Македонија, 
Скопје, 17.XI 1961 5417. 4 
Учесник на излож(5ата НОБ

349 ГАВРИШ К[сенија] 
СОВРЕМЕНА МАКЕДОНСКА 
ГРАФИКА. Прво ликовно изда- 
ние
Нова Македонија, 
Скопје. 16.VI 1961,5263, 4 
Информација за печатење мо- 
нографија на Д Т.

1962 350 АНОНИМ
ДИМЧЕТОДОРОВСКИ 
[Био-библиографски подато- 
ци]1п: Современа маке- 
донска скулптура, 
Скопје, Друштво на ликовните 
уметници на Македонија, 1962. 
с [8]

351 АНОНИМ
ДИМЧЕ ТОДОРОВСКИ In: С е - 
дум добитници на н a - 
градата „11 октомв- 
ри“
Нова Македонија.
Скопје, 11 X 1962. 5740.2
Кратки биографски податоци

1963

352 АНОНИМ
ДИМЧЕ ТОДОРОВСКИ 
1п:Современа маке- 
донска скулптура 
Скопје. Друштво на ликовните 
уметници на Македонија, 1962 
Член на редакцијата на публика- 
цијата

353 АНОНИМ
НАГРА6ЕНИ ИСТАКНУТИ 
НАУЧНИЦИИ УМЕТНИЦИ 
Политика Београд. 10.X 
1962.17605. 10
Добитник на наградата „ 11 Ок- 
томври"

354 ANONIM
TODOROVSKI 01М0[биографски 
белешки]1п: Les beaux 
arts et I e,s arts appli
ques en Macedoine 
Art contemporain Ma
cedonian. [Каталог 
Дижон.СеШег de Clairvaux, 1962, 
s 2]
Ликовната и применета умет- 
ност во Македонија. Совреме- 
ната македонска уметност. Д Т 
учесник на истоимената излож- 
ба во Дижон, Франција

355 Г[АВРИШ] К[сенија] 
ГАЛЕРИЈА НА МОДЕРНАТА 
УМЕТНОСТ ВО СКОПЈЕ 
Нова Македонија, 
Скопје. 19 X 1963, 6112,4 
Член на Иницијативниот одбор 
за основање на галериЈата

356 ПОПОВСКИ Петар 
НАМЕРМЕРСТУДЕН

КЛАЕНЕЦ - УСПЕШНА 
ПРИРЕДБА
Нова Македонија, 
Скопје, 9.XI 1963. 6133, 4 
Наградата за скулптурата ,.Оро" 
на Д.Т. е дадена како помош за 
изградбата на Скопје

1964 357 БОШКОВСКИ Јозо
БЕЗ ЦЕЛОСЕН ВПЕЧАТОК 
В е ч е р , Скопје. 12,V 1964.
153. 7
Д.Т. не излагал на Пролетната 
изложба на ДЛУМ

358 Б[ОШКОВСКИ] Ј[озо] 
МАКЕДОНСКИТЕ УМЕТНИЦИ 
НА БЕЛГРАДСКОТО ТРИЕНА- 
ЛЕ
В е ч е р . Скопје, 13.1111964 
103,7

359 Б[ОШКОВСКИ) Ј[озо 
OCBPT]
В е ч е р , Скопје. 21 IV 1964.
136.9
Текст кон репродукцијата ,Оро“

360 EKL - VISINTIN dr Vanda 
NARODNOOSLOBODILACKA 
BORBA NARODA JUGOSLAVIJE 
U LIKOVNIM UMJETNOSTIMA
In EnciklopediJa Li- 
kovnih Umjetnosti 
Svezak 3 Zagreb. Jugoslovenski 
leksikografski zavod. MCMLXIV 
(1964). s.533

361 АНОНИМ
ПРОДОЛЖЕНА СЛИКАРСКА 
ТРАДИЦИЈА
Македонија, Скопје. 1964. 
139. [13]
Спомнат во написот за маке- 
донското културно творештво 
пред и по војната

1965 362 БОШКОВСКИ Јозо 
ЛИКОВЕН ПРЕГЛЕД

. Културен живот, Сколје, 
1965. 8. 23
Учесник на изложбата на ДЛУМ 
„Современа македонска умег- 
ност"

363 ГИЛЕВСКИ Паскал 
ИЗГЛЕДОТ НА ЕДНА ИЗЛОЖ- 
БА Настапот на 13 уметници во 
Уметничката галерија
Нова Македонија. 
Скопје. 19 XII 1965.
6888. Култура. наука. уметност. 
с.2
Учесник на изложбата

364 ГИЛЕВСКИ Паскал 
НЕДОВОЛНА РЕПРЕЗЕНТАЦИ- 
ЈА Изложба на ДЛУМ, сала на 
Собранието на СРМ
Нова Македонија. 
Скопје. 4 VIII 1965. [6753;погре- 
шно стои] 6752. 4 
УчеснЛк на изложбата



365 ГИЛЕВСКИ Паскал
НОБ И УМЕТНИЧКА ТЕМА 
Ноаа Македонија, 
Скопје, 28.29.30.XI 1965, 
6869.Култура, наука иуметност. 
с.5
За скулптурата „Јама*

366 СГЦИРОСКА] О[лга] 
ИЗЛОЖБА НА ДВАНАЕСЕТМИ- 
НА СКОПСКИ УМЕТНИЦИ 
Ноаа Македонија, 
Скопје, 10.XII 1965, 6879, 4 
Информација

367 АНОНИМ 
ТОДОРОВСКИ ДИМО [био- 
графски лодатоци] In: Д Л У М 
современамакедонс- 
к а умегност. Каталог, 
Скопје, [Друштво на ликовните 
уметнициј 1965, с. [7;15;23ј 
Текст и на англиски и руски jaз

368 SVAJNCER М
ЕЅТЕТЅКО OBLIKOVANJE МЕ- 
ЅТА
V е б е r, Maribor, 24.XI 1965,-,-' 
За скулптурата „Оро”

1966 369 АНОНИМ
ВО РЕДОТ НА ВРВНИТЕ КУЛ- 
ТУРНИ МАНИФЕСТАЦИИ. Зае- 
рши Четвртиот вајарски симпо- 
зиум во Прилеп
Нова Македонија, 
Скопје, 19 IX 1966, 7158,4 
Учесник на Симлозиумот

370 ДИМИТРОВА Сон>а 
РЕЗИМЕ НА КРЕАТИВНИТЕ 
ВРЕДНОСТИ
М и с л a , Скопје, 16.XI1966, 
12-13. 18
Учесник на изложбата на парк- 
овска скулптура во Скопје

371 Е[ФТИМОВ] П[анде] 
КОЛЕКЦИЈА НА УМЕТНИЧ- 
КИОТ ПОДЕМ. Штипската умет- 
ничка галерија 
Просвета, Скопје, 13.VI 
1966, 215,4
Д, Т. застапен co дело во Гале- 
ријата

372 АНОНИМ
ИЗЛОЖБА НА ПАРКОВСКИ 
СКУЛПТУРИ. Прв пат во 
Г радскиот парк
В е ч е р . Скопје, 23.VI11966,
868,9
Информација

373 КОТЛАР Ванчо 
ГЛАСОТ HA МЕРМЕРОТ 
Млад борец, Скопје. 21. IV 
1966, 14.7
Учесник на мермерскиот сим- 
лозиум во Прилеп

374 ПЕТКОВСКИ Борис
НОБ ВО ДЕЛАТА НА ЈУГОСЛО-

ВЕНСКИТЕ ЛИКОВНИ УМЕТНИ- 
ЦИ
Нова Македонија, 
Скопје. 21 XI11966. 7249,4 
Учесник на истоимената излож- 
ба во Белград

