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Животот и делото на Вангел Коиоман (1904.), при- 
ладник на основоположничката генераиија маке- 
донски уметници, е предмет на обработка на оваа 
монографија. Дејствувањето на уметникот на свој 
начин е поврзано co почетоците п развитокот на 
модерната македонска у.метност, од крајот на 20-те 
и особено од 30-те години на овој век. Творештвото 
на Коџоман се одвива, co променлив интензитет и 
обем, во текот на повеќе од пет децении. Тоа е 
период на значајни историски настани, кога од теш- 
киот живот на повеќевековна поробеност, македон- 
скиот народ, co народноослободителнага борба co 
другите југословенски народи, се избори за поли- 
тичка и национална слобода.
Co тоа беа создадени основните предуслови за 
постепено конституирање на националната култура 
и уметност.
УметничКото дејствување на Коиоман, кое има 
пионерски белези, е органски вткаено во создава- 
њето на најновата културна историја на Македони- 
ја. Тој, во еден карактеристичен вид, беше една 
поврзувачка алка помеѓу старото и новото, нацио- 
налната традиција и модерните текови во уметнос- 
та, отсликувајќи ги низ определените креативни 
напори, пресвртните периоди во нашата културна 
историја помеѓу двете светски војни и по ослободу- 
вањето.
Коџоман создава, во блиски временски периоди, 
заедно co еден Н. Мартиноски, Л. Личеноски, Д. 
Пандилов, како и Т. Владимирски, В. Поповиќ-Ци- 
цо, Љ. Белогаски и другн, кои co внесувањето нови 
ликовни текови ги поставија основите на модерната 
македонска уметност. Коџоман реализира разно- 
видно творештво во предвоениот период, co 
извесни про.мени и застој во почетокот на 30-те 
години, особено за време на Втората светска војна, 
додека по ослободувањето co обновени сили 
постигнува континуитет и зацврстување на некои 
свои настојувања, претходни истражувања и обиди. 
Проучувањето на животот и делото, co валоризи- 
рање на постигнатите резултати, на еден уметник 
од основоположничката генерација е само по себе 
сложена и одговорна задача. Таа носи co ve6e белези 
на фундаментални, историски, теоретски и крити- 
чки определувања релевантни за обработување на 
појавите и движењата во современата македонска 
уметност. За делото на Коиоман досега се објавени 

повеќе текстови од различен вид » карактер, што го 
овозможуваат поцелосното обработување на него- 
виот опус. Така, се сретнуваат разни информации 
корисни за утврдување некои податоци за најра- 
ниот предвоен период, потоа разни есеистички 
написи N крптички белешки корисни за објаснување 
на уметниковата природа и дело (Душан 
Недељковиќ, Перо Слиепчевиќ, Тодор Маневиќ, 
Лазар Личеноски и др.), како и поопширни текстови 
напишани no повод ретроспективните изложби на 
уметникот (Димче Коцо, Антоние Николовски, 
Димче Протуѓер, Светозар Домиќ, Елена Мацан и 
други). Значајни се п пократкпте студии за уметни- 
кот, синтетични есеи и студии за општиот развпток 
на современото македонско сликарство, преку кои е 
направен различен обид да се согледа улогата, мес- 
тото I! значењето на Коиоман во контекст на совре- 
меното македонско сликарство и пошироко.1 Најсе- 
опфатно досега напишан текст е оној на Љубица 
Дамјановска за каталогот на ретроспективната 
изложба на Коиоман во 1976 година. Во него гриж- 
ливо се обработени животот на уметникот, глав- 
ните етапи на стилскиот развој и поделбата по теми 
п техника на делата, во основа прифатлива, заедно 
co некои критички забележувања. Направен е обид 
поблиску да се определи улогата и значењето на 
Коиоман. co општи укажувања п валоризирање на 
одделни етапи и творбн, во совре.мената македон- 
ска уметност.
По овој текст Борис Петковски ја објавува книгата 
„Современо македонско слнкарство, кус синтетичен 
преглед, во кој е направен обид творештвото на 
Коиома'н да се постави во контекст на времето п 
стилски да се определи во однос на другите сликари 
од најстарата генерација?
Користени се одделни научни трудови од наши п 
странски автори, во кои се обработува југословен- 
ската II европската уметност, историските прилики 
и времето од триесеттите години наваму. Инаку, 
податоцн за животот п уметничките определби на 
уметникот среќаваме во неговите автобиографски 
белешки. Тие се ппшувани од 1960 нередовно, како 
сеќавање и изјави во текот на повеќе од една деце- 
нија. Голем дел од ракописот е објавен во печатот 
како интервјуи или изјави на у.метникот по повод 
самостојните изложби, јубилеите, наградите и тн.



Корисни беа, за поживо разбирање на времето, раз- 
говорите co уметникот направени повеќе пати.
Оваа монографија за Коиоман си ја поставува 
основната цел-изучуван>е на животот и твореш- 
твото на уметникот кои меѓусебно условени се про- 
ткајуваат. Аналитнчката обработка на делата, co 
користење разни податоци и материјали, критичко- 
-теоретски текстови и написи, ни овозможува синте- 
тичко согледување на творештвото на Коџоман, 
определување на неговото место и улога како умет- 
ник и ликовен педагог. Се чини прифатливо, co 
методот на критичко преиспитување на изречените 
и можни судови, читателот да се воведе во еден 
отворен систем на вредности во кои тој самиот ќе 
најде пристап кон неговото дело.
Коцоман создал, според неговата изјава од 1976 
година, повеќс од 2.000 слики, акварели и цртежи, 

од кои помал дел се изгубени, оштетени и униш- 
тени за време на војната и потоа. Најцелосна 
збирка на дела поседува самиот уметник, како и 
музеите, галериите и другите институции во Скопје, 
Струга, Охрид, Штип, потоа во приватни збирки и 
др. Во Струга 1974 година е отворена Спомен гале- 
рија на Коцоман co 30 творби на тема „Струга во 
минатото", а хителот „Бисер", по пат на донација, 
поседува повеќе слики co мотиви од струшкиот 
крај, а ентериерот е уреден и co декоративни витра- 
жи.
Во текот на неполна половина година направена е: 
проверка, извршени корекции и дополненија на 
хронолошките и библиографските податоци за 
уметникот од 1930 година до денеска, потоа истра- 
жување во музеите, галериите, архивите и приват- 
ните збирки во Македонија и Белград1 2 * 1 2 * 4

1, Елена Маиан. Македонскп пејзаж (каталог, I960.), Македон- 
скп nopipet XIX-XX век (каталог, 1962.), Сликарството во 
Вардарска Македонпја ол созлавањето до пропаста на стара 
Југославпја, Историја на македонскиот народ, кн. 3, Скопје, 
1969; Антоние Николовски, Македонија, Уметцост XX века, 
Enciklopedija likovnih umjetnosti, JAZU, T. Z, Zagreb, 1966; 
Развојнпте тенденипн на современата македонска уметност н 
нејзината крпгпка во повоениот пернод, Културно наслед- 
ство, 6, 1975. Скопје.

2. Корисни се п студиите од истиот автор: Сонијалните мотнвн 
во македонската лпковна уметност до 1944 година (1977), 
Ликовното творештво во НОВ на Македонија (1984.). Потоа
следните текстовп: Паскал Гнлевскп, Толкување на умет- 
носта (Пролегомена за македонската уметност (1978); Вла-
лимир Велнчковски, Современ македонски акварел (каталог, 
1984.), Македонско современо сликарство, Македонски исе- 
ленички алманах (1985.)

3. Мнодраг Б. Протиќ, Југословенско сликарство 1900-1950, 
Београл, 1973. Лазар Трпфуцовиќ, Српско сликарство 1900- 
1950, Београд, 1973; Четврта леиениЈа. 1930-1940, Ekspresio- 
nizam boje, poetski realizam, Jugoslovenska umetnost XX veka. 
MSU, Beograd (katalog), jun-jul 1971; Bernar Dorival, Savre- 
meno francusko slikarstvo II, Sarajevo, I960; Историја на маке- 
донскиот народ, кн. 3, Скопје, 1969; Струга и СТРУШКО, 
Општина на град Струга, 1970.

4. Неопхолно беше ла се даде попис на делата што Коџоман гц 
цзлагал според податоцнте во каталозите заради фактот што 
не постои покомплетна евиденција каде тие се наоѓаат, про- 
мена на називите, како и поради( повторување на исти 
датуми кога се наслдкани и слично. Од нстпте прпчини 
некои дела не се репродуцираат во оваа книга за Коиоман.



живот

Вангел Коџоман, роден во Струга 1904.1, потекнува од занает- 
чиско семејство - од татко терзија на женска носија и мајка од 
попска фамилија од Охрид. Тогаш Македонија била под удар на 
хегемонистпчките стремежи на Кралството Србија и на другите 
балканскп монархин. Во услови на окупација за време на Бал- 
канскнте н Првата светска имЛеријалистичка војна, Коиомаи го 
завршува основното училпште (1914-1916). Co мал прекпн тој 
продолжува да учи по 1918 година во новоотворената српска 
гимназија во Охрид.
Жнвотот во Вардарска Македонија, во новооснованото Крал- 
ство на Србпте, Хрватите н Словенпите (СХС) не бнл ништо 
подобар од тој во турско време, зашто македонскиот народ co 
народностнте н натаму остана поделен, национално угнетен и 
обесправен, оптоварен н co воените разурнувања и општата 
заостанатост. Занаетчиството е поразвиено од другите дејности 
во Струшкиот крај, но н тоа во услови на економска криза дожи- 
вува разни променн (златарн, папуџии, шивачи, грнчари, ќурчим, 
и тн.). Од тој социјален слој, како и од работниците, селаните и 
немногубројната средношко.зска и студентска младина се регру- 
тпраа носителите на прогресивните сили. Тие во нивното деј- 
ствување биле попречувани од режи.мските власти. Co група уче- 
нпци од Струга, Коцоман, во јуни 1923 година го формира фуд- 
балскпот клуб „Црн Дрим", кој освен спортската развива кул- 
турно-просветна п забавна дејност. Тој стана јадро околу кое се 
собирале напредната младнна од градот и селата.2 Познато е 
дека Коцоман е еден од основачите на младинскиот оркестар во 
Охрпд 1924 година.
Тешкпот жпвот го почувствувал и Коиоман за време на школу- 
вањето, кога кратко време го учел кондураиискиот занает во 
Струга, а исто гака му помагал на татка си во дуќанот. Според 
зборовите на уметникот првиот допир co зубуниискиот занает на 
татка си го развил кај него чувството за боја (црвениот сомот, 
срмата и зелената боја од народната носија). Потоа тој се восхи- 
тувал на декорираната народна керамика, особено облнкувањето 
на старата македонска градска архитектура која ги има „најсту- 
дените бои-ултра маринот, зелената, потоа црвената, окер, хро- 
мовите, пембе боја“, како што ќе изјави во една прилика у.мстни- 
кот.

За време школувањето во Охрид Коцоман се, воодушевувал од 
нашето средновековно фреско-сликарство » иконопис, а љубовта 
кон цртањето, пројавена за време на детството, доаѓа до израз во 
правењето портрети на соучениците во гимназијата, исполну- 
вајќи ni нивните споменари co цртежи. Кога во учебната 1923-24 
година завршил осми клас гимназија и матурирал, Коиоман се 
одлучува за студии no сликарство. Тоа било необично за средина 
која тоа го зема co потсмев и неразбирање, поради што неговнте 
родмтели сакале да го одвратат, велејќи му: „дека се зафаќа за 
занает кој не е занает, кој отуѓува од своите и куќата и луѓето ги 
води во далечни непознатн свсдовп."2 Тој, навистина смел чекор 
на свој начнн го одбележале неговите колеги. Еден од нив забеле- 
жал; ....Роден во.Струга, во времето кога ликовната уметност
била позната само како икона во црква. Студира во времето кога 
студирањето било привилегија за мал број одлични ученици и за 
оние што биле коруптивно привилегнрани и како такви добиле 
стипендии за студии и избирале професии што биле пред се рен- 
табилни..?4)

Коиоман упорно останал на својата одлука » во 1924 година се 
запишува на белградската Уметничка школа. Тој co себе гп 
понел душата н бојата на своето поднебје, но првите посериознн 
слнкарски поуки ги добил од професорката Бета Вукановиќ (1872 
-I97I.)5 во уметничката школа, каде ги видел првите репродук- 
цни, каталозп и оригинални модерни слики. Во првата годинз 
Коиоман бил на подготвителниот курс, а во втора и трета ги 
посетувал часовите кај проф. Љубо Ивановиќ (1882-1945), кој 
предавал цртање, вечерен акт и портрет. Неговиот професор е 
познат цртач п графичар, кој во 1927 година издал мапа цртежн 
co мотивп од Македоннја. Тој co неговите поуки и совети за фор- 
мата, светло-темното и конструкцијата, ќе нзврши големо влпја- 
нпе на младпот Коџоман. Во тоа време на студирање тој го 
запознава Лазар Личеноски, студент на четврта година кој, спо- 
ред зборовпте на уметникот, одиграл значајна улога во неговиот 
слпкапски развиток. Потоа, Коџоман посетувал часови по вече- 
рен акт II цртеж кај графичарот Илија Шобаиќ (1876-1953), а во 
четвртата година, повторно кај Бета Вукановиќ, добивал часови 
по акварел п за првпат, според изјавата на уметникот, ја открил 
и почувствувал бојата и нејзината сликарска употреба. Завршу- 
вајќп ја четвртата година, Коиоман се здобил co диплома на 
професор no цртање во средните училишта. На кегово барање, 
во 1928 година, стипендијата му е продолжена за две годмни. 
Тогаш Коиоман се запишал на двегодишниот академски курс за 
„чпста уметност" кај Милан Миловановиќ, познат импресио- 
нист кој предавал слпкање на портрет и акт. Во втората годпна 
Коиоман, според неговите кажувања му станал асистент на про- 
фесорот. Во тоа време Коиоман посетувал два семестра курс по 
скулптура кај Петар Палавнчини, кој нзвел неколку споменичнп 
дела во Македонпја и кај кого студирал Димо Тодоровскп. 
Нашпот уметник изработн „Портрет на татко му“ од 1925 
година н еден „Автопортрети од околу 1930 година, во nine, 
грижливо изведенн во школски реалистичкн манир. Неколку 
портретн во гипс се уништени и за нив постои само една бледа 
фотографија од гоа време.

Поуките на професорите, изразити творечки индивидуалности, 
потоа разбирањето и поттикнувањето на ликовното творештво 
во тогашен Белград, како и уметничката клима во југословен- 
ската трета и четврта деиенија („конструктивизам", интимизам, 
социјална уметност), ќе му помогнат на Коиоман co солпдно 
познавање на сликарскиот занает да ги отпочне првите чекори во 
уметннчкото создавање.
Определено влијание на творечките почетонн на Коиоман има 
студиското патување на група студенти, заедно co Петар Пала- 
вичини, во Италија (Фиренца, Рим и Венеција). Таму се воодуше- 
вувал од оригиналннте класични творби на Ботичели, Тинторето 
» Тииијан. Тогаш сфатил, како што велп самиот тој, дека својата 
палета ќе ја унапреди и развие ако повеќе сознае, што му создало 
незгасната желба да патува.
Тој не.ма да ги оствари своите намери зашто не ја добил стипен- 
дијата за Париз, заради, според кажувањата на у.метникот, него- 
вото декларирање за Македонец.
Инаку, Коиоман за првпат настапува, како гостин, на есенската 
изложба на белградските ликовни уметници во 1929. годпна co 
маслото „Мртва природа“. Оттогаш, всушност, започнува слп- 
карската активност на Коиоман, забележан од критиката како



надежен, млад и талентиран уметник. Во наредната, 1930 година, 
тој учествувал на Втората пролетна изложба на сликарските и 
скулпторскнте дела на југословенските уметници, кога во една 
ннформација пншува дека е „забележано и првото изложено 
дело на Ванѓел Коиомановиќ од Струга."6 Се работи за маслото 
„Студпјана глава" работена според модел, истиот што му пози- 
рал за женскиот акт во 1930 година. Овие изложби биле органи- 
зпранп од Здруженнето на пријателлте на уметноста „Цвиета 
Зузорнќ" (1922-1940) во белградскиот Уметнички павилјон (из- 
граден во 1928 годпна) co основна цел, какб што стои во Правил- 
никот, „да го шири пнтересот за уметноста и да создава условп 
за нејзин напредок н развиток во нашиот народ".
За време на шестгодишниот престој на Коџоман во Белград тој 
често патн одел на концерти, театарски претстави, посетувал 
училиште за модерни игри и три пати во неделата вежбал на 
справл во „Соколана", играл фудбал и тн. Исто така, Коиоман 
го формпрал тамбурашкиот оркестар co други македонски сту- 
дентп во Белград во 1925 година. Тој за време летните месеци 
одел во Струга п ги пренесувал искуствата на сограѓаните. По 
завршувањето на школувањето Коџоман го отслужил деветме- 
сечниот воен рок во Сараево и потоа, на 11 ноември 1931 година 
станува суплент-приправник за предметот цртање co калигра- 
фпја во Охридската гимназија. Во истата, Реална гимназија во 

Охрид, Коиоман е врз основа на положениот испит во Белград 
поставен за професор во 1935. Тој ја избрал темата „Архнтекту- 
рата >1 живоппсот на црквата Св. Софија во Охрид", во која 
детално ја прикажува историјата на градот и ликовната умет- 
ност на црквата.

Во тогашен Охрид, мала и зачмаена средина, Коиоман се сре- 
ќава co малограѓански сфаќања што во почетокот го обесхраб- 
рува да продолжи да слика. За пребродување на апатичноста и 
извесниот застој во создавањето заслужнн се, според уметникот, 
честите средбн co сликарот Лазар Личеноски, потоа co професо- 
рот Љуба Ивановиќ, познанството co публицистот од Белград 
Слободан Јовановиќ и тн. Во Охрид тој се сретнал и co неговиот 
професор историчарот на уметноста Милан Кашанин. Тогаш 
Коџоман размислувал како сликарството не е фотографско пре- 
несување на реалноста и дека природата треба да се проучува и 
открива. Тој бара уметност која што ќе му служи на човекот „со 
полна смисла и содржина". Така, во раните триесетти години 
Коиоман, покрај учество на една изложба во Скопје, започнува 
поактивно да создава. Малку подоцна Личеноски ќе изразн задо- 
волство дека „ова лето, кога го посетив неговото ателје во 
државната гимназија, пријатно бев изненаден од големиот број 
портрети, пејзажи и „мртви природи", кои Ванѓел Коџомановиќ 
ги направил во текот на минатата година".’



Во тие години Коиоман го започнува своето значајно педагошко 
дејствување за кое Димче Коцо ќе констатира: „Коиоман е 
првиот стружанец, прв во Западна Македонија, од Битола до 
Мокра, кој свршлл Уметничка школа и станал прв професор по 
ликовно воспитување во Македонија'*. 8 Тој има пионерско зна- 
чење за продолжување на преродбенските културни текови во 
својот крај, познат по големото дело на браќата Миладиновци. 
На тој начин Коџоман се вклучуваше во редовите на прогресив- 
ните сили во предвоена Југославија, кои настојуваа да ги про- 
должат тековпте на националната култура, започнати co борбата 
за национално ослободување во 19 век наспроти режимските 
силн кои ја спроведуваа политиката на денационализација и 
задушување на секаква пројава на национална култура. Сложе- 
ните и неповолни услови за уметнички развиток, како што се 
непризнавањето на националната индивидуалност, култура и 
јазик, не го оневозможи дејствувањето во разни уметнички 
области. Така, се формираа неколку културни институции кои, 
првобитно-политички II режимски замислени, прераснаа во зна- 
чајни фактори за општиот културен развиток (филозофски 
факултет, театар, музеј). Во 1930 година се основа Друштвото на 
југословенските ликовни уметници од Вардарска бановина, како 
II Друштвото на пријателите на уметноста „Јефимија", созда- 
дено по иннцијатива на повеќе скопски интелектуалци. „Јефи- 
мија“, чии правила биле изработени според оние на белград- 
ското Друштво „Цвиета Зузориќ", одигра значајна улога за раз- 
вивање на литературниот » музичкиот живот, особено за ликов- 
ната уметност преку организирањето самостојни изложби на 
повеќе македонски уметници, активни во триесеттите години: 
Покрај В. Коиоман, тоа се Л. Личеноски, Н. Мартиноски, Т. Вла- 
дпмнрски, Љ. Белогаски, М. Шојлев, К. Караиа, М. Л. Лемето, 
вајароз Д. Тодоровски и др. Друштвото, кое организирало п 
групни пзложбп, постои до ^очетокот на војната-април 1941 
година. „Јефимија", иако на почетокот режимска организацпја, 
подоина ја презела улогата на организатор и зближувач на маке- 
донските уметнпци академскн образовани кои ќе ги постават 
темелите на современата македонска уметност. Прифатена и 
поддржувана од видни личности на тогашно Скопје, „Јефимија" 
кон половнната на триесеттите години е повеќе под влијание на 
напредните сили што се потврдува низ разните манифестации 
што П1 приредувала на секое отворање на изложба (читање на 
напредна поезпја, музички концерти, предавања итн.).
Сочувано е писмо од 29.04.1932, (МСУ - Београд), co кое Друш- 
твото на прпјате.зите на уметноста на Вардарска бановина се 
обраќа до Друштвото на пријателите на уметноста „Цвиета 
Зузориќ" во Белград co барање список на уметницп на кои тре- 
бало да им пратат покани за учество на есенската југословенска 
пзложба. Во сппсокот, меѓу другите се наоѓа и името Вангел 
Коџоман. Тоа е корпсен хронолошки податок како и една инфор- 
мација во весник од тоа време. Во неа се вели дека „во рамките 
на прославата на десетгодишнината на Филозофскиот факултет 
во Скопје, во јануари 1931 година, била приредена и една 
лнковна изложба на која, покрај Л. Личеноски и Н. Мартиноски 
учествувал и В. Коиоман".’
Следејќи ја биографијата на уметникот низ податоци. може да се 
спомене дека тој, во летните месеци на 1932. и 1933 година, сле- 
дел археолошкп курс во Белград и притоа ги посетувал архео- 
лошките докалнтети во Србија, co Ѓорѓе Мано-Зиси, Гурѓе Бош- 
ковиќ и др. Во 1932. годпна, според изјавата на уметникот прене- 
сена н во некои прнкази. Коиоман учествувал co група југосло- 
венски уметници на изложбата во Прага. Во 1934 годлна 
Коиоман станал член на Друштвото на српскнте лпковни умет- 
нпцп, а во 1936. годпна учествувал на неколку пролетнн југосло- 
венски it есенскп белградскп пзложби на уметнпците. Значајно е 
неговото учество на втората „бојкоташка" изложба на независ- 
ните слнкари, одржана во Инженерскиот дом во Бедград 1937. 
година.1" Коиоман на тој начин се солидаризирал co колегите, 
лево орнентпранн, од пста генераиија, инаку приврзаници на 
социјалната уметност. Тие главно биле собрани околу групата



..Живот" чии основачи се Ѓ. Андреевнќ-Кун, Горѓе Теодоровиќ, 
Б. Бераковиќ, М. Кујачиќ и тн., а членови биле Ное Живановиќ, 
В. Грдан, В. Пиперски, и тн. Инаку, формален повод за судирот 
меѓу „Цвиета Зузориќ" и Здружението на ликовните уметници, 
биле условите за излагање и изнајмување на павилјонот, но тоа 
послужи бојкоташите да формираат Салон на независннте. 
Коиоман учествувал на нивните изложби во 1939. и 1940 година, 
каде бил единствен претставннк од Македонија, заедно co еден 
К. Хегедушнќ, Г. Андреевиќ-Кун, Б. Бару.х, И. Шере.мет, В. 
Ди.митриевиќ и др.
Во архивот на МАНУ во Скопје постои фотокопија на покана co 
која Јефимија" известува за намерата во Скопје во мај (1936.) да 
приреди пролетна сликарска изложба на сликарите од Вардарска 
бановина. Исто така, постои, фотокопија на своерачно барање на 
проф. В. Коџоман, од 3. март 1936 од Охрид, во кое ја известува 
Јефимија" дека „со задоволство ќе учествува на изложбата на 
сликарите на Вардарска бановина".
Во наредната, 1937 година била организирана прослава на 25. 
годишнината од „ослободувањето на Јужна Србија“, a no тој 
повод e одржана и Јубилејната пзложба на јужносрбијанските 
уметници. „Учество зеле 11 уметници, од кои 10 биле родени во 
Македонија: Димитар Андонов, Лазар Личеноски, Ннкола Мар- 
тнноски, Вангел Коиоман, Томо Владимирски, Нихад Аием, 
Александар Секуловиќ, Дејан Богдановиќ."
Првата самостојна изложба Коџоман ја приредува во Скопје 
1938. година, како „колективна изложба на Ванѓел Коиомано- 
виќ" co 56 дела во масло и акварели, под покровителство на 
Друштвото на пријателнте на у.метноста „Јефнмија".12 Тоа зна- 
чело обезбедување простор за излагање, печатење покана и ката- 
лог, >1 други моменти околу организацијата на изложбата. Отво- 
рањето го направил, како што тогаш било вообичаено, еден 
угледен професор на Фплозофскиот факултет во Скопје д-р 
Франце Месеснел.13
Како што било обичај, во рамките на самостојните изложби, 
биле приредувани вистинскп свечености. Така, Друштвото на 
пријателите на уметноста Јефимија" на 9 април направилб 
чајанка и литературно попладне. На оваа убава приредба. како 
што се наведува во ннформациите во тогашните весницп, при- 
суствувале значителен број интелектуалци и љубителн на умет- 
носта. Свои необјавени трудови читале неколку напреднн писа- 
телп кои пишувале и за ликовната уметност: Зорица Мишковиќ, 
Александар Аксиќ, Јован Ѓорѓевиќ и Ммрослав Виторовиќ. 
Тогашнпте свеченостп биле под полициски надзор, особено кога 
на нпв прпсуствувале и студенти и работниин. 11 отворањето на 
самостојната нзложба на Ќоиоман не помннало без иниидент, но 
на крајот се завршмло добро.14

Првата самостојна изложба на Коиоман била позитивно, пред се 
благонаклоно, оценета од тогашната критика. Hero го претста- 
вуваат како млад н талентиран сликар, како изразит претстав- 
ник на новата генерација уметници, кој „успеал да го најде сво- 
јот карактернстичен нзраз, кој наишол на допаѓање кај сите 
почитувачи на неговиот талент".15 Меѓу написите се сретнуваат 
I! такви кои изнесуваат поопределено мислење или најчесто впе- 
чатоци од изложбата: „Сите изложени дела се одлнкуваат co 
младешка ведрина и фина чувствителност за склад на боите и 
линиите, што се заедно го прикажува Коиомановнќ како сликар 
во кој Јужна Србпја ќе добие свој нов уметннчки интерпрета- 
гор".16
Според некои податоцн, во 1939-1940 година „Јефимија“ прире- 
дила три нзложбн, пред се co уметници од Македонија: Мартн- 
носки, Д. Андонов, Личеноски, Коиоман, Поповиќ-Цицо, Бело- 
гаски."
Оваа изложбена актнвност гн прекинала внатрешните сомнева- 
ња. кон на моменти знаеле и да го обесхрабрат Коиоман. Отто- 
гаш тој попзразито ќе ги формулира своите настојувања во сли- 
карството. По првото успешно самостојно претставување на 
сопствено барање. Коџоман бил преместен на работа во Седмата 
машка реална гимназнја во Белград.'8



Коиоман во летните месеци ја посетувал Струга, кога бил еден 
од организаторите на младинскиот тамбурашки оркестар, што 
свирел по приредби. Тогаш доаѓало и до судири co режимските 
власти. Така во еден извештај за противдржавни дела стои: „На 
територијата на Вардарската дивизиска област на 19. август 1939 
година сопственикот на хотелот „Турист" во Струга Томановиќ 
Стеван приредил другарска вечер на која присуствувале околу 
сто граѓани од Струга. Околу 23,15 часот почнале да се пеат 
„бугарски национални песни“: Болен ми лежи Миле Поп Јорда- 
нов, Пајдушката, Мама ме прати на долните дуќани и др. Овие 
песни ги пееле: Вангел Коцомановиќ, професор од Белград, 
Малевиќ Владо, богослов од Битола, Малевиќ Климе, богослов 
од Битола, Никола Несторовиќ, студент на Шу.марскиот факул- 
тет во Земун, Качаревиќ Никола, студент во Белград. Поради 
тоа некон од ннв биле затворени, а Коиоман дал парична казна.” 
Коиоман времето на окупацијата и војната го помина во Бел- 
град, главно работејќи како ликовен педагог, кога бил изложен 
на низа тешкотии и непријатности. Тогаш тој е симпатизер на 
напредното движење и затоа, според зборовите на уметникот, 
бил ставен на „црна листа" на оние кои не смеат да излагаат. 
Коџоман, заедно co други уметници, бил испратен речиси две 
години да работи во Државниот архив во Белград. Во тоа време 
тој се среќава co колегите: Ј. Биелиќ, А. Абрамовиќ, А. Кумриќ, 
А. Хутер и др.
По ослободувањето на Белград неколкумина од „ликовните иле- 
галци“ како што се присеќава уметникот, приредиле прва парти- 
занска изложба.20 и на првиот работен состанок на УЛУС 
Коиоман бил упатен во Главниот штаб на НОВ на Македонија 
во својство на „шеф на одделението за уметничка дејност во вој- 
ската >1 народот".21 На таа должност, во која му помагале и Д. 
Протуѓер и Н. Този, останал до јуни 1945 година кога бил анга- 
жнран да предава во новооснованата Художествена школа во 
Скопје, која во почетокот работи како шестмесечен курс, заедно 
co Личеноски, Мартиноски, Д. Тодоровски, каде повремено 
предавале н Т. Владимирски, В. Поповиќ-Цнцо и 3. Блажиќ.
Кон крајот на 1945. беше одржана Првата изложба на македон- 
ските уметници, а од почетокот на 1946 година, кога е и офици- 
јално основан ДЛУМ, Коиоман е постојано избиран во потес- 
ната управа на Друштвото.

Во 1948 година Средната художествена школа станува Учи- 
лиште за применета уметност, во кое Коџоман останува како 
професор до 1952 година. Потоа оди во Вишата педагошка 
школа во Скопје каде предавал сликарство и методика на ликов- 
ното воспптанне. Како лнковен педагог Коиоман им развивал 
љубов кон уметноста на неговите студенти, умеејќи правилно да 
ги насочп co респектирање на нивните лични способности и 
наклонетости. Од ликовната група што ја водел Коиоман 
излегле повеќе уметницн и педагози што се уште дејствуваат низ 
целата Република. Тие ќе умеат да го почитуваат нивниот профе- 
сор II откако тој ќе замине во пензија 1972 годнна.
Во пстата годнна тој го добива почесното звање на заслужен 
ликовен педагог на Југославија за пнонерската улога во развито- 
кот на научно-истражувачката работа во ликовната педагогија 
на Македонпја. Ова значајно дејствување ја формира неговата 
фпзиономија како културен работник.
Kora бп П1 издвојувале значајните изложбп на кои учествувал 
Коџоман по војната, тоа би била прво големата изложба „Поло- 
вина век на југословенското сликарство 1900-1950“ во Модер- 
ната галерија во Загреб 1953 година. Од југословенската критика 
оваа изложба е оценета како значајно претставување на кор нај- 
често му се забележува во однос на изборот на дела од излагачи- 
те. Тоа исто е забележано и за учеството на тројцата наши слика- 
рн: Личеноски, Мартнноски и Коио.ман.
Треба да се спомене интересната, малку порано одржана 
нзложба на дела на ликовните уметницн на „Младинската пруга 
Шамац-Сараево“ во 1947 година, по повод свеченото пуштање 
на пругата.