375 ПЕТКОВСКИ Борис 
ФУНКЦИИ И КОНЦЕПЦИИ.По- 
лемика
Нова Македонија, 
Скопје, 21 X 1966, 7221,4 
За одложување на планираната 
самостојна изложба на Д. Т. во 
МСУ Скопје

376 TOZINikoP.
TODOROVSKI, DIMCE [Био- 
графски лодатоциј In: Encl- 
к I о р е d i j a Likovnih 
U m j e t n o s t i. Svezak 4. Za
greb, Jugoslovenski leksikografs- 
ki zavod. MCMLXVI (1966), s.432

377 ANONIM
UMETNlCKA GALERIJA. In: Iz- 
lozbe — Skoplje 
Umetnosl, Beograd, 1966, 
5, 127
Учесник на изложбата .Слики, 
скулптури, цртежи" во Галерија- 
та

378 АНОНИМ
УШТЕ ЕДНА ИЗЛОЖБА НА ПО- 
ДАРЕНИ ДЕЛА. Во салонот на 
typo Салај
Нова Македонија, 
Скопје, 5.Х 1966, 7174, 5 
Информација

1967 379 АРСОВСКИ Марко 
СЕРИОЗЕН НАСТАП 
Просвета, Скопје,3.III 
1967, 232, 8
За изложбата .Современа ма- 
кедонска скулптура” во Скопје.

380 АНОНИМ
ДИМО ТОДОРОВСКИ (био- 
графски белешки] In: С о в f е - 
мена македонска 
скулптура. [Каталогј Скол- 
је, Уметничка галерија. 1967 
0.(18]

381 АНОНИМ
ДИМО ТОДОРОВСКИ [био- 
графски белешки] In: С о в р е - 
мена македонска у м - 
етност меѓу двете 
в о ј н и . Каталог. Скопје, Умет- 
ничка галерија, 1967

382 ГИЛЕВСКИ Паскал 
МАКЕДОНСКАТА УМЕТНОСТ 
МЕЃУ ДВЕТЕ ВОЈНИ. Изложба 
ео Уметничката галерија во 
Скопје.
Нова Македонија, 
Скопје, 15.Х 1967, 7547, 9

- Учесник на изложбата

383 АНОНИМ
КУЛТУРНА ХРОНИКА 
Просвета, Сколје, 27.Х 
1967, 247,6
За изложбата „Современа ма- 
кедонска скулптура'

384 АНОНИМ 
ОТВОРЕНА ИЗЛОЖБАТА 
СОВРЕМЕНА MAKE- 
ДОНСКА СКУЛПТУРА 
Нова Македонија. 
Скопје, 13.X11967, 7576, 2 
Информација

385 АНОНИМ
ОТВОРЕНА ИЗЛОЖБА САВРЕ- 
МЕНА МАКЕДОНСКА УМЕТ- 
НОСТ ИЗМЕБУ ДВА РАТА 
Политика, Београд, 12.Х 
1967,19405, 11 
Информација

386 ROJEE.
MAKEDONSKA UMETNOST 
MED ОВЕМА VOJNAMA. In: 
Univerza danes
V е б е r, Maribor. 28 X11967. 
277(6107), 10
Учесник на истоимената излож- 
ба во Сколје

387 АНОНИМ 
ТОДОРОВСКИДИМО [био- 
графски белеижиј In: Аслек- 
ти на цртежоУ во М a -
к е д о н и j a . [Каталог] Скопје, 
Музеј на современа уметност, 
1967, с.38
Текст и на француски јаз.

388 CVETKOVA Ejlena] 
propuStena Sansa, izioiba o 
makedonskoj umjetnosti izmedu 
dva rata odrzana u Skoplje 
Vecernji list, Zagreb.
25 XI 1967, 2582, 6

389 ШЕМОВ Симон 
НЕСЕКОЈДНЕВНА ЛИКОВНА 
МАНИФЕСТАЦИЈА. Изложба на 
современата македонска 
скулптура во Уметничката гале- 
рија
В е ч е р , Скопје. 26 XI 1967,
1318.9
За скулптурата .Јама4

390 ШјИРИЛОВ] ТјашкоЈ 
СОВРЕМЕНАТА МАКЕДОНСКА 
УМЕТНОСТ МЕЃУ ДВЕТЕ ВОЈ- 
НИ
В е ч е р , Скопје, 24 VIII 1967, 
1224, 7
Информација

1968 391 А. Ан,
СВЕЧЕНО ПРЕДАВАЊЕ НА 
НАГРАДИТЕ НА 9 ОКТОМВРИ 
Нова Македонија, 
Скопје, 28.IX 1968, 7892,4 
Добитник на наградата ,11 Ок- 
томври" за животно дело



392 АНДОНОВСКИ В[ерољуб] 
СПОМЕНИК И РЕПУБЛИЧКА 
НАГРАДА КЛИМЕНТ О X - 
Р И Д С К И . Скулптурата Кли- 
мент Охридски од академскиот 
сликар Димче Тодоровски — 
еден од можните предлози за 
споменик
Нова Македонија, 
Скопје, 11.IV 1968, 7722, 6, 
Информација

393 БУЈУКЛИЕВ К[ирил] 
ДОДЕЛЕНИ СЕ НАГРАДИТЕ 
11ОКТОМВРИ 
Студентски з б о р , Скоп- 
је, 7.Х 1968. 22-23, 9
За рецензијата од Борис Пет- 
ковски за Д. Т.

394 ГИЛЕВСКИ П[аскал] 
ГОДИНА НА ГРУПНИ ИЗЛОЖ- 
БИ. Ликовна уметност 
Нова Македонија, 
Скопје, 7.I 1968, 7627, 8
За изложбата „Македонска ум- 
етност меѓу двете војни"

395 АНОНИМ
ДОДЕЛЕНИ ОКТОМВРИСКИТЕ 
НАГРАДИ
Просвета, Скопје, 4.Х 1968.
267,9
Информација

396 ПЕТКОВСКИ Борис 
ГОДИШНАТА ИЗЛОЖБА НА 
ДЛУМ
Нова Македонија, 
Скопје, 8 X111968,7961,8 
Учесник на изложбата во Умет- 
ничката галерија, Скопје

397 ПОПОВСКИ Ал(ександар) 
ДОНЕСЕНИ СЕ КОНЕЧНИТЕ 
ПРЕДЛОЗИ. Пред доделување- 
то на наградите 1 1 Ок-
т о м в р и 
В е ч е р . Скопје, 22.IX 1968. 
1613,5
Д. Т. предложен за наградата за 
животно дело

398 ПОПОВСКИ Ал[ександар] 
ЗАДОВОЛУВАЧКИ РЕЗУЛТАТИ. 
Ќе стане ли ова тематска из- 
ложба традиционална?
В в ч е р , Скопје, 3.VII11968, 
1563,8
За изложбата „Наше минато" во 
Скопје

399 ANONIM
PRIJEDLOZI ZA NAGRADU 1 1__
OKTOMVRI
Novi list, Rijeka,24,—X 
1968, - ,
Информација

400 ТОЗИНикоП.
ОВЕКОВЕЧЕНИ ПОДВИЗИ

« Македонија, Скопје. 1968, 
186,(15]
Д. Т како уметник кој се инспи- 

рирал од Илинденското воста- 
ние

401 ШЕМОВСимон
ДВЕ ИЗЛОЖБИ ВО ЛЕТНАТА
СЕЗОНА
М л а д борец, Скопје, 12.IX 
1968, 23, 8
За скулптурата „Мечкин камен"