Кон крајот на 1955 година Коиоман за.минува на неколкумесечен 
престој во Париз што ќе повлијае на неговиот натамошен сли- 
карски развнток. Коиоман отишол во Париз, како што вели тој 
са.миот, да ја почувствува атмосферата, да се ннформира за 
настаните » тековнте во современата ликовна умегност од прва 
рака, на изворот. Тој е сигурен дека е веќе потполно формиран и 
знаел што бара », што сака. Коиоман упорно и самоуверено се 
држи како што вели тој, до „своите чувства, своите инстинкти, 
своето расудување, својот свет". Тој во Париз го посетува Лувр и 
другнте музеи и галерии, задржувајќн го вниманието на Ел Гре- 
ко, Рембрант, особено Сезан, потоа Пусен, Ван Гог, Гоген и тн. 
Се среќава co сликарот Мнлнвој Узелац кој му пренесувал некои 
свои нскуства. Co новите сознаннја Коџо.ман внесува некои про- 
мени во своето сликарство и се решава целокупниот опус да го 
презентира на ретроспективната изложба во Скопје 1958 година, 
органпзирана по повод 25 години лнковна и педагошка дејност. 
Изложбата беше поставена во скопската Уметничка галерија, a 
ја отворн тогашниот ректор на Универзитетот д-р Михајло Пет- 
рушевски. Изложбата, инаку добро посетена, наиде на одзив и 
кај критиката која веќе поопширно н пообјективно, критичкн и 
афнрматпвно пишуваше за творештвото на Коиоман. За оваа 
изложба тој го доби н Орденот од 1 ред од Претседателот на 
Републиката.

Потоа следува пренесување на избор од ретрослективата, некаде 
дополнет, во неколку градови. Така, во родната Струга претста- 
вува дела создадени меѓу 1933 и 1961 година, а наредната 1962 
година ја организпра тематската изложба „Струга во минатото“. 
Јубилејната изложба ја отворпл тогашниот декан на Филозоф- 
скиот факултез 80 Скопје. професорот Димитар Митрев.
Хронолошки следува повторнр цнклус сликн презентирани на 
пзложбата „Старата скопска чаршија" во 1972. година во Скопје. 
Оваа те.ма опфаќа триесет масла и исто толку цртежи што како 
колекцпја се наоѓа во Музејот на град Скопје - дел од нив изло- 
жени во постојаната поставка.

Во новоотворениот хотел „Бисер“ на брегот на Охридското езе- 
ро, во 1974. годнна е направена ретроспективна нзложба (1931- 
1974) од која преку триесет дела се наоѓаат во сопственост на 
овој објект (проектиран од арх. Тодор Паскали).
Истата година во Струга е отворена изложба-легат од трнесет 
дела (масла н акварели од различнп периоди) во Спомен-куќата 
на уметннкот. По тој повод во 1975 година неговнот роден град 
му ја додели Ноемвриската награда. Коиоман почесто се 
навраќа на мотиви од Струга, станувајќи нејзнн верен хроничар. 
Во таа смисла забележано е: „...Големите луѓе и.мале свон биог- 
рафи. И градовнте. Случајот сакал и оваа мала Струга, нашата 
„Венеција", да има свој биограф во лицето на нејзиниот син сли- 
карот Вангел Коиоман, ако така може да се каже за колекцнјата 
слики „Струга во минатото"...”
Самостојна изложба, co ретроспектнвен карактер, Коиоман прн- 
реди во рамкнте на Караванот на нацинте во Торонто 1975 годн- 
на. Тоа негово претставување било добро примено, co афир.ма- 
тивни приказн, што за нашнте иселеници значело извесно потсе- 
тување на старнте родни краишта.
Од наградите треба да се издвои Октомвриската награда за 
животно дело, во 1969 година, како највнсоко признание кај нас. 
Коиоман ја доби за историската улога и уметничкото значење, 
како основоположник на совре.мената македонска у.метност и 
педагошка дејност.
Како резултат на тоа Коиоман во 1975 годнна станува дописен. a 
од 1981 година редовен член на Македонската академија на нау- 
ките » уметностите.
Потоа,

Музејот на современата уметност во Скопје ја организира во 
1976 годнна најцелосната ретроспективна изложба на Коџоман, 
која наиде на интерес и беше повод за пореално согледување на 
неговата улога и место во современата македонска уметност.
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И во последнпве години Коиоман ја продолжува активноста. 
Како резултат на договорот за соработка, во 1977 година Сове- 
тот на академипте на науките и уметностите на СФРЈ ја органи- 
зпра лпковната пзложба на нашите сликари-акаде.мици во Ака- 
демијата на у.метностпте на Германската Де.мократска Републи- 
ка-Источен Берлин. Од Македонија co no три творбп беа заста- 
пени Н. Мартиноскп п В. Коиоман. Во 1979 година Коиоман го 
добпва нашето највпсоко општествено признание - наградата 
АВНОЈ, како еден од заслужните за појавата на модерната маке- 
донска лпковна уметност и ликовна педагогија. Создадените 
сликл (околу 40) на тема скопскиот земјотрес Коиоман ќе ги 
претставп на самостојната изложба „Скопје 26 јулп 1962? во 
1981 година, за што ја добп наградата 13 ноември на град Скоп- 
је. Овој тематски циклус, co триесет дела ќе биде презентиран во 
организација на МАНУ во 1984 година во Академијата на умет- 
ностите на ГДР во Источен Берлпн.

Општествената дејност на Вангел Коиоман продолжува, и затоа 
на крајот треба да се забележи еден интересен податок. Тој посе- 
дува творби (слики, цртежи, графики) од повеќе југословенски 
уметници, кои датираат од 1944-1965 па и од последниве години, 
добиени како подарок или по пат на размена (К. Хегедушиќ, 3. 
Прица, Д. Кокотовиќ, В. Свечњак, А. Хутер, Т. Кризман, Степа- 
ничич, Д. Пандилов, Л. Личеноски, Н. Мартпноски, П. Видимче, 
Сабри Берки итн.) Тоа на свој начин зборува за остварените кон- 
такти и човечката природа на Вангел Коиоман.
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1. Според Изволот од матпчната кнпга на ролените. пздаден во Струга 
на 28.09 1984. како п полатоког ол Дппломата ia завршена Уметничка 
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7. Лазар Личепоски. Ванѓел Коиомановпќ. сликар из Струге. Варлар. 
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Ш1СТ II културен рабогнпк од Белграл кој жпвеел II работел во Скопје 
0д 1913-1938. година како .зектор во скопскпот театар п др. Во кар- 
гичката од 30.IX. 1937. Коиоман бара Јовановпќ да му одговорп за 
ус.зовнте во врска co учесгвото на групната изложба по повод 25.-го- 
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22.XI 1937. Коиоман бара алреса од ..Јефпмпја" во врска co подготов- 
кпте околу ко.зективната пзложба. како п препорака кога н кој да му 
ја отворп: картичка од 2.11 1938. година - Коиоман му се заблагода- 
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смпрпла с|1туацпјата. потоа објаснувајќи му на банот лека пстата 
песна на Горѓевнќ веќе бпла отпечатена во .ппературнпот додаток на 
Гласникот на Варларска бановина, што пз.зегува.з под покровнтел- 
ство на баноз".
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ТВОРЕШТВО

воведни белешки

Во творештвото на Коиоман препознаваме основиа константа - 
наклонетост кон реалното и реалистичката nepuenunja што во 
одделни периодп и под разни влијанија поприма извесни моди- 
фикации и стилски ннјансирања. Неговите корени лежат во фор- 
мирањето на уметничката личност на Коцоман во спеиифични 
псториски II културни околности. Оттука, неопходно е во кратки 
црти да се укаже иа предисторијата на модерната уметност во 
Македонпја.
Генезата на модерната уметност на Македонија, што се појавн 
co задоцнување поради неповолните политички, економскп п 
културни прилики, се карактеризира co отсуство на непосредна 
слпкарска традиција, без претходни дефинирани стилски етапи 
што би ја овозможиле и влијаеле на нејзнниот развиток. Брзпоз 
скок од средновековната на модерната уметност делумно e убла- 
жен co слпкарството во Македонпја од минагиот век, кое има 
религиозен карактер, co белези на еден вид провинција.1из11рана 
поствизантпска уметност. Во втората половина на 19. и почето- 
кот на овој век, co појавата на младата граѓанска класа и попо- 
волнпте економски услови, во време на националната преродба, 
во Македонпја се појавп и профаното слпкарство, блиско на дру- 
гпте балканскп средини. Тоа се огледа во делата на последниге 
македонски зографи' коп, co пзвеснпте реалистпчки и импресио- 
ннстичкп белезп во поргретного и пејзажното сликарство, пре- 
тставуваат хронолошки поврзувачка алка меѓу средновековната 
II модерната умегност. Покрај тоа што не станува збор за непос- 
редно влпјание од Дичо Зограф, особено Диуитар Андонов— 
Папрадпшки, Ѓорѓи Зографски и други, можат да се утврдаз 
пзвесни сродни стилски елементи во делата на модерните слика- 
ри.
Првпте сликарн, школувани п формирани во Бе.зграл, Софија, 
Букурешт, Прага » Парнз, во модерни услови на динамика и 
противречности, беа под влијание на средноевропскиот академи- 
зам, втемелен врз прпниипите на „вечната уметност" и големата 
прпвлечнбст на новата уметност co нејзините револуиионерни 
пдеп. Македонските уметнпци пнтензивно ги примаат првнте 
поуки п пскуства оптоварени co кусиот развоен простор во кој 
требаше да се вклучат во модерните тековн па уметноста п на 
креатпвен начин да му припаѓаат на времето. Тие непосредно ќе 
учествуваат во формирањето на општата културиа клима анп- 
мпрана, од втората половина на дваесеттиге години, co органи- 
знрање пзложбп и актквноста на уметничките здруженија. Во 
меѓувоениот перпод создавааг повеќе македонски уметннци коп 
даваат разлпчен прпдонес во постзвувањето на темелите на сов- 
ремената македонска уметност. Co најистакнатите претставнпцн 
и одделните остварувања нашата модерна уметност во овој 
период креативно и рамноправно се поврзува co општнте текови 
на уметноста, разбивајќп ја долгага нсториски условена нзо.зн- 
раност. Македонскизе умегницп, во различен обем и вид, ги 
отслпкуваат главннте етапи и периоди во развитокот на југосло- 
венската уметност. Тие пмаат заеднички интерес за определени 
теми од нашето поднебје, особепо фолклорни н социјалнн, како 
и за постигнуваље извесна синтеза на модерните нскуства и тра- 
дпцпјага, или еден вид нацпонален стпл во уметноста. Еден кус 
хронолошки преглед ни открива разни определбп и настојувања 

кај нпв, формирајќи ја општата претстава за предвоениот 
период во нашата уметност. Така, Михајло Шојлев (1887-1971) 
оствари строг академскп реалнзам, Димитар Пандилов-Авра- 
мовски (1899-1963) лирски импресионпзам, Лазар Личеноски 
(1901-1964) „конструктивизам" п колористички експресионизам, 
Никола Мартнноски (1903-1973) разновидно експресионистичко 
сликарство. Вангел Коиоман (1904) co експресивнн и постимпре- 
сионистички белезн, Томо Владимирски (1904-1971) дело co 
сличнп карактеристнкп, Љубомир Белогаски (1912) еден вид 
сезанизам, потоа Василе Поповиќ-Цицо (1914-1962) како и Кпро 
Караџа (1900-1973), малку подоцна Димче Коцо (1910), Борко 
Лазескн (1917) и други блиски на споменатите настојувања.
Вангел Коџоман се школува во дваесеттите години, време koi a 
привршува „консзруктивистичкиот**  период, а се формира во 
четвртата деценпја кога југословенското сликарство се поделува 
на „уметност заради уметност" и на „уметност заради пдеја”, 
или ангажирана уметност.-’ Неговнте професори на Уметничката 
школа и академскнот курс во Белград биле ученици во Ажбео- 
вага школа во Минхен, „новаторска во западноевропската умет- 
ничка педагогија во тоа време“, и го помннале сликарскиот пат 
од „пленеризам” до импреспонизмот. Тоа, како и определените 
влпјанпја на пнтимпзмот, експресионизмот и соиијалната умет- 
ност заедно co тогашните објективни прнлики го формираат 
творечкиот лик на Коиоман. Неговпот развоен пат е условен од 
извеснала пзолпраност во Охрнд, неповолннте услови за време 
на војната, отсуство на почест контакз co оригпнални дела п 
двпжења во светската уметност, како » од неговата сталожена ио 
и пмпулсивна природа, оптимизам но и неочекувана вознемире- 
ност. Коџоман работи на тематскп циклусн, навраќајќи се п под- 
оцна на одделнп мотиви, што езабележливо и во стилски поглед 
кога првобитните импресионистички настојувања ги реафир- 
мпра во некој друг временски период. Тој е постојано во потрага 
no стабплнпте класпчни вредности на сликарството, ги урамно- 
тежува формата и бојата, но во одделни дела нагласува една од 
овие две компонентн.
Коџоман од смирениот лиризам на студиозвиот постакадемски 
пернод продолжува да создава во духот на своевиден пмпресио- 
низам, потоа внесува фовистичкп и постимпресионистички беле- 
3», некогаш зголемувајќи ја експресивноста на сликата.
Обидот поблиску да се објасни творечката личност на нашиот 
у.метник е поткрепен co некои забележувања н теоретски тек- 
стови уште од предвоениот период. Во гаа смнсла значајна е есе- 
пстичкага студија од 1931 година на д-р Душан Недељковиќ') 
која има езнопсихолошки пристап. Авторот гргнува од општи 
претпоставки дека секој уметник „говори co оиштиог јазик на 
своето време, припаѓа на една од умегннчките школи на своето 
време, но секој говори co акцентот на својот крај." Поставувајќн 
си задача да го определи „изразппот акцент на јужносрбијан- 
ското младннско сликарство", врз основа на делата изложени во 
чест на прославата на десетгодишнпната на Филозофскиот 
факултет во Скопје 1931 година, Недељковпќ разлпкува два гво- 
речкп lima, определени според психологијата па уметноста. Тоа 
се ^чисто динамичниог тип“, на кој му припаѓа Н. Мартпноски, 
н ..чисто статнчкиот run", на кој му припаѓаат Л. Личеноски п В 
Коцоман, Вториот тип на уметник, според авторот, ..не оства- 
рува емотнвни возвишувања туку душевнп расположенпја илп 
состојби, а во сликарството се одлпкува co исклучителнио г ко.чо- 



ризам или co давање особеио едно душевно расположение во 
сликата co помош на разни боени тонови и маси, почувствувано 
во некој пејзаж, сугерирано co некоја личност во портретот или 
симболизирано во некој „акт“. И тоа што ја дава посебноста во 
колористичкиот израз на овој тип уметници е „особената непос- 
редна сетилна привлечност која се бара во сликата и секогаш 
донекаде се наоѓа”. Укажано е на специфичноста, и за начинот на 
кој нашите сликари се изразуваат. Тие ги „акцентираат своите 
уметнички изрази, како воопшто во нивниот крај се акцентираат 
изрази, без оглед на линната е.мотивна содржина, на у.метнички 
изразеното или создаденото, и без оглед на уметничките школи 
на кои помалку или повеќе се приклонуваат**.  Авторот смета 
дека тројцата уметници во нивните дела внесуваат особен, лока- 
лен акцент на својот крај. Ваквите забелешки, не завлегувајќи во 
стручните специјализирани вонестетски области, се покажаа 
корисни II за размпслувањата, на поинаков начин искажанп, на 
македонскпте историчари на уметноста и критичарн од подоц- 
нежниот период. Нпвните текстови се однесуваат за одделни 
дела >1 фазн, формирајќи ја така поцелосната претстава за карак- 
терот на создавањето на Коиоман. Димче Коцо кратко ја форму- 
лира својата мисла - „Коџоман ја предал елементарноста, руди- 
ментот, грубата есенција на нашиот амбиент. Тој во пејзажот 
бара нешто псконско, далечно, родено co зе.мјата и co вековн 
срастено co човекот1* * *. 4) Или Антоние Николовски кога пишува: 
„Слнкарството на Вангел Коиоман покажува логичен развиток 
на тие внатрешнн немири, кои се јавиле како последица не само 
на условите и средпната во која ја започна и подонна ја про- 
должп својата актпвност, туку и неговиот личен афиннтет 
спрема елементарноста » упростување, што Коиоман ги спро- 
веде колку во архитектониката на објектот толку и во колори- 
тот".5 Исто така, за Коиоман, во 1953. година напишано е дека 
,,тој има длабоко чувство за поднебјето на својот крај“6 изразено 
во дела што пмааг карактеристики на едно „рудиментарно-ро- 
бустно и полно co драматика екстремно обоено сликарство".7 
Коцоман, според некои карактеристики на своето дело, пред се 
co присутниот етнички момент и изразноста на формата и бојата 
е близок на група југословенски експресионисти од четвртата 
деценија, кои ги „локализираат нивннте симболи и средства" (Ј.

Биелиќ, И.Јоб, М. Коњовлќ, Л. Личеноски, П. Добровиќ, С. 
Шумановиќ, 3. Петровиќ, 0. Херман)’ Согледување и утврду- 
вање на овие карактеристики може да се направи co укажување 
на конкретни при.мери и дела што на некој начин го поставува 
методолошкото прашање на претставување и класифицирање на 
творештвото на Коџоман. Мислењето дека „во сликарството на 
Коџоман тешко можат да се изДелат одредени фази, некои раз- 
граничени и различни целини“’ може да се прифати само co 
дообјаснение дека повнимателна анализа ни открива извесни 
проткајувања и стилски нијансирања во рамкпте на своевидниот 
реализам, во почетокот co академски белези, потоа co елементи 
на импресионизам, постимпресионизам, фовизам и експресив- 
ност на целината, кои не се сменуваат секогаш едно по друго. 
Оттука, но II заради прегледност, најприфатлив метод на изла- 
гање е оној направен според тематските преокупации на 
Коџо.ман кој во себе ги содржи клучните фази и периоди, потоа 
основните стплски карактернстики на неговото творештво.10)

') Апгоипе Hiiko.iobckii. Македонскше jotрафи од крајог на 19 п 
почеIокоI на 20 век. Андонов. Зо1рафскн, Banie.ioBiik, Petiyo.iiriKii ѕавод 
ra lain ini a па ciioMeiuiuiiie на ку.пурата, Скоаје, 19X4 (доморска дисерга- 
uitja |

’) Miodrag B. Protic. Jngoslovensko slikarstvo. 1900-1950. BIGZ, 
Beograd, 1973.

') Душан He.ie.bKOBiih. Tuoii'tiiocr јужносрбијанског омлалпнског 
с.1пкарс1ва. Јужнп nper.le.i 3 (Скоп.ве 1931)

‘) Димче Koito. Batue.i Коиоман, 1933-1958. Умепшчка la.iepnja 
С koi џе (кага. к»)

*) Aiitoinie HiiKo.ioBCKii, Jyon.iej Baiue.ia Коиомана. Борба. Beoi- 
pa.u 27. сешембар 1958.

") Ciiiiiiiua Пауновиќ, Flpaaia пзложба ua македопск|не .iiikobiib 
yMeiiniiiii no Be.11pa.i. Современос!, Скоије. op. 5, 1953

> Димче llpoiviep, Уипе e.ten jvoii.iej, Нова Мике.toiinja. Скоије, 
14.09 1958.
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ЦРТЕЖИ И АКВАРЕЛИ

Цртежот II за Вангел Коио.ман претставува прва белешка, прв 
допир и израз на внатрешната потреба и импулс за ликовно соз- 
давање. Co најелементарни средства - молив и хартија - тој ги 
портретира другарите, ги исполнува co цртежи споменарите на 
соученичките, често пати пофалуван за добиената сличност co 
моделот. Бндејќи немало кој да му дава стручни упатства и 
советн во работата, според изјавата на уметникот, тој самос- 
тојно ги откривал тајннте на цртежот. Солидна основа во тој 
правец ќе добие co студнрањето портрет и акт, во втора и трета 
година, кај познатпот цртач и графичар Љуба Ивановиќ во бел- 
градската Уметничка школа (1924-1928). Поуките и поттикнува- 
њата на неговнот професор ќе се покажат значајни за натамош- 
ниот уметнички развој и педагошка работа на Коџоман. Како 
еден од основачите и меѓу првите професори во Уметничката 
школа односно Училиште за применета уметност во Скопје 
(1945-1952), тој предава цртање и акварел, а од 1952 година 
работи на групата за цртање на Вишата педагошка школа во 
Скопје. He случајно еден негов ученик ќе каже дека „На Коиоман 
му должн за осознавањето и запознавањето на чистиот цртеж“' 
Цртежот, во различнн форми, се проткајува низ сите периоди на 
уметниковото создавање. Еден хронолошки преглед во почето- 
кот ни открива пристап кон цртежог како студија, потоа го сре- 
ќаваме како средство за регистрирање моментна импресија, и во 
функција на прва форма и решение за идна слика. Всушност, 
цртежот кај Коиоман претставува почеток што на различен 
начин се вградува во основата на сликата. Цртежот е структура- 
лен „скелет" кој се согледува во карактерот на формите и хро- 
матските површини, во архитектонпката на сликата. Во таа 
смисла е карактеристична една изјава на уметникот: „Всушност, 
негде (на бојата) и го давам второто место. Без цртежот не се 
може во едно дело. Сликата не може да постои без него. тој ја 
движ(< а исто така ја одредува II бојата."2
Во ателјето на уметникот сочувани се цртежи од крајот на студи- 
рањето работени по модел co молив и јагленче најчесто. Тоа се 
студии на актови од 1930 година кои се анатомски точно и во 
природни стави предадени. Силните тела се цврсто поставени, 
во статични и некоја поза на движење, најчесто одозгора и 
отстрана осветлени. Забележливо е грижливото распоредување 
на светло-темните делови постигнато co широки потези и града- 
ција на формата. Таа е некаде решена co континуирана или 
испрекнната линија, шарафирана или темпераментно нанесува- 
на, „конструктив11стички“ решавана (машки и женски актови од 
1932, 1940, 1947, 1948.). Во 1954 а и подоцна Коиоман изработи 
актовн вешто цртани и необично поставени, но co помала анали- 
тичност во обработката од поранешните. Забележани се и црте- 
жнте на Вангел Коџоман од 1953 година (што не се регистрирани 
во каталогот за нзложбата на македонските уметници во Бел- 
град), како „помалку тврди, но диференцирани во односите на 
темно-светлото"’)
Нехои творби од 1930 година се градени co линии организирани 
во снопови што исто така ја нагласуваат цврстината на јадрите 
форми, што е присутно и во неколку портрети од тоа време 
(1930, 1932, 1940). Тука би укажал на делото „Женски портрет" 
(1930) работено во студиозен постимпресионистички манир (ка- 
рактерпстпчен за Жорж Сера) што се огледа во густото лине- 
арно градење на формата и темно-светлите делови распоредени 
во „сенката" на лпкот што му дава извесни психолошки белези.
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„Портретот на старец" од 1932 година е работен во пастел, 
романтично почувствуван, што се огледа во изразот на лицето и 
мекнте тонови, главно светли нијанси на кафеава, зеленкаста и 
бела боја. Во „Портретот на работник“ од 1947 година, работен 
co моливи во боја, извлечена е карактеристичната цврстина и 
грубост на ликот. Можат да се споменат и творбите: „Селанец" 
(1940), „Женскм портрет" (1942), посебно „Автопортрет" (1944) 
кој изразува самоувереност и неодлучност истовремено, co прет- 
ставени делови на портрет и акт во позадината. Исто така и 
портретите на Ванчо Георгиев (1945), Сопругата на сликарот 
Божа Илиќ (1946), посебно оној на Сликарот Рачки (1947), потоа 
на Борка Аврамова (1948), и ликот на Бригадирка", „Коле 
командантот-Шамац-Сараево", „воениот инструктор-Какан>“ 
(1947), Димитар Андонов-Папрадишки (1949), строго линеарно 
изведен co шарафирана сенка на ликот.
Коиоман црта портрети на луѓе кои му се блиски, кои ги среќа- 
вал и запознавал, при што спонтаноста во работата му бвозмо- 
жува co брзи елементарни потези да го „фати“ карактеристич- 
ното во фнзиономијата. Интересни се портретните скици на 
Димитар Пандилов „Белградскиот сликар“ (1950), Машки 
портрет (1952), Винко Грдан (1953), Павле Даскалов (1954), 
Исмет Муезиновиќ (1956), Никола Мартиноски (1959) и други.





Последннве неколку дела, а особено ликовите на Славко Пенгов 
(1956), Тодор Шоптрајанов (1952), на групата колеги (1960), и 
други co извесни пренагласувања ги доведува до карикатурал- 
ност во претставувањето.
Цртежот на Коџоман го открива импулсивниот дел од уметни- 
ковата природа што се огледа во брзото непосредно регистри- 
рање на виденото » доживеаното. Тоа го прави најчесто ски- 
цозно co поедноставена линија, некаде недовршена или само 
назначена, чнја предност некогаш е во тоа што се добива свежа 
пмпресија на мотпвот. Прпмер за тоа среќаваме во творбите 
настанати на работните акции во втората половина на четирие- 
сеттнте годнни, на младинската пруга Шамац-Сараево, каде 
што беше отворена пзложба на која учествува » Коџоман, потоа 
во Маврово и на Нов Белград (Лашва, Минер co фенер, Брига- 
дпрка, Прва брпгада-Какањ, Тунелот Бистричак од пругата 
Шамац-Сараево, сите од 1947, Копач, 1948, Сонднрање терен на 
Нов Белград, 1948-49, На ударна работа 1949 итн.). Некаде се 
забележува извесна експреснвност на линијата и целината co 
нагласување псто така на сижето (Компресорн, 1946), што е 
резултат на оној ентузијазам поттикнат од обновата и изград- 
бата на земјата.
За време на четпримесечниот престој во Париз на преминот на 
1955-56 годнна Коиоман својот цртачки блок ќе го исполни co 
цртежи работенп co фломастер и моливи во боја. Тие се напра- 
вени во манир на нзвесен лотовски „орнаментален кубизам" (Не- 
чиста кујна, Лезбејкн, Дочек на новата година и др.), некаде 
нагласувајќи ја стилизацијата на мотивот (Визија). Тогаш се 
настанати повеќе цртежн на Париз ноќе, мотиви од градот, Сена, 
Монмартр, Булоњска Шума итн. Уметникот покажува интерес 
за сиромашниот „мал" човек (Клошар) што како социјална 
тематика се јавува во сите периоди на неговото создавање. Дека 
цртежите н скиците на Коџоман претставуваат и подготовка за 
слика можеме да се увериме од неколку дела. На при.мер, скп- 
цата во боја „Уплашени коњи" (1958) ќе биде оформена во пого- 
лемо платно co извесни снмболнчни белези, потоа цртежот 
„Пред зајдисонце" (1957) во предел co романтичарска интонаци- 
ја, а „Пензпонер" (1958) во една од покарактеристичните слики 
на Коиоман.
Тој во 1963 година правн непосредни скици co мотиви од скоп- 
скиот зе.мјотрес кои ја имаат привлечноста на автентична 
белешка (Платнен град, Разурнато Скопје и др.). Од овие скици и 
цртежи, работенн во геометриски остри линии и форми, уметнн- 
кот во наредните две години (1964-65) ќе оформи цел циклус 
слики на оваа тема.

Цртежите и скиците co пејзажни мотиви, работени co туш и 
молив, се постојана преокупација на Коџоман co тоа што еден 
дел од нив се завршени самостојни дела а не подготовка за сли- 
ка. Во предвоениот период работи црно-бели цртежи co мотиви 
од Охрид и Струга, најчесто езерскиот предел, црквите итн. (19- 
36, 1937, 1938), потоа градски мотиви кога оди во Белград, 
видени од неговото ателје (Јатаган мала, Земун » тн. 1939). 
Некои од нив се репродуцирани во весникот „Политика**.  Повре- 
мените патувања за Охрид по војната уметникот ги користи за 
да направи цртежи во боја (1950) во кои е сугерирана атмосфе- 
рата и времето кога се создадени. Потоа, во Скопје регистрира 
мотиви од скопскиот парк (1953), реката Вардар (1953-54); осо- 
бено се интересни, според стилизацијата и сино-зелените жолти 
тонови, мотивите од Струга (1961), како и дојранските предели 
(1964) работени co фломастер во слична гама како и прет- 
ходните, но поритмички и co поентилистички акценти. Од некои 
од нив ќе создаде циклуси слики. Во 1957 година Коиоман прави 
попатни цртежи од атинскиот Акропол, во 1975 година градски 
мотиви од Торонто и Лондон.
Тој има направено неколку цртежи co историска тематика како 
што се: Погибијата на Методи Патчев, Во непријателските рово- 
ви, како и Гоце Делчев според истоимениот споменик во exon- 
схиот парк.
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Всушност, Коџоман пасионирано прави цртежи според дела од 
старата сириска, египетска, хападохисха уметност (слихарсха и 
херамичка) co необичните стилизирани мотиви, потоа особено 
творбите (најчесто актови, делови од фигуративни композиции, 
портрети, анимални претстави) на ренесансните, барокни, 
романтичарсхи и модерни мајстори што имал можност да ги



види co посетите на разни светски метрополи на уметноста. 
Така, престојот во Париз, во 1955-56, го користи за изработу- 
вање цртежи според дела на Пусен, Салватор Роза, Делакроа, 
Рембрант, Громер, Роден, Бурдел, Лоренс, потоа во Лондон црта 
мотиви од дела на Муриљо, Гензборо, Рејнолдс, Рубенс, Мур, во 
Торонто фрагменти според Лука Џордано, Тинторето и тн. За 
Коиоман тоа значи потреба за поблиска комуникација co голе- 
мите уметнички дела, избирајќи ги според својот темперамент, 
како и еден вид преиспитување, испробување, вежба. Затоа, не 
случајно тој обично избира детали од сликата во кои доаѓа до 
израз силна форма и динамична поза.
Еден дел цртежи на Коџоман се направени како вињетки и илус- 
трации кои се објавени во скопското списание „Културен живот“ 
во 1964 година (Кокошки, Штркови од 1954, потоа актови, 
портрети, орнаментални мотиви), потоа во „Ловец" (анимални 
претстави), како и цртежи co мотиви од родниот крај објавени во 
„Нов ден“ од 1946 година (крајбрежни и езерски мотиви од 
Струга и Охрид, 1938, жанр-сцени На кантар, I940. и др.) 
Цртежот на Коиоман е своевиден документ за претставените 
мотиви но и за самиот уметник. Некои критичари, имајќи го 
предвид проткајувањето на цртежот и сликата, му забележуваат 
„за присуството на строг, така да речеме „педагошки контурен 
цртеж", кој и покрај сета резолутност остава впечаток на извесна 
здрвеност во сликарската материја"4 Но има и поинакви мис- 
лења што се однесуваат за други творби, а едно од нив е следно- 
то: дека „Коиоман не само во портретите, туку и во пејзажи 
големо внимание му посветува, покрај првостепената боја, и на 
цртежот, co чија помош постигнува цврстина и висока професио- 
нална убедливост на прикажаниот мотив или објект".5
Овие различни гледања зборуваат за определени квалитативни 
осцилации во делата на Коиоман што во основа не го променува 
мислењето за карактерот на неговиот цртеж чија структура 
открива извесни психолошки бслези. Тој има специфична улога 
во творештвото на Коџоман која се движи од „чист“ цртеж, кој е 
главно нерепрезентативен, од скица до студија, се до неговите 
морфолошки својства што заедно претставуваат значајни компо- 
ненти за објаснување на уметничката природа и сликарство на 
Коиоман.
Од крајот на белградското школување во тек на наредните два- 
наесет години Коџоман интензивно го негува акварелот, покажу- 
вајќи дека оваа техника потполно го преокупира и добро ја изу- 
чил. За ова време тој создаде четири циклуси главно co мотиви 
на предели и пејзажи.
Првите поуки по акварел Коџоман ги добива кај познатата сли- 
карка Бета Вукановиќ, во седмиот и ос.миот семестар во белград- 
ската Уметничка школа (1924-1928), кога, според кажувањата на 
уметникот за прв пат ја открил и почувствувал бојата. На аква- 
релот тогаш му се обрнувало посебно внимание меѓу уметници- 
те, а за Коиоман тоа значеше време кога, следејќи ја својата 
уметничка природа, ги открива тајните на оваа благородна и 
тешка ликовна техника.
Најстаро зачувано дело на Коџоман е токму акварелот „Глава 
на жена“ од 1928 година. Тој е работен според модел, реалисти- 
чки опсервиран и строго обработен. Тоновите се точно поста- 
вени » кристално чисти, без прелевања и значителни мешажа на 
боите.
Може да се каже, а тоа се поткрепува co бројните осврти и крити- 
ки, дека во акварелот Коиоман убаво и доследно реализирал 
една своја преокупација, како еден компактен дел одсвоето тво- 
рештво.
Уште за Јубилејната изложба на слики и скулптурн на јужноср- 
бијанските уметници (1912-1937) критиката ќе го забележи след- 
ното:“
„Вангел Коиоман од Струга го сретнавме тука прв пат и веднаш 
како зрел и одличен уметник. Неговите масла co погледи од 
Охрид и Струга многу се интересно компонирани, а неговите 
сјајни акварели беа далеку најдобри меѓу другите на оваа излож- 
ба, работени прецизно, чисто, co необично фини преливи. (Пог- 
лед на Охрид, Црквата Цар Константин » Царица Елена во 
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Охрид, Чаршијата во Охрид, Поглед на Света Софија)".6 Инаку, 
на изложбата акварели излагале уште Владимир Радовиќ од Пеќ 
и Јосип Бужан од Бока Которска.’
По повод самостојната изложба на Коиоман во Скопје 1938 
година критиката го вбројува во еден од изразитите претстав- 
ници на новата генерација co следните зборови: дека Коиоман 
„главно, го прикажува својот крај, средината во која живее, осо- 
бено во акварел. Се истакнуваат убаво обработените мотиви на 
Охридското Езеро. Акварелите на Коиомановиќ се сјајни, меѓу 
најдобрите кои се кај нас излагани, работени co најчиста техни- 
ка, специфична, воздушести и рафинирани.“®
Инаку, во каталогот за изложбата не се забележани насловите на 
акварелите што ја отежнува можноста да се добие поцелосна 
претстава за бројот и вредностите на делата тогаш создадени. 
Сепак, според досегашни согледувања тоа се главно мотиви од 
Охрид и Струга што се потврдува и во една белешка во весник: 
„Така настана низ многу карактеристични портрети и акварели 
чии предмети се Охрид, Охридските градби'*. ’
Исто така, по повод изложбата на Салонот на независните 
ликовни уметници во Белград 1939 година забележано е дека 
„Деса Јовановиќ и Вангел Коиомановиќ излагаат многу добри 
акварели", а тоа се делата Поглед на Охрид и Мотив од Охрид.10 
Во акварелот Коио.ман е главно определен за предели и пејзажи, 
поретко работи портрети, покажувајќи за кратко време техничка 
сигурност и виртуозна изведба co која доловува сочни и 
проѕирни вредности на акварелот, карактеристични за оваа тех- 
ника. Кај Коиоман, за разлика од другите основоположници на 
акварелот во Македонија, поврзани се спонтаноста и промисле- 
ното градење на делото, пристапот а ла прима co егзактноста во 
поставувањето на колористичките дамки и решавањето на 
површините. Лиризмот на Коиоман е здржан, „статичен“, тој e
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речиси систематично граден, мозаично составуван co разлеани 
акценти кои на акварелот му даваат извесна свежина.

HeroBtne карактернстики го поставуваат негде помеѓу распеа- 
нпот лпрнзам на Пандплов и сезанизмот на Белогаски, издвоју- 
вајќи се co онпе творби кои понесено ќе ги наслика во колирис- 
тички сјајни рптмпчкп површпни. Тука се мисли пред се на 
охридскптг мотпви од 1937 и 1938 година. Инаку, ако се про- 
следи еволуцпјата во акварелот на Коиоман може да се каже 
дека тој почнува co строго реалистички опсервиранп дела co 
нзвеснн деталнзнрања, необичнп за оваа технпка, до темпера- 
мептно насликанн творбп, за постепено да дојде до извеспо сми- 
рување и созревање, цло не исклучува во одделни дела послобо- 
ден разигран позег п разлеаност на бојата. Така, скииозно трети- 
ран акварел среќаваме во жанр делото „Житен пазар“ од 1933 
(39), во кој формата на човечкнте фигури e назначена co тенки 
линш! врз кои лесно се нафрлени chho-ciibii тонови co кафеав- 
кастп потсликувања и акиенти. На таканаречената „бојкоташка" 
изложба во Белград 1937 година Коџоман го излага акварелот 
„Свети Нпкола Болнпчкп" (1935).
Карактерпстпките на мотпвот ја условиле обработката во гео- 
метризиранп форми п употреба на кафеаво-спвкаст тоналитет 
што му дава строгост на делото. Во заднината се назначенн кон- 
турите на Самуиловата тврдина, а некоп делови се намерно 
незавршени што не ја намалува сувоста на постапката. Нанесу- 
вањето на бојата е воедначено и внимателно, во смирени рптми, 
претпазлпво.
Во наредните неколку години Коиоман, под нзвесна внатрешна 
тензпја, ќе го наслпка ииклусот акварели co охрпдски мотиви. 
На овне творби нм претходи „Мотпв од Охрид“ од 1936 година 
(МСУ-Скопје) насликан широко акварелски co назначување на 
езерската вода, планнните во заднпната и скржавата вегетацнја 
околу езерото. Неговата едноставност и третман потсетува на 
платното co слпчен мотнв од 1938 годпна (соп.М.Скаловски). 
Лежерното псликување п редуцираниот колорнт на споменатнот 
акварел во делата од 1937 и Ј938 година се променува во темпе- 
рамешно решавани целини co интензивни колорпстичкп вред- 
HOCTii. Аголот на посматрање во овпе творби е спонтано пзбран, 
според двпжењето на уметникот по охрпдската калдрма, и тоа 
најчесто повпсоко од нормалната визура. Плановите на сликата 
впзуелно се поврзуваат по вертнкала разлпкувајќи се споре^ тон- 
скпте вредностп. Коиоман широко поставува транспарентни 
површннп ooja, без позначптелни нијансирања, и црта во боја 
поедноставни претстави на староградска архптектура, а третото 
..xiiBo" io сочинуваат лесно набележамн контурп на планините 
околу езерото. Коцоман вешто ги ускладува блнските тонскп 
вредностн посебно поставувајќи ја водената површина „на свое 
место", без да излегува од слпката,
Мотивите од Охрид I, II н III од 1937, Улииа во Струга, од 1937 
година се насликани во еден здпв co јарки боп co малп ненаслп- 
кани површпни што му даваат треперливост и свежина на аква- 
релот. Тоа се виталнп нмпресии, реалистички и одмерено сло- 
боднп што во делого „Пејзаж“ I од 1938 година (како п во „Пеј- 
заж” II, 1939) добпва внртуозност п слобода во изведбата. На тој 
начпн го продолжува повпечатливо широкиот прпстап од Мотпв 
од Охрид (1936), пзбегнувајќи ја пзвесната илустративност при- 
сутна во некоп ол претходните дела. Покрај визуелната препоз- 
натливост на мотпвот, карактеристична за охрпдскиот крај, 
забележлива е извесна воопштеност во обработката, слободни 
стплизпрани рптхш u акварелскн „графизам" распоредени во 
дводимензпоналната рамнина на листот што зборува за модерен 
сензпбплптет во третманот.
Изнесените вредности на овие дела, потврдени нпз повеќе кри- 
тнки во предвоениот период кога се создадени, како и подоцна 
по разни поводн, како што е мислењето дека „тоа се најсвежпте и 
најпоетпчните акварелп што Коиоман ги создал, воздушести и 
префинетп"", овозможуваат тие да се вбројат не само меѓу 
поврелните остварувања во современиот македонски туку и 
југословенски акварел.

Во тоа време Коиоман создаде no малку необичен, речиси бпза- 
pen мотив на „Кукла" од 1939 година. Авторот и тука, согласно 
co неговиот афинитет во тоа време, употребува јаркп, црвени, 
кафеави, зелени, бои co кои промислепо ја обликува формата. 
Од 1939 п 1940 година датираат неколку акварели co белградски 
мотиви што главно имаат докумензарна вредност.
До пред крајот на Втората светска војна Коиоман се наоѓа во 
Бел1рад, кога од декемврн 1944 до средината на 1945 година е 
назначен за воен сликар на должносз шеф на Одделот за пропа- 
ганда при главниот штаб на Македонија. За тие шест месени 
Коцоман, покрај изработка на плакати, портрети, вињели за вес- 
ници, етикетп и тн., создаде неколку дела 80 масло II акварел co 
ликовн на партизанки. Тоа се акварелите „Партизанка Вера од 
Кавадарии", „Партизанка П“ од 1944 година во кои „веќе се забе- 
лежува стремежот кон строга, здржана објективистнчка постап- 
ка. iuto ќе биде карактеристична за социјалистичкиот реали- 
зам."12
Такво сообразување co барањата и повоениот ентузијазам на 
времето среќаваме во повеќе различни творби на Коџоман. 
Оттука потекнуваал и некои позитивнн критики кои поаѓаат од 
тематпката на делото, но некои ги согледуваат и ликовннте 
вредности. Така, ќе биле забележано no повод првата изложба на 
македонскпте уметнпци: дека „Коџоман се сметаше за добар 
акварелист п повеќе како таков беше познат, Навпстина неговите 
акварели сестегиати, смело предадени и доста сочни. Колоритот 
IIх| е доста свеж и хармоннчен. Главата на „Младата парти- 
занка“ на прпмер блика од сочност,“|Ј
Во тој период на обнова и изградба, на нормативно заведен соц- 
реалпзам во југословенската уметносг, кој впрочем не беше 
догматскц применувам во творешгвото на најголемиот број 
уметницн, Коџоман наслика акварел „Описменување", но п 
„Кнчево” н „Струга”, сите од 1946 година, за кои критиката ќе го 
забележи следното: дека „и сега Вангел Коџоман го привлече 
погледот co своите пздржани во тон сочни акварелни пејзажп. И 
двете работи: „Кичево” п „Струга" се истакнуваат co лирски 
тон, co живо даденнот, специфичен за објектот, колорит. Обла- 
ците наместо во задниот даденн се во предниот план и не се 
доволно материјализирани/* 14
Овиетворбп покажуваат солпдно познавање на акварелната тех- 
ника, имаат документарна вредност за едно време, што како 
настојување ќе продолжи само во некои дела во наредните 
неколку години. Така, за време на престојот на работната акција 
Шамаи-Сараево во 1947 година Коиоман го наслнка акварелол 
„В||соко-Босна’>шго се одликува co полн звук и урамнотеженост 
на спно-зеленпкавпот колорнт. Се работп за доживеан предел и 
светлост предадена во чисг акварел, што значи не „ангажирана" 
темазнка, ликовност која не се става во функција иа бнло каква 
пдеологпја. Од истата година е и делото „Бригадирка". Спгур- 
ност во постапката се чувствува и во делото „Од околината па 
Сплит“ од 1948 годпна решено co сведенн широки сино-зелени- 
кави тонскп површинп. Суштинското во пределот и неговата 
„апстрактност" погодуваат на акварелната технпка која бара 
шпрок потег и чистп валерски соодноси.
Својата наклонетост за регпстрирање на непосредно доживеанп 
MOTIIBU, поточно смисла да избере предмет необпчен no контрас- 
тите што гп има плп no пеговата карактеристичност нлн одмпн- 
лнвост. Коиоман ја покажува и co творбата „Старо и ново 
Скопје” од 1948-49 годппа.
Здржаната обработка на ова дело се забележува н во „Мотпвол 
од старата чаршпја" (1949) вешто наслнкан во спно-сив тоналп- 
гет распореден во сведенп површннп.
Престојот во Словенпја Коиоман го искорнсти за да го создаде 
четвртнот ццклус акварелп на тема Блед и Бледското езеро 
(1950), предадени во разнн варијанти и впзурп
Меѓу нпв се издвојува „Блед Г‘, урамнотежен и стабилно поста- 
вен co црквичката во средпната на езерото. Колорнсзичките 
спно-зеленп дамки се нанесувани одмерепо и прецизпо без 
понагласено разлевање на боите. Уметникот се задржува на





строгага реалпстпчка перцепција, смирена во однос на охрид- 
скпте пејзажп од 1937-38 годпна. Но, акварелите од овој циклус, 
цсто гака се „вешто работени, co чувство за свежина, но помалку 
се студени и повеќе се наметнуваат co својата документарност 
отколку co колоритот."1’
Има блпски оиенкп на оваа претходно изнесената но и такви кои 
општо ги определуваат вредносзите на овпедела. Од констата- 
цијата дека „неговата сила e, пред се во акварелите" н дека „убаи 
успех има постигнато и во акварелот „Блед 11“."') до мислењето 
дека„разбирливо е што дурп и во акварелпте наликовниот анах- 
ронпзам и co непрпкладните и надраснази изразнн средства, 
преку моменталната инспирација може да се изведе понекое 
духовнзо решенне, да се вообличи понекоја искрена исповед.”17 
Коиоман, по овој четврт циклус бледски акварели од 1950 годи- 
на. не.ма повеќе ннтензивно да се заннмава co оваа сликарска 
техника, сметајќн дека ..во масло може повеќе да се изрази и од 
тогаш техннката на акварел ја користи само за скитГ18 
Меѓутоа, Коиоман во својата развиена педагошка дејносл 
ипедро гн пренесуваше акварелскпте знаења и искуства, придо- 
несувајќп некоп неговп студенти целосно да му се посветат на 
акварелот во своето сликарство.1’

Уметшшмте за Коиоман, Боро MirrpnrecKii. КомплетИа лпчност, Нова 
Макелонија. Скопје, 10.10 1976.

2. Сјофнја) Гуровска. Срелбп во ателје. За љубовта што не дгаснува. 
Нова Македоннја, Скопје, 9.12 1979,

3. В. (Паале Васиќ) Изложба македонских уметнпка. Полнтнка. Београл. 
27.03 1953.

4 Светотар Домнќ. Јубплејната нзложба на слнкарот Вангел Коцоман, 
Современосг. Скопје, IX 1958.

5 Паскал Гнлевскн. Звучна палета, Всчер. Скопје. 9. 1976.
6. 11. (Pamo flypiih?), Јубпларна нзложба јужносрбнјанскнх уметника. 

Јужнн преглсл. Скопље. бр. 10. 1937.
7. Во тоа време, поточно, во трнесеттите годннм. акварел работат н нзла- 

гаат помалку познатн слнкарп, како што се: Аниелија Лазаревпќ, 
Наталнја Цветковиќ, потоа Фран Зупан, Светнслав Страла, Елза 
Бнланд-Шмнг. Minima Чаиевнќ, Бруно Вавпотпќ п лр. Интерссио e 
ла се наведе дел 0.1 критнката на Мн.зан Кашаннн (Tpehalnpo.iehiia 
изложба, Време, 1931. бр. 3370,2 (во кнпгата Уметничке кри(11ке. Кул- 
iypa, Београд, 1968.): „Во малата сала на Павилјонот нзложенн се 
акварели. коп се многу послабн ол масленнте слпкн. Акварелот не с 
скииа за ненпо поголемо. ннту расеана белешка. ннту студнја, ниту 
сликарско вежбање. Тоа е спеинјална. особена, делнкатна творба, за 
која се бара уште повеќе непосредност и спонтаност одошто слика 
која се работп co масло. Кај поголемнот дел нашн акварелнстн, мегу- 
гоа. се чувствува плп негрпжлпвосг, или разлеаност, пли барање 
монументалност, која никако не одговара на акварелната 1ехника. 
Малку кој од наннпе подобри слпкарн пзложн акварелп п малку кој 
од нпв воопшзо гп прави.“

8 П.јПеро Слиепчевнќ). Изложба слпка Ванѓела Коиомановнќа. Јужнн 
прег.дед, Скоп.ге. април 1938.

9. Аноним, Полптика, Београд, 4.04 1938.
10. Сава Поповпќ, Салон незавпсних уметника, XX век, мај. бр. 5, 1939.
11. Љп.вана Поповпќ, Макелонски акварел, Центар за култура и инфор- 

мацпи на град Скопје, 1967.
12. Борпс Петковскн. Лпковното творештво во НОВ на Македоннја. 

МАНУ, Скопје. 1984.
13. Днмче Коио, Првага пзложба на македонскнте художнпцн. Нов ден, 

Скопје. бр. 3. декемврп, 1945.
14. Димнтар Minpee. Втората општа пзложба на македонскпте художнп- 

ии, Нов ден, Скопјс, бр.9-10, ноемврп-декемврп, 1946.
15. В.(Павле Васпќ), Изложба макелонскнх уметнпка. По.пника. Београд. 

27.марз 1953.
16. Спншиа Пауновиќ, Праата пзложба па микедонск1пе лпковии умет- 

нпцн во Бслград, Современосг, Скопје, бр.5, мај, 1953.
17 Мнќа Поповпќ, Зрелостп н иесполукн на македонското современо сли- 

карсгво, Радглелп, Скопје. бр. I. 3 јануари. 1954.
18 Зоја Јованов, Прошлост без праишне, сусрег са... акидемпк Вингел 

Коиомаи. слпкар, Рад. бр. 16, 18.04.1980.
19 Уметниинте за Коиоман, Тофс Шулајковски, Долг кон Коиоман, Нова 

Македонија, Скопје, 10.10.1976..,, Јас како помлад колега и негов уче- 
н11к Miioiy му должам за мојата лпкоана афнрмацпја во одгледуаа- 
њето на акварелната техиика."

РЕАЛИЗА М-СТИЛСКИ 
НИЈАНСИРАЊА

ТЕМИ

Коиоман, континуирано или на повеќе наврати, бил преокупп- 
ран co одделна тематика, класпчна во основа, низ која ги сооп- 
штува своите уметнички настојувања. Иконографскн различни 
тпе во поглед на стилскнте белези се доблнжуваат и надоврзу- 
ваат во ист пли друг временскп период. Најмногу дела Коџоман 
создал во маслена техника (потоа во акварел, цртеж н пастел) п 
во неа го реализира определениот дијапазон на стилски интере- 
сирања п промени во своето творештво. Првото ликовно пре- 
тставување на Коиоман беше co портрет (во акварел и масло), но 
во близок временскп интервал тој направи неколку актови (во 
масло II цртеж) co кои, во стилски поглед, гн означи своите поче- 
тоцп, и што како тема нема да биде често застапена во неговото 
творештво.

АКТОВИ
Цртежите на актови co јаглен и молив им претходат на сликите 
во масло направени кон крајот и веднаш по завршувањето на 
академскиот курс „за чпста уметносГ. Тие, на едно солидно про- 
фесионално ниво, ги потврдуваат и резимираат стекнатите знае- 
н>а. Се работи за грижлива и совесна обработка на мотивот, во 
манирот на академскиот реализам, што се огледа во начпнот на 
поставувањето п моделацијата, во цртежот.
Палетата е придушена и полутемна, некаде редуиирана на кафе- 
авп тонови, кои како п цртежот се во функиија на описот. Тон- 
ските градацип го определуваат односот на светло-темното и 
тродимензионалноста на формата. Чистата боја е исклучена (ос- 
вен акварелот „Глава на жена“ од 1928.) и во третманот на 
цврсто граденнте, во реални анатомски пропорцнп предаленп. 
женскп актовп (Акт I од 1929, Акт II, Акт 111 и Акт IV, сите од 
1930.), што се моделиранп според валерското начело на градење 
на формата, од најсвезла до најтемна нијанса, co извесни посло- 
боднп проткајувања на свет.зината. Мекото моделпрање на фор- 
мата е направено co употреба на сиво-белузлави, окернп п зеле- 
никавп ннјансн под дејство на интимната атмосфера на страиич- 
ната ателјерска светлнна, co грнжлпв однос кон поставување на 
односпте на главниот предмез и задннната, како п плузпјата на 
просторност co корнстење на соодветни тоновп,
Овие дела се работенп no ист модел, од разни странп претставен, 
во опуштенп но наместени позп, карактеристичнп за академско 
познрање, но објектпвно согледанп како „фигури кои не покажу- 
ваат никаква самосвест за тоа дека се необлечени".' На ваквиот 
начнн на обработка, кој нема да се повтори во подоцнежното 
творештво на Коио.ман, му се лрндружуваат н други дела (Авто- 
портрет 1929, Студпја на глава н Мртва природа од 1930).
Внпмание заслужува многу подопна насликаниот „Мпнијатурен 
женскп акт“ (1940) кој се разлпкува од другите слики на Коџоман 
(6.1H3O8 единствено на пејзажот од 1946. во Клубот на пратени- 
цпте во Скопје) по експреснвноста на разбрануваните, речнсп 
скицозно нанесуванп потезп. по извесниот еротски копнеж кој се 
изразува co немпрните формп н жнвите односи на црвенпкавпте 
и сините тоновп. Вештата изведба, арабескната спонтана тран- 
сформацпја на класпчната пнсппрација п пзразноста на ова дело 
нема да се повторат во актовпте создадени во повоениот пернод.
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ПОРТРЕТИ И ФИГУРАТИВНИ 
композииии
Во Македонија, сообразно на развитокот на ликовната уметност, 
појавата на портрет co модерни белези датира од средината на 
минатиот век во делата на последните македонски зографи. 
Заедно co другите основоположници Коџоман веќе кон крајот на 
дваесеттите години на овој век создава портрети co современи 

карактеристики, што претставува негова најчеста преокупација. 
Во некои најрани портрети Коџоман ги навестува првите про- 
мени во своето сликарство, утврдувајќи ги истовремено основ- 
ните белези на овој сликарски жанр во своето творештво. Тој 
изработи повеќе портрети, ликови од потесното семејство и на 
пријатели, потоа на историски личности „ оние по порачка, 
допојасни претставн co интимни и социјални и етнографски 



белезп, преминувајќи околу 1950 годпна на историски фигура- 
тивни композпцнп. Вндот на портретното и фигуративно пре- 
тставување всушнбст ги означува неколкуте развојни етапи, нај- 
често стилски блиски меѓу себе, но различнп п,о доживување п 
тематска определеност во разни временски периоди.
Покрај цртежот ..Женски портрет" од 1930., co суптилна анализа 
на светло-темните ефект», од истата година е и „Автопортрет 
11“ во масло. Ликот на уметникот e предаден реалистичкк, во 
ан-фас, co мала н одцај назначена заднина. Тоа е моментна жива 
опсервацпја на сопствениот лик, што се огледа во сјајот на очите 
>1 послободниот пиктурален третман, co понагласени потези што 
ова дело го издвојува од другите создадени во тоа вре.ме. Меѓу- 
тоа II натаму остануваат тонот и ателјерската светлина како 
средства за моделирање на обликот. Изведбената вештина и 
понепосрелното физнономско и психолошко доловување на 
ликот го прави ова дело забележлпво во постепеното ослободу- 
вање од академскпде норми во слпкарството. Може да се споме- 
нат делата „Портретот на татко мп" (1925) и „Автопортретот" 
(1930) пзведени во nine (првиот патиниран), co реалистичка 
обработка на лпковите. Ол автопортретот, во кафеав тоналнтет, 
од 1929 година до денеска Коиоман во околу петнаесет дела ќе 
ни пружи визуелен документ за себе и за својот лик, претставу- 
вајќп п рефлекс на уметничкото создавање. Несомнен рефлекс од 
краткотрајното престојување во Италија е забележлив во кла- 
сично конципираниот „Портрет на девојче" од 1932 година. Co 
темната палета на маслпнесто-зелени и црвени зонови (веро- 
јатно и малку потемнетп од употреба на лак), ова дело е „пзвон- 
реден пример »а овоплотен музејскп тон“.; He знаеме како изгле- 
дала првобитно наслнканата цела фигура (му позирал моделот 
на Ј.Бпелнќ). зашто no оштетувањето во војната ова дело е псе- 
чено како поргрет, no може да се каже дека се работп за цврсто 
моделпран порзрет co одвај забележлпва внатрешна „конструк- 
unja“ iuto се среќава и во другч дела па Коиоман. Ова дело, во 
таа смпсла, заедно co „Две братчпња" од 1933 годпна, е корисно 
пскуство за уметникот што ќе го развпе во подоцнежните дела. 
Преку портретот Коиомап ја изградува својата уметнпчка фпзи- 
опомпја II гп одбележува основнпте развојнп етапп.

Слпката „Женскп портрет" од 1935 годпна донесува пзвесна 
формална п психолошка стилпзаинја на ликот, кој во робусно 
пославен облнк се пздвојува па неутралпата позадина. Впдот п 
вредноста на „прпродната" боја ја определува секоја форма која 
тежнее кон плошпост и елимпнпрање на светло-темнпте односп. 
Тоновите се шпроко поставенп и гп определуваат свеглите и 
темнп места на формата. пекаде премпнувајќп во темна лпнија 
која гп оиртува очпте. усппте п т.н. Лпког е речиси гиппзпран. 
по форма II пспхолошки карактеристнкп, блпзок на еден впд 
прим1гп1впзам во пзразот. He случајно. меѓулоа, е забележано 
пред војната, no повод на овој портрет н другп дела, дека „во 
портретите (кои инаку најмногу го интересираат и во кои е него- 
вата сила) се гледа едпа серпозна п сталожена уметнпчка при- 
рода5". илп дека меѓу уметнпцпте во кон се има надеж спаѓа п 
„пзвонреднпот портретист од Охрпд Ванѓел Коиомановпќ”,4 
„Маспвноста" на колорптот, прпеутна и во пејзажпте од тоа 
време (Селото Пешзанп 1932, акварелот Мотпв од Охрпд 1936, 
особено маслото Пејзаж од Охрпд 1938.) е забележлпва посебно 
во портретите од 1935 година. Во ник е потеннирана фронтал- 
носта во поставувањето на мотивот, неговата хператпчност п 
монументалпзирање. што заедно co пзвесната свеченост во ста- 
вата погсетуваат на некон допојасни н фпгуратпвнп поргретп на 
свегп лпца од македонскпте зографк од мппатпот век. Каракте- 
рпстпчен прпмер за тоа е „(lopipei на мојата мајка” (1935), 
допојасно предадеп co нзвесна стплизаипја па формите, која не 
ni отстранува докрај деталпте во доловување на слпчноста сл 
моделот. погоа претставување на сдрушката граѓанска облека 
(жолтеипкаво крзно, темпо-спна памегка, co зеленнкава, спно - 
спва залнпна), на која п недостасува. според зборовпте на умег- 
1111X07. блуза 80 демно-зелена боја. л 11X07 изразува психолошка 
Jiic7aimiipai(ocr. веројагно поблпска на умеднпкох огколку на 

модело7. (Тоа се по7врдува и во „Пордрегог на мојада мајка" од 
1947 годпна, кој огкрпва лик на добродушна С7ара жена, поне- 
посредно предаден). Вна7решна7а консдрукппја е шемздскп 
решена на повришнада co елппсоидн|17е формп на глава7а н 
7ел070 Ш7О завршува co вкрсгешпе раце геоме7рпски С7плнзп- 
ранп. Од ис7а7а годпна е лпрски доживеаниог, во прпдушен 
релуипран топалнгет предаден. „Женски поргрег". всушносг 
лпк на З.Мпшковиќ - лпчносд ак7ивна во Друшдводо на пријале- 
лпде на умелноста Јефпмнја”.

Наклонедосда за „малиод" човек, за неговиод изглед привлечен 
за ликовна обрабодка доаѓа до израз во делада кои според избо- 
род на М07ИВ07 можаг да имаад « социјални белези. Имено, 
Коџоман спондано се определува за демадика која во меѓувое- 
ни07 период се осмислува како ангажирана. Тој спаѓа, впрочем, 
во поширокио7 круг умедшши околу Салонол на независни7е кој 
сликаше, но не излагаше дела co сонијална 7ема7ика на нивниде 
изложби, и на дој начин го изразуваше своедо незадоволство од 
официјалЗ)а7а умеднпчка полидика.
За Коиоман делада, како на пример „Ноќниод чувар“ од 1935 
година, се пред се поггикнади од внадрешнага подреба да забе- 
лежи еден определен лпк „од народод", да ја изрази симпадијада 
кон „обичниод човек". Оддука модивод на сдариод чувар е инди- 
МИС7ИЧКИ предаден во прпродна сзава, но издвоен и co свесд на 
моделот дека позира.
Полуфигурада на С7арецо7 е пре7С7авена во иврсди и груби фор- 
ми, co придушен снво-син и кафеав 70пал»7С7 на облеката и 
црвеникави бои на рацеге » лицедо. Главниод модпв ја покрпва 
речиси цела7а површина на пладнодо оставајќи повдорно многу 
малку прос7ор за заднинада. Како да сакал умедникод не долку 
да co разреши колку да 70 елиминира проблемод на залнииала 
во своиде слики, за што е напишано дека „неговио7 хиндергрунд 
чесдо ја голза фигура7а“ѕ. Гусда „емајлирана" боја и робусни 
форми, забележливи во „женскиод пор7ре7“ од исдада годнна, се 
среќаваад и во „Охридскиог полјак" од 1937 година. Co гаа раз- 
лика Ш7о во ова дело Коиоман уподребува поиндензивнп 
нијанси на кафеава, окер и црвена, боја, за да прегстави човек 
испечен одсонцедо. Исдо дака генкиде црни кондури се понагла- 
сено упо7ребени во функција на определување и кон7ролиран>е 
на хромалскиод индензидед, но нсдо така, можеби и повеќе за 
извлекување цргеж на дедалпде на лицедо и облекада. Тука се 
појавува карак7ерис7ичнио7 белег на сликиде на Коџоман, 
повеќе присутен во подоцнежниле дела, a 7оа е наклонедосда кон 
извесна илусдрадивносд во обрабо7ха7а. Полјакол е раболен по 
жив модел. допојасно предсдавен до рацеде, co че7вртести формп 
на главата и гелодо, шдо на свој начин зборува за изгледод и 
каракдерод на пор7ре7иранио7. Коиоман, како шдо е напишано, 
„се јавува како верен пн7ерпре7а7ор на средината п луѓедо каде 
Ш7о се родил, co кои доаѓал во непосредеи допир, скоро иден- 
7ИЧН0 гн бележи гие односп Ш70 одумирале нли се на пат да 
исчезна7. Тој ќе се зафа7и co судбинада на малиод човек, ќе нн го 
предаде во се7а негова живодна дривијалносд - докумендирано, 
но и co една доплина за дој све7 (Полјак, С7арец)“(| Интересод за 
презсдавување на човек во работа Коџоман го по7врдува во сли- 
када „Каменоресци" изведена co шлроки и слободни, речиси 
немарни погези во снво-белузлав доналидед. Како и во дворбага 
„Долап“ од 1940 година.
Преку издвојување на локалнодо и предавање на луѓгго од 
нашата средина Коиоман, како и другиде уметници од основопо- 
ложничкада генерацпја, посредно н ненамедлпво ја допира coun 
јална7а проблемагика во предвоена Македонија’. Што се одне- 
сува до упо7реба7а на пндензпвен колориз и слободага во 
посдапкага, може да се укаже на некои мртви природи (1935-37), 
предел07 „Далјаниде" (1935) н акварелиде co охридски мотиви 
(1937-38).
Во 1939 година Коиоман ги прави че7прите Семејни портре7и 
(Дпмпдрие, Лплјана Поповпќ н др.) во кои ја продолжува гриж> 
лпвада реалистчка обрабодка на модивот, co примена на валер- 
ско7о начело во градење7о на облккот, интимизмол II посрелно
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сугерирање на граѓанскиот статус на претставените. Забележ- 
ливи се некои послободно третирани делови, како што е задни- 
ната и цвеќето во вазната (Лилјана Поповиќ), особено во 
„Портретот на мојата жена I" од 1942 година, предаден во ретки 
боени намази co мазна фактура, co потенцирана улога на црте- 
жот.
Построго, речиси шематски се применети дотогашните искуства 
на Коиоман во портретите на С.Драшковиќ, професорката Дес- 
па, на татко му, сите од 1940 година, потоа Пензионерка од 1950 
година и т.н., но co сигурна физиономска и психолошка опсерва- 
ција на ликовите (главно допојасни фронтални претстави). Пси- 
холошки понепосредно доловен, co колористички интензивни 
акценти, е „Портретот на мојата жена 11“ од 1945 година, додека 
во исто време е насликан и „Портретот на мојата жена ПГ 
поставен допојасно, монументализиран co валерско решавање 
на стилизираните облици.