402 BASSIN Aleksandar
SODOBNA MAKEDONSKA UM- 
ETNOST V BEOGRADU IN ZA- 
GREBU
Nasi razgledi, Ljubljana, 
19.XII 1969. 24(431). 735 
Учесник на излож’бата „Совре- 
мена македонска уметност” во 
Белград и Загреб

403 АНОНИМ
БОРО МИТРИЌЕСКИ ХЕ ГО 
ПРАВИ СПОМЕНИКОТ НА ЖЕ- 
НАТА БОРЕЦ
Нова Македонија,
Скопје, 22.XII 1969, 8233, 6 
Учесник на конкурсот за споме- 
никот „Жена-борец"

404 В. G.
ПРВА АНТОЛОГИЈСКА СМО-
ТРА МАКЕДОНСКЕ УМЕТНО- 
СТИ
Политика. Београд, 6.11 
1969, 19878, 12
За изложбата „Современа ма- 
кедонска уметност' во Белград

405 В[АСИТ>] П[авлеј
ВРЕМЕ МЛАДИХ УМЕТНИКА
П о л trnnttr. Београд, 1.111 
1969,19901, 11
За излбжбата „Современа ма- 
кедонска уметност" во Белград

406 ВУКОВИВ Синиша 
САВРЕМЕНА МАКЕДОНСКА 
УМЕТНОСТ
Н И Н , Београд. 23.11 1969, 946, 
14
За изложбата во Белград

407 ДАМЈАНО8СКА Љ(убица] 
ИЗЛОЖБАТА ЌЕ ОДИ BO ЗА- 
ГРЕБ И ЉУБЉАНА
В е ч е р . Скопје, 15.11 1969,
1756,6
За изложбата „Современа ма- 
кедонска уметност"

408 АНОНИМ
ДИМО ТОДОРОВСКИ [био- 
графски белешки] In: Ј у б и - 
лејна тематска излож- 
ба на македонските 
ликовни уметници. [Ка- 
талог) Скопје, [изд.] Одбор за 
организирање прославата на 
АСНОМ, Друштво на ликовните 
уметници на Македонија, Музеј 
на современа уметност. Умет- 
ничка галерија, 1969, с.[21]

409 ANONIM
DIMO TODOROVSKI (биографс- 

ки белешки] In: Savremena 
majcedonska umetnost 
— slikarstvo — 
skulptura — objekti — 
1 9 6 9. [Каталог] Skopje. Muzej 
savremene umetnosti, 1969. s 20 
Текст и на француски јаз.

410 КУЗМАНОВСКИ Р[исто] 
ОТВОРЕНА РЕПРЕЗЕНТАТИВ- 
НА ИЗЛОЖБА НА МАКЕДОНС- 
КАТА ЛИКОВНА УМЕТНОСТ 
Нова Македонија, 
Скопје, 8,III 1969,8021, 10
Во Белград

411 АНОНИМ
КУЛТУРНА ХРОНИКА 
Просвета, Скопје, 7.111969.
277.9
За изложбата „Соеремена ма- 
кедонска уметност" во Белград

412 Н.
ИЗЛОЖБА НЕКАДАШЊИХ И 
САДАШЊИХ НИШЛИЈА 
Народне новине, Ниш,
29.VIII 1969. 34. 12
Д. Т. застапен на изложбата на 
учесниците на Сичевачката ко- 
лонија no повод годишнината 
од ослободувањето на Ниш

413 ГЦАТАКОВИБ] Д(ејан] 
МАКЕДОНЦИ НА УШТ1У 
Политика — експрес, 
Београд. 6 II 1969, 1644, 9
За изложбата „Современа ма- 
кедонска уметност" во Белград

414 PETKOVSKI Boris 
MAKEDONYA PLASTIK SANAT- 
LARININ BAZI GENEL NITELI- 
KLERI [предговор] In: Make- 
donyali sanatgilar [ка- 
талог] Istanbul. [Б. И.] 1969. s.(2] 
За современата македонска ум- 
етност. Наслов на каталогот 
„Македонски уметници'. Д. Т. 
не излага на изложбата

415 PETKOVSKI Boris
LA PITTURA CONTEMPORANEA 
MACEDONE
Quid. Roma, 1969, 8,16 
За современото македонско 
сликарство

416 П[ЕТРОВСКИј Б(ранко] 
ИЗЛОЖБА НА МАКЕДОНСКИ- 
ТЕ УМЕТНИЦИ BO САРАЕВО 
В е ч е р , Скопје, 7 VI 1969,
1866,9
Учесник на изложбата

417 ПРОТИЌ Миодраг
ТВОРЕЧКО ДОСТИГНУВАЊЕ 
HA СВЕТОТ 
Нова Македозчија, 
Скопје, 9.Ill 1969, 8050,10 
За изложбата .Соеремена ма- 
кедонска уметност' во Белград

418 СПИРКОСКА О(лга) 
ГОЛЕМА ИЗЛОЖБА HA COB-
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1970 424
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426

427

РЕМЕНАТА МАКЕДОНСКА УМ- 
ЕТНОСТ
Ноеа Македонија, 
Скопје. 6.II 1969, 8019, 10 
За изложбата во Белград

СП[ИРКОСКА] О[лга] 
ИЗЛОЖБА НА МАКЕДОНСКА- 
TA СОВРЕМЕНА УМЕТНОСТ 
Ноеа Македонија. 
Скопје, 25.VI 1969, 8156, 10

Учесник на изложбата во Фера- 
ра. Италија

СП[ИРКОСКА] О[лга| 
ИЗЛОЖБАТА МАКЕДОНС- 
КАТА СОВРЕМЕНА 
УМЕТНОСТ BO САРАЕВО 
Нова Македонија. 
Скопје. 5.VI 1969, 8136, 4

6KUNCA Ј.
PRODORNOISUVREMENO
V ј е ѕ n i к , Zagreb, 7.Х 1969,
8132.7
Сломнат no повод изложбата 
„Современа македонска умет- 
ност“ во Загреб

КОЦО Димче 
СИМБОЛИ НА РЕВОЛУЦИЈА- 
ТА In: МакедониЈа од 
распаќата кон идни- 
н а т а Скопје, Редакција 
..Трудбеник". 1969:1970. с.256

ПЕТКОВСКИ Борис 
СОВРЕМЕНАТА ЛИКОВНА УМ- 
ETHOCT. In: Македонија 
од распаќата кон ид- 
н и н а т a . Скопје, Редакција 
„Трудбеник", 1969:1970, с.215 
Д.Т. застапен во текстот

ДИМЈАНОВСКА Љубица 
ПОДЕМ НА МАКЕДОНСКАТА 
УМЕТНОСТ
Културен живот, Скопје, 
1970, 5-6, 16
Спомнат по повод изложбата 
„Современа македонска умет- 
ност“ во Белград. Сараево и За- 
греб

ДАМЈАНОВСКА Љубица 
ТРИ ЛИКОВНИ ИЗЛОЖБИ 
Културен живот, Скопје, 
1970,10, 35
Спомнат по повод 25-та излож- 
ба на ДЛУМ

АНОНИМ
ДИМО ТОДОРОВСКИ [био- 
графски белешки] In: 25 — та 
јубиларна изложба 
[Каталог] Скопје. Друштво на 
ликовни уметници на Македони- 
ја. 1970 о. [164] Лрилог фотогра- 
фија на уметникот

АНОНИМ
ДИМО ТОДОРОВСКИ [био- 

графски податоци] In: При- 
стапни предавања, 
прилози и библиогра- 
ф и | a . Скопје. Македонска 
академија на науките и уметно- 
стите, 1970, с.[173-174]

428 АНОНИМ 
[ИНФОРМАЦИЈА]
Б о р б a . Београд, 28 V 1970, 
144.12
За самостојната изложба наД.Т

429 КОЦОДимче 
[ПРЕДГОВОР] In: 2 5 - та 
јубиларна изложба, 
[Ќаталог] Скопје, Друштво на 
ликовни уметници на Македони- 
ја, 1970, с [1]
Затапен во предговорот

430 ТОЗИ Нико П.
ИЛИНДЕНСКОТО ВОСТАНИЕ 
BO СОВРЕМЕНАТА МАКЕ- 
ДОНСКА ЛИКОВНА УМЕТ- 
НОСТ In: Илинден 1903 
Скопје, Институт за национална 
исгорија, 1970, с. 627:628 + 
[одделен отпечаток] 
За преокупацијата co теми од 
Илинден во творештвото на 
ДТ.