Карактеристичната полусенка што поминува по средпната на 
ликот е предадена co интензивните нијанси на зелената и црве- 
ната боја. Коџоман и во ова дело го нагласува својот интерес за 
ликовност на строгите форми кои за основа ја имаат физичката и 
психолошка реалистичност на моделот. Во истата, 1945 година, 
го насликува ликот на неговиот пријател, сега починатиот вајар 
Димо Тодоровски, co вешто нанесувани боени потези што откри- 
ваат сообразување но и наклонетост кон портретираниот. Тука 
можеме да се потсетиме на познатата дефиниција дека портре- 
тот е доловување на верните аспекти на човечкото суштество 
видено од друг. Коцоман, како на пример во „женскиот портрет" 
од 1935, „Портрет на мојата мајка Г*  од 1935., „Портрет на 

мојата жена 111“ од 1945. и други дела укажува на можноста вер- 
ната слика да содржи и белези на субјективната слика што им 
дава поинакво значење.

Вангел Коиоман, за време на организирањето на одделот за 
уметност во Главниот штаб на НОВ и ПО на Македонија, во 1944 
-45годинанаправи неколку акварели (Партизанка Вера од 
Кавадарци, Партизанка II од 1944.) и масла (Партизанка I, Иван 
Горан Ковачиќ, Јосип Броз Тито) кои co строгиот реалистички 
пристап ги навестуваат делата создадени во периодот на соција- 
листичкиот реализам во југословенската уметност (1945-50.). 
Неговата догматска естетика ќе изврши определено влијание врз 
Коцоман, но само во некои дела, „во кој малку се снаоѓа, макар 
што прави вонредни усилби, особено во композициите од НОБ ’ 
Периодот на социјалистичкиот реализам во творештвото на 
Коиоман се огледа во не толку бројните дела и тоа повеќе како 
извесно сообразување и продолжување на неговиот интерес за 
сликарско прикажување на „обичниот" човек, на историски 
настани кои му се блиски, отколку како компромис и отстапки 
на штета на сопствениот уметнички континуитет. Покрај тоа 
што дела како што e „Описменета жена“ од 1948. и други значат 
тематско проширување но и извесен застој во создавањето на 
Коиоман тој, што се докажува co повеќето, мртви природи, пеј- 

зажи II портрети од тој период, не ја напушта логиката на својот 
уметнички развиток и начин на чувствување, што е значајно за 
него. И во овој период се зависи од поттикнатоста за ликовна 
креација без оглед на темата што ја обработува, која од друга 
страна делумно го условува неговиот пристап. Позначајни се 
остварувањата во кои доаѓа до израз интимистичкиот пристап и 



обработка на секојдневна „мала“ тема на човек-работник. Во тој 
однос се издвојува полуфигура-лик на „Грнчар" од 1946 година 
во кој предава момент на моделирање керамика на колце, во 
самосвесна поза на работникот што сугерпра значајност на рабо- 
тата што се извршува. Во ова дело се реафирмира грижливата 
постимпресионистичка постапка на ситни забележливи потези 
кои се подеднакво третирани и „меснати" во сите делови на пре- 
тставеннот мотив. Воедначеноста се гледа и во користењето на 
нијанси на кафеавата боја во која дискретно се структурирани 
сиво-црвеникави тонови. Потемни цртп ги определуваат фор- 
мите градени врз валериските принципи co плошно назначување 
на вториот план-дел од сталажа co грне. Се издвојува исто така 
портретот на „Работнпк" од 1947 година, изработен во пастел, 
како и „Селанец од Нерезп" - Илинденец (1947-48), особено увер- 
ливиот свечен портрет на „Илинденец" од 1946 година, отво- 
рајќи го циклусот на дела создадени на историска тематика. Тоа 
за Коиоман значи едновремено сообразување на императивот на 
првиот повоен перпод на обнова и изградба, на сеќавање на 
блискпте револуционерни настани, како и задоволување на една 
внатрешна потреба да се изразат сеќавањата од детството и 
обновата кажувањата на постарите. Покрај спомнатите дела 
тука се и следните портретп: Илинденка - Баба Ристојца (1945), 
co успешно доловен лик на жена ослепена заради набивање на 
кол на војводата Рпсто, издвоена на мирна заднина co дримкол- 
ска носија што се гледа до градите; исто така грижливо реалис- 
тички насликаниот допојасен лик на „Илинденец" (1946), обле- 
чен во џамадан co црна капа што обично носеле постари луѓе; 
ликот на Гоце Делчев (1947), речиси целосен портрет во свечена 
поза на Лазар Колишевски (1950-51), допојасните портрети на 
Пере Тошев u Ѓорче Петров (двата од 1950), ликот на Јосип Броз 
Тито е повеќе пати обработуван co извесно мону.ментализирање 

(1954, 1950-76) 11 др. Во 1961 година Коџоман ги слика допојас- 
ните портрети на Браќата Миладиновци, предадени фронтално 
co придушена темна гама на тонови кои сугерираат минатост. 
Историските композиции, кои содржат околу дваесет или повеќе 
фигури, претставуваат по малку романтичарскн идеализирано 
евоцирање на минатите настани. Делата се строги по форма co 
изнасилени движења на фигурите грижливо обработени според 
сеќавање или раскажување. Тие се херонзирани во доживувањето 
и имаат некогаш пригоден карактер, или се работени по порач- 
ки. Ликовно во нив уметникот ги внел дотогашните искуства во 
еден вид постнмпресионистички манир или крут реализам co 
интензивен колорит co форми одредени co тенки црни контури, 
но најчесто се насликани во темна гама црвено-кафеави тонови. 
Хронолошки тоа се делата: „Ослободување на Кичево" и „Осло- 
бодување на Струга" од 1946 година, потоа „Војводата зборува", 
која датира од 1948 година (според репродукцијата во колор на 
сп. „Нов ден“) а не од 1951 година како што досега е водена; 
„Повик во борба - 11 Октомври", „Ослободување на Скопје", 
дветеод 1951 година, „Заточеници" од 1968 година, „Заложници" 
од 1969 година, сликата „Кон светла иднина" од 1969 година (се 
наоѓа во Домот на ЈНА во Скопје) за која уметникот можеби ги 
користел елементите на сликите на Урош Предиќ (најверојатно 
платното „Херцеговски бегалци"), сликите „По бурните 
настани", „Напад на бункер" итн. За некои од овие дела на 
Коџоман изречена е лозптивна оиенка’, но исто така се и крити- 
кувани од позпции на соцреализмот кон крајот на четириесет- 
тпте години.10
Автопортретот, како подвпд на портретот, зазема значајно 
место во творештвото на Коиоман. Тој му се навраќа повеќе 
пати, како најдостапен модел, изразувајќи го преку него својот 
немир, творечки дпле.ми и стилски определувања. Зад cede
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Коиоман ги пмал прпмерите на автопортрети од крајот на 18 
век, во резбата и сликарството од половината на 19 век, како и 
современите творбп на ЛЛиченоски, Мартиноски, особено оние 
од предвоеното југословенско сликарство и светската уметност. 
„Автопортретот III" ол 1940 година на Коиоман се издвојува од 
лелата на неговите колеги н претставува една од неговите 
клучни сликн не само за тој период. Ликот на уметникот е пре- 
тставен, ан фас, допојасно, co палета која се наѕира при дното на 
сликата, во свечена поза што открнва намера за идеализирање 
поткрепена » co ликовната обработка на мотивот. Автопортре- 

тот изразува стабилност во психолошки поглед, сигурност во 
постапката, што се огледа во грижллвата пиктурална обработка 
која според аналитичноста во нанесувањето на ситните потези, 
мрежесто градени, потсетува на постимпресионистичкото сли- 
карство. Л икот е осветлен од левата страна и светлината паѓа на 
одделни делови на формата впиена во нејзината густа сликарска 
матерпја насекаде подеднакво третирана. Формата останува 
цврста N определена, дури деталнзирана, што не му пречи на 
уметникот да постигне фина пиктурална разиграност и сребре- 
никаво треперење co палета што се засновува на оптичко споју- 



вање на спно-спва и зеленикава гама тонови. Во поглед на поста- 
веноста на овој автопортрет можат да се најдат претходнпци во 
некои творби co претстави на свети липа од Папрадишки и Зог- 
рафски од 19 век.
Но во однос на своевидната кдаснчност co постимпресионисти- 
чки белези, како it no ликовните вредности, ова дело се пздвојува 
во контекстот на уметнпковото па и современото македонско 
сликарство. Во стплски поглед на ова дело му претходи преде- 
лот „Дрим во Струга“ (1939), co зеленикава палета и растрепе- 
рени забележливп потезп, а во исто вре.ме co насликани и други 
најзначајни дела на Коџоман, како што се: „Чунови I", „Долап", 
„Мртва природа“ и други од 1940 година, но кои се подоследно 
изведени во духот на постимпресионистпчката постапка. 
Коиоман, всушност, во овој автопортрет ја поврзува траднцио- 
налната постапка, во однос на тонската обработка, цртежот п 
светло-темнпте ефектп кои се на грашшата co она што значи 
импресионистичко разлагање на бојата, а кое ќе го спроведе во 
пејзажите особено. Коренпте на колористичката ориентација и 
ослободување во делата на Коцоман може да се побараат во 
пепосреднпот допир co предвоениот белградски сликарски круг 
и пндпвндуалната творечка еволуција. И во „Автопортрет Vl“ 
од 1948 годпна е прпменет тој спој на тонско и колористичко 
градење на формата co грижлива анализа на светлоста. Ликот е 
попрпродно предаден во една речиси ноншалантна поза, но co 
извесен притулен немир и психолошки продлабочен, рафпниран, 
што ќе биде појасно дефинирано во наредните годнни. Имено, по 
престојот во Францпја, Коиоман „се бори да внесе извесен дра- 
матизам, да пренесе нешто ново“" или како што ќе забележи 
друг критпчар тој „почувствувал неодолив диктат да ја одреди и 
заокружи својата концепцпја, да и даде елементарна дпна.мика 
преку скалата на своевидни н цврсти колористички односп."12 
Карактерпстичен прпмер е „Автопортрет IX" од 1955 година, 
впечатлпв no решптелното користење на црвената п зелената 
боја чип односп, за разлпка од поранешните дескриптпвни, 
пмаат извеснн симболичнп белези. Во ова дело овие две бои, кои 
за уметнпкот пмаат архетппски својства, го достигнуваат својот 
полн интензитет и пзразност на меѓусебните соодноси како пред- 
мет и заднпна на сликата. Тие се нанесени во широкп површини, 
звучна паста п мазна фактура co фовистички интензитет контро- 
лпран co тенката лпнеарна контура. Без оглед дали спонтано 
пли свесно гп корпстел ликовните средства, уметникот, во 
смисла на онаа псповед дека co необичните односи на црвеното и 
зеленото сака да изрази „силни човечки страсти", предава една 
самосвест и co згрчените црти на лицето разјадувачки творечкп 
дилеми. Тоа значп пресвртница во творештвото на Коиоман 
што ќе се одразп на натамошното развивање на изразноста во 
неговпте дела, на повишена колористичка тензија понекогаш п 
вознемпреност (Мотпв од Париз VII, 1955, Мртва прпрода, 
Мотив од Прилепско, Сарачп I, Мотив од Црн Дрпм - сите од 
1956, Езерскп мотив од 1957 и други). Пред да достигне крајно 
редуцирање и стилпзирање на мотивот, во формален и колорис- 
тички поглед (Пожар во скопскиот парк од 1964 и во спонтано 
решенпот „Залез на сонцето" од 1946 Коџоман ќе го наслика сту- 
дпозниот „Пензионер" од 1958 година. Тоа е карактеристична 
полуфигура на подгрбавен стареи впден од малку поместен 
повисок агол, чии скрстени раце ја затвораат неправилната 
елипсолдна форма на телото, што ја зазема речиси целата 
површина на сликата. Покрај можниот реалистпчки распоред на 
боите, нивниот интензитет на чисти плошни површини остава 
впечаток на слободна колористичка употреба (светлосина co 
црвеникави акценти, зелена, црвена, темна синожолто портока- 
лова) смирена co црната контура која им дава нагласен цртеж на 
формите. Стилизираноста на предметот, изведена е во манир на 
извесен смнрен „реалистички конструктивизам". Урамнотеже- 
носта it разработката на смелите колористички односи Коиоман 
нема да ги повтори така убедливо во други портрети. Во нив 
бојата има декоративна функција, а формата е подложена на 
шематизирање. Во таа смисла може да се спомене „Портретот 
на жена” (1956) решение во плошно поставени јарки бои смирени 

•co црна контура што гп обрабува, Инаку до денеска Коиоман 
изработп повеќе портретп на познанпц|| и прлјатели во духот на 
граѓанскпот портрет, тврди во реалистичката обработка. (Пор- 
трет на Д.М. 1970, Портрет на Ж.В. 1971. Портрет на Ц.В. 1976. 
птн).
Прек'у карактерпстпчнпте и најдобри остварувања во портрет- 
ната уметност, како што се „Женски портрет", „Портрез на 
мојата мајка I" (од 1935), „Охридски полјак" (1937), „Грнчар" 
(1946), „Портрет на мојата жена III" (1945), „Автопортрет II" 
(1930), „Автопортрет III" (1940), „Автопортрет IX" (1955) и дру- 
гп, Коиоман нп овозможп да го следиме развптокот на неговата 
уметност, од реалнзам интимистички интониран, до оној 
постимпресионпстички п експреспвпо обработен, co извесни псп- 
холошки, соццјалнн II етнпчки белези. Можебп најмног.у пред 
„Автопортрет IX" од 1955 година можеме да се потсетиме на 
едно размислување за портретната уметност кое гласи: „Се 
работп секогаш за преоптовареност на чувствата, co таа разлика, 
меѓутоа, што денеска тоа треба да се бара надвор од сликата, во 
свеста п субјектпвната сензпбилност на секој од гледачите и на 
уметнпците..."" Во таа смисла се чинп значаен придонесот на 
Коиоман во современиот македонскп поргрет.







Линијата на роднокрајни локални мотивн Коиоман ја продол- 28 
жува co делото „Везплка" од 1962 година, кое заедно co пејза- 
жпте и други дела од тоа време ја означува фазата на реафир\1и- 
рање на некои поранешнп настојувања на уметникот преточени 
во крут реалнзам co плустративни карактеристики. Во ова дело, 
позабележлпво во тој контекст, среќаваме детално исликување 
на шарите од народната носпја на цврсто поставената цела 
фигура на селанката која се издвојува на темната основа. Ста- 
бплната, скулптурална фигура, насликана во црвени и бели 
тоновп, е во целпната пдеалнзирана, што е потенцирано co 
нежниот израз на лнкот, се чннн повторен од класичниот 
„Портрет на девојче" од 1932 година. Запрениот момент на 
везење е дообјаснет co исппшан текст, на десната страна, co сти- 
ховнте на нстонмената песна од Б. Конески. Извесна сентнмен- 
талност во претставувањето среќаваме во „Предачка" од 1973 
година, додека во делото „Македонско оро" од 1974 година авто- 
рот се обидел да го постави проблемот на композиција co повеќе 
фпгури. Инаку, фолклорен жанр н композиции co социјални 
белезн » прикажување на работата среќаваме во разни дела 
често пати составени од човечки фигури во пејзаж и предел итн. 
За некои од нив напишани се во 1946 година следните зборови: 
„Интереснн се усилбпте на Коиоман да даде ново гретнрање на 
бојата и тонот. Творбата „Бит пазар“ е насликана co јарки,

богати II распоредени во прифатливи односи на бои. Исто така, 
луѓето се дадени во композиционо и тонски издржани фигури и 
групп". Понатаму, во истиот текст се открива несоодветна упот- 
реба на јаркпте бои во поинакви теми, како што е историската 
композпција „Во неизвесност", исто така и во делото „На 
гумно", во Koii доаѓало до „раскинување на формата од содржи- 
ната"14. Слнчно е кажано за делото ..Во сточарските краишта", 
кое е „скоро задушено во рамката на грубите бон“.15 Коџоман ќе 
изработп неколку интересни и добрн дела што ја потврдуваат 
неговата наклонетост за претставување човечки труд и за род- 
>0107 предел. Тоа е пред се ..Долап" од 1940 година, а на иста 
тема, некогаш нздвојувајќн ја човечката фигура „На колце", ќе 
работн до 1956 годнна. Потоа следат творбите „Гумно Г (1945) н 
„ГумноП" (1946). „Пештанки белат платно" (1954), особено 
„Риболов на езеро" од 1956 г. насликани сигурно, линеарно 
речпси илустратпвно, co интензивен чист главно син тоналитет 
што одговара на неговите тогашни интересирања за боја. Инаку, 
сликата „Рпбари" од 1947 годнна, која не е познато каде се наоѓа, 
е постудиозно тонскп, цртачки и композициски граТчена. реалнс- 
тична во пристапот н попрнродна во распоредот на човечките 
фнгури. Исто така, може да се спомене сликата „Биволици 1“ од 
1958 годнна итн.

Во перподот на социјалпстичкиот реализам Коиоман наслика и 
неколку дела co нсториска тематика и co мотиви од „социјалис- 
тичката обнова" за кон се изречени критички оценки од позици- 
ите на соцреалпзмот, кон се интересни по некон забележувања. 
Во нпв се укажува на одделното значење на колоритот и ликов- 
ните решенпја кон се несоодветни на тематиката, обвинувајќи го 
уметнпкот за „формалистичкн експернментаторства" и.тн. Така, 
во еден прпказ се вели: „Западнат во плен на модрата, зелената II 
јарко виолетовата, боја, тој заборава дека пред се, природата го 
обврзува co своите боп кои што тој често ги iirHopiipa...'6 Илн 
кога ќе напншат дека во делото „Егејски бегалцн во слободна 
Македонија", покрај другото, покажува „невозможен субјективи- 
зам во третирањето на темата и колоритот"17
Таквпте забелешкн се однесуваат и за сликите: ,.Во сточарските 
краншта" и „Задружното орање" од 1949., „Наградена задру- 
гарка", „Изградба на термоцентралата Маиари“, „Хидроцентра- 
лата Песочани", од 1950.

Така, посебно за сликата ..Наградената задругарка" е напншано 
дека е „иднлпчно предадена и на авторот по се нзгледа дека му 
била најважната цел колоритно да го реши проблемот" 18

ПЕЈЗАЖИ

Пејзажот е значајно поглавје во слнкарството на Коиоман. Може 
да се каже дека тоа навлегува длабоко во неговото човечко и 
уметничко битие. Езерското поднебје го создало Коиоман како 
творец чувствителен на неговите карактеристични предели и 
бои. Во една прилика тој ќе изјави: „Роден сум во поднебје на 
јарки, необично живн бои; такви се ридовите околу Струга. И 
кога во школата преминавме од цртеж на боја тој преод беше 
безболен... Ја прифатив бојата no некој свој внатрешен нагон, 
природно, како жеден човек вода“.”



Во мни.убројните дела co пејзажни мотиви преовладуваат оние 
од Охрид и Струга, потоаСкопје н околината, но Коџоман 
насликал, во маслена техника и акварел, и предели од своите 
патувања и подолгн престојувања во разни места на нашата 
земја (Србнја, Далмација, Словенија » тн.)

Хронолошки погледнато, Коџо.ман е третиот пејзажист во совре- 
меното македонско сликарство, по Димитар Пандилов и Лазар 
Лпченоски, кој ќе нзгради своевиден пристап кон оваа сложена 
ликовна проблематика. Во таа смисла можеме да го прифатиме 
мислењето дека „впстинските постигања, она што ја определува 
фнзиономнјата на Вангел Коиоман како оформен уметник е 

неговиот пејзаж. Преку него тој ги развил до максимум свопте 
можностп."-’
Стилската еволуција може најубаво да се следи во пејзажите на 
Коиоман, почнувајќп од поедноставен и стилизиран реализам, 
потоа пзвесен посг1П1пресионизам co „конструктивистички", 
фовпстпчкп II експресивни белези, до творби коп ги обновуваат 
некоп од овпе својства п одат до еден вид романтизиран илус- 
тративен реалпзам во поновпте дела. На Коиоман му е потребен 
визуелен податок u доживување, а меѓусебната интеракција 
може да одп по обратен пат, од доживување кон реалните кон- 
турп на пејзажот п најчесто тие моменти се доближуваат и про- 
ткајуваат пстовремено. Начннот на обработката и употребените
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колористнчкн односп се пндикатор на тие внатрешни промени II 
состојбп на уметникот. Добро е забележано, како општа конста- 
тација, дека Коиоман „ја предал елементарноста, рудиментот, 
грубата есенција на нашиот амбнент" и дека „во пејзажот бара 
нешто исконско, далечно, родено co земјата и co векови срастено 
co човекот...",21 но присутни се извесни „паузи“ во кои се забе- 
лежлнвп мали померувања или нијансирања кон поинакво тре- 
тирање на темата.
Лпковната морфологпја на пејзажите на Коцоман е карактерис- 
тпчна II затоа препознатлива. Имено, тој го задржува основниот 
реалистички пристап во работата, но co организација на сликата 
која е „разрешена во хоризонтална просторна решетка, што се 
повторува безбројпати во слични варијанти: небо, планини, 
ниви, крајбрежна вегетација и стилизирана архитектура".22 
Поточно, во нсговнте дела се најчесто обработени три основни 
плана кои се разлпкуваат според колористичкиот интензитет, 
пзбор на елементп и агол на посматрање и острина на перцепи- 
раннот мотнв. Оттука, првиот „појас” е најконкретен, најчесто 
co претставување на вегетација, потоа вториот co стилизиранн 
мотиви (патека, куќи и тн.) и третиот во светлосна измаглица 
над планпните и небото. Меѓутоа, најчесто Коџоман плановите 
ги решава површннски и дводимензнонално, поретко co изборот 
на MOTiiB, реалистички предаден, сугерира три плана, односно 
плузија на просторност во сликата. Кадрираниот мотив често 
патп е решаван во нагласени хоризонтални површини co верти- 
кални елементи „прпродно" распоредени во композиција, што 
на сликата и дава пзвесна урамнотеженост.
Кај Коиоман, за разлика од широкиог и синтетизиран тон на 
Личеноски N аналитичкнте потези на Пандилов и другите, среќа- 
ваме своевидна нмпреснонистпчка постапка, во творбите од 1940 
и 1946 годпна особено. Тонско градење на формата во делата на 
Коиоман постепено се заменува co колористичка анализа, попот- 
полна светлост н разпграност на атмосферата. Карактеристпч- 
носта на неговпте слики е во тоа што се правени во духот на еден 

впд реалнстпчкп пмпресионизам што подразбнра извесно разло- 
жување на светлината на спектралните бои но во функција на 
строгата реалистичка перцепција. Светлотемните ефекти потсе- 
туваат на предимпресионистичката традиција покрај тоа што се 
колористичкн решавани. Коиоман го доживува истовремено 
мотивот и светлината која го открива, тој е приврзан на лини- 
јата it формата колку н на одмереното спектрално разложување 
на бопте, на еден впд рудиментарна композиција и определени 
исечоци од природата, на извесна систематичност и на колорис- 
тлчко треперење, кон интимизам и „пленеризам", кон перцеп- 
ција и сензацпја. Коиоман, нештата ги доживува на понепосре- 
ден начин, без однапред утврдени норми и доктрини кои би го 
оневозможиле и ограничиле. Оттука произлегуваат необпчните 
споеви на ликовнп елементи и изразни средства и отсуство на 
,.ч!1Ст“ стпл во некон дела. Коиоман најчесто пејзажпте ги 
решава фронтално, цврсто, доживеано, co растреперена атмос- 
фера која некаде го обезбедува единството на сликата која нај- 
често не е краток поглед нли фотографски псечок од природата. 
Неговпте дела поврзуваат елементи, кои обично не можат да се 
доведат во склад, како што е импресионистичката техника и пра- 
вилата на конструирање, застанувајќи некаде на граничната, 
линија меѓу овие две компоненти. Односите на вертикалите и 
хорпзонталите или дијагоналпте, употребата на разни елементи 
и предмети во композицијата, не е резултат на методолошки 
пристап туку повеќе се работи за еден вид спонтан „конструкти- 
визам“ кој дозволува извесни недоследности.

Определувајќи го општиот контекст може да се каже следното: 
импреспонизмот во југословенското сликарство, кој се појави co 
задоцнување и згаснува кон крајот на втората деиенија на овој 
век, се обновува под влијание на постимпресионизмот (особено 
сликарството на П. Бонар и Е. Вијар) во интимистичкото и коло- 
ристичко слпкарство на четвртата и петата деценија. Вангел 
Коџоман спаѓа во групата југословенски уметници кои во
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(шелни фази, дела пли опус припаѓаат на оваа струја (С. Арали- 
ца, И. Радовиќ, Н. Гвозденовиќ, К. Хакман, В. Параќ, А. Мотика, 
Љ. Шестиќ, И. Вавпотич, Ф. Павловец, Г. A. Кос, М. Тодоровиќ и 
TH.)1'
Што се однесува до присутноста на елементи од фовистичкото 
сликарство, може да се каже дека тие се применети во контекст 
на уметннковата „статична" природа. Имено, тој во пејзажите, 
особено од 1956 годнна натаму, непосредно ја пренесува својата 
субјектнвна сензацнја и тоа преку суровата интензивна боја и 

плошно третирање на волуменот поставен во рамнината на 
платното.24 Коиоман п кога го поставува локалниот тон на пред- 
метот, тој го воопштува и интензпвира до степен кога поминува 
во експреспвност н само доближувајќи се до самостојните зна- 
чења на бојата, надвор од нејзиното дескриптнвно значење.

Co 1932 годнна е датиран, инаку најстариот сочуван пејзаж на 
Коиоман - „Селото Пештани", предаден во редуцирана снно-зе- 
лена гама што одговара на бопте на пределот. Оваа слика е 
работена според непосредно визуелно доживување, колорнсти- 
чки и формално смирена реалистичка претстава за која е кажано, 
се чинп пренагласено, дека е направена „подоследно и co повеќе 
сезановски конструктивизам и широка шрафта која оди по фор- 
мата“-5 Меѓутоа, забележливо е дека поради повисокнот агол на 
посматрање мотпвот добил извесна реалистичка стилизација и 
плошна релјефна структура која благо навестува можно модер- 
низирање на прпстапот кон оваа тематика. Во ова дело, поеднос- 
тавено решено, речисп „пресликано", Коиоман ја навестува тен- 
денцпјата „за локална обоеност на поднебјето и амбиентот", 
што е појасно предадено во малата слика „Струга-Далјаните" од 
истата година, решено во подинамични површини и сличен 
тоналитет како претходното дело. Забележлив е, барем во 
неколку дела co сличен мотив од наредните неколку години, про- 
цесот на редуцирање на реалистнчкиот податок, преку акварелот



Коиоман од 1938 година престојува во Белград, кога изработува 
сликп co „Поглед од моето ателје" IIIII, од 1939-40, но за време 
на летнпте месеци престојува во родниот крај кога ги прави 
неколкуте пејзажи клучнп за неговиот натамошен развиток кон 
осовременување на постапката. Во 1939 година насликува две 
платна co стилски различни белези. Така, делото „Дрим во 
Струга" е предадено реалистнчки co забележливи потези кои co 
растреперените зеленп тонови и отсјаите во водата создаваат 

импреспонпстпчкп впечаток. Дијагоналата, која почнува од 
долнпот лев агол, co крајбрежната вегетација н куќи му дава 
нзвесна просторна длабочина на пејзажот. Во исто време е 
направен п „Погледот на Горица", стилизиран пејзаж чии форми 
се решавани во јарки црвено-окер-сини тонови co нагласена кон- 
тура. Во предниот план е издвоен графизмот на дрвените стебла 
низ кои се наѕира езерскиот предел. Во „Мотив од Охрид" од 
1940 годпна Коџоман „проведува извесно упростување на плано- 
вите, co широки потезн на кистот, co едно видливо декомпони- 
рање на формата."2’ Но, исто така, ја создава сликата „Долап" 
(1940) во која се соединети неколку елементи присутни во тво- 
рештвото на Коиоман. Тоа е слика во која се комбинира пејзаж, 
сончогледи, патека, дрвја, планина и небо, co етнографски мотив 
на „Долап" или „На колце“ што ја потениира човековата работа.

Цртежот, co боја, се сменува co разложените колористички дам- 
ки, виолетова, розикави, сини и зеленикави, кои создаваат впеча- 
ток на оптичко поврзување и и.мпресионистичко треперење. 
Локалниот тон » реалистичката форма се благо стилизирани во 
карактеристичните робусни форми.

„Мотив од Охрид“ (1936) co маслото „Пејзаж од Охрид" (1938), 
решено во широки намази co одмерени колористички акценти. 
Што се однесува до пејзажите од предвоениот период забеле- 
жано е дека: „В. Коиомановиќ и Л. Личеноски, во слични моти- 
Bii, покажаа разновндност во обработката, едниот цел во пробле- 
мот на бојата, вториот во масивноста на колоритот“.26 Во исто 
време некоп критичари сметаат дека Коиоман, co делото „Билја- 
нини извори кај Охрид", се покажува „во нова светлина"27 и дека 
„Мотивот од Струга" е „добро компониран, co фино решение на 
водата и убаво сфаќање на целината...*' 28
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Ограничената просторна длабочина е создадена co соодветната 
обоеност и распоред на природните еле.менти во трите планови 
на сликата. Таа е втопена во природна светлина се чини плад- 
невна co високо сонце. Коџоман во неколку наврати ќе го 

наслика само мотнвот „На колце", но co значително повеќе 
линеарност односно илустративност во обработката. Каракте- 
ристичната чистота и „примитивност" на доживувањето ја сре- 
ќаваме во сликата „Чунови 1“ од 1940 година. Строгиот цртеж



речиси сценографскнот распоред на елементите во пределот, 
укажува на пзвесен „наивен конструктивиза.м", но делото е впе- 
чатливо пред се по деликатно насликаннте, спно-розикаво-зеле- 
никави тоновп што му даваат рафинирана светлина и проѕирна 
атмосфера. Единственост и доследност во обработката се осо- 
бинп што ова дело го вбројуваат меѓу најдобрите дела на 
Коиоман п во современпот македонски пејзаж. Извесен геомет- 
ризам на формите е прнсутен и во сликата „Чунови 11“ од истата 
година, додека „Чуновн 111“ од 1948 и„Чунови IV" од 1950 
година нмаат поинтензивни тоновн п лпнеарпзми, потенцпрајќп 
ја просторноста co распоредот на чуновите. Сломенатпте творби 
од 1940 година се направени заедно co другите, исто така анто- 
логпски, остварувања како што се „Автопортрет III", потоа 
„Мртва природа" и други стилски блиски дела.

Во 1942 година Коиоман ги наслика делата „Гурѓеви ступовп" I 
и 11 co нагласени вполетовп тонови, но креативна обнова во пеј- 
зажната уметност кај него се случува по војната. Меѓутоа, крити- 
ката во почетокот, веројатно неподготвена, неповолно ги оце- 
нува тогашннте настојувања на Коиоман „како гама сведена на 
елементарност... интензнвнн тонови доведени скоро до апсур.Г, 
дека „сировата палета ќе остане негова доктрина која ќе ја при- 
менува во разновпднпте пзрази..." (Антоние Николовски), дека е 
„недоволно рафнниран, co екстремни бои“ (Димче Коцо), но 
исто така забележани се определените вредности на одделнп 
творби, особено во колористичкн поглед, како и малку подоц- 
нежни поправувања на прво изнесените оценки и пореално сог- 
ледување на впстинските квалитети на пејзажните творби на 
Коиоман. Така, на прпмер, побарани се и причините за неповол- 
ните оценкп: „перподот непосредно по војната го затекна 
Коиоман како доследен пејзажист, па затоа во тие неурамноте- 
жени и кампањски ликовни прилики неговото дело беше оценето 
криво N површно", а колористичките вредности беа согледани и
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истата година, во која авторот употребил екстремно „диви“ 
црвенп бои, наслпкана спонтано „под инспирација".
Во наредната 1947 година Коџоман на солиден начин ќе ги 
потврдн претходнпте постигања (Пејзаж, Мотнв од Калишта I 
или Св. Танаспја co езерото од 1947, од кој постојат три варијан- 
ти, како и пејзажот „Пролет на Шар Планина" од 1948 година 
итн.) Меѓутоа, во некоп од споменатите дела, како во „Мотивот

од Калишта 11" (1954) и други дела(Есен на Вардар, 1950, Нпз 
реката Црн Дрим п Струга, од 1951) уметникот co некои својства 
на колористичката н формална експресивност го навестува 
наредниот чекор во создавањето. Истовремено тој го создаде 
„Пејзажот co жпто" од 1950 годпна решен во широки стилизн- 
ранп површпни, што наведува на размислување дека во пејзажот 
го бара суштественото co „апстрахирање на искуствената свет- 
лина, co шкрто » дпсцппл11нирано назначување на архитектони- 
ката од објектот."” Ваквата констатација не потсетува на една 
пзјава на уметнпкот за тоа како тој создава пејзаж: „Сликарот 
треба добро да се подготви за пејзаж, мора критички да ја сог- 
леда својата визнја на прнродата, да ја изжнвее, и потоа да ја 
пренесе на лдазво.""

Истовремено Коџоман создава фигуративни композиции во пеј- 
заж, каква што е на пример „По риболов" од 1947 година, рабо- 
тена во сино-зелен тоналитет, барајќи ги валерските вредности, 
што се сретнува п во платната „Пејзаж од Охрид" и „Во Скоп- 
скиот парк" (недатпрани, соп. на ЕМУЦ - Скопје), градени co 
густа структура на бојата, поширок » слеан потез, co „баран" 
тоналптет и сребреннкави треперења блиски на импресионпс- 

~ тпчката спнтакса. Сепак, овие дела значат враќање на потради- 
* цпона.знпте сликарскп нскуства што претставува еден од вооби-

чаеннте „паралелни текови" во сликарството на Коиоман.

Но, меѓу импреснонистичките творби, од критиката е издвоена 
слпката „Елак на Шар Планина" која е „спроведена co непогре-

39 
од аспект на фактографско-фотографското прикажување на скоп- 
ската чаршија во педесеттите годнни: „Кај Коиоман порано про- 
лпчуваше една фаза на јарки светли црвено-жолти и виолетови 
тонови земенн од поднебјето на Струга и околијата за кое, ми се 
чпни, иако беше прилично напаѓан, дека ток.му таму ќе можеше 
тој да се најде себесп."30

На првата изложба на македонските уметници по ослободува- 
њето забележани му се сликите „Струга на Дримот" и „Пролет" 
во кои „гледаме и стегната композицнја и издржана општа и 
пријатна гама и богат колорит и зрело созвучје на топли и нежни 
тонови"?1

Во 1946 година Коџоман ги наслика неколкуте платна во побли- 
зок (пост)импреспонистички дух. Делото „Планински пејзаж" е 
сето решено во слободни колористички потези кои оптички 
поврзани, создаваат впечаток на атмосферско треперење. Рози- 
каво-зеленикаво-сини колористички созвучја, интензивни и суп- 
тилни, ја прават целата површина на сликата разиграна и рас- 
треперена, што се среќава само во уште неколку дела (Пејзаж, 
1946 во Клубот на пратениците во Скопје). Творбата „Пченка" е, 
меѓутоа, композициски постабилна, co полн звук на главно зеле- 
никавите тонски нијанси, прецизна реалистичка опсервација co 
блнски тонски соодноси. Во исто време кога е направена, за оваа 
слика е напишано дека „е работена co густа зелена боја, има впе- 
чатлив јарок тон и дава силен » вистински израз за плодноста на 
нашата земја."32 Колористичките интересирања на Коџоман во 
тоа време, што ќе резултира co давање личен звук и хармонија 
на палетата студени и топли тонови се чувствуваат и во други 
творби (Мотив од Струшко, с. Вевчани, Струга - Црн Дрим, На 
пат кон Матка н th.) co еден исклучок во сликата „Залез", од
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шен вкус н co внстински наклоностн кон рафинираните сиво-- 
сннн маглинн, не се заборава"35 Од тој циклус на „зимн“, созда- 
ден во 1953 година треба да се издвои суптнлниот „Мотив од 
Попова Шапка" насликан co пастелни сино-бели-жолтеникави 
сребреникави тоновн и бледи зеленикави акценти. Исто така, во 
сликата „Пејзаж" (1955) тој ја „повтори старата сезановска лек- 
ција, co доста солидност..."36

Престојот во Париз, во 1955 година, и стекнатите искуства го 
зацврстија патот на Коиоман кон развивање на колористичките 
вредности во неговите слики. Во делото „Заоѓање на сонцето" 
(1955) Коиоман „тргнал свесно преку суровата звучност на 
бојата да ја нзрази елементарната присутност на облиците на 
Гогеновски начнн".” Значителен чекор кон стилизирање на пред- 
метот направен е во делото „Мотив од Прилепско Г, од 1956 
годпна. Интензптетот на бојата се зголемува co проширување на 
нејзината површпна, контролирана co понагласени контури кои 
ги определуваат плошните форми на мотивот. Боите се распоре- 
дени според вндот на предметот во црвени, зелени, сини и жолти 
тоновп, но предадени се 80 геометризирани сведени форми кои 
го претвораат пределот речиси во дескриптивен воопштен знак 
за него. Сега Коџоман е „полн co драма и поголема животна 
вистина... сега е поконсеквентен, поубедлив и поцелосен. А затоа 
N подраматнчен, дурн u - стихиен."’8 Изразноста на ова, како и 
на други дела од тоа време (Афион, 1956, Жетва 1957 и тн.) се 
темели врз односнте на чистите доминантни бои - зелената и 
црвената, затоа што „неговата фактура е пастозна, впечатокот 
фовпстички, а мислата одп до иреалност."3’ Синтетизирањето на 
бојата II стилнзпрање на формата содржеа потенцијална мож- 
ност сликарството на Коиоман да се развива кон постигнување 
самостојност во колорпстичките вредности независни од визуел- 
ната стварност п дескрнпцнјата. Меѓутоа, контурата што ја 
определува површпната на бојата, иако стилизирана, сака да ги 
предаде карактернстнчнпте лпнни на Марковите кули и внима- 
ннето го свртува на предметот. Таквата тенденција ја потврдува
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експресионистичката, no боја и форма, слика „Мотив од Црн 
Дрим" I од 1956 година, особено „Езерски мотив" од 1957 годи- 
на, вешто насликан предел виден од повисок агол, co синтетизи- 
рани форми но co главна цел - фактографско визуелно бележење 
на мотивот.

Таквп се и делата Сончогледи од истата, а особено од 1962 годи- 
на, Жетва од 1958, посебно 1960, Заечки рид I од 1961 и тн.
Стилската лпнија на „Мотивот од Прилепско 1“ (1956) ја про- 
должува сликата „Пожар во Скопскиот парк“ од 1964 година, co 
пнтензивпрање на доминантната црвена боја, која е без контури, 
и нешто позабележливо редуцирање на формите, и натаму 
илошно третирани.

Во наредните години, поточно, во 1970 година, Коџоман изра- 
боти циклус слики на тема „На Вардар" и „Крај Вардар" кои се 
по форма позбиени, по колорит некои од нив редуцирани на 
зелена боја. Синтетизирањето и архитектуралноста на предели- 
те, некои романтичарски обоени, повторно воведува класичен 
ред >1 дисциплина кои на поинаков начин го продолжија каракте- 
ристичниот „примитивизам" на ова слпкарство.

На овис дела, веројатно, се однесува мислењето, дека во многуб- 
ројните пејзажи на Коџоман „се насетуваат асоцијации на кубис- 
тичко сфаќање на природата"40 се разбира сфатено во поглед на 
реалистички стилизираните плошни форми.



Во пејзажот Коиоман ги развил основните стилски белези на 
своето творештво, ги изразил суштествените карактеристики на 
ова поднебје, како и својата уметничка вознемиреност. Помину- 
вајќи низ извесни осцилации, од забелешката дека „еден сликар 
co неговата опитност и иеговата дарба не би смеел така често да 
„шета“ во колористички поглед*' 41 до мислењето дека „пејзажот 
како тема и преокупација на Коџоман е издигнат до неговиот 
најголем досегашен ликовен домет“,42 тој се потврдува како 
автор кој дал антологиски остварувања во совре.мениот маке- 
донски пејзаж (Чунови I и Долап од 1940, Планински пејзаж и 
Пченка-од 1946, Мотив од Прилепсќо I од 1956 и др.)
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MPTВА ПРИРОДА

Коцоман уште во најраниот период создава „мртви природИ" co 
разни мотиви, кои ќе ги среќаваме речиси во сите периоди на 
неговото творештво паралелно co порепрезентативните мотиви 
или создадени во циклуси. Најчесто општо назначено како 
„Мртва природа", тоа дело содржи разни мотиви (овошје, зелен- 
чук, пченка, риби, цвеќе и др.) забележани рано од критиката. 
Така, напишано е пред војната дека „меѓу творбите во масло 
особено се истакнува цвеќето чии тонови делумно достигнуваат 
необичен изразен интензитет."43 „Мртва природа" од 1934. и 
„Мртва природа" од 1935 година се добро компонирани, ги 
носат белезите на колористичките контрасти, co нагласување на 
студена палета, и во однос на структуирање на светлината во 
творбите добро е забележано дека на мртвите природи постцг- 
нува најсилен и најубедлив резултат co „остварена облагородена 
тактилна материјализација, озарена е светлоста и откриена е 
распеана колористичка палета."44

И во овој вид дела се пројавува звукот на личната палета на 
Коиоман co карактеристнчните црвени и зелени тонови. Во 1940 
година, во исто време co пејзажите, направена е класичната 
„Мртва природа", co реалистичко претставување на дел од маса, 

co чаши и овошје, и импресионистички впечаток co pacipenepe- 
ните живи бои.
Уште покарактеристична е „Мртва природа co дуњи" од 1948 
година, класично поставена no co суптилно тонско нијансирање 
и придушена светлина што ги опфаќа предметите - тонски мате- 
ријализирани, потсетувајќи на некои поранешни остварувања 
(Автопортрет III, 1940 и др.). Употребата на декорирана вазна, 
крпа и дел од чинија зборува за интересот на авторот за пред- 
мети од фолклорно потекло. Во „Мртвата природа - антикви- 
тети" од 1955 година, се забележува интензивниот, постпариски, 
колористички период користен во обработката необични 
робусни предмети. Покултивнрана е постапката во творбата 
„Мртва прнрода" од 1956 година, во чиј лев дел се гледа фраг- 
мент од претходно спомнатата слика.
На оваа слика се претставени класичните сликарски модели 
(гнпсено торзо), реквнзити (четки, нож) и литература (моногра- 
фија за Гоген).
Формнте се упростенн и стилизирани, обрабени co тенка кон- 
тура » определени co плошно нанесен интензивен колорит (црве- 
но-зелана боја). Ова дело потсетува на сезанистичко решение45 
но содржи елементи co кои е поблиско до набнстички концнпи- 
рана творба. Тоа се огледа во користењето на фолклорнн моти- 
ви, во тежнението кон декоративност, особено во упростувањето



на линијата, бојата и обликот, нагласената контура, плошноста 
на фигурата и отфрлањето на перспективата. Според интимиз- 
мот, и стилската линија од импресионистичките, набистичките 
искуства, заедно co извесните сознанија преземени од Сезан и 
Гоген, може да се каже дека споменатите елементи се каракте- 
ристични за добар дел од портретната и пејзажната уметност на 
Коџоман.
Забележливи се исто така „Рибите-пастрмки“ и „Риби“ од 1956 
годпна, кои се повеќе натуралистички отколку стилизирани пре- 
тстави, што е повоочлпво во некои „Цвеќиња11 од поранешниот 
период, работени и како циклус минијатури од I960 до 1975 
година. Тие го потенцираат интензивниот колорит, плошноста 
на формите и декоративннот впечаток.

СТАРОГРАДСКА АРХИТЕКТУРА

Заедно co колорисгичките сензации од поднебјето Коиоман го 
формира својот интерес за уметничко создавање и под влијание 
на формите на староградската архитектура во родниот крај. На 
оваа тема направени се два циклуса: „Струга во минатото“, од 
кој трнесетина дела се наоѓаат во Спомен-куќата во Струга, co 
повеќе цртежи, акварели и слики од Охрид, и втората те.матска 
целина - „Старата скопска чаршија" (1945-1956), co повеќе масла 
и цртежи (соп. Музеј на град Скопје).
Co работата на оваа тематика Ќоџоман ја изразува својата 
љубов за амбиентот во кој израснал, за питорескноста и етног- 
рафските вредности на мотивот, како и за строгите фор.ми на 
архитектурата. Тој co цртеж и боја внимателно и реалистички ги 
регистрира мотивите, co промените во разните временски перио- 
ди, внесувајќи го во нив начинот на чувствување II светлината на
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моментот на создавање. Оттука произлегува „визуелната исто- 
рија“ на градот, документарна и интимна истовремено. Во него- 
вите дела се среќаваме, co љубопитството за она што минало 

или се променило, co старите сокаци, ќепенци, малите „пјацети", 
како ги нарекува уметникот, чаршијата, старите занаети итн. 
Изборот на мотиви, и кога ги нема малите стилизирани човечки



фигури, индиректно сугерира хуманизиран простор предаден II 
co ликовната обработка, пред се топлиот колорит и начинот на 
нанесување на потезите.

Коџоман главно се придржува кон верното пренесување на 
мотивот и подобар е кога внесува повеќе атмосфера, послободен 
потег, а не се прпдржува строго до нлустративноста и извесната 
идеализираност во претставувањето (Родниот сокак, 1935, Кум- 
баров сокак, 1946, Куќата на Косте Милчин, 1946, Пред пионер- 
скиот дом, 1946, Куќата на Шантовци, 1949, Старата струшка 
чаршија, 1950).
Дуќанчињата во старата Скопска чаршија, иамиите и ановите, 
поголем дел изменети или веќе не постојат, се предадени во 
карактеристичните аглн, co колористичка патина и строга реа- 
листичка опсервацпја (Старо Скопје I, 1945, Старо Скопје, 1950, 
Кај Куршумли ан, 1947, Качари, 1947, Златари, 1950, Острачи, 
1952, Мотив кај Араста џамија, 1956 и др.). Староградската архи- 
тектура по своите расчленети кубични форми на моменти го 
поттикнала уметникот да создаде дело, како што е „Горна 
маала" од 1946 година, во кое се насетува извесна смирена 
посткубистичка органпзација на формите. Би ги споменал уште, 
пред се заради смирениот суптилен тоналитет, делата „Мотив 
од стара Струга” (1951), „Мотив од Скопје" (1953), како и 
„Сарачи I" (1956), дело кое има експресивен колорит. Забележано 
е досега дека, покрај историско-етнографскиот карактер на 
мотивите од старата чаршија, или куќите од Охрид, „Коџоман 
навлегол во фотографска точност на репродуцирање, кое како 
такво не е без квалитет".46 Но, исто така, за сличните мотиви 
постои и поинакво мислење, кое може да се прифати за опреде- 
лен дел творби: „Вангел Коиоман co умеење, мирно конструнра 
пејзажи видени во питорескните улици на Скопје и Струга.



Понеќогаш таа сигурност во постапката е сосема илустративна, 
површна и формално-туристичка идеја (Старата чаршија во 
Струга, Кујуниии во Скопје, Кон Бит пазар)“4’
Неговата сликарска постагцса „гравитира меѓу ликовната нара- 
ција и реалистичкиот третман на мотивот понекаде co еле.менти 
на импресионизам или експресија на формите",48 co што е близок 
на група македонски сликари кои работеле на слична тематика 
(Т. Владимирски, М. Шојлев, Д. Пандилов, А. Иваноски, Љ. 
Белогаски и др.)

Својата наклонетост кон ликовно претставување на стара архи- 
тектура, поизразена вр повоениот период ја изразува и низ 
повеќе дела создадени!за време на престојот во Париз во 1955 
година. Мотивите од овој град можат да се поделат на три цели- 
ни, според начинот на обработка: едната група се минијатурни, 
тонски вешто насликани, претстави на улички, co нагласен инти- 
мизам во доживувањето (Мотив од Париз IV и др.), потоа 
неколку творби во кои архитектурата е решавана co разиграни 
површини, колористички интензивни (Мотив од Париз VII) и 
дела во кои е доловено карактеристичното сивило на градот, co 
разиграни потези (Мотив од Париз соп. Уметничка галерија - 
Скопје).



Скопската катастрофа во 1963 година, кога градот беше разур- 
нат од снлниот земјозрес, беше од повеќе у.четници и на разли- 
чпт начпн ликовно предадена. Покрај бројните скици и цртежи, 
направени автентично, Коиоман, неколку години подоцна, спо- 
ред некои скици н сеќавања, создаде циклус творби наречен „26 
јули 63". Во нив, како „една неправилна архитектура на стра- 
вот”,4’ co интензивнпот колорнт и геометриските плошни фор- 
ми, уметникот ја стилизира II естетнзпра драмаи1чноста на 
доживувањето. Првпечатлнви се оние остварувања во кои 
солндно е спроведен линеарниот и плошен третман на формата, 

без дегализпрање на предметот. Но, во еден дел тоа се слики во 
коп „спорадично, голата акаде.мска дескрипцнја алтернира co 
елементп на фовисз нчкал а постапка, та дури и co некои згорнич- 
ни, секундарни белези на енформелот.”50 („26 јули 63", XVI. XXII 
п др. од 1965 година). Имеио во повеќе дела од овој цнклус 
Коиоман на рамната површина на сликата аплииира релјефни и 
пластичнн структурп кои на некој начин. тука фрагментарно, ја 
продолжуваат онаа линнја на негови интересирања за тактилна 

„апстракцпја”. прво во крајно редуцнраните гео.метриски 
мотпви во 1955 година, потоа повеќе сликн на тема „подводен 
свет" и „вселенски експлозии" од I960 година. Подоина, во 1974 
година, Коиоман изведе, во стакло-пластика, три големн 
внтражи co декоративни стилизирани мотиви (риби и др.) во рес- 
горанот на хотелот „Бисер" кај Струга, Во наредната, 1975 годи- 
на, Коцоман заедно co сликарите Теофил Шулајковски и Fleiap 
Дракулевски го направи големиот аголно поставен на две ѕидни 
површини, мозаик во шалтер-салата на новиге нростории на 
„Ју|обанка“ во Скопје. Тоа е прнмер на облагородување на 
работни простории co постојана фреквеннија на луѓе, постиг- 
нато co пријатните созвучја на гоновите (природни каменчиња- 
-црни, бели, зеленикави, кафеавп и окерести) и кружните ритми 
на фор.ми, плошно » апстрактно решени. Декоративната хармо- 
нија е основниот белег на оваа творба, како и на зграфитото 
изведено на гретот кат - во ходникот во истата зграда, но co 
поинтензивен колорит.51
На тој начин се заокружуваат мотивските, стилски и технички 
преокупации на Вангел Коиоман.
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ЗАКЛУЧОК

Животот и творештвото на Вангел Коџо.ман, поврзани во сво- 
јата меѓузависност, се согледуваат од денешно време од два 
аспекта: историски и уметнички.
Првиот аспект ја објаснува неговата пионерска улога како еден 
од основоположниците на современата македонска уметност. 
Имено, неговиот избор на сликарството како професионална 
определба претставува смел чекор во време кога тоа било нео- 
бично, речиси неможно, co оглед на крајно неповолните прилики 
во поделена, подјармена, разорена и неразвиена Македонија во 
првите децении на овој век. Потоа, Коиоман се вклучува, на свој 
начин, во актуелните текови на југословенската уметност од тре- 
тата деценија до повоениот период, формирајќи го своето сли- 
карство на искуствата на интимизмот, социјалната у.метност, 
како и на постимпресионизмот, фовизмот и експресионизмот. 
Исто така, поттикнат од тогашните прилики, Коиоман, почну- 
вајќи од триесеттите години како професор во Охридската гим- 
назија, ги поставува основите на ликовната педагогија во Маке- 
донија чии позитивни резултати се чувствуваат се до денеска. 
Вториот, уметнички аспект е значаен дотолку повеќе што го 
определува вистинското место и улога на Коџоман во совреме- 
ното македонско сликарство. Така, Коиоман остави вдахновени, 
виртуозни и проѕирни охридски мотиви во акварел, особено 
оние од 1937 и 1938 година, и на тој начин одигра основополож- 
ничка улога во македонското сликарство од овој вид, давајќи 
свој придонес и во југословенската уметност. Такво место зазе- 
маат уште Димитар Пандилов Аврамовски, Љубомир Белогаски 
II Димче Коцо од предвоениот период.
Значењето на Коџоман како сликар се огледа пред се во способ- 
носта да ги одмери сопствените можности, да асимилира еле- 
менти од модерната уметност прилагодувајќи ги на сопствениот 
темперамент и уметничка природа. Оттука произлегува онаа 
карактеристична робусност и примитивизам во изразот, близок 
на некои дела на Лазар Личеноски, што заедно co препознатли- 
воста на мотивот, боите и други елементи зборува за еден вид 
сликарство инспирирано од сопственото поднебје. Освен солид- 
ните женски актови во масло од 1929-1930 година, тоа особено 
доаѓа до израз во портретите (Женски портрет, 1935, Портрет на 
мојата мајка 1,1935 и др.), пејзажите (Селото Пештани, 1932, 
Долап, 1940, Чунови II, 1940, Чунови III, 1948. и тн.), мртвата 
природа (Мртва природа, 1956 и др.) и тн.
Во исто време co извесното ослободување на потегот и бојата во 
дела кои имаат интимни камерни белези (Автопортрет II, 1930, 
Минијатурен женски акт, 1940, итн.) Коиоман обработувал и 
социјални, мотиви пејзажно сликарство co слични (пост) импре- 
сионистички својства. Всушност, нашиот уметник покрај извес- 
ната строгост и систем во работата најчесто остава да го обзе- 
мат моментните расположенија и состојби, применувајќи непос- 
редно еден вид сликарски пристап во различни мотиви (Грнчар, 
1946, Пченка, 1946, Мртва природа co дуњи, 1948, Мотив од 
Скопје, 1953, особено Автопортрет III, 1940, Чунови 1,1940 и.др.) 
Робусните форми некаде се потенцирани co интензивирање на 
бојата во еден вид сликарство co контролирани фовистички и 
експресивни белези (Охридски полјак, 1937, Ноќен чувар 1935, 
особено Автопортрет IX, 1955, Мотив од Прилепско I, 1956, 
Мртва природа, 1956, Мотив од Париз, 1955, Сарачи I, 1956, 
Мотив од Црн Дрим, 1956, „26 јули 63“ XXII, 1965 и др.) извршу- 
вајќи во некои мотиви стилизација на формата во манир на изве- 
сен реалистичен посткубизам, (Пензионер, 1958, Крај Вардар II, 
1970) или колористичка експресивност (Пожар во Скопскиот 
парк, 1964), co што Коџоман внесе лична варијанта на овие стру- 
ења во современото македонско сликарство. Тоа се поврзува и 
разликува од некои дела и од творештвото на останатите маке- 
донски предвоени сликари (Н. Мартиноски, Д. Пандилов, Л. 
Личеноски, Т. Владимирсќи, Љ. Белогаски, В. Поповиќ-Цицо и 
тн.), формирајќи ја поцелосната претстава за современото маке- 
донско сликарство. Коџоман е во редот на оние уметници кои го 
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збогатија co нови елементи и изразност нашето сликарство, 
оставајќи дела co антологиски вредности. Тоа се пред се слики- 
те: Чунови I, Автопортрет III од 1940 година, потоа Планинскн 
пејзаж и Пченка од 1946 година, Мотив од Прилепско I од 1956 
година, особено Пензионер од 1958 година.
Следејќи го творештвото на Коџоман од неговите почетоци во 
дваесеттите години, создавањето и педагошка дејност во Охрид 
(1931-1938), како и белградскиот период (1938-1945), потоа годи- 
ните на социјалистичкиот реализам во Скопје (1945-1950), осо- 
бено творечката обнова до крајот на педесеттите години, може 
да се каже дека станува збор за ангажирана активност која 
остава забележливи траги во современата македонска уметност 
N култура. Co најдобрите остварувања Коџоман се вклучи во 
онаа група најстари уметници кои придонесоа македонското 
сликарство да ја доживее својата зрелост и уште во предвоениот 
период да фати чекор co движењата во југословенската умет- 
ност, што е прв чекор за достигнување пошироко значење.
He би биле целосни кога не би се укажало на социолошкиот 
аспект на делото на Вангел Коџоман, во смисла на постепено но 
уверливо постигнување комуникација и сообразеност на него- 
вите дела, особено од последниве неколку децении, co афините- 
тот и наклонетостите на еден поширок општествен слој, чиј 
естетски вкус егзистира паралелно co другите настојувања во 
нашата средина.
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Vladimir VELlCKOVSKl

La vie et l’oeuvre de VANGEL KODZOMAN 
(ne a Struga en 1904 dans une famille d’artisans) suit le 
chemin de la generation fondatrice des peintres 
macedoniens. Le travail de lartiste est lie aux debuts et 
au developpement de lart moderne macedonien de la 
fin des annees Vingt et surtout des annees Trente de ce 
siecle. C’est dans cette periode qu'il termine avec succes 
ses etudes a 1’Ecole des Beaux-Arts et au Cours superi- 
eur Academique a Belgrade; Le travail createur de 
Kodzoman se deroule, d'une Intensity et d’un volume 
variables, au cours de plus de cinq decennies. C’est une 
periode d’importants evenements historiques au cours 
desquels le people macedonien lutte pour son emanci
pation nationale et culturelie. La guerre de liberation 
nationale qu'il mene ensemble avec les autres peuples 
yoogoslaves, apres de longs siecles d’esclavage, lui 
apporte la liberie politique et nationale et pose les fon- 
dations a 1’epanouissement de sa culture nationale.

L'activite artistique de Kodzoman, aux traits de 
pionnier, est tissee dans la recente histoire cylturelle de 
la Macedoine. Mais, il est aussi I'anneau de liaison, sui 
generis, entre 1’ancien et le nouveau, entre la tradition 
nationale et les cours modernes dans Part. Par ses 
efforts createurs il reflete les periodes de transition dans 
notre histoire culturelie entre les deux guerres mondia
les et apres la liberation en 1945.

Kodzoman fait partie de la pleiade d’artistes 
macedoniens a laquelle appartiennent aussi. N. Marti- 
noski, L. Licenoski, D. Pandilov, ainsi que T. Vladimir
ski, V. Popovic-Cico, Lj. Belogaski et autres, qui, par 
['introduction de nouveaux cours dans la peinture, ont 
pose les bases de Part moderne macedonien, traversant 
differentes contradictions sur son court chemin de 
developpement. L’oeuvre de Kodzoman dans la peri
ode avant la guerre est variee, elle est marquee de certa
ins changements, mais aussi de certaine stagnation au 
debut des annees 30 et surtout au cours de la Deuxieme 
guerre mondiale, pour prendre un essor apres la libera
tion et pour atteindre une continuity et un affermisse- 
ment de ses tendences, recherches et essais precedents.

Le choix de la peinture comme profession 
represente un pas hardi de Kodzoman dans une peri
ode ou cela a ete non settlement inusite, mais presque 
impossible, a cause des circonstances extremement 
defavorables dans les premieres decennies de ce siecle 
en Macedoine divisee, subjuguee, devastee et sous 
developpee. Kodzoman s’inclut, de cette maniere, dans 

les cours actuels de Part yougoslave depuis la troisieme 
decenniejusqu'a la periode apres la guerre, tout en for
mant son art pictural sur les experiences de Pintimisme, 
de Part social, de meme que sur cel les du (post) impres- 
sionisme, du fauvisme et de Pexpressionisme. Suscite 
par des circonstances, Kodzoman, a partir des annees 
Trente, comme professeur au Lycee d’Ohrid et ensuite a 
la Haute ecole d’instituteurs a Skopje (jusqu' a 1952), 
dresse les bases de la pedagogic picturale en Macedoi
ne, dont les effets positifs se sentent toujours.

Outre Pimportance historique, l’oeuvre de Kodzo
man a sa valeur artistique qui determine son role et sa 
place dans Pactuel art pictural macedonien. Kodzoman 
nous a laisse des motifs d'Ohrid en aquarelle transpa
rent^ riches en esprit et d’une rare virtuosite (surtout 
ceux de 1937 et 1938) et se montre ainsi le fondateur de 
la peinture macedonienne de ce genre, tout en dormant 
sa contribution aussi a Part yougoslave. Ce role revient 
egalement a D. Pandilov, Avramovski, Lj. Belogaski et 
D. Koco, tous de la periode d’avant la guerre

(/importance de Kodzoman comme peintre se 
trouve avant tout dans sa capacite de mesurer ses possi
bility, de pouvoir assimiler les elements de Part moder
ne, tout en les adaptant a son propre temperament et a 
sa propre nature artistique. D'oii cette robustesse 
caracteristique et ce primitivisme d’expression, proche 
a certaines oeuvres de Lazar Licenoski, ce qui, avec la 
reconnaissance du motif, des couleurs et des autres 
elements, nous revele un art pictural inspire du sol 
natal.

Outre les nus de femme en huile de 1929-1930, cet 
art est surtout expressif dans les portraits (Portrait de 
femme, 1935, Portrait de ma mere I, 1935, et autre), 
dans les paysages (Le village de Pestani, 1932, Dolap, 
(Roue d’irrigation) 1940, Barques 11, 1940, Barques 111, 
1948, etc.), la nature morte (Nature morte, 1956, et aut
re), etc.

En meme temps avec une certaine liberation du 
trait et de la couleur dans les oeuvres aux traits intimes 
(Autoportrait IL 1930, Nu de femme en miniature, 
1940, etc.), Kodzoman a elabore aussi des motifs 
sociaux, le paysage, aux memes qualites (post) impressi- 
onistes. En effet, notre artiste, a part une certaine 
severite et un systeme de travail, le plus souvent se 
laisse aux humeurs et etats momentanes, en appliquant 
directement la meme approche picturale dans differents 
motifs (Potier, 1946, Mais, 1946, Nature morte aux 
coings, 1948, Motif de Skopje, 1953, surtout Autopor
trait III, 1940, Barques, I, 1940, et autres). Les formes 
robustes sont parfois mises en valeur par 1’intensite des 
couleurs dans un genre de peinture aux caracteristiques 
fauvistes et expressionistes controlees (Garde 
champetre d'Ohrid, 1937, Gardien de nuit, 1935, sur
tout Autoportrait IX, 1955, Motif de Prilep 1, 1956, 
Nature morte, 1956, Motif de Paris, 1955, Saraci I. 
1956, Motif du Drim Noir, 1956, ..Le 26 Juillet '63" 
XXII. 1965, et autres), par une stilisation de la forme 



dans certains motifs a la maniere d'un certain postcu- 
bisme realiste (Retraite, 1958, Pres du Vardar II, 1970) 
au d’une expressivite coloree (Incendie dans le Parc de 
Skopje, 1964), ce qui represente la variance personnelle 
de Kodzoman dans les courants actuels de la peinture 
macedonienne. L’oeuvre de Kodzoman se lie, mais en 
meme temps differe de l’oeuvre des autres peintres 
macedoniens d'avant la guerre, tout en formant 1’image 
plus complete de 1’actuelle peinture macedonienne. 
Kodzoman se range parmi les artistes qui ont enrichi, 
par elements nouveaux et par une expression nouvelle, 
notre peinture, en nous laissant des oeuvres d’une 
valeur anthologique, telles: Barques, I, Autoportrait III 
de 1940, ensuite des paysages de montagne et Mais de 
1946, Motif de Prilep I de 1956, surtout Retraite de 
1958.

Tout en suivant l’oeuvre creatrice de Kodzoman, 
a partir de ses debuts dans les annees Vingt, son activite 
pedagogique a Ohrid (1931-1938), la periode a Bel
grade (1938-1945), les annees du realisme socialiste a 
Skopje (1945-1950), notamment le renouveau createur 
jusqu’a la fin des annees cinquante, nous pouvons dire 
qu’il s’agit la d’une activite engagee qui a laisse des tra
ces visibles dans 1’art contemporain macedonien et 
dans la culture macedonienne en general. Par ses meil- 
leures realisations, Kodzoman appartient a ce groupe 
d'artistes de 1’ancienne generation qui ont contribue a 
la maturite de la peinture macedonienne et qui lui ont 
assure, dans la periode avant la guerre deja, sa marche 
au sein des courants de Part yougoslave, ce qui un pre
mier pas vers Pacquisition d’une plus large importance.



ХРОНОЛОГИЈА

1904 - Вангел Коиоман роден на 14.02 во Струга од татко Ѓорѓи, 
мајстор-терзија од Струга и мајка Пандора - домаќинка 
од Охрид.