1971 431 PETKOVSKI Boris 
SAVREMENA MAKEDONS- 
КА LIKOVNA UMETNOST 
4 ј u I , Beograd. 5.Н 1971,485, 
12
Д.Т. застапен во текстот

1972 432 АБАЏИЕВА ДИМИТРОВА Соња 
ИНКАРНАЦИЈА НА РЕВОЛУ- 
ЦИОНЕРНИОТ ДУХ 
Комунист. Скопје, 14.1 
1972. 773, 19
За изложбата „Нашето историс- 
ко минато'1

433 АБАЏИЕВА ДИМИТРОВА Соња 
СКРЖАВО ПРЕТСТАВУВАЊЕ 
Комунист, Скопје, 8.XII
1972. 820, 32
Д Т не излагал на 27-та изложба 
на ДЛУМ

434 ДАМЈАНОВСКА Љубица 
РАЗНОВИДНО. БОГАТО, НОВО 
Културен живот. Скопје.
1972. 1-2. 26
За изложбата „Нашето историс- 
ко минато'

435 К[ОРУБИН] Ј[ован]
ЈУБИЛЕЈ ПЕДАГОШКЕ АКАДЕ- 
МИЈЕ КЛИМЕНТ ОХ - 
Р И Д С К И У СКОПЈУ 
Политика, Београд, 18 XII 
1972, 21266, 10
За откулување на бистата „Кли- 
мент Охридски" во Академијата

436 АНОНИМ
МАКЕДОНСКИ НАРОД СЕ 
ОПРЕДЕЛИО ЗА БОРБУ HE 
ПЛАШЕИИ СЕ ЦЕНЕ КОЈУ ЈЕ 

ТРЕБАЛО ДА ПЛАТИ Народни 
збор уТрницама 
Политика, Београд.27XI 
1972, 21247. 6 
За откривање на споменикот 
„Паднати борци" во с. Трница, 
Гостиварско

437 М[АРТИНОСКИ) Н[икола] 
ОТВОРЕНАТРАДИЦИОНАЛ- 
НАТА ЕСЕНСКА ИЗЛОЖБА НА 
ДЛУМ
Нова Македонија. 
Скопје, 2.XI11972, 9290. 7 
Д .Т. не излагал на изложбата

438 PETKOVSKI Boris 
[ПРЕДГОВОР] In Aria con- 
temporan ј macedone- 
ana [Каталог Скол|е| 
Asociatra Artistilor plastici din 
Macedonia. 1972. s.3
Д T. не учествувал на изложба- 
та „Современа македонска ум- 
етност’ во Романија

439 АНОНИМ
ТОДОРОВСКИ ДИМО [био- 
графски белешкиЈ In Н а ш е - 
то историско минато 
во делата на маке- 
донските ликовни у м - 
е т н и ц и . [Каталог] Скопје. 
[изд ] Одбор за прослава на 
30-годишнината од НОВ и Рево- 
луциЈЗта. Музеј на современата 
уметност. Уметничка галери|а. 
1972. с [94]

1973 440 ABAD?IEVA DIMITROVA Sonia 
IZLOZBA DRUSTVA LIKOVNIH 
UMETNIKA MAKEDONIJE 
Umeinost Beograd. 1973, 
33. 103
Д T. не учествувал на изложба- 
та во Скопје

441 АБАЏИЕВА ДИМИТРОВАСо- 
ња
НАДМОКТА НА МЛАДИТЕ 
Современост Скол|е 
1973. 1 110
Д Т не излагал на изложбата на 
ДЛУМ

442 АБАЏИЕВА ДИМИТРОВА Соња 
НАДМОКТА НА МЛАДИТЕ Тра- 
диционалната есенска изложба 
на ДЛУМ. ноември декември 
1972
Нова Македони|а 
Скопје 3.1 1973 9320 7

443 АБАЏИЕВА ДЈИМИТРОВА] Со- 
ња
ХРОНОЛОГИЈА НА НАСТАНИ 
ОД ОБЛАСТА НА МАКЕДОНС- 
КИТЕ СОВРЕМЕНИ ЛИКОВНИ 
И ПРИМЕНЕТИ УМЕТНОСТИ 
Ликовна уметност. 
CKonje. 1973 1. 50
За споменикот Паднати борци' 
во с Трнииа



444 VASIC dr Pavle 
SLIKARSKO DELO MOSE PIJA- 
DE. In: Dr Pavle Vasic. 
Umetnicki rival Be
ograd, Umetnicka Akademija u 
Beogradu, 1973, s.263
д. T. како истомисленик и след- 
беник на сликарството pa М 
Пијаде.

445 И.С.
ЗНАЧАЈНА УМЕТНИЧКА КО- 
ЛЕКЦИЈА Струмица 
Нова Македонија, 
Скопје, 10.1 1973,9327,9 
Д Т застапен во струмичката 
ликовна колекција

446 КОРУБИН Миле 
[ПРЕДГОВОР] In: 100 годи- 
ни тутунски комбинат 
— ликовна изложба — 
септември 1973 При-
л е п . [КаталогЈ Прилеп, Тутун- 
ски комбинат, 1973, с.[7] 
Д Т. учесник на изложбата

447 АНОНИМ
ОДАБРАНО ЛИКОВНО РЕШЕ- 
ЊЕ ЗА ПЛАКЕТУ АВНОЈ-а 
Политика. Београд. 14 XII 
1973, 21621, 14

448 PETKOVSKI Boris
LA PITTURA MACEDONE CON- 
TEMPORANEA [Предговор] In: 
16 pittori macedoni 
contemporanei. [Kata- 
лог] Skopje. Museo d'Arte con- 
temporanea, 1973. s.(1] 
Современо македонско сли- 
карство Во текстот е застапен и 
скулпторот Д Т.

449 ПЕТКОВСКИ Борис 
СОЦИЈАЛНИТЕ МОТИВИ ВО 
ДЕЛАТА НА МАКЕДОНСКИТЕ 
ЛИКОВНИ УМЕТНИЦИ 
Просвета. CKonje.15.XI 
1973, 373. 9
Д Т. како учесник на истоиме- 
ната изложба во Скопје

450 АНОНИМ
ПРВА НАГРАДА ВАЈАРИМА 
МАКСИМУ ДИМАНОВСКОМ И 
ДИМЕТУТОДОРОВСКОМ На 
конкурсу за избор Плакете АВ- 
НОЈ-а
Дневник. Нови Сад. 14.XII
1973.