1914-16 - го завршува основното училиште во Струга и I клас 
прогимназија. Учењето го прекинува заради лошите 
условп во времето по избувнувањето на Првата светска 
војна. По нејзиното завршување, 1918 година тој го про- 
должува школувањето во новоотворената српска проги.м- 
назпја во Охрид. Бил на кондураџиски занает кај мајстор 
Ристо во Струга.

1923- 24 - Во месец јуни 1923 г. група ученици, меѓу кои и Вангел
Коџоман, од охридската гимназија го формираат фудбал- 
скиот клуб „Црн ДрихГ во Струга. Активен е во ликов- 
ната и драмската секција, потоа во хорот и оркестарот. Во 
1923-24 г. матурирал во охридската гимназија. Љубовта 
кон цртањето, пројавена за време на детството, доаѓа до 
израз во портретирањето на соучениците во гимназијата. 
Се одушевува од нашето средновековно фреско сликар- 
ство »-иконопис. Истовремено му помага на татко си во 
дуќанот.

1924 - Се запишува во државната Уметничка школа во Белград, 
врз основа на приемен испит.

1924- 28 - Го завршува наставничкиот оддел на Уметничката
школа во Белград. Првите поуки ги добива од проф. Б. 
Вукановиќ, потоа, во втора и трета година посетувал 
часови кај проф. Љ. Ивановиќ, кој одиграл значајна улога 
во неговиот развој, кај проф. И. Шобаиќ часови по вечерен 
акт и цртеж и во четврта година, повторно кај Б. Вукано- 
виќ, добива часови по акварел-негова омилена техника. 
Тогаш за прв пат ја открил и почувствувал бојата. Во чет- 
вртата година се запознава co Л. Личеноски.

1928 - Го продолжил студпрањето на двегодишниот акаде.мски 
курс за „чиста уметност" кај проф. Милан Миловановиќ 
кој предавал сликање во масло. Коиоман му бил асистент

Панорама на Струга - во 1922 год.

В. Коиоман co родптелите и сестрпте во Струга 1919 г. 
Струга во 1922 г.

Членовите на младинскпот оркестар во О.хрпл 1924 г. (Коиоман трет од 
лево сели)



Tn mot на првиот фудбалски клуб во Струга 1923 г. (Коцоман прв од лево 
стои)

на својот професор на втора година од академскиот курс. 
Посетувал два семестра курс по скулптура кај проф. П. 
Палавичини. Co група колеги има покус студиски престој 
во Италија (Фиренца, Ри.м, Венеција). Се воодушевува од 
делата на Ботичели, Тинторето, Тицијан и др.

1929 - Излагал, како гостин, на II есенска изложба на сликар- 
ските и вајарските дела на белградските уметници во 
Уметничкиот павилјон „Цвнјета Зузориќ" во Белград. Тоа 
му е прв настап како ликовен уметник. За време на шес- 

В. Коиоман и Л. ЈЈпченоскп во струшката чаршпја 1926 г.

тгодпшното школување во Белград Коџо.ман се занимава 
сохпорт, посетува школа за модерни игри, театарскп пре- 
тставп, концертп н тн. Стекнатите знаења тој ги пренесува 
во Струга за време на летните распусти.

1930 - Успешно се претставува на II пролетна изложба на сли-
карскп и вајарски дела на југословенските уметннци во 
Белград. Во критиката е забележано дека Коиоман го 
излага првото дело.

1931 - 11 ноември, по отслужувањето на деветмесечниот воен
рок во Сараево, стапува на служба како ликовен педагог

Група студентп co проф. Милан Мпловановчќ (во средпна) 1929 г. Покрај 
Коиоман (прв од лево стои) тука се п Боднаров, Вукотпќ п други



В. Коиоман во Уметнпчката школа во Белград 1930 г.

во охрпдската гимназија - професор за предметот цртање 
co кадиграфија. Од 1931-35 г. бил суплент приправник во 
гимназијата. Во Oxpiu преку летото се среќавал co коле- 
гнте слнкари - Л. Личеноски, Љ. Ивансвиќ. Се запознал н 
co белградскиот публицист С. Јовановиќ. Тне му помог- 
нале да ја превладее привремената пасивност во создава- 
њето, и го поттикнувале да се подготвува за самостојна 
изложба. Се воодушевува од европските класични и 
барокни мајстори, особено од импресионистите и постим- 
пресионистнте.

1932-33 - во летото следел археолошки курс во Белград и посе- 
тувал археолошки локалитети во Србија.

1933 - и.мал ателје во охридската гимназија . Интензивно соз-
дава платна co разни мотиви: портретн, мртви природи, 
пејзажи, предели од Охрид » Струга. Личеноски пишува за 
неговата активност во тоа време.

1934 - станал член на Здружението на српските ликовни уметни-
ци.

1935 - работел на темата „Архитектурата и живописот на 
црквата Св. Софија во Охрид“ co која го положил профе- 
сорскиот испит во Белград.

1936 - од оваа година до пред војната учествувал на повеќе про-
летни изложби на сликарски и скулпторски дела на југос- 
ловенските уметници и на есенските изложби на белград- 
ските уметници во Белград.

1937 - учествува на изложбата на независните сликари во Бел-
град наречена „бојкоташка".

1938 - ја отвора првата самостојна изложба во Скопје организи-
рана од Друштвото на љубителите на уметноста „Јефи- 
мија“ (3-13.04.) Изложбата ја отворил д-р Франце Месес- 
нел а била приредена н литературна вечер co чајанка, на 
која свои песни читале прогресивни поети. Ликовната 
критика позитивно ја оценила изложбата, посебно пре- 
тставените акварели.

1938-39. - во Белград добива место како професор по ликовно 
воспитание во седмата машка гимназија. Во Белград оста- 
нува до 1945.

Група студентп на У.иетнпчката школа во Белград 1926 г. Меѓу другите 
(уметникот е седмиот рд десно, во третиот ред стоп) се наоѓаат повеќе 
прзнатиуметниип (Лчченоскп, М. П. - Барили, Л>. Ивановпќ. Т. Росандпќ, 
Ѓ.А.- Кун, М. Томпќ, В. Чохаииќ, А. Кумрнќ, X. Куленовпќ, 3. Поповнќ и 
друш)



1939 - учествувал на „Салонот на независните уметницн". Во
еден извештај на Командата на III армиска скопска 
област, под точка 3 за противрджавни дела (30.08.1939) 
стоп: „На терпторијата на Вардарска бановина, т.е. диви- 
зиска област на 19 август во хотелот „Турист" во Струга 
на една веселба во 23,15 часот, почнале да се пеат маке- 
донскв песни. ..Еден од учесниците бил Коиоман.

1940 - учествувал на „Салонот на независните уметници" во
Белград (единствен претставник од Македонија) заедно co 
Хегедушпќ, Кун, Барух, Шеремет, Димитриевиќ и др.
Во летните месеци во Струга учествувал во културно-за- 
бавннот и спортскиот живот. Формирал и младински там- 
бурашки оркестар што свирел на прнредби. Бидејќи во 
Белград во школата за танц стекнал право да учи други, 
тој во Струга собирал младинци и ги учел да играат 
модерни игрн. Понекогаш доаѓал и до судрување co 
режимските власти.

1941-45. - за време на окупациЈата бил ликовен педагог во Бел- 
град co намалена творечка дејност. Во месец октомври, 
неколку дена по ослободувањето на Белград, стапил како 
воен слпкар на должност шеф на Одделот за пропаганда 
при Главниот штаб на Македонија за ширење на ликов- 
ната уметност во војската и народот на која останал шест 
месеци, до 1.06 1945. По демобилизирањето, кон крајот на 
септември 1945 г. доаѓа во веќе ослободено Скопје каде се 
вработил како професор во Средната художествена школа 
која во 1948 г. го добива називот Училиште за применета 
уметност. Таму работи до 1952 година. Василие Поповиќ- 
Цицо во 1945 г. ја создава карикатурата „Професори од 
Уметничкото училиште".
Коџоман е еден од основачите на Друштвото на ликов- 
ните уметници на Македонија во Скопје и долгогодишен 
член на неговата управа. Од 1945 г. учествува на излож- 
бите на ДЛУМ во Скопје и во земјата, на разни тематски 
изложби ит.н. По ослободувањето на Скопје стапил во 
брак co другарката од белградската гимназија - Рада од 
Крагуевац, и од тој брак има два сина - Ѓорѓи - лекар и
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Уметникот(во средина седи) co група деца од ученичкпот интернат /934- 
1935 г.

Фотокопија од корииата на каталогот за изложбата на незавнсните слика- 
ри, наречена „бојкоташка" во Белград 1937

Милош - CJIIKUp.
1947 - прв делегипан a.icii аа ДЛУМ на основачкото Собранпе . 

на СЛУЈ во 3ai рс-Ѕ.
Во периодоз 1.о 'оцреа.шзмоз во југословенската умет- 
ност (1945-1950) Коџоман создал дела кон крн»иката не ги 
при.ма добро.

1952 - започнал да рабоч! како професор на Впшата аедагошка
школа во Скопје, каде што предавал, до 19 '2 г., слпкар- 
ство II методика на лпковното воспитување.
Основач ,на лпковната група нри Педагошка1а школа во 
Скопје II учптел на повеќе генерации младп македонскп 
уметнпцн н ликовни педагози кои денес дејствуваат нпз 
целага наша Република.

1953 - Заедно co Лнченоски u Маргпноски ја претставувал маке-
донската лпковна уметност на големата пзложба „Поло- 
внна век на југословенското слпкарство 1900-1950” во 
Модернага га.зерија во Загреб. Критпката го забележува 
негово1о учество на ДЛУМ-овите изложби во Белград п 
гн.

1955-56 - пмал четпрпмесечен студиски престој во Париз. Нај- 
често го посегувал музејот „Лувр” и правел бројнп скпци 
п цртежп, како и неколку платна, копии од старите мај- 
сторп (Рембрант, Делакроа, Жерико, С. Роза, Бурдел, 
Роден п др.). Во неговиот Дневник ќе запнше: ,.По престо- 
јот во метрополата монте настојувања стануваат се 
посмели и поафирмативни, co извесно надградување и 
формнрање во з воречкпот пнстинкт."

1958 - во Скопје е органпзирана неговата самостојна јубилејна 
пзложба - по повод 25 грдпнн лпковна п педагошка деј- 
ност. Крптпката дава најцелосно дотогаш објаснување п 
сог.зедување на гворештвото на Коџоман.



Факсимпл од барањето на Коиоман од 1937 г.. Друштвото на пријателите 
на уметнос^а „Јефимија "да му органпзира самостојна (тогаш колектнвна) 
изложба во Скопје

1960 - започнал да ги пишува автобиографските белешки (до
1975 г.)

1961 - Отвора ретроспективна изложба (1933-1961) во Струга.
1962 - во Струга ја организирал тематската изложба „Струга во

минатото".
1969 - ја добил Октомвриската награда на СР Македонија за 

животно дело.
1972 - во Скопје ја отворил тематската изложба „Старата скоп- 

ска чаршија". Се пензионира. Го добива почесното звање 
на заслужен ликовен педагог на Југославија.

1974 - во новоотворениот хотел „Бисер" кај с. Калиште на
Охридското езеро ја отворил ретроспективната изложба 
(1931-1974), од која преку 30 дела се наоѓаат во трајна соп- 
ственост на овој објект. Во Струга ја отворил постојаната 
тематска изложба-легат „Струга во минатото", с.местена 
во Спомен-куќата на Вангел Коиоман, co околу 30 масла и 
акварели.

1975 - ја добил Ноемвриската награда на Струга.
Во рамките на Караванот на нациите во Торонто (Канада) 
отворил самостојна ретроспективна изложба. Станал 
дописен член на МАНУ. Од 1981 година е редовен член. За 
време на едномесечниот престој во Лондон (март) ја 
видел Тарнеровата ретроспектива. Повторно го восхиту- 
ваат делата на Роден, Гоген, А. Лот, Брак...

1979 - ја добил наградата АВНОЈ за општо значење за развито- 
кот на СФРЈ во областа на ликовната уметност (сликар- 
ство)

1981 - ја добил наградата „13 Ное.мври" - на град Скопје за 
тематската изложба „26 јули 63".

6Х

Коиоман во белградското ателје 1940 г.

Коиоман- во средината стои, co група колеги на нзлет во Венеиија 1953 г.



Коио.иан co група колегн и студенти во посета на изложбата на Хенри Мур вр Белград 1955 г.





САМОСТОЈНИ ИЗЛОЖБИ:

1938. Каталог радова колективне изложбе Ваниела Коиомано- 
виќа академског сликара
од 3 до 13 априла 1938, Скопље (Основна школа Цар 
Душан, во организација на „Јефимија")
(Од број 1 до 32 изложил платна: Чича Љуљко, Охридски 
алас, Охрндски алас, Охридски пољак, Портрет девојчице, 
Портре моје мајке.Портре моје сестре, Портре Охриџанке, 
Портре девоЈке, Студија главе, Студија главе, Студија Ma
ae, Женска глава, Аутопортре, Аутопортре, Каменоресци, 
Разговори на плажи, Разговори на плажи, Цвебе, Цвебе, 
Ueehe, ЦвеКе, ЦвеИе, Рибе, Мртва природа, Поглед на 
Галичицу, Поглед на Охрид, Поглед на Охрид, Јесен у 
Охриду, Јесен у Охриду, Раскрсница, Продавачице треша- 
ња; број 33-56 Акварели)

1958, Вангел Коџоман (1933-1958), изложба по повод 25 годишни- 
ната од ликовната и педагошката дејност (текст Д. Коцо) 
Уметничка галерија, Скопје, 31.08-30.09 1958.
(масла: Скопски парк, 1944, Скопски парк, 1944, Портрет 
на другарот Л. Колишевски, Портрет на жена ми 1945, 
Портрет на жена ми 1956, Мотив од прилепско 1956, 
Мотив од прилепско 1956, Автопортре 1930, Автопортре 
1957, Автопортре 1951, Вршидба 1945, Вршидба 1947, 
Буњаковец 1947, Село Пештани (охридско) 1932, Мртва 
природа 1935, Мотив од Струга 1940, Охридска улица 
1936, Мотив од струшко 1940, С. Горно Нерези 1945, 
Портрет на проф. Б.Д.. 1945, Илинденец 1945, Автопор- 
трет 1940, Жетва 1945, Сончогледи 1946, Скопски парк 
1952, Мотив од струшко 1954, Чннарот во Охрид 1946, 
Поглед на Охрид 1954, Јелак на Попова шап&а 1952, Сон- 
чогледи 1956, Село Глумово 1949, Отешево 1950, Мотив од 
Охридско Езеро 1946, Портрет на девојка 1955, Во ателје 
1951, Припрема за риболов 1956, Цвеќе, По враќање од 
риболов 1956, Портрет на мајка ми 1946, Портрет на 
Мики 1958, Предвечерие 1957, Припрема за риболов 1951, 
Две петлиња, Цвеќе, Езерско крајбрежие 1952, Париски 
антиквитети 1955, Портрет на мајка ми 1935, Во ателје 
1956, Низ реката Црни Дрим, Портрет на старец 1935, 
Старата чаршија во Струга 1950, Старо Скопје, Старо 
Скопје, Старо Скопје, Старо Скопје, Поглед на Охрид, 
Пристаништето во Охрид 1945, Две братчиња 1933, На 
гумно, Уплашени коњи 1958, Мртва природа, Охридски 
пастрмки, Охридски силуети, Пољак 1943, Охридско утро, 
Пиперки, Реката Вардар, Реката Вардар, Мртва природа, 
Жетва, Афион, Јаз на Вардар, Кон Отешево, Мртва приро- 
да, Жетва, Афион, Јаз на Вардар, Кон Отешево, Мртва 
природа, Низ реката Црни Дрим, Вардар, Реката Треска, 
Мотив од скопско поле, с. Вевчани (Струшко) 1946, Мотив 
од село Пештани, Канео-Охрид, Мотив од струшко, Пен- 
зионер, По зајдцсонце, Пред зајдисонце, Риби, Мало use- 
re, Автопоргрет-креда, Париз. Мост на Сена од Париз, 
Бадеми, Цвеќе, Скопски парк, Мртва природа. Париска 
глумица 1955, На пазар во Струга 1940, Одмор 1940, 
Мртва природа, Париска боемкиња, Ослободување на 
Скопје-скица, Цвеќе, Мртва природа, Свети Наум, Вар- 
дар, Од моето ателје, Одмор 1954, Цвеќе, Цвеќе, Цвеќе, 
Горица-Охрид, Дрвја, Стари Париз, Портрет на човек-ко- 

пие по Ел Греко, Шопен-копие по Делакроа, X. Стофелс- 
копие по Рембрант, Река Треска 1945, Мотив од струшко
1945, Мртва природа; СКИЦИ-креда: Аквариум I, Кон 
зимоиште, Аквариум II; АКВАРЕЛИ: Старо Скопје 1945, 
Мотив од Јадран 1948. Вкупно 127 дела и каталбг co 7 реп- 
родукции)

1961. Вангел Коио.ман, ретроспективна изложба (Народен музеј) 
Струга, 25.06-25.07 1961. (текст Н.П. Този), (50 дела » 3 
репродукции)
(масло: Портре на девојче 1933, Женски портрет 1935, 
Уплашени коњи 1958, Портре на мојот син 1955, Мртва 
природа 1956, Чаршијата во Струга 1937, Портре на 
мојата мајка 1935, Мотив од скопско I960, Нагу.мно 1955, 
Аутопортре 1957, Пазарен ден во Струга 1950, Поргре на 
мојага мајка 1947, Илинденец 1945, Цвеќе 1958, Мотив од 
Богомила I960, Мрзва природа 1956, Рибари 1954, Жетва
1953, Крај Дрим 1937, Нашиот сокак 1935, Крај Вардар
1954, Мотив од прилепско 1956, Имарет-Охрид 1957, На 
пазар во Струга 1946, Пристаништето во Охрид 1945, 
Мотив од Калишча 1954, Боемкнња 1957, Стариот Париз
1955, Мотив од Богомила I960, Пролет под Љуботен 1961, 
Жетва во струшко I960, Низ Црни Дрим I960, На Вардар 
I960, Женски портрет 1945, Мотив од струшко 1948. Оте- 
шево 1954, Портрет на пензионерка 1959. Портрет на дру- 
гарот Лазо 1951, Низ Црни Дрим 1958, На колие 1956, „II 
октомврп" 1950, Пред зајдисонце 1958, Вевчани 1946, Пен- 
зионер 1957, Силуета на Охр. кале 1954, Портрет на Мики 
1953, Жетва (минијатура) I960, Од Скопскиот парк (мини- 
јатура) 1956, Минијатура I 1955, Минијатура 11 1955)

1962. Вангел Коиоман, тематска изложба Струга во минатото, 
Народен музеј Струга, 26.08-23.09 1962. (текст Јован 
Поповски), излагаии се 30 дела.
(Чаршијата во Струга 1937. Крај Дрим 1937, Пазарен ден 
во Струга 1952. Чаршијата во Струга 1950, Нашпот com-
1947, Горна маала 1 1946, Горна маала II 1949, Com 1 
1950, На Дримот 1938, Кубаров сокак 1940, Куќага на 
Ј.Калајип 1940, Сокакот на Миладиновцн 1940, Долна 
маала I 1940, Конграсти 1946, Куќата на Милчиновии
1946. Куќата на Шараиијата 1946, Долна маала II, 1946, 
Сокак 11 1940, Горна маала III 1946, Саат кулата 1930, 
Крај Дрим 1930, Мостот 1930, Даљаните 1933, Пазарен 
ден-скнца акварел 1934 Куќата на Таеица-акварел 1937, 
Вакувската куќа 1945, Турска маала 1 1933, Турска маала 
11 1945, Турска маала 111 1940, Турска маала IV 1935.)

1972. Вангел Коиоман. Сгара скопска чаршија. Центар за кул- 
тура и информации на град Скопје, 3.04-12.04 1972.

(текст Крум Томовски, 40 дела, 11 репродукции)
(масла: Кај Куршумли ан 1946, Поглед на Стара чаршија 
1946. Сарачн 1947, Качари 1947, Мотив од Стара чаршија
1948, Мотив од Стара чаршија 1948, Златари 1950. Кај 
чешмата 1950, Јорганџии 1950, Ќурчии 1950, Магаци^ до 
Куршу.мли ан 1950, Златари 1950, Кожувари 1950, Г1ред 
Безистенот 1950. Под Мустафа-пашпна иамија 1951,  
Мотпв од Стара чаршпја 1951. Мотив co Мустафа-пашниа 
иамија 1951, Стара чаршнја 1952, Мотив од Стара чар- 

*



шија 1952, Оштрачи 1952, Мотив од Стара чаршија 1954, 
Качари 1954, Магацини 1954, Кај Араста иамија 1954, 
Мотив од Стара чаршија 1954, Белградска улица 1956, 
Мотив од Стара чаршија 1956, Сарачи 1956; ЦРТЕЖИ: 
Диптихон 1941, 1966, Стара чаршија-акварел, Бит-пазар 
1946, Мотив од Старо Скопје 1946, Мотив од Старо 
Скопје 1947, Поглед на Саат Кула 1947, Топаана 1948, Зла- 
тарите 1950, Мустафа-пашина иамија 1953, Стара чаршија
1953.)

1974. Ретроспективна изложба Вангвл Коиоман 1931-1974, хотел 
„Бисер" кај с.Калишта-Струга, 30.06-31.10 1974.
(текст Нико Този, 6 репродукции, 40 дела)
(масла: Охридски пастрмки 1956, Предачка 1973, с. Глобо- 
чица 1946, Низ реката Црни Дрим 1956, Струга во мина- 
тото 1946, Стара Струга 1946, Струга во минатото 1939, 
Даљаните во Струга 1932, Мотив од Калишта 1969, Св. 
Танасија co езерото 1947, Свети Танасија 1947, Пнперки 
1970. Два чуна 1940, Струга во минатото 1940, Жетва во 
струшко 1969, Стара струшка чаршија 1939, Стара Струга 
1946, На даљани 1931, Низ реката Црни Дри.м 1957, Црни 
Дрим 1959, Чунови » мрежи 1950, Реката Црни Дрим 1967, 
Низ реката Црни Дрим 1965, Вршење 1940, Биволици 
1940,' На колце 1947, Македонско оро 1974, Стара Струга 
1946, Црнн Дрим 1958, Мали Дрим-Струга 1973, Низ 
реката Црни Дрим 1970, Цвеќе 1969, Задругарка 1946, Низ 
реката Црни Дрим 1970, С. Вевчани 1940, Црни Дрим 
1940, Црквата Св. Богоројца 1940, Мотив од с. Радожда 
1938, Мотив од Св. Наум 1946, Панорама иа Манастироз 
Св. Богородица 1937.)

ПОСТОЈАНА ТЕМАТСКА ИЗЛОЖБА
СТРУГА ВО МИНАТОТО"

легат на авторот Вангел Короман, Спомен куќа во Струга 
озворена на 8.11 1974. (текст Крум Томовски, 6 репродук- 
ции, 30 дела)
(масла: Чаршијата во Струга 1937, Крај Дрим 1937, Паза- 
рен ден во Струга 1952, Чаршијата во Струга 1950 , 
Нашиот сокак 1947, Горна маала I 1946, Горна маала II 
1949, Сокак I 1950, На Дрим 1938, Кумбаров сокак 1940, 
Куќата на Ј. Калајци 1940, Сокакот «а Миладиновци 1940, 
Долна маала I 1940, Контрасти 1946, Куќата на Милади- 
новци 1946, Куќата на Шараиијата 1946, Долна маала II 
1946, Сокак II 1940, Горна маала Ill 1946, Саат-кулата 
1930, Крај Дрим 1930, Мостот 1930, Даљаните 1933, Паза- 
рен ден-скица акварел 1934, Куќата на Тасица-акварел 
1937, Вакувската куќа 1945, Турска маала 1 1933, Турска 
маала II 1945, Турска маала III 1940, Турска маала IV. 
1935,

1975. Ретроспективна изложба на Вангел Коио.ман, 1937-1975 
Торонто, приредена во ра.мките на караванот на нациите 
22 јуни - 1 јули 1975.
(текст Антон Павлов, 4 репродукции, 30 дела)
(масла: Стара скопска чаршија (јорганџии), Мотив од 
прилепско, Мотив од Охрнд, Пролет на Шар планина, 
Шар планина, Струга во минатото I, Струга во минатого 
II, Стара скопска чаршија (кожухари), Стара скопска чар- 
шија, Жетва во скопско) Струшки рибари, Стара скопска 
чаршија (сарачи), Стара скопска чаршија (острачи).Стара 
скопска чаршија (качари), Стара скопска чаршија 
(бојацни), Скопје во минатото (леблебеиии), Жетва во 
битолско, Охридско езеро I, Охридско езеро II, Поглед на 
охридското кале, Куќа од минатото на Охрид, Манастир 
Свети Наум, Манастир Свети Јован Бигорски, Гумно кај 
струшкото крајбрежие, Охрид во минатото, Стар дел на 
Охрид, Стара охридска архитектура, Поглед на охрид- 
ското езеро. Македонско оро.Тетовски јаболка)

1976. Вангел Коџоман, регроспектнва 1928-1976, МСУ, Скопје, 
6.10-6.11 1976. (текст Љубица Дамјановска, 88 репродук- 
ции, список на самостојни изложби, групни изложби, 
награди, каталошкн податоци за 133 масла, 22 акварелл, 
46 цртежи, библиографија од 1930 до 1976 година) 
(масла: Автопортрет I. 1929, Акт I 1929, Акт 11 1930, Акт 
III 1930, Акт IV, 1930, Автопортрет II 1930, Местото каде 
iuto беше хотелот Белград 1930, Портрет на девојче 1932, 
Далјаните 1932, Селото Пешгани 1932, Автопортрет co 
мандолина 1935, Портрет на мојата мајка 1, 1935, Женски 
портрет (Мишковиќ) 1935, Женски портрет 1935, Родниот 
сокак 1935, Ноќен чувар 1935, Каменоресцц 1936, Охрид- 
ски полјак 1937, Поглед на Охрид 1939, Горнца-Охрцд 
1939, Дрим во Струга 1939, Портрет на Д. Поповиќ 1939, 
Портрет на Љ. Поповиќ 1939, Автопортрет III 1940, 
Портрет на мојот татко 1940, Портрет на професорката 
Деспа 1940, Портрет на С. Драшковиќ 1940, Минијатурен 
женски акт 1940, Долап 1940, Мртва природа 1940, Кумба- 
ровсокак 1940, Чунови I 1940, Чунови II 1940, Портрет на 
мојата жена 1 1942, „Ѓурѓеви ступови 1“ 1942, „Ѓурѓевн 
ступови 11“ 1942, Партизанка I 1944, Портрет на мојата 
жена II, 1945, Портрет на мојата жена III 1945, Портрет на 
Д. Тодоровски 1945, Старо Скопје 1 1945, Гумио 1945, 
Гу.мно 1946, Куќата на Коста Милчин 1946, Илинденец 
1946, Кај Куршумли ан 1949, Пчеика 1946, Мотив од око- 
лината на Охрид 1946, Планински пејзаж 1946, Кон Матка 
1946, Горна маала 1946, Пред ннонерскпот дом 1946, 
Nopiper на мојата мајка II 1947, Мозив од Калишта 1947, 
Пејзаж 1947, Автопортрет VI, 1948, Портрет на млада 
девојка 1948, Порзрег на млада жена 1948, Описменета 
жена 1948, Грнчар 1946, Мртва природа co дуњи 1948, 
Чуновп III 1948, Пролет на Шар планина 1948, Селанец од 
Нерези 1948-49, Куќата на Шантовци 1949, Ѓорче Петров 
1950, Портрет на пензнонерка 1950, Златари 1950, Хидро- 
централата во Песочанн 1950, Чунови IV, 1950, Старо 
Скопје 1950, Сгарата орушка чаршија 1950, Мотпв од 
сгарата чаршија VI, 1950, Пејзаж co жито 1950, Автопор- 
трет VII, 1951, Ослободувањето на Скопје 1951. Под Мус- 
тафа пашпна иамнја 1951, Мотлв од стара Струга 1951, 
Ошзрачи 1952, Мотив од Попова шапка 1953, Мотив од 
Скопје 1953, Мотив од Калишта 1954, Автопортрет IX, 
1955, Мрзва природа 1955, Мошв од Париз 1955, Мотив 
од Париз I 1955, Мотив од Париз II 1955, Мотив од Париз 
111 1955, Мотив од Париз IV, 1955, Мотнв од Парнз VII,, 
1955, Сена 1955, No зајдисонце 1955, Женски портрет 1956, 
Мртва прпрода 1956. Риби 1956, Сарачи 1956, Долап 1956, 
Мало жито 1956, Мотнв од прилепско 1 1956, Жетва 1956, 
Мотив од Црн Дрим I 1956, Сончогледи 1957, Мотив од 
Црн Дрпм II 1957, Езерски мотив 1957, Пензионер 1958, 
Рпболовци 1958, Уплашенн коњи 1958, Биволици 1958, 
Зајачкп рид 1 1961, Везилка 1962, Сончогледи I 1962, 
Мотив од прилепско II 1962, Пожар во скопскпот парк 
1964, „26 јули 63" IV, 1964-65, „26 јули 63“ V, 1964-65, „26 
јули 63" XVI, 1965, „26 јули 63“ XXII, 1965, На Вардар I 
1968, Жиго II 1968, Илинден 1969, Автопортрет 11 1970, 
Портрет на Д. Мире 1970, Од скопскиот парк 1970, Под 
Китка 1970, Крај Вардар I 1970, Крај Вардар II 1970, Крај 
Вардар III 1970, На Вардар II 1970, Ha Вардар 111 1970, На 
Вардар IV, 1970, На Вардар V, 1970, На Вардар VI, 1970, 
На Вардар VII, 1970, На Вардар VIII. 1970, На Вардар IX. 
1970, Портрет на Ж. Васплевски 1971, Пикадидн 1975,

АКВАРЕЛИ: Глава на жена 1928, Струга 1933, Свети 
Нпкола Болнички 1935, Куќата на Таспиа 1937, Могив од 
Охрнд I 1937, Мотнв од Охрид I! 1937, Мотив од Охрид 
III 1937, Мотнв од Охрид IV, 1937, Пејзаж ! 1938, ПејзаЖ 11
1939. Мотив од Охрид V, 1940, Цвеќе 1940, Партизанка II



1944. Оппсменување 1946, Впсоко (Босна) 1947, Мотив од 
Cn.iiiT 1948, Мотив од околината на Сплит 1948, Сгаро п 
ново Скопје 1948-49, Мотпв од Сгарата чаршпја 1949. 
Бледско езеро 1950. Блед I 1950, Блед II 1950, Блед III
1950.
ЦРТЕЖИ: Женски акз 1930, Женски акт II 1930, Машкп 
ак1 I 1930, Машкпакг II 1930, Машкп акз III 1930, Женски 
поргрег 1930, Портper надевојче 1932, Портрет на сгарец 
932. Компресорп 1946, Лвгопортрет 1947. Работпа акппја 
947, llopipei на работпк 1947, Брпга.шр co колпчка 

1947, Бршадпрчс co колпчка 1947, Мпнер co фенер 1947. 
Ilopiper па с.шкарог Рачкп 1947, Брпгадпрки 1948. Копач 

1948 Копач II 1948, Жета 1949. Димшар Паидидов 
950, Aine.ie Ивановскп 1950. Злравко Блажиќ 1952. Тодор 

Шошрајанов 1952, Впнко Грдан 1953. Машки акг VIII,
1954. Нав.1е Даекалов 1954, Пензпонер I (скица за сдика) 
1954, MoeI на Сена 1955, Нечпста кујпа I 1955, Нечпсга 
Kyjna II 1955, Визија I 1955, Визпја II 1955. Уп.1ашенн koh.ii 
IcKiiua ia с.шка) 1955, Во воденпте д.laooBiiiin 1955, Лез- 
оејкн 1955. Дочек на 1956 tojiiiia во Парпз на Пшад 1955- 
?6. ( данко Пепгов 1956. Исмег Мујезнновнќ 1956. Чуновп 
I )5б. Петпопер II 1957. (кица за сликага пред зајднсонце
1957. Banчо Горшев 1958, Нпкола Мартиноски 1959. Плаг- 
нен град 1963. Мотивод Дојран I 1964, Мошвод Дојран II 
1964, Ав I опор I per 1976,

1981. Ванге.1 Коиоман, Изложбеп салон на Центарог за култура 
п пнформац|||| - Скопје. 1-20 октомври 1981. (изложбата е 
opi анизпрана во чест иа '40 годишнинага на народната 
револуццја на народпте и народностиге на Југославија и 
го снмболпзпра од тој период времето на скопскпот зем- 
јотрес (Синтеза на лнковност без брегови - текст на То.ме 
Момировскн. 9 репродуктш, циклус слики „26 јули 1963.")

1984. VANGEL KODZOMAN, Bilder aus Skopje. Makedonische 
Akademie der Wissenschaften und Kiinste, Skopje
Akademie der Kiinste der DDR, Berlin. Ausstellung 1984, 
Текстовп: Werner Klemee, Todor Skalovski, Tome Momirov- 
ski 7 репродукции, 30 слпки во масло н мешана техника - 
Цпклус Скопскиог земјотрес 1963.)

ГРУПНИ ИЗЛОЖБИ

192 ). II јесења изложба сликарских и вајарских радова београд- 
ских уметника, Уметнички павиљон „Цвијета ЗузориО", 
Бео! рад окгобар 1929. (масло „Мртва природа")

1930. II пролетња нзложба сликарских и вајарских радова југос- 
довенскпх уметнпка, Уметнички павиљон „Цвијета Зузо- 
pnh" Beoipa.i, мај-јуни 1930. (масло „Студија главе")
III јесења изложба сликарских и вајарских радова београд- 
ских уметнпка, Уметнички павиљон „Цвијета ЗузориЈГ, 
Београд 5-31.X 1930. (непроверено)

1936. Осма npo.iehria изложба сликарских и вајарских радова 
југословенских уметника, Уметнички павиљон „Цвпјета 
Зузорнб". Београд, 10.05-4.06 1936. (масло „ЦвеИе")

1937. I пзложба Удружења лпковних уметника - „Бојкоташка 
пзложба" - пзложба независних слпкара, Инжењерскп 
дом, Бео1рад, 23.05-6.06 1937. (акварел Св. Никола Бол- 
НПЧК11)
Јубпларна пзложба слика и скулптура јужносрбпјанских 
уметнпка, 1912-1937, Скопље (масла: Продавачица треша- 
ња, Мотив из Струге, Чаршија у Струзи, Поглед на плажу 
у Охрпду - акварел, поглед на Охрид-акварел, Црква Цар 
Константпн и Царица Јелена у Охриду-акварел, Поглед на 
Охрпд-акварел, Чаршија у Охриду-акварел.Поглед на св. 
Софпју-акварел)

1938. Јубпларна десета пролебна изложба сликарских и вајарских
радова југословенских уметниха, 15. мај-бјуни 1938. Умет- 
нпчкп павиљон, Београд. (масло: Јесен у Охриду)

1939. XII јесења нзложба сликарских и вајарских радовабеоград-
ских ликовнпх уметнпка, Уметнички павиљон „Цвпјета 
Зузорпб", Београд, новембар 1939. (непроверено)
Изложба Салона независних ликовних уметника, Београд, 
25. леиембар 1938-10. јануар 1939, (Поглед на Охрид-аква- 
рел. Мотив из Охрида - акварел)

1940. XII пролебна изложба слнкарских и вајарских радова југос- 
лоненских диковних уметника. Уметички павилон „Цви- 
јега Зузориб". Бео, рад, 19.05-10.06 1940. (масло: Бил.анини 
извори код Охрида)
Изложба на Друшгвото „Јефпмија", Скопље. 26.X-IO.X
1940. (Акварелп: Мотив ох Охрида, Mpiea природа, 
Поглед на Земун. Стари Охрид, Портре, Ќод Охрндског 
језера, Поглед на Охрид, Кујна-einepnjep, Охрид) 
XIII јесења изложба сликарских и вајарских радова беог- 
радских у.метника, 10-28. новембра 1940., Уметнички 
павиљон „Цвијета Зузорпб", Београд, (масло: Могив нз 
Струге)

Изложба Салона независмих ликовних уметника, Београд.
1944. Изложба српски.х уметника (Министарство просвете и

Вере) Божиб, 1944, Београд. (масло: Цвебе и Аутопоргрет)
1945. (I) Изложба на македонските художници, Основно учи- 

лиште „Гоие Делчев", Скопје, I3.XI-I6.X1I 1945. (предго- 
вор Д. Коцо), (Поглед на Охрид, Крај Струга, Гувно, 
Обнова, После риболов, Глава-студија)

1946. Изложба на македонските художници (турнеја низ Македо-
нија (пред1овор Д. Коцо), (Поглед на Охрид, Крај Струга, 
Гувно, Обнова, После риболов, Глава-студија) 
Тигов Be.iec, 9-14.06, 1946.
Прп-ieu, 16-21.06, 1946.
Би гола. 23-29.06 1946.
Охрпд, 30.06-6.07 1946.
II Опшга изложба на македонските художници, Умет- 
ппчка laiepnja, Скопје (ДЛУМ), 29.XI-29.X1I 1946. (масло: 
Бит-пазар), Во непзвесност, С груга-Црни Дрим, На гувно 
111, Аутопортрет, Ченка, Кичево I, акварел,Кичево11, аква- 
ре |)
Изложба скопских уметника и сликара армије, у Дому 
армије Скоп.ге, 1-20 маја 1946. (масла: Портре Маршала 
Тита, Охрпдско језеро, Пионирка, Кичево-акварел, Поглед 
на Охрпд-цргеж, Глава-цртеж)

1947. Izlozba radova likovnih umjetnika Omladinska pruga Samac- 
Sarajevo. 16.-26. novembra 1947. (Clanovi Udruzenja likovnih 
umjetnika Makedonije), (crtez: Tune! Bistricak)

1947/48. Ill општа изложба ДЛУМ, Уметничка галерија Скопје, 
28.12 1947-28.01 1948. (масло: Грнчар, Во слободна Маке- 
донпја, Егејип, На пругата Шамац-Сарајево, Сониогледи 
Скопје, Во околпјата на Скопје, С. Вевчани-струмишко, 
Црни Дрпм- Струга, Мотив од струшко, После рпболов, 
Од пругата мостот кај Шамац-цртеж, Од пругата мостот 
кај Шамац-цртеж, Тунел Врандук" - смена на брмгадири- 
те-цртеж, Тунел „Бистричник" - цртеж)

1949. Четврта општа изложба на македонските художници (во 
чест на I мај), Картина галерија, Скопје (Уметничка гале- 
рија) од I до 31. мај 1949. (масло: По нашиге сточарски 
краишта, Село Глобочица-струшко, Задружно орање, 
Мртва природа, Река Црна и Вардар)

1950. Пегга нзложба на македонските ликовни уметниии, Умет-
нпчка галерија, Скопје, 29.11-31.12 1950. (предговор Д. 
Коио) (масло: Термоиентрала во Маџари, Пофалена 
задругарка. Мотпв од Караорман, Охрид, Цвеќе, Есен на 
Вардар, Биволици, Резервоарот при хидроцентралата 
Песочани, Станбени зградч при хидронентралата во Песо- 
чани, Компресорите на еден каменолом за хидроцентра- 
лата во Песочани)
Ретроспектпвна изложба на македонските уметници во 
чест на неделата на националната култура, Охрнд, 1950. 
(непроверено)



1951. Шеста редовна изложба на македонскнте ликовнп умег- 
ниип (во чест на 11 октомври), Уметннчка галерија, Скоп- 
је. 11.10-11.11 1951. (Низ реката Црни Дрим, Мртва приро- 
да. Мргва прнрода, Блед I, акварел, Блед Н-акварел, 
Ослободуваље на Скопје, Мотив од Струга, Мотив од Бос- 
на-акваре.ч)

1952. Седма пзложба на македонските лпковни уметннии, Умет-
нпчка галерпја, Скопје, 29.11-30.12 1952. (масло: Пролет 
-Скопје, npo.iei. Moiiib од Скопје, По зајдисонце на Црни 
Дрим, Могив од Охрндското езеро, Горно Нерези.Чуновп, 
Впсоко-Босна-акварел, Могнв од Блед-акварел, Блед-ак- 
варел)

1953. Осма лзложба на Друштвото на ликовните уметницц на HP
Македонпја, Уметнпчка галерија, Скопје, 29.11-31.12 1953. 
(масло: Кон Бпт-пазар, Старата чаршија во Струга. Елак 
на Шар пданина, Могив од Скопје, Кујунџиите во Скопје) 
Изложба лпковних уметнпка Македоније, Уметнички 
павпљон Београд, 22.03-11.04 1953. (акварел: Блед I. Блед 
II, Блед III, Босна-Впсоко, масло: Стара чаршнја у Стру- 
зн, Могпв из околпне Струге, Јелак код Попове Шапке, 
Поглед на Охрнд, Мртва природа)
Pola vijeka jugoslavenskog slikarstva, 1900-1950, Moderna 
Galerna, Zagreb. 9.05.-9.06 1953) (tekstovi Fr. Stele i M. Kola- 
ric), (Cunovi, 1940, reproducirano),

1954. Каталог на изложбата педесет години најугословенското 
сликарство 1900-1950, Скопје, Уметничка галерија, 1.04-30- 
.04 1954. (Кајаии. 1940.)

1954. IX пзложба ДЛУМ, Уметнпчка галерија, Скопје, 13.11-3.12
1954. (Сарачпте во Скопје, На Вардар, Мотив од Скопје- 
Мотив од Охрид.)

1954/55. Izlozba Udruienja likovnih umjeinika Makedonije, Zagreb, 
Umjetnicki paviljon, (maslo: Motiv iz Ohrida, Pejzaz),

1955. Razstava zdruzenja likovnih umetnika Makedonije, Ljubljana, 
Jakopicev paviljon, 10.02-28.02 1955. (maslo: Motiv iz Ohrida, 
Pejzaz),
X јубиларна изложба на ликовните уметници на Македо- 
нија 29.ноемврп 1955, Уметничка галерија, Скопје, (масло: 
Старо Скопје, I, Старо Скопје II, Цвеќе)

1955/56. X јубиларна пзложба на ликовните уметници на Маке- 
донпја, 29. ноември 1955-5.01 1956., У.метничка галерпја, 
Скопје. (масло: Старо Скопје I, Старо Скопје II, Цвеќе)

1956. XI пзложба на ликовните уметници на Македонија, 29. 
ноемврп 1956, Уметннчка галерија, Сжопје. (масло: Пеј- 
заж, Мрзва прнрода, Пред заоѓање на сонцето)
Изложба на македонска современа уметност (под патро- 
наг на Матпиата на нселенииите на Македоннја), Торон- 
IO, Канада.

1957.1 пролетна пзложба на лпковнпте уметннип на Македонија, 
Уметничка Галерија, Скопје, 20 април-10 мај, 1957. (Mac
ao: Цвеќе, Пејзаж)
XII пзложба на ликовните уметници на Македонија, 
Уметнпчка галерија, Скопје, 29. Ноември 1957. (масло: 
Мотпв од околината на Скопје)

1958. II пролетна изложба, ДЛУМ, Уметнпчки павиљоп, Скопје 
(под калето) мај, 1958. (масло: Mpiea природа, Вршидба)
XIII roaniuiia пзложба на ДЛУМ, Уметничкп павпљон. 
Скопје, 1958. (во чест на 29 ноември). (масло-Долап)

1959. Нзложба - 15 годинп ликовно творештво во HP Македонп- 
ја, Скопје, 16-26.05 1959, Уметнички пави.вон, Скопје(Чен- 
кн-масло, Блед-акварел)

1960. Македонски пејзаж, Умегнпчка галерпја. Скопје, 1950-1960. 
(предговор Елена Мацан), (масла: Дрим во Струга, 1939. 
Мотив од Скопје 1953, Старо и ново Скопје-акварел, 
Мотив од Охрпд, Мотпв од Прплеп 1956, Покрај Вардар) 
Петнаесетта годшина изложба на ДЛУМ. Скопје. Уметнп- 
чкп павп.жон, I960, (масло: Нпз реката Црпп Дрпм)

1961. Петга пролетна кзложба на ДЛУМ, Уметнцчкп павцлјон, 
Скопје, 1-20.05 1961. (непроверено)

Охрндски могпвп, Народеа музеј, Охрпд, 2-20.08 1961 
I lexer Гоце Ми iевеки), (масла: Улпца во ОхрПд - 1940, 
Акварел, 1938. Акварел 1939.)
ДЛУМ-изложба посветена на 20 10Д1пшн|нага од парод- 
наш револуцпја, Прилеп, Дом ЈНА. I0-20.X 1961. (масло: 
Мотив ол прилепско)
ДЛУМ-ревпјална есеиска изложба, Уметнпчкн иавплјоц. 
Скопје, I3.XI-22.XI 1961. (Мотив од прплепско, muc.io), 
Лзложба - НОБ во делата на југословенскпте ликовцц 
уметнпцц, Учетнпчкп павилјон, Скопје, 29.XI 1961. (upe.t- 
говор Перо Коробар), Совег за култура на НРМ, Умет- 
ничка галерија. Историски музеј-Скопје (масло: „II 
окгомврп")

1962. Лпковно-поегскп салон при Струшките вечерп на поезпја-
та, Дом на Браќа Миладпповци, Струга, 08-09 1962. (неп- 
ровереио)
ДЛУМ-17. годишпа пзложба (Сликарство, вајарсзво, гра- 
фпка), Уметничкн пави.вон, Скопје, I3.X1-I.XII 1962. (Mac
ao: Сончогледп, Пејзаж)
Изложба „Скопје низ лпковнп te.ia", Наролен музеј на 
град Скопје, Уметничка галерпја во Скопје, ноемврп 1962. 
(масла: Градскп пазар I. Градско пазар III. Старо п ново 
Скопје - акварел, Мотпв од Скопје, Старо Скопје, Бегов- 
ска кула - Тафталиие. 1945. Мотив од Скопје - jopriinuriii, 
1954)
Маке.101 jCKii портрет, XIX-XX век, Умегиичка галерија - 

чСкопје, 1962, (пред1овор Елена Мацан), (масла: ABtonop-
1 рег - 1957, Портрег на мајката на уметопког - 1947. 
HopI ре 1 на професорка - 1945, Илинденеи - 1945. 
Flopipei на пепзионерка-1959, Боемкпња-1957, Mojot сип- 
1951, Поргрет на девојка-1935)

1963. Izlozba skopskih likovnih umetnika, Subotica. 9.X-2O.X.I063. 
(Pejzaz, maslo),
НОБ bo гворбше tia .шковннте уметнлип, (no noBo.t jyou- 
.lejHina ирослава на ABHOJ), (\iac.io: Ослободување на 
Скопје)

1964. Makedonski likovni umetniki. Umetnostni paviljon Slotenj 
Gradec. 9 maj 1964. (olje: Skopski motiv).
ДЛУМ, пролетна нзложба, мај 1964, Охрид, (Народен 
музеј), (Поглед на Охрид-масло)
ДЛУМ-есенска пзложба. 29.XI-I5.XII 1964. Уметнпчка 
la.iepnja, Скопје, (.,26 ју.ш* ’ - масло)
ДЛУМ-про.1етна пзложба, јунп 1964, Народеп музеј, 
Охрпл (Поглед на Охрцд)
Современа македонска уметност, Безисген-Штпп, 1964, 
(гехсг Антоиие Николовскп), (Сончогледп-масло) 
Народеп музеј-Охрид, Современа југословенска уметоосг. 
6.08-1964. (масла: Пејзаж-1946. Пензпонер-1958)

1965. Скопје 1963 ннз лнковни дела, Музеј на град Скоије (_iy.ni) 
(предговор Томе Момировскп), (масла: Кагамизмага на 
Скопје, Дета.в од катастрофата, Детаљ од катастрофага, 
26jy.ni 1963, 26јули 1963, 26 јулп 1963)

1966. ДЛУМ-есенска изложба, 27.XLI5.XH 1966. (масла: Hponet,
Лето, Есен)

1967. Современа македоиска умегност меѓу двете војнп, 10.X-
I0.XI 1967, Уметнпчка галерија, Скопје. (гекст: Лплјана 
Поповпќ)
(масла: Hopipei надевојче 1932. Ilopipei па мојага мајка
- 1935, Поргрет на девбјка-1935, Мргва природа-1935, 
Охрплски полјак-1937, Поглед на Охрпд-1939, Поглед иа 
Горпиа-Охрпд-1939, „Свеш Танаспја” - струшко-1940, 
Мотив од Охридското езеро-1940. Мошв од Охрид-1940, 
Мртва прнрода-1940, Автопортет-1940, Портрет на Ч.Б.- 
1940. Охрилски асез-1935, Мотивод Охрид I-1938-акварел, 
Мотнв од Охрпл 11,1939-акварел, Чаршијата во Сгруга- 
1937, Сгруга во MttHaroro-1937, Акт I. 1929.) ,
Македонски акварел, Центар за култура н информацпи на 



град Скопје, 13-2S.XI 1967. Скопје (ickci Љпљана Попо- 
внќ)
(Св. HtiKo.ia Болничкп-1935, Босна-Внсоко-1947, Блед- 
1950, Охрнд 1946. Мотпв ол Солпн крај С плит-1948) 
Ликовно-поетскн салон. Струшки вечери па поезпјага.
1967.
(Дом на Браќала Mii.ia.iiiHouiin, 08-09.1967)
(Везилка-со стнховите на Б. Конескп)

1968. Maine мннато. тематска нзложба на македонскше .iiikobiiii 
уметнпцц - Уметннчка галерија. Скопје, 31. јулп-20. 
анг уст. 1968. (Илпнден 1903-1944-1968), тексз Б. Пеi ков- 
скн)
(масла: 36ei 1965, Зазоченнип. 1968)

1968. ДЛУМ, 29.X1-I2.XII, 1968, Уметничка ia.iepii.ja, Скопје. 
(масла: „26 jy.ui", „26 јули")

1969. ДЛУМ. ipa.niunoHa.iHa есенска нзложба. 27.X-I2.XI 1969. 
Уметнпчка la.iepuja, Сконје. (..26jy.ni 1963“- \iac.io) 
Сконје низ лнковно дела, Музеј на град Скопје, 12-19. 
ноември 1969. (масла: Беговата куќа во Тафталиие, 1946, 
Ciapo Скопје, Ciapo Скопје III, Мотнв од Скопје, Moihb 
од Скопје)
25 голинп АСНОМ, јубнлејна темакка нзложба на маке- 
лонските ликовнн уметници, Уметннчка галерцја, Скопје, 
27.XI-22.XII 1969. (текст Борко Лазески)
(масла: Кон светла пднпна, 1969, Нанад на бункер, 1969)

1968. Ценгар за култура и ннформаинн на грал Скопје-Скопје, по 
повод дено! на востанпето на макелонскноз народ, 8.Х
1968. лнковно-поетска музнчка вечер. (Повпк)

1970. Моего сакано дело. Умегннчка галернја, Скопје. 8-28.11 
1970, (Уплашени коњн, масло, 1958)
25 годинн ДЛУМ (јубилејна нзложба), 26.X1-I5.XII 1970, 
Уметиичка галерија, Скопје, (предговор Д. Коио)
(масла: Пејзаж крај Вардар, 1970, Пејзаж крај Вардар. 1970 
Сгарата скопска чаршија во делата на македонскпте 
лпковнн уметнпип, Центар за култура н ннформѕцин на 
грал Скопје (непр.)
Уметнпчка галернја - Куманово, Од колекцпјата на Умет- 
нпчката галерпја-Скопје, 1970, (Автопортрет, масло, 1948. 
Блед I, акварел 1951, Блед II, акварел 1951, Женскн 
портрет, масло, 1935, Пејзаж. \iac.io, 1956)

1971. МСУ-Скопје, Дела на македонскиге уметннцн од колекци- 
јата на МСУ - Сконје, 16.06-5.08 1971 (предговор Љ. Дам- 
јановека) (Чуновп, масло, 1940)
Македонскн автопортрет, 1971, Центар за култура и 
ннформашш Скопје, октомври-ноември 1971 (текст Вера 
Наумовска)
(Авгопортрет I н II)

1971/72. Нашето псториско мннато во делата на македонскнте 
лпковнн уметнгши (ретроспекгивен дел), Уметннчка гале- 
рија, Скопје, слнкарство, ирзеж графика, (1944-1969), нај- 
новн творбн - МСУ-Скопје, 22.Х 11-1971 -31.1 1972.
(масла: Илинленеи 1946, Учесннца во И.ип1денското вос- 
танне 1945, Јосип Броз Тито 1960-1970, Кон светла нднина
1969. )

1972. ДЛУМ, 1972, Скопје, Умегничка галерија, ноемврп-декем-
врп, 1972. (масла: Крај Вардар. Пред нзгрев. 1972, Катак- 
лпзмата на Скопје 63, 1964. (репролуипрана ..Композп- 
ипја“ - на тема земјотрес)

1973. X Рацпнови средбн - „Соцнјалнн мотивп во делата на 
македонскнте ликовнн уметницп" (1922-1944), Тптов 
Велес, Народеи музеј. 9-20. XI, 1973, (прнредил МСУ-С- 
Konje), текст Б. Петковскп)
(масла: Ноќен чувар. 1935, Каменоресцц, 1936, Охридскн 
полјак, 1937.)

1973-74. Coiiiija.iHII \ioihbh во делата на македонските jiikouihi 
уметиип, Музеј на совремецата умечност, Скопје, I8.X1I. 
'1973.- 14.11974.1 нстоименада нзложба пренесена од Тшов 
Велес во МСУ-Скопје)

1974. Револупионерното мннато во макелоискага yMeuioci, I 
авгусд -2 септемнри 1974, (30 го.шнп од 1 заседание на 
АСНОМ). МСУ-Скоије. („13 поемврн-Скопје". масло. 
1951)
30 годнни ДЛУМ. есен 1974. ноемврн-декември. Умет- 
ннчка галернја С копје, (предговор Б. Пе i ковскн)
(масла: Крај Вардар. 1973, Пред залез на сонието, репро- 
дуипрана)
Makedonsko suvremeno slikarstvo, Vinkovci. Galerija umjet- 
nosti Likovni salon JNA, 3.29.Xi-25.XII 1974, (teksiovi 
Bogdan Mesinger i Sladana Strezova),
(\iac.ia: Могив ол Калнипа, Долап, Планпнско ce.io) 
Жената како инсппрапнја на умепшког, Дом на ЈНА, 
Скопје. I4-27.X1I 1974, (ДЛУМ н Уметничка галерија, 
Скопје-жена бореи во НОБ н активен учесник во нзград- 
бата на Hauiata земја)
(Илннденка 1945, масло,)

1975. Сувремено македонско слнкарство (од фундусо, на Умет- 
ничката галерија-Охрид), Галерпја ликовннх умјетности. 
Оснјек, 23.I-25.il 1975. (ненроверено)
Пејзажот како \iotiib во творешлвото на некои југословен- 
скн уметнннн (од колекцнјата на МСУ-Скопје), нзложба 
во работнп колективи, Скопје (непроверепо)

1977. Тпто н револуцијата во делата на македонскпте лнковнп 
уметнцн, Дом на ЈНА, Скопје,23.05-5,06 1977. (Јоспн Броз 
Тнто, масло, 1960-70).
Malerei von mitgliedern der Jugoslawischen akademien, Ber
lin. 1977. juli - august (Selbstportrai - 1940. Der alte baser 
von .Skopje, 1950. - Pensionar - 1958)
XXXII нзложба на Друштвото на лнкоѕнитеумелiinmi o.i 
СоЦ||јалнСтнчка републнка Макелоннја, МСУ, Скопје, 
4.XI-4.XI1 1977. (предговор Соња Абаииева Днмнтрова). 
(масла: Ол моето агелје I960, (репрелуинрано), Крај Вар- 
дар 1976)

1978. Македонска уметност-слнкаретво, Охрнд,25.05-5.06 1978. 
Дом на ЈНА-Охрнд (текст Јорданка Снмонческа) 
(масла: Пејзаж 1946, Долап 1940)
Македонска уметноет-сликарство, Cipyra, 1.08-10.08 1978 
(icKci Ј. Симонческа), (масла: Пејзаж 1946, До.зап 1940, 
Мотпв од Охрид - пејзаж акварел)

1979. Цвекего во современото македонско слпкарство, „Дојран- 
CKii ракувања". Дојран, 8-14 јунн 1979. (масла: Цвеќе 1. 
1958. Цвеќе 11. 1977, Цвеќе IIIJ979)
XXXIV голишна изложба на ДЛУМ, МСУ, Скопје, 20 
октомври-5 ноемврн 1979. (вовед Паскал Гнлевекн), (Ком- 
позпинја 1979)

1980. Скоије во делата на лпковнпте уметницц, Центар за кул- 
тура II информацпи, Скопје (35 годпнп слободно Скопје),
1980. (масла: Мотнв ол стара чаршија 1. 1952, Мотпв од 
стара чаршнја II, 1948, Мотнв од стара чаршпја 111. 1954, 
Мотпв од стара чаршија 4,1957, Кон Матка, 1946, Мотпв 
од скопскиот парк, 1970, Златарнте, иртеж-фломастер,
1950, Мотпв од стара чаршпја-иртежн (2) - фломастер,
1966.)

1981. Наролниот жнвот во творештвото на \1акедонскнге 
лпковнн уметннип, Музеп на Макелоннја-Етнолои1ки 
музеј на Македоннја-Скопје, мај 1981. (текст Трпа Рогано- 
виќ), (масла: Мргва прпрода, пред 1949, Мотнв од Струга
1951, Риболов на езеро 1956.)

1982. Поврзаноста и заемноета на традицијата и на современата 
лпковна уметност, Охрпд, 1982 (no повод Балканскиот 
фесгивал на наролнн песнп н игри) (текст Томе Момпров- 
ски). (масла: Мртва природа, пред 1949. Риболов на езеро, 
1956)



19X3. „Скопје 63". 25 јулп. 19X3, Уметиичка ra.iepnja, Скопје (Mo
urn од Скопје. 1953, мас.^о)

19X3. Изложба лела на основоположнпцпте на современата маке- 
лонска лпковна yueinoci (сдпки и скулптури), Исторпскп 
архпв п Дом на ЈНА, Охрид, од I ло I5.OX.I983, (iекс> Вла- 
лпмнр Величковскп). (Мотив во Охрпд Св. Стефан, 1938, 
масло, Лашва. 1947, акварел. Сплит. 1948. акварел, Пепзп- 
онер, 1958, масло)
Изложба-дела на основоположппшие на современата 
македонска ликовна уметност, Наролен музеј, Cipyia, 
Спомеи дом „Б. Мпла;111новцц“, Сгруга. ол 23-30.08 1983 г. 
(Iекст В. Ве.шчковскпХмасла: Струшка чаршнја, 1950. 
Роднпот сокак, 1935, Далјзпп, 1935. Мотив ол Охрпд (Св. 
С|ефан). 1938. Акваре.ш: Лашна 1947, C u.mi I94X. Mac.ia: 
Пензнонер 1958, Сзрушка чаришја)

19X4. „40 ro.iiiiiii македонско лпковно i ворештво 1944-1984". 31.- 
07-15.10.1984, МСУ-Скопје. (npiiio.ieii текст Борко Лазескп 
и стручен icKCT ол л-р Борпс Петковски) 
(масла: Грнчар 1946, Пејзаж 1947 репродуинран) 
Современ макелонскп акварел, Ценгар за култура и 
пнформацпн, Скопје. Нзложбеп салон I н II. 12.XI-2.XII 
1984(1ексз Владпмир Величковскп)
(Партизанка II. 1944, Блед I. 1950-nepenpoayiuipan, Блед
1948. Кукла 1939. Мотпв ол Охрпд I, 1937)

19X5. Современото макелонско слпкарсзво во првнте повоенп 
1ОД1П1П. МАНУ. Скопје. јунп 1985, (репродукшш 16.). 
(текст м-р B.ia.unnip Величковскп)
(масла: Прпстаншшето во Охрпд 1945. Автопортрет 1948.
„II OKioxiBpil" 1951)
Пршпе повоени голинп во македонското .шковно твореш- 
тво, фесптал „Охрпдско лето", Охрид. Уметннчка ra.ie- 
рија „Скопје". Скопје. Дом на културата „Глпгор Прли- 
чев”, Охрид, Охрпд. jy.ni 1985, (тексд Жарко Този), (7 реп- 
ролукипи)
(масла: Присдан1И11тето во Охрпд, 1945. Автопортрет 
1948)

>986. Селскостопанскпот мотпв-одраз на траднционалното сто- 
панпсување во Македонија. Музеј на Макелоннја, Скопје. 
мај, 1986 (Пченка, 1946. Сончогледн I. 1962. Чунови 111. 
1948. Гумно 1942. Рпболов на езеро. 1956)
Современи македонски уметшши (од збпрките на МСУ. 
Скопје). по повод IX Конгрес на СКМ. Скопје ( копски 
сае.м, мај 1986. (текст Љубзша Дамјановска. Чуновп, 1940)

НАГРАДГ1 II ПРИЗНАНИЈА

1955. Орлен иа ipv.ioi од 111 рел за културна дејносз
1958. Орден на трудот од 1 pea за 25 годпшннната на лпковното 

творешгво (ретроспектнвна изложба во С копје)
1961. I Награда на изложбата ..Охрпдски могиви" во Охрил
1967. Спомен плакета од Педагошката академпја „Клпмент

Охрпдски" во Скопје
1969. Октомврнска награда на СРМ за животно дело. С копјс

1970. Пменуван за почесен претседазел на Друплвото на ликов- 
ните педагозп на СРМ-пеитар Прплеп.

1972. Признание како заслужен југословенскп ликовен пелагог, 
Београд
Орден на Републнказа co сребреи венец, Ѕеограл Почесна 
дпплома 6д регпоналното друштво на лик^внпте педагозп 
за oniiiTiiHiire: Берово. Виница, Де.зчево и Кочанп

1973. Сребрена плакеза на СЛУЈ. Београд. Признание иа Друш-
твото на ликовнпте ne.iaiози на СРМ, Скопје

1974. Признанпе по повод 30 годишннната на ДЛУМ, Скопје

1975. Повелба co златна п.шкета за лнковнпте педагозн на грал 
Скопје
Спох|ен Л11п.1ома од Ошлтинскага конференцпја за 
опппествената акиизност на женнте, Сгруга
Прпзнание од Друштвото на ликовните педагози на СРМ, 
С копје
Осмоноемврнска награда иа опиппната на град Cipyia no 
повод 30 годпшннната од ослооодувањето на гралот 
Доппсеи член на Македонската академпја на наукнте п 
уметностцте. Од 19X1 Избран за редовен член на МАНУ. 

1977. Повелба ол педагошкатз академија „Климент Охрпдскп” 
по повод прославата на 25 годишш1нага од постоељето 

1979. Haipa.ia ABHO.I за опшго значење за развптоко! на СФРЈ 
во обласга на лпковната уметпост (слнкарство)

1981. Награда ..13 ноември" на ipa.i Скопје за особеио плодно и 
ycneiiuio лнковпо i ворештво п гематската пзложба „26 
јулн 63".

Полатошгге за изложбите н назнвше на делата се пренесени 
онака како што стојат во оригиналните каталозп.
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Колектнвна изложба радова г. Ваниела КоцомановнЛа у 
Скопљу Правда, Београд, 3.04.1938.
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Скопљу, Полнтнка, Београд, 4.04.1938.
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Полнгика, Београд, 4.06.1940.
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За трегата изложба на македонските художницп 
Нова Македонпја, Скопје, 20.01.1948.
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Зр.
Ннз изложбата на диковните уметници

Нова Македонија, Скопје, 7.12.1950.
Umetnost, Beograd, 2, 1950, SLUJ.
Ди.мче МАРКОВСКИ
За петтата изложба на ликовните уметници
Млад Борец, Скопје, 15.12.1950.
Се одржа дпскусија за петтата изложба на македонските ликовнн
уметници
Културен живот, Скопје, 30.12.1950.
Izlotba makedonskih likovnih umetnika u Ohridu, Umetnost, Beog
rad, br. 2, 1950.

1951. J. (ордан) Л.(еов) Низ шестата изложба на македонските 
ликовни уметници
Нова Македонија, Скопје, 21.10.1951.

1952. Ликовнпте уметници од Македонија ќе изложуваат во Бел-
град, Нова Македонија, Скопје, 10.05.1952.