451 АНОНИМ
ПРВАТА НАГРАДА ЗА ВАЈАРИ- 
ТЕ ДИМАНОВСКИ И ТОДО- 
РОВСКИ 
Нова Македонија, 
Скопје. 14.XII 1973.9661. 1

452 АНОНИМ
СОЦИЈАЛНИТ-Е МОТИВИ ВО 
ЛИКОВНИТЕ ДЕЛА 
Ноеа Македонија. 
Скопје. 9.Х 1973, 9597, 10 
За истоимената изложба во Ти- 

гое Велес на која учествувал Д. 
Т.

453 АНОНИМ
СОЦИЈАЛНИТЕ МОТИВИ ВО 
МАКЕДОНСКАТА ЛИКОВНА 
УМЕТНОСТ 
Нова Македонија, 
Скопје. 19.XII 1973, 9666. 9 
За изложбата во Титов Велес

454 АНОНИМ
ТОДОРОВСКИ ДИМО [био- 
графски податоци) In: 10 0 
години тутунски ком- 
бинат — ликовна и з - 
ложба — селрември 
1 9 7 3 Прилеп. [Каталог] 
Прилеп. Тутунски комбинат,
1973, с [28]

455 ТОЗИ Нико
ИЛИНДЕНСКОТО ВОСТАНИЕ 
BO СОВРЕМЕНАТА МАКЕ- 
ДОНСКА ЛИКОВНА УМЕТНОСТ 
Културен живот. СкопЈе, 
1973.6. 32
За скулптурата „Мечкин камен"

456 ШИРИЛОВ Т[ашко] 
ЛИКОВНИТЕ ТВОРБИ меГу 
РАБОТНИТЕ ЛУЃЕ
В е ч е р . Скопје, 7.IX 1973, 
3187, 10
Д Т. како гостин — учесник на 
ликовната колонија во Струми- 
ца

1973 457 ДАМЈАНОВСКА Љупка
1974 СОЦИЈАЛНИТЕ МОТИВИ ВО 

МАКЕДОНСКОТО ЛИКОВНО 
ТВОРЕШТВО
Нова МакедониЈа.
Скопје. 31 XII 1973-1.2.1 1974 
9677. 15
Д Т учесник на истоименага из- 
ложба во Скопје

1974 458 АБАЏИЕВА - ДИМИТРОВА Со-

ПО ПОВОД ИЗЛОЖБАТА РЕ- 
ВОЛУЦИОНЕРНОТО МИНАТО 
ВО МАКЕДОНСКАТА УМЕТ- 
НОСТ ВО МУЗЕЈОТ HA СОВРЕ- 
МЕНАТА УМЕТНОСТ, СКОПЈЕ, 
VIII-IX 1974 
Современост, Скопје, 
1974.7,667
Д Т, учесник на изложбата

459 А(БАЏИЕВА) ДИМИТРОВА Со-

РЕВОЛУЦИЈАТА НИЗ ЛИКОВ- 
НАТА ВИЗИЈА
Комунист, Скопје, 19.VIII
1974, 33. 19
За изложбата .Револуционерно- 
то минато во македонската ум- 
етност”

460 ABAD2IEVA DIMITROVA Sonja 
REVOLUCIONARNA PROfiLOST 
U MAKEDONSKOJ UMETNOSTI 
Umetnost, Beograd, 1974. 
40. 98

461 BARlSlC Ladislav
JUBILEJI. In: Imate Skopje 
O k o , Zagreb, 12-26.XII1974, 
72,2
Д. T. како еден од осноеачите 
на ДЛУМ

462 АНОНИМ
БИСТА НА МИСИРКОВ ОД ДИ- 
МО ТОДОРОВСКИ
В е ч е р , Скопје, 23.IX 1974, 
3507, 8
Илустрирано co фотографија на 
уметникот

463 ВЕЛИЧКОВСКИ Владимир 
БЛИСКА ТЕМАТСКА ПРЕОКУ- 
ПАЦИЈА
Нова МакедониЈа. 
Скопје. 21.XI11974.10027,9 
Д.Т. застапен во текстот за из- 
ложбата „Жената како инслира- 
ција на уметникот" во Скопје

464 ВЕЛИЧКОВСКИ Владимир 
ПОВТОРНА СРЕДБА 
Нова Македонија. 
Скопје, 18.VII11974, 9904.11
За изложбата „Револуционерно- 
то минато во македонската ум- 
етност" во Скопје

465 ГЕОРГИЕВСКИ Ванчо 
ТРИ ГЕНЕРАЦИЈЕ 
Политика, Београд. 4.VIII 
1974, 21850, специјални дода- 
так. с 20
Д.Т. како припадник на првата 
гзнерација македонски ликовни 
уметници

466 ЗОЈЧЕВСКА ШветанкаЈ 
АКТИВНОСТ CO НОВИ ОТКРИ- 
ВАЊА И РЕЗУЛТАТИ
В е ч е р , Скопје. 28.XI-1.XII 
1974, 3564. 13
Д .Т. како иницијатор за форми- 
рањето на ДЛУМ. во 1944 г.

467 АНОНИМ
ИЗЛОЖБА НА СОЦИЈАЛНИ 
МОТИВИ
Македонија Скопје, 1974. 
249. 23
Учесник на изложбата „Социјал- 
ни мотиви во делата на маке- 
донските ликовни уметници’ во 
Скопје

468 КУСЕНИКОВ Т(оме] 
СПО.МЕНИК РЕВОЛУЦИОНА- 
РУ 6ев1)елија
Б о р б a . Београд. 29.1 1974, 
27. 8
За споменикот Сава Михзјлов

469 М(ИТРЕВСКА) Н[евенка] 
ТРИ ДЕЦЕНИИ СЛОБОДНО 
ЛИКОВНО ТВОРЕШТВО 
Нова Македонија. 
Скопје. 28. 29. 30 X1 1974, 10006.
11
Д .Т. како иницијатор за форми- 
рањето на ДЛУМ во 1944 г



470 АНОНИМ
HOB НИЗ СЛИКИ И СКУЛПТУРИ 
Махедонија, Cxonje. 1974, 
254.21
Д.Т. учесник на изложбата co 
тема од НОВ во Музејот на сов- 
ремената уметност, Cxonje

471 ПЕЈОВИБ Татјана
УМЕТНИЦИ ЈУГОСЛАВИЈЕ 
ЊЕГОШУ
П о б ј е д a . Титоград, 1 VIII 
1974, 3324,11
Д Т. ја подарил скулптурата во 
гипс „Ранет борец'на Галерија- 
та Биљарда во Цетиње

472 ПјЛЕВНЕШ] Ј[ордан]
ТРЕТО ИЗБОРНО СОБРАНИЕ 
НА МАКЕДОНСКАТА АКАДЕ- 
МИЈА НА НАУКИТЕ И УМЕТНО- 
СТИТЕ.Свеченост во МАНУ. Но- 
ви членови на МАНУ 
Студенсхи збор, Cxonje.
30.XII  1974.41-42.8 
Д.Т редовен член

473 ПОПОВСКИ Коста
ЦВЕЌЕ НА ЦВЕЌЕТО
В е ч е р . Cxonje. 10.IX 1974. 
3496. 18
За истоимениот спомених во 
Маврово

474 АНОНИМ
СИМБОЛ
В е ч е р . Cxonje. 6.IX 1974.
3493.18
Изјава од Д Т по повод откри- 
вањето на споменихот ,.Цвеќе 
на цвеќето во Маврово

475 FERENC Matyas
MAKEDON HONBAN PETOFI In: 
A Muzsar Udvaraban 
Budapest Magvetd. 1974 s 288 
Ференц Махаш во книгата В о 
дворот н а музите пишу- 
ва: .... схулптурите на Тодо- 
ровсхи хои на Балканот му да- 
ваат европсхи изгледи

476 С[ТЕФАНОВСКИ] Ч[едоЈ 
РЕВОЛУЦИОНЕРНОТО МИНА- 
ТО ВО МАКЕДОНСКАТА УМЕТ- 
НОСТ
В е ч е р , Скопје, 31.VI11974.
3461,10
За истоимената изложба

1975 477 АБАЏИЕВА —ДИМИТРОВА Со- 
ња
СПАСЕКУНОСКИ
Културен ж и в о т . Cxonje, 
1975.2-3, 17
Д .Т. хахо учител на С Куиовсхи

478 ГИЛЕВСКИ Паскал 
ВОЗВИШЕНАТА ТЕМА НА НОБ 
В е ч е р . Cxonje. 31 .V — 1 VI 
1975, 3716, 11
Д.Т. претСтавен co скулптурзга 
.Јама" на изложбата .HOB во 
делата на махедонсхите лихов- 
ни уметници" во Cxonje

479 DAMJANOVSKA Ljubica 
[МАКЕДОНСКА УМЕТНОСТ ВО 
НОВ 1941-1945]In: J u g о ѕ I о - 
venska umetnost u N a - 
rodnooslobodilackom 
r a t u 1941-1945. Katalog 
Beograd. Muzej savremene um- 
etnosti. 1975. s.27
Д .Т. застапен во текстот

480 DIMITROVA —ABADZHIEVA Son
ja
THE PAINTING OF SPASSE KU- 
NOVSKI
Macedonian Review. 
Skopje. 1975, 3, 292 
Сликарството на Спасе Куновс- 
хи. Д.Т. хахо лрофесор на умет- 
никот

481 АНОНИМ
НАГРАДА 4 Ј У Л И ЗА Д ТО- 
ДОРОВСКИ
В е ч е р . Cxonje. 3 VII 1975.
3744.4
Информација

482 АНОНИМ
НОБ ВО ДЕЛАТА HA МАКЕ- 
ДОНСКИТЕ ЛИКОВНИ УМЕТ- 
НИЦИ
В е ч е р . Cxonje. 14.V 1975.
3701.8
За истоимената изложба во 
Cxonje

483 АНОНИМ
НОБ ВО ДЕЛАТА HA МАКЕ- 
ДОНСКИТЕ ЛИКОВНИ УМЕТ- 
НИЦИ
Нова Македонија.
Cxonje. 14 V 1975. 10166 11

484 АНОНИМ
НОВИ ЧЛЕНОВИ НА МАНУ 
Македонија Cxonje 1975. 
264. 23
Д Т - новолримен член на МА- 
НУ

485 ПЕТКОВСКИ Борис 
НИКОЛА МАРТИНОСКИ 
1903-1973.In Никола Мар- 
тиноски 1 9 0 3 —
1 9 7 3. Каталог. Cxonje. изд 
МАНУ. МСУ. 1975. с.7:8
Д .Т. спомнат во врска co осно- 
вањето на ДЛУМ и Уметничкага 
галерија. Cxonje

486 АНОНИМ
ПОВТОРНО ЧУВСТВУВАЊЕ НА 
РЕВОЛУЦИЈАТА
Нова Махедонија. 
Cxonje, 16 V 1975. 10168 12 
Застапен на изложбата _НОБ во 
делата на махедонсхите лихов- 
ни уметници' ао Cxonje

487 С[ТЕФАНОВСКИ] Ч[едо] 
ДЕНЕС ЗАСЌДАНИЕ HA СО- 
БРАНИЕТОНА МАНУ
В еч е р , Cxonje. 27 I11975 
3638. 9
Д Т. — редовен член на МАНУ

488 ШИРИЛОВ Тјашхо]
HOB ВО ДЕЛАТА НА ПИСАТЕ- 
ЛИТЕ И ЛИКОВНИТЕ УМЕТНИ- 
ЦИ
В е ч е р , Cxonje, 29 X 1975. 
3845. 10
Д Т учесних на изложбата 
„НОВ во делата на махедонсхи- 
те лиховни уметници" во Титов 
Велес

1976 489 ВАСЕВА ВихториЈа 
ЛИКОВНАПАНОРАМА 
Културен живот. Cxonje. 
1976, 1-2, 28
Учесних.на изложбата „Југосло- 
венсха схулптура 1870-1950 во 
Белград

490 АНОНИМ 
МАНИФЕСТАЦИИ CO ТРАЈНА 
ВРЕДНОСТ
В е ч е р . Cxonje. 13 X111976 
4191 9
За отхривагее на бисгата Кочо 
Рацин во Самобор

491 PETKOVSKI Dr Boris 
NAGLASENA INDIVIDUALNOST 
Oko Zagreb 2-16 XII 1976 
123 15
За белезите на современата ма- 
хедонсха уметност Д Т хако 
умегних хој се јавил меѓу двете 
светсхи војни

492 Ш(ИРИЛОВ| Т[ашхо| 
БИСТА НА КОЧО РАЦИН ВО 
САМОБОР
В е ч е р . Cxonje. 1112 XII 
1976. 4190. 1:9

1977 493 АБАЏИЕВА ДИМИТРОВА Соња 
[ЛРЕДГОВОР) In 3 2 годи- 
шна изложба на 
Друштвото на лихов- 
ните умегници од Co- 
цијалистичха Репу- 
блика МахедониЈа [Ка- 
галог] Cxonje ]изд ] 
Друштво на лиховниге уметници 
на МахедониЈа и Музе| на сов- 
ремената умегност 1977 с |1| 
Д Т засгапен во предговорот

494 АБАЏИЕВА ДИМИТРОВА Соња 
СПАСЕ КУНОВСКИ. In С п a - 
се Куновсхи. Cxonje. 
[изд.Ј Махедонсха хнига. Музеј 
на современата уметност. 1977. 
14:30
Учител на С. Куновсхи. Текст и 
на англисхи јаз.

495 ВЕЛИЧКОВСКИ Владимир 
НАЈЦЕЛОСНО ПРЕЗЕНТИРА- 
ЊЕ
Нова МахедониЈа. 
Cxonje. 20 X1 1977. 11075 10 
За 32-та изложба на ДЛУМ во 
Cxonje

496 ВЕЛИЧКОВСКИ Владимир 
РЕВИЈАЛНО ПРЕТСТАВУВА- 
ЊЕ



Нова Македонија, 
Скопје, 9 VIII 1977. 10972, 8 
Д.Т. учесник на изложбата 
„НОБ во делата на ликовните 
уметници на Југославија" во 
Скопје

497 АНОНИМ
ГОСПОЃАТА БАТИСТ ТВ драма 
В е ч е р , Скопје. 17.Х 1977. 
4453. 31
Информација за емисијата 
„Портрети" посветена на Д.Т. 
Илустрирано co фотографија на 
уметникот

498 АНОНИМ
ДИМО ТОДОРОВСКИ [био- 
графски белешки] In: Анти- 
фашистичката борба 
на Југословените во 
бившите затвори и 
концлогори за време 
н а II светска војна во 
делата на ликовните 
уметници [Каталог] Skop
je. Sojuz na zdruzenijata na bor- 
cite od NOB na SRM. 1977. 
s.[6:36]

499 ANONIM
DIMO TODOROVSKI [blografski 
beleSki: In: 32 годишна 
изложба на Друштво- 
то на ликовните умет- 
ници од Социјали- 
стичка Република М a - 
к е д о н и ј a . [Каталог) Скопје, 
[изд.] Друштво на ликовните 
уметниии на Македонија и Музе| 
на современата уметност, 1977, 
с.[30]
Д.Т. учесник на изложбата на 
стр 4

500 АНОНИМ
ДИМО ТОДОРОВСКИ. 
скулптор, член на МАНУ 
In: XIV Струмичка л и - 
ковна колонија 1977. 
Струмица. Скопје. [изд.] Работ- 
•нички универзитет, Друштво на 
ликовните уметници на Македо- 
нијз. 1977 
Претседател на Советот на 
Струмичката ликовна колонија

501 ДИРЈАН Лилјана
ГОЛЕМА ЛИКОВНА ПРЕТСТА- 
ВА
Студентски збор. Скоп- 
је, 15 XI 1977. 32, 12
За Д.Т. на 32 — та годишна из- 
ложба на ДЛУМ

502 И.С.
ДЕЛА ОД ЛИКОВНАТА КОЛО- 
ИЈА ВО СУБОТИЦА 
Нова Македонија, 
Скопје, 19.111977. 10803, 6
Д.Т. како член на стручната ко- 
мисија за разгледување на де- 
лата создадени од учесниците 
на Струмичката колонија Од- 
браните творби ќе бидат заст-

апени на „Ликовни средби' во 
Суботица.

503 ANONIM
JUGOSLOVENSKA UMETNOST 
U NARODNOOSLOBODILAC-
КОМ RAID 1941/1945 In: Dm- 1978 
etnost i Revolucija.
Revolucionerno slikarstvo. Za
greb. Spektar. 1977, s 79
Д T. застапен во текстот

504 КЛЕТНИКОВ ЕјфтимЈ
БЕЗ ПРИНЦИП НА СЕЛЕКЦИЈА
Млад борец, Сколје, 16.XI 
1977,1216, 23
За 32-та изложба на ДЛУМ

505 КЛЕТНИКОВ Ејфтим]
ЗА ЕДНА МОЖНА СИНТЕЗА
Ликовниот аматеризам
Млад борец. Скопје, 6.IV 
1977. 1196. 18
Д Т. како еден од познатите ли- 
ковни уметници кој гостувал во 
Домот на младите .25 Maj-

506 МАНЕВСКИ Миле
КУЛТУРНИТЕ САМОДЕЈНОСТИ
- НАЈБИТЕН ФАКТОР. Градот 
ќе добие споменик на револу- 
ционерот Сава Михајлов и по- 
веќе спомен-бисти на борци од 
НОБ
Нова Македонија, 
Скопје. 13.111 1977. 10823. 10 
Информација за споменикот С 
Михајлов во Гевгелија

507 МЕНКОВА Родна
[ПРЕДГОВОР] In: Слики 
графики скулптури, 
Каталог, Скопје, Уметничка га- 
лерија, 1977, с. [1]
Д.Т. застапен во предговорот. 
Коричен наслов на каталогот е 
.НОБ во делата на ликовните 
уметници на Југославија".

508 ПОПОВСКИР.
АКТИВНОСТИ BO ЗНАКОТ НА 
ТИТОВИТЕЈУБИЛЕИ
Просветен работкик, 
Скопје. 15.IV 1977, 461,5.
Д .Т. еминентен пионер на маке- 
донската уметност

509 АНОНИМ
ПОРТРЕТИ
В е ч е р , Скопје, 14 X 1977.
4451,17
Информација за ТВ емисијата 
портретот на Д I.

510 АНОНИМ
ПРЕДАДЕНИ ПОВЕЌЕ ОБЈЕК-
ТИ
Народен глас. Прилеп,
9.XII 1977,361,2

. За откривање на споменикот 
.Жртвите на фашизмот" во мес- 
носта Добнички завој

511 ШјИРИЛОВ] Т[ашко] 
ГИГАНТСКА ИЗЛОЖБА НА

ДЛУМ
В е ч е р . Скопје, 3.XI 1977, 
4468.13
За 32-та годишна изложба на 
ДЛУМ

512 ВИТЛАРСКИ Трајан 
БОРИС ПЕТКОВСКИ: ОТ- 
КРИВАЊА СКОПЈЕ, 
МИСЛА. 1977 
Разгледи, Скопје. 1978. 3, 
371:372
Д .Т застапен вотекстот

513 АНОНИМ
ВО ДУХОТ НА ИЛИНДЕН. Пет- 
наесеттата меѓународна ликов- 
на колонија Струмица 
Нова Македони|а. 
Скопје. 29.VII 1978. 11320.7 
Меѓу уметниците во колонијата 
е и Д.Т.

514 Г[ИЛИЕВСКИ] Пјаскал] 
ПАТОПИС И СТИХОВИ ЗА МА- 
КЕДОНИЈА
Огледало. Скопје, 1978. 1 
12
Средба co Ференц Маќаш. ун- 
гарски поет

515 ANONIM
DIMO TODOROVSKI [биографс- 
ки белешки) In. Savremena 
makedonska umet- 
n o s t. (Каталог) Banja Luka. 
[Скопје.изд | Dom kulture.
Drustvo likovnih umetnika SR 
Makedonije. 1978. s.[22 —23]

516 АНОНИМ
ДИМО ТОДОРОВСКИ In: Ma- 
кедонска резба. Сколје, 
Македонска академија на нау- 
ките и уметностите, 1978, с 4 
Д .Т. член на Организациониот 
одбор на изложбата

517 АНОНИМ
ЗРАЧЕЊЕТО НА ИЛИНДЕН 
Нова Македонија 
Скопје, 30 VII 1978, 11321. 10 
За скулптурата .Мечкин камен"

518 МАНЕВСКИ М(иле)
МАЛ ЛЕКСИКОН ЗНАЕЊА ЗА 
МАКЕДОНИЈА Ние во светот 
Нова Македонија, 
Скопје, 21.IX 1978, 11374. 8 
Информација за репродуцир- 
аното дело од Д .Т. во полското 
списание .Погледи"

519 М[ЕХАНЏИСКИ] В[анчо) 
РЕТРОСПЕКТИВНА ИЗЛОЖБА 
НА БЕЛОГАСКИ
Нова Маквдонија, 
Скопје, 24.V 1978, 11254. 10 
Д.Т. се спомнува како еден од 
уметниците кои многу придоне- 
соа во осовременувањето на 
македонското ликовно творе- 
штво



520 МЕХАНЏИСКИ Ванчо
УМЕТНИЧКИ ВИЗИОНЕР НА 
НЕПОЗНАТАТА УБАВИНА 
Нова Македонија." 1979
Скоп|е. 28 V 1978. 11258. 10
Во текстот за Љ Белогаски се 
зборува и за Д Т

521 PETKOVSKI Boris
LES ARTS PLASTIQUES MACE- 
DONIENS D AUJOURD HUI 
Europe, Pans 1978. 588. 
123 127
За современата македонска ум- 
етносг

522 П(ОПОВСКИ) П[етар]
НОВИ СПОМЕН ОБЕЛЕЖЈА 
Комунист. Скопје. 161 
1978 3.6
ИнформациЈа за споменикот од
Д Т во село Дабница

523 АНОНИМ
РАЗГЛЕДИ 1 — 2 78 Списанија 
Нова Македонија.
Скоп|е. 13.V 1978, 11243.6 
ИнформациЈа за студијата од 
Б Мусовиќ за творештвото на 
ДТ

524 СТАНОЈЕВИЅ Б[рано] 
ПОРТРЕТ СМИРЕНИХ БОЈА 
Б о р б a . Београд. 6 VI 1978.
153.9
Во текстот за Љ.Белогаски се 
спомнува и Д .Т.

525 ТОЗИ Нико П
ИЛИНДЕНСКОТО ВОСТАНИЕ И 
ЛИКОВНОТО ТВОРЕШТВО 
Културен живот Скоп|е. 
1978, 6. 52
За преокупацијата co теми од 
Илинден во творештвото на 
Д.Т

526 Ш[ИРИЛОВ] Т[ашко]
ПОЛСКО СПИСАНИЕПОСВЕ- 
ТЕНО НА МАКЕДОНСКАТA 
КУЛТУРА
В е ч е р , Скопје, 6.IX 1978, 
4726. 12

527 ШИРИЛОВ Ташко
СТУДИОЗНИ ЛИКОВНИ ОТКРИ- 
ВАЊА
Македони|а Скоп|е. 1978. 
307,27
Д Т е застапен во книгата ..От- 
кривања" од Б Петковски

528 ШИРИЛОВ Ташко
СТУДИОЗНИ ЛИКОВНИ ОТКРИ- 
ВАЊА
В е ч е р . Скопје. 26 V 1978. 
4638. 11

Сколјѕ 1978 1 979 4 — 5. 
77 81 82

530 АБАЏИЕВА ДИМИТРОВА Соња 
СКУЛПТУРА ВО МАЛО 
Комунист Скопје 2 XI
1979 46 18
Д Т е учбсник на изложбата 
.Ситна пласгика во Скоп|е

531 АНОНИМ
БИСТИ НА ОСНОВОПОЛОЖ- 
НИЦИТЕ HA ТЕАТАРОТ 
В е ч е р . CKonje, 22 V 1979. 
4942 12
Д Т е автор на бистата на Панов 
во Драмскиот театар во Сколје

532 ВЕЛИЧКОВСКИ Владимир 
ВО МИРНИТЕ ВОДИ НА ПРО- 
ВЕРЕНИТЕ ВРЕДНОСТИ 
Нова Македонија, 
Скол)е, 14.X 1979. 11756. 10 
Кратка белешка за изложените 
творби на Д Т.

532а ВЕЛИЧКОВСКИ Владимир 
СЕЛЕКТИРАН ИЗБОР НА УМЕТ- 
НИЧКИ ДЕЛА ВО ЛИКОВНАТА 
ЗБИРКА НА ИСТОРИСКИОТ 
МУЗЕЈ НА МАКЕДОНИЈА ВО 
СКОПЈЕ
МузеЈСки гласник, 
Скопје. 1979 4. 24-25 
Д Т е засгапен во збирката

533 ГИЛЕВСКИ Паскал 
ИСТОРИСКО МИНАТО
В е ч е р , Скопје, 27.XI11979. 
5128. 12
За композицијата „Јама на Д Т.

534 ГИЛЕВСКИ Паскал 
СИТНА ПЛАСТИКА
В е ч е р . Скопје, 12 X 1979. 
5065.9
Изложба во Салонот на ДЛУМ 
во Скопје

535 ГИЛЕВСКИ Паскал 
ТЕОРЕТИЧАР НА СИГУРНИТЕ 
ВРЕДНОСТИ
В е ч е р . СкопЈе. 4.I 1979. 4826, 
13
Д Т е застапен во книгата „От- 
кривања" од д-р Б.Петковски

536 Ѓ[УРОВСКА] С[офи)а] 
ДЕСЕТТОМНО ИЗДАНИЕ НА 
ЦЕПЕНКОВ Во лpeeper на на- 
редната издавачка година 
Нова Македони-
ј a . С к о п ј е . 27.XII 1979. 
11827. 10
За објавувањето на монографи- 
јата „Димо Тодоровски" во
1980 год.

1978 529 АБАЏИЕВА ДИМИТРОВА Co-
1979 ња; ПАНЧЕВСКА Соња

ХРОНОЛОГИЈА НА НАСТАНИ 
ОД ОБЛАСТА НА МАКЕДОНС- 
КИТЕ СОВРЕМЕНИ ЛИКОВНИ 
И ПРИМЕНЕТИ УМЕТНИЦИ 
Ликовна уметност.

537 ЃУРОВСКА С[офИја]
ИЗВОР И МЕРКА ЗА ПОСТИГ- 
НАТОТО
Нова Македонија.
С к о п ј е . 2.XII 1979. 11802. 11 
Сеќавања на лрвата ликовна из- 
ложба во слободно Скопје

538 Ѓ[УРОВСКА] С[офиЈа] 
ТЕМАТСКА ИЗЛОЖБА НА 
ДЛУМ
Нова Македони|а 
Скоп|е 28 X11 1979 11828 10 
За комлозицијата Јама

539 ИВАНОВСКИ АЈлександар] 
ПОДАРОКЗАТИТО 
Народен глас Прилеп 
29 XI1979 408 9
А Ивановски Карадаре ке из- 
работи копија на скуллтурата 
Оро‘ за подарок на Тито

540 АНОНИМ
ИЗЛОЖБА НА СИТНА ПЛАСТИ- 
КА
В е ч е р Скол|в 1 X 1979 
5055 9
Информаци|а

541 ИЛ[ИЕСКИ| Б[ранко| 
СПОМЕНИКЗА ДЕЕЦОТ 150 
години од раѓањето на Марко 
Цепенков
Народен глас. Прилеп 
25 V 1979. 396. 5
Д Т учесник на конкурсог за из- 
градба на споменикот

542 К[ОЦЕВ| В(ел1ко1
ЗБИРКА ОД ТРИ ИЛЈАДИ ЕК- 
СГ1ОНАТИ Музе| на современа- 
та уметност 
Нова Макбдони|а 
СкопЈв. 101 1979 1148. 11 
Д Т се спомнува како умет- 
ник-основач на современата 
македонска уметност

543 МУСОВИЌ Богдан 
УНИВЕРЗАЛНОСТА - КРАЕН 
ДОМЕН НА ЕДНО ТВОРЕШТ- 
ВО
Нова Македони|а 
Скоп|е. 28 X 1979. 11770. 18 
Во текстот се спомнува и Д Т 
како еден од современициге на 
Л.Личеноски

544 ПАРЛАПАНОВ Јован
НЕКАД ЗАУСТАВГБЕНИ ЧАМ- 
ЦИ
Б о р б а Београд. 9 XI11979 
337. 10
Д Т се спомнува како еден од 
лрвите професори на Уметнич- 
ката школа во Скол|е

1980 545 ANONIM
IZLOZBE I ZA REDOVITU PU- 
BLIKU I ZA SLADOKUSCE 
V | е ѕ n I k . Zagreb 2 II 1980 
11651.16
За лрегстојната изложбана Д Т

546 МјАНЕВСКИ] М[иле] 
ОСУМДЕСЕТ ПОДАРЕНИ ДЕ- 
ЛА
Нова Македонија 
Скол|е. 15.11 1980, 11875. 10 
МузеЈОТ на современата умет- 
ност откупил дела од Д Т



547 МАРТИНОВСКИ Ц[ветко] 
РАЗНОВИДНИ ИЗЛОЖБИ И 
КОНЦЕРТИ. Македонска акаде- 
мија науките и уметностите 
В е ч е р , Сколје, 10.111 1980 
5189, 11

За претстојната изложба на Д.Т. 
ао МСУ Скопје

548 ANONIM
ART. In: Facts about Ma
cedonia. [Скопје] The Se
cretariat for Information The So

cialist Republic of Macedonia, 
s.a., p.76,78

Краток историјат за македонс- 
ката уметност с.75 - 78. Меѓу 
другите се сломнува и Д ,Т.
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