Димче КОЦО
Седмата изложба на ликовните уметниии од Македонија 
Современост, Скопје, бр. 9-10, ноември-декември, 1952.

Димче ПРОТУЃЕР
Ликовни проблеми
Нова Македонија, Скопје, 25.12.1952.

1953. Изложба македонских ликовних у.мјетника у Београду
Побједа, Титоград, 18.01.1953.
Јован Поповски, Од зографа до првих у.метника
Полнтика, 21.03.1953.
В. (Павле ВАСИЌ)
Изложба македонскмх уметника,
Полптика Београд, 27.03,1953.

Алекса ЧЕЛЕБОНОВИТ1
-Издожба .|пковш1\ умепшка Македоније
Борба, Београд, 29.03.1953.
Изложба, Пола века југословенског сликарства..., Полити- 
ка, Београд, 5 април 1953.

М.Б.ПРОТИЌ
Македонски слпкарп у Београду
НИН, Београд, 29.03.1953.

Стојан ЌЕЛИЌ
Македонски ликовни уметнини
Ревија, 1.04.1953.

Ннкола СТАНКОВИТз
Велпка » лепа будубност
Београдске новине, Београд, 2.04.1953.

Тзор1је ПОПОВИЌ
Изложба македонскпх уметника у Београду
Република, Београд, 7.04.1953.

Zivko MlLIC
Воје su posle sa juga
Omladinska rijeC, Sarajevo, 10.04.1953.
Македонскпте художници излагаат
Македонија, Скопје, бр. I, мај, 1953.

Синпша ПАУНОВИЌ
Првата пзложба на македонските ликовни уметнпци во 
Белград
Современост, Скопје, бр. 5, мај 1953.

Димче КОЦО
Осмата изложба на македонските уметницп 
Современост, Скопје, бр. 10, 1953.

Т.П.
Pol stoletja jugoslovenskega slikarstva
Ljubljanski dnevnik, 3.06.1953.

Miiha nonOBHTi
Из Скопла: изложба ллковнпх уметника Македонпје 
НИН, Београд, 13.12.1953.

Петар ХАЏИ БОШКОВ
Чекор напред. За осмата изложба на ДЛУМ
Нова Македонија, Скопје, 13.12.1953.

1954. Миќа ПОПОВИЌ,
Зрелоста н несполуки во македонското современо сликар- 
ство, Разгледи, Скопје, бр. 1, 3.01.1954.



Изложби. 100 листа најугословенската графика.
Педесет години на југословенското сликарство (Загреб, 
1953.)
Разгледи, Скопје, бр. 7, 1954.

Димче ПРОТУГЕР
Половина век на југословенското сликарство
Разгледи, Скопје, бр. 8, 11.04.1954.

Н. МАРТИНОСКИ
За изложбата во Белград 1953.
Нова Македонија, Скопје, 1,2,3.05.1954.
Ј(ован) П(оповски)
Ликовни живот у Македонијн
Политика, Београд, 3.10.1954.

Здравко БЛАЖИЌ
Изложба на здружението на ликовните у.метници од Маке- 
донија, Нова Македонија, Скопје, 19.11.1954.

Димче ПРОТУЃЕР
Десет годнни слободно творештво
Совре.меност, Скопје, бр. 11-12, ноември-декември 1954.

Д(имче) ПРОТУЃЕР
Деветта изложбја на македонските ликовни уметници
Разгледи, Скопје, бр. 25, 5.12.1954.

Борис ПЕТКОВСКИ
Прва пролетна изложба на ликовните уметници на Маке- 
донија, Вечерен репортер, 1954.

1955. J(osip) DEPOLO
Izlozba makedonskih umjetnika u Zagrebu Borba, Zagreb.
23.01 1955.

Вилпм СВЕЧЊАК
Полна афир.мација на македонските ликовни уметниии 
Нова Македонија, Скопје, 12.02 1955.

Антонне НИКОЛОВСКИ
X јубпларна изложба на ДЛУМ
Разгледи, Скопје, бр, 25-26, 11,12 1955,

Р(исто) ЛОЗАНОВСКИ
X јубиларна нзложба на ДЛУМ
Современост, Скопје, 1955.

1956. Антоние НИКОЛОВСКИ
Годишната изложба на ДЛУМ
Разгледи, Скопје, бр. 25-26, 9.12 1956

Здравко БЛАЖИЌ
Единаесетта изложба на ликовните уметници од Македо- 
нија
Хоризонт, Скопје, бр. 21,9.12 1956,

Борко ЛАЗЕСКИ
XII изложба на ДЛУМ 
Нова Македонија, Скопје, 28.12 1956.

1957. Антоние НИКОЛОВСКИ 
Пролетната изложба на ДЛ.УМ 
Разгледи, Скопје, бр. 10, 5.05 1957.

liophe ПОПОВИТз 
Македонска панорама (ДЛУМ) 
Борба, Београд, 16,11 1957.

Likovni svet ѕа dalekom tradicijom, Udruzenje novinara NR 
MAKEDONIJE (album), I957(?)

1957. Laza L1CENOSK1
„О makedonskoj umetnosti'1, Makedonija (album) Jugoslavija, 
Beograd, 1957.

1958. ДимчеКОЦО
Предговор за каталог од самостојната јубилејна изложба, 
1933-1958, Уметничка галерија, Скопје, 1958.

Лазар ЛИЧЕНОСКИ
Ликовни жнвот
Политика, Београд, 30.03 1958.
Ј(ован) ПОПОВСКИ
Јубиларна изложба Ванцела Коиомана 
Политика, Београд, 14.07 1958,

Ј(ован) КОСТОВСКИ
Јубиларна изложба на Ванѓел Коиоман 
Нова Македоннја, Скопје, 24.08 1958.

Ј(ован) П(ОПОВСКИ)
Јубиларна изложба Ваниела Коиомана 
Борба, Београд, 27.08 1958.

Јубиларна нзложба на ликовниот уметник Вангел 
Коиоман
Трудбеник, Скопје, 30.08 1958.

Јубиларна изложба Вандела Коиомана 
Борба, Београд, 31.08 1958.

Д. С.
Јубиларна изложба Вангела Коиомана 
Политика, Београд, 31.08 1958.

А(нтоние) НИКОЛОВСКИ
По повод престојната јубиларпа изложба на Ваигел 
Коцоман
Разгледи, Скопје, бр. 1, септември 1958.

Отворена изложба Вангела КоџоЅшна 
Политика, Београд, 1.09 1958.
Р.
Отворена е јубиларна изложба на уметникот Вангел 
Коиоман
Нова Македонија, Скопје, 1.09 1958.
Јубиларна изложба на Вангел Коиоман
Комунист, Скопје. 4.09 1958.
Изложбе у Скопљу
Политика, Београд, 6.09 1958.

д. д.
Голем интерес за лзложбата на ДЛУМ, 
Нова Македонија, Скопје, 8.09 1958. 
Интензпвен ликовен живот во Скопје 
Нова Македоннја, Скопје, 9.09 1958.
д. с.
Скопска хронпка. Сезонаје почела...
Политпка, Београд, 13.09 1958. i
Нашите уметннип за себе. Вангел Коиоман 
Млад борец, Скопје, 13.09 1958.

Днмче ПРОТУЃЕР
Уште еден јубплеј
Нова Македонија, Скопје, 14.09 1958.

Ликовна уметност. ВаОгел Коиоман 
Народна просвета, Ctonje, 15.09 1958.
Големо 1И1тересирање‘за јубнлејАата изложба на Вангел 
Коиоман
Нова Македонија, Скопје, 20-09 1958.



Р. п.
Уметникот Вангел Коиоман одликуван co Орден на труд 
од прв ред
Нова Македонија, Скопје, 25.09 1958.
Јубилеј Вангела Коџомана

Вечерње новости, Београд, 26.09 1958.

Ацтоние НИКОЛОВСКИ
Јубилеј Вангела Коџомана 
Борба, Београд, 27.09 1958.

Јован ПОПОВСКИ
Вангел Коџоман
Политика, Београд. 28.09 1958.

Никола МАРТИНОСКИ
Творечкиот пат на Вангел Коиоман 
Нова Македонија, Скопје, 30.09 1958.

Денес се затвора изложбата на Вангел Коио.ман 
Нова Македонија, Скопје, 30.09 1958.

Светозар ДОМИЌ
Јубилејната изложба на слнкарот Вангел Коџоман 
Современост, Скопје, бр. 9 септември 1958.

Антоние НИКОЛОВСКИ
Вангел Коџоман
Разгледи, Скопје, бр. 2, октомври 1958.

Антоние НИКОЛОВСКИ
Пролезна изложба на ДЛУМ 
Разгледи, Скопје, бр. 10, 1958. 
Коста БАЛАБАНОВ
Тринаесеттата изложба на ликовните учетниии на Маке- 
донија
Нова Македонпја, Скопје, 7.12 1958.

Вангел Коџоман. Интервју
Млад борец, Скопје, 13.12 1958.

1959. Светозар Домиќ
Трпнаесеттата годишна изложба на ДЛУМ 
Современост, Скопје, бр. 1, јануари, 1959.

■fcoptje ПОПОВИТз
Изложба ликовннх уметника Македоније 
Републпка, Београд, 7.04 1959.

Елена МАЦАН
15 години ликовно творештво во Македонија 
Нова Македонпја, Скопје, (2)14.05 1959.

Славко ЈАНЕВСКИ
За се по малку, повеќе за сликарството 
Современост, Скопје, бр. 6, јуни 1959.

Александар ЃУРЧИНОВ
Скица за развитокот на новото македонско слпкарство 
Разгледи, Скопје, бр. 1, септемврн, 1959.

1960. Елена МАЦАН
Предговор за каталог од изложбата ..Македонски пејзаж" 
Уметнпчка галернја. Скопје, 1960.

Современата македонска ликовна уметност. Анкета 
Нова Македонпја, Скопје, 31.07,1 и 2.08 I960.

Томе МОМИРОВСКИ
По повод есенската изложба на членовите на ДЛУМ 
Современост, Скопје, бр. 9, ноември, I960.

1961. Н(ико) П. ТОЗИ
Предговор за каталот од ретроспективната изложба
Народен музеј, Струга, 1961

Н(ико) П. ТОЗИ
Предговор за каталог од изложбата „Струшки мотиви и 
пејзажи” Струга. 1961 
Б.
Вангел Коиоман: сликарот треба да има почести средби 
co светот
Народна просвета, Скопје, 12.06 1961.
Ц. С.
Отворена изложба на Вангел Коио.ман во Струга
Нова Македонија, Скопје, 16-07 1961.
И. Ст.
Ретроспектнвна изложба Ваниела Коиомана
Политика, Београд, 24.07 1961.
Ретроспективна изложба на Вангел Коиоман во Струга 
Нова Македонија, Скопје, 3.08 1961.
Р. П.
Во Струга отворена изложбата „Струшкн мотиви » пеј- 
зажи”
Нова Македонпја, Скопје, 15.08 1961.
Томе МОМИРОВСКИ
Кон почетокот на лнковната сезона
Современост, Скопје, бр. 9, ноември, 1961.

1962. Јован ПОПОВСКИ
Предговор за каталог од са.мостојната изложба
Народен музеј, Струга, 1962.

Елена МАЦАН
Предговор за каталог од нзложбата „Македонски портрег 
на XIX п XX век“
Уметнпчка галерпја, Скопје, 1962.
Борпс ПЕТКОВСКИ
Македонски портрет
Културен жпвот, Скопје, бр. 1-2, 1962.
С. Ф.
Македонски портрет XIX-XX век 
Млад борен, Скопје, 15.11 1962.

Томе МОМИРОВСКИ
По повод нзложбата ..Македонски портрет XIX и XX век" 
Современост, Скопје, бр. 3, март, 1962.

Глпгор ЧЕМЕРСКИ
Македонски портрет од XIX и XX век 
Разгледи, Скопје, бр. 7. март, 1962.

Р. П.
„Струга во минатото"
Нова Македонпја, Сќопје, 27.08 1962.

Р. П.
Фото-новини
Нова Македонија, Скопје, 5.09 1962.

Влада УРОШЕВИЌ
Седумнаесет годнни на ДЛУМ
Млад борец, Скопје, 22.11 1962.

L(azar) LI(CENOSKI)
Vangel Kodzoman
Enciklopedija Jugoslavije, 5, Zagreb. 1962.

SO



Informativni BILTEN
15 godina Saveza likovnih umetnika Jugoslavije, 1947-1962,
Beograd, 1962,

1964. A(ntonie) N(IKOLOVSKI)
Makedonija (slikarstvo)
Enciklopedija likovnih umjetnosti, 3
Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb, 1964.

N(iko) P. T(OZI)
Kodzoman, Vangel Georgiev
Enciklopedija likovnih umjetnosti, 3
Jugoslovenski leksikografski zavod, Zagreb, 1964.
Борис ПЕТКОВСКИ
Пролетна издожба на ДЛУМ
Нова Македонија. Скопје, 17.05 1964.

Н. К.
Изложба на Вангел Коиоман во Струга 
Нова Македонија, Скопје, 24.07 1964.

Влада УРОШЕВИЌ
Шаренило на осредноста
Нова Македонија, Скопје, 13.12 1964.

Антоние НИКОЛОВСКИ
„Современа македонска уметност" (каталог) 
Народен музеј, Штип, 1964.
J. Mn„ Pejzaz, MAKEDONIJA, Enciklopedija likovnih 
umjetnosti, Zagreb, 3, 1964

1965. Јозо T. БОШКОВСКИ
Обоени патишта. Пролетна изложба на ДЛУМ 
Вечер, Скопје, 13.05 1965.

Марко АРСОВСКИ
Половично учество
Младборец, Скопје, 13.05 1965.

Паскал ГИЛЕВСКИ
Под градиционално ниво
Нова Македонија, Скопје, 16.05 1965.

Паскал Гилевски
Скопски ликовен мозапк
Современост, Скопје, бр. 5, јуни, 1965.

1966. Ј(ован) ПОПОВСКИ
Нема мртве сезоне
Политика, Београд, 8.07 1966.

Паскал ГИЛЕВСКИ
Она што треба да се подржи
Нова Македонија, Скопје, 24.07 1966.

Паскал ГИЛЕВСКИ
Есенска изложба на ДЛУМ
Нова Македонпја, Скопје, 2,12 1966.

1967. Љиљана ПОПОВИЌ
Предговор за каталог од нзложбата „Македонски аква- 
рел"
Центар за култура u пнформации на град Скопје, 1967.

Љиљана ПОПОВИЌ
Предговор за каталог од изложбата „Современа македон- 
ска уметност меѓу двете војни"
Уметничка галерија, Скопје, 1967.

Симеои ШЕМОВ
Разоткривачка светлина врз ликовниот израз 
Вечер, Скопје, 1.05 1967.

А(лександар) ПОПОВСКИ
Co поетите настапуваат музички и ликовни у.метницп 
Вечер, Скопје, 17.08 1967.
Ал(ександар) ПОПОВСКИ
Досега најимпресивен собпр 
Вечер, Скопје, 20.08 1967.

Т(ашко) Ш(ИРИЛОВ)
„Современа македонска уметност меѓу двете војни" 
Вечер, Скопје, 24.08 1967.

Ј(ован) ПОПОВСКИ
Прппрема се ретроспектива старих македонских сликара 
Политика, Београд, 7.10 1967.
Интересна изложба. Македонската уметност меѓу двете 
војнн
Студентски збор, Скопје, 9.10 1967.

Се отвораат две изложби
Вечер, Скопје, 10.10 1967.

Отворена мзложба „Савре.мена македонска уметност" 
Политика, Београд, 12.10 1967.

Паскал ГИЛЕВСКИ
Македонската уметност меѓу двете војни 
Нова Македонпја, Скопје, 15.10 1967.
Г. Ч.
Прва ко.мплетна пзложба на македонскиот акварел 
Нова Македонпја, Скопје, 18.11 1967.

Паскал ГИЛЕВСКИ
Македонскиот акварел
Нова Македонија, Скопје, 19.11 1967.

E(lena) CVETKOVA
Propustena sansa
Vecernji list, Zagreb, 25.11 1967.
Д. МАНОЛЕВА
Современи лирски тенденции
Студентски збор, Скопје, 27.11 1967.

Коста БАЛАБАНОВ
Темелите на акварелот се длабоки
Студентски збор, Скопје, 27.11 1967.

Е. Roje
Univerza danas. Makedonska umetnost med obema vojnama 
VeCer, Maribor, 28.11 1967.

Паскал ГИЛЕВСКИ
Bo светот на боите и формите 
Народна просвета, Скопје, 8.I2 1967.

Radivoje PESlC
Makedonska umetnost izmedu dva rata
Knjiievne novine, Beograd, 9.I2 1967.

1968. Паскал ГИЛЕВСКИ
Година на групни изложби
Нова Македонија, Скопје, 7.01 I968.

О(лга) СП(ИРКОСКА)
Ликовно биенале во Скопје?
Нова Македонија, Скопје, 30.07 I968.



Борис ПЕТКОВСКИ
Изложбата „Наше минато*'
Културен живот, Скопје, бр. 9-10, 1968.

О(лга) СПИРКОСКА
Уметничката галерија е во основата на ликовната култура 
Нова Македонија, Скопје, 20.10 1968.

Boris PETKOVSKI
DanaSnja makedonska likovna umetnost
Sinteza, Ljubljana, br. 10-11, oktober, 1968.
Enciklopedija LEKSIKOGRAFSKOG ZAVODA 4 Zagreb,
1968.

1969. Елена МАЦАН ЧУКИЌ
Ослободување на Македонија (уметност) 
Историја на македонскиот народ, кн. Ill 
Институт за национална историја, Скопје, 1969.

Boris PETKOVSKI
Prilog pitanju nacionalnog i tradicije u savremenoj makedon- 
skoj likovnoj umetnosti
Umetnost, Beograd, br. 17, januar-mart, 1969.

Д(рагица) СТОИЛКОВСКА
Ликовната авангарда на Македонија
Студентски збор, Скопје, .17.03 1969.

Boris PETKOVSKI
Ѕкорѕка likovna kronika. Razstava ,,Na§a proslost”
Sinteza, Ljubljana, br. 13-14, maj, 1969.
Предлози за Октомвриска награда од областа на умет- 
носта
Нова Македоннја, Скопје, 22.09 1969.

П. ТРПКОВСКИ
Вангел Коиоман: ги сакам творбите сврзани co македон- 
ската земја
Просвета, Оопје, 3.10 1969.

Прпзнание за висок научен и уметнички дострел 
Вечер, Скопје, 8.10 1969.

Додељене награде „II октомври” 
Политика, Београд, 9.10 1969.

Ѓ(око) ПОПОВСКИ
Прифатени предлозите на комисинте за наука и уметност 
Нова Македонија, Скопје, 9.10 1969.

Bit nt претставуваме добитниците на годинашнава 
награда „II октомври"
Вечер, Скопје, 11.10 1969.
Ѓ(око) ПОПОВСКИ
Добитници на наградата „II октомври” 
Нова Македонија, Скопје, 11.10 1969. 
Ѓ(око) ПОПОВСКИ
Прпзнанпе за трајни и осведочени вредности 
Нова Македонија, Скопје, 14.10 1969.

Љ. К.
Уручене награде македонским уметницима и научнпцима 
Политика, Београд, 14.10 1969.

Заслужено признание Co осведочени вредности 
Вечер, Скопје, 14.10 1969.
Врачени наградите „II октомври" 
Вечер, Сколје, 14.10 1969.
Т(ашко) Ш(ИРИЛОВ)

Досега пријавени над 100 творби 
Вечер, Скопје, 16.10 1969.

Т(ашко) Ш(ИРИЛОВ)
Ревијална изложба на ДЛУМ
Вечер, Скопје, 27.10 1969.

Вангел Коиоман, Виѓавања на една творечка присатцост.
Журнал, Скопје, 1.11 1969.
Boris PETKOVSKI
La pitura kontamporanea Macedone
Kuid, Roma, 8.11 1969.
Неуморен
Вечер, Скопје, 19.11 1969.

Борис ПЕТКОВСКИ
Скопје низ лпковни дела
Нова Македонија, Скопје, 23.11 1969.

О(лга) СПИРКОСКА
Изложбата треба нешто да зборува. Интервју 
Нова Македонија, Скопје, 24.11 1969.

Ташко ШИРИЛОВ
Скопје застанл мпрно те сликам. Ингервју 
Вечер, Скопје, 28, 29 и 30.11. 1969.

Соња АБАЏИЕВА ДИМИТРОВА
Компромпси. По повод тематската изложба „25 годпни 
АСНОМ”.
Ноба Македонија, Скопје, 9.12 1969.
Zeljko SABOL,
Licnosti i djela. Suvremena makedonska umjetnost u 
Modernoj galeriji
Telegram, 3. listopada, 1969.

Јован КОСТОВСКИ
Портрети. Вангел Коиоман
Културен жпвот, Скопје, 9-10, 1969.

Boris PETKOVSKI
„Savremena makedonska umetnost” (katalog)
Beograd, Zagreb, 1969.

1970. Борис ПЕТКОВСКИ
Современа ликовна умечност
„Македонија” (албум), Трудбеник, Скопје, 1969-1970.

проф. Димче КОЦО
Културните спо.меници во Струга н струшко 
„Струга и струшко", Собрание на олштина Струга, 1970.

Димче КОЦО
Предговор за каталог од изложбата „25 годпии ДЛУМ" 
Уметвичка галерија, Скопје, 1970, 
П. Е.
Наши портрети. Вангел Коцоман
Билтен на здружението на ликовиите педагози и 
Центарот за ликовно воспитуваље на децата, Скопје, I 
1970.

Нико П. ТОЗИ
Илинденското востание во современата македонска 
лпковна уметност
Институт за нацпонална псторија, Скопје, 1970.

Aleksandar APOSTOLOV
Manifestacije makedonske nacionalne individualnosti 
u kraljevini Jugoslaviji



Jugoslovenski istorijski Casopis, br. 3-4, 1970.

Boris Petkovski
Savremena makedonska likovna umetnosl,
4 jul, Beograd. 15.01 1970.

Ч.С.
Излагаат осум македонски уметници 
Вечер, Скопје, 31.01 1970.

Соња АБАЏИЕВА ДИМИТРОВА
Соработка co галериите во внатрешноста 
Нова Македонија, Скопје, 8.02 1970.

Е. К.
Изложба на мотиви од старата чаршија 
Вечер, Скопје, 24.06 1970.
Ташко ШИРИЛОВ

12 кандидати за Октомвриската награда 
Вечер. Скопје, 18.09 1970.

Љубица ДАМЈАНОВСКА
Три ликовни изложби 
Културен живот. Скопје, бр. 10, 1970.

Соња АБАЏИЕВА ДИМИТРОВА
Далеку од човекот
Комунист, Скопје, 18.12 1970.

1971. Вера НАУМОВСКА
Предговор за каталог од нзложбата „Македонски авто- 
портрег".
Центар за култура и информаиии на град Скопје, 1971.

Борис ПЕТКОВСКИ
Одразот на скопскиот земјотрес во делата на 
ликовните уметнпци
Разгледп, Скопје, бр. 6, 1971.

Т(ашко) ШИРИЛОВ
Молер интервенирал врз творбата на Коџоман 
Вечер, Скопје, 27.10 1971.
Љубкца Дамјановска, Дела на македонските уметници 
од колекцијата на МСУ - Скопје. 16.VI-5.VII1. I971

1972. Кру.м ТОМОВСКИ
Предговор за каталог од са.мостојната изложба 
Центар за култура и информации на град Скопје, I972.

М. МАНЕВСКИ
Хуманистичко обликување на средината (од конгресот 
на ликовнпте педагози на Југославија во Скопје) 
Нова Македонија, Скопје, 30.01 1972.

Старата скопска чаршија. Вангел Коио.ман 
Вечер, Скопје, 1.04 1972.
Т(ашко) Ш(ИРИЛОВ)
Старата скопска чаршија 
Вечер, Скопје, 4.04 1972.

Отворена пзложба на Вангел Коио.ман 
Нова Македонпја, Скопје, 4.04 1972.

Н(евена) МИТРЕВСКА
Да се потсетиме за исчезнатата сегашност. Интервју 
Нова Македонпја, Скопје, 8,04 1972.

Ташко ШИРИЛОВ
Сликар на староградскиот амбиент 
Вечер, Скопје. 8.04 1972.

в.д.
Скопската чаршија на платио
Студентски збор, Скопје, 17.04 1972.

Миодраг ДРУГОВАЦ
Стара скопска чаршија Вангела Коиомана 
Борба, Београд, 25.04 1972.

3. Б.
Старата чаршија во делата на Коиоман 
Нова Македонија, Сколје, 27.04 1972.

П.Т.
Коџоман во Уметничката галерија 
Нова Македоннја, Скопје, 10.05 1972.

К(атерина) ЧЕМЕРСКА
Уметноста е постојано барање. Интервју 
Нова Македонија (Починка), 23.09 1972,

Љубица ДАМЈАНОВСКА
Тито во делата на југословенските ликовни уметниии 
Нова Македонија, Скопје, 10.11 1972.

Љубица ДАМЈАНОВСКА
Стара скопска чаршија во ликовното творештво 
Разгледп, Скопје, бр. 9, ноември, 1972.

Борис ПЕТКОВСКИ
Наиионалното и традицијата во современата македонска 
ликовна уметност
Разгледн, Скопје. бр. 10. декември. 1972.

М(иле) М(АНЕВСКИ)
Импозантен придонес за развој на образованието 
Нова Македонпја, Скопје, 11.12 1972.

Хрпсто Андонов-ПОЛЈАНСКИ, 
Гоце Делчев (6 том), култура Скопје, 1972.

1973. Борнс ПЕТКОВСКИ
Животот N творештвото на Василие Поповиќ-Циио 
МСУ, Скопје, 1973.

Niko Tozi
Ilinden in Modern Macedonian art
Macedonian Review, 3, 1973.

1973. Л. M.
Богат лнковен живот
Нова Македонија, Скопје, 27.02 1973.

Борис ПЕТКОВСКИ
Соиијални мотивн во делата на македонските ликовни 
уметницп (1922-1944),
Титов Велес, Народен музеј, 1973. (каталог)

Т(ашко) Ш(ИРИЛОВ)
Почесно звање за доајенот Вангел Коиоман
Вечер, Скопје, 1.06 1973.
Алексеј Косигин во Скопје (подарување слика од В. К.) 
Вечер, Скопје, 1.06 1973.

Нико ТОЗИ
Илинденското восзаиие во современата македонска 
лпковна уметност,
Културен жнвот, Скопје. бр. 6 1973.

8.1



Вангел КОЏОМАН
Нова Македонија, Скопје, 7.07 1973.

Љубица ДАМЈАНОВСКА
HOB II Револуцијѓга во македонското ликовно творештво 
Културен живот, Скопје, бр. 7-8, 1973.

К(атерика) ЧЕМЕРСКА
Вангел Коиоман-еден творец едно дело
Нова Македонија, Скопје, (Починка) 22.09 1973.

Откуп на слика подарок на Косигин Алексеј при посетата 
на Скопје
Вечер, Скопје, 27.09 1973.

Социјалните мотиви во ликовните дела 
Нова Македонија, Скопје, 9.10 1973.

Социјалните мотиви во македонската ликовна уметност 
Нова Македонија, Скопје, 19.12 1973.

Ј(ован) ПОПОВСКИ
Сребрни јубплеј Савеза ликовних у.метника Југославије.
Политика, Београд, 26.12 1973.

Љупка ДАМЈАНОВСКА
Социјалннте мотиви во македонското ликовно творештво
Нова Македонија, Скопје, 31.12 1973.

Sonja ABADZlEVA DIMITROVA
Izlo2ba druStva likovnih umetnika Makedonije
Umetnost, Beograd, br. 33, 1973.

1974. Крум ТОМОВСКИ
Предговор за каталог од колекцијата-легат на уметникот 
на градот Струга,
Спомен куќа на Вангел Коџоман, Струга, 1974.

Нико ТОЗИ
Предговор за каталог од ретроспективната изложба (1931-74) 
хотел „Бисер", с. Калиште (Струга), 1974.

Богдан МЕСИНГЕР и Слаѓана СТРЕЗОВА
Предговор за каталог од изложбата „Македонско сувремено сли- 
карство“

Galerija umjetnosti, Vinkovci, 1974.
С. БОЉЕВИТ1
Умјетннцн морају ангажовано дјеловати у друштву
Побједа, Титоград, 10.01 1974.

Социјалните генденции во ликовното творештво
Студентски збор, Скопје, 14.01 1974.

П.С.
Простор за реномиранп уметници
Нова Македонија, Скопје, 24.01 1974.

М(нле) МАНЕВСКИ
Чествувањето на Гоце-потврда за културните височини Нова 
Македонија, Скопје, 8.05 1974.

Вангел Коиоман. Павле Кузмановски 
Нова Македонија, Скопје, 7.07 1974.

Ч. С.
„Револуциокерното минато во македонската уметности Вечер, 
Скопје, 31.07 1974.

В(анчо) ГЕОРГИЕВСКИ
Три генерације
Политика, Београд, 4.08 1974.

Дела на Коиоман во „Бисер“ 
Вечер, Скопје, 13.08 1974.

Владимир ВЕЛИЧКОВСКИ
Повторна средба
Нова Македонија, Скопје, 18.08 1974.

Соња АБАЦИЕВА ДИМИТРОВА
Револуцијата низ лпковната визија
Комунист, Скопје, 19.08 1974.

Соња АБАЏИЕВА ДИМИТРОВА
По повод изложбата „Револуционерното минато во македон- 
ската уметност" во Музејот на современата уметност, Скопје, 
08-09 1974, Современост, Скопје, бр. 7, септември 1974.
Т(ашко) ШИРИЛОВ
Мотиви од струшкиот езерски брег
Вечер, Скопје, 10.09 1974,

Драган БОШНАКОСКИ
Бисер
Нова Македонија, Скопје, 29.09 1974.

Јован ПОПОВСКИ
Повратак граду младостн. Интервју
Полнтика, Београд, 1.11 1974.

В(иктор) ЦВЕТАНОВСКИ
Доделенл наградите „Осми ноември" во Струга
Нова Македонија, Скопје, 9.11 1974,

Виктор ЦВЕТАНОВСКИ
Скапоцен подарок на родниот град
Нова Македонија, Скопје, 10.11 1974.

Ц. ЗОЈЧЕВСКА
Активност co нови откривања н резултати
Вечер, Скопје, 28,11 1974.
Н(евена) М(ИТРЕВСКА)
Три деценпп слободно лнховно твореш гво
Нова Македоннја, Скопје, 28. 11 1974.

Sonja ABADZIEVA DIMITROVA
Revolucionarna proslost u makedonskoj umetnosti, Umetnost. Beog- 
Rad. br. 40. 1974.

J(OBAH) П(ОПОВСКИ)
Јубплеј Удружења ликовннх уметипка Македоније
Политика, Београд, 3.12 1974.

Владимпр ВЕЛИЧКОВСКИ
Спектар на лнковни насочености
Нова Македонија, Скопје, 8.12 1974.

Паскал ГИЛЕВСКИ
Македонски ликовни варијанти
Вечер. Скопје. 14.12 1974.

Науме РАДИЧЕВСКИ
Изложба „30 години ДЛУМ"
Студентски збор, Скопје, 17.12 1974.

Владимир ВЕЛИЧКОВСКИ
Блнска гематска преокупација
Нова Македонија, Скопје, 21. 12 1974.



Vladimir MALEKOVIC
Ambiciozni poduhvat Vinkovcana. „Makedonsko suvremeno slikar-

Vjesnik. Zagreb, 25.12 1974

Состав на Советот на Републиката
Нова Македонија, Скопје, 27.12 1974.

Новн членовп н4 МАНУ
Нова Македонпја, Скопје, 28.12 1974.

1975. Антон ПАВЛОВ
Предговор за каталог од самостојната изложба - ретрос- 
пектива 1937-1975, Торонто, 1975.
Кој настан, дело, личност? Исмапл Арслани, наетавник 
(Тетово), Нова Македонија, Скопје, 12.01 1975 
Управни одбор фонда „Моша Пијаде" 
Борба, Београд, 30.01 1975.

Коџоман и Кондовски членови на УО на фондот „Моша 
Ппјаде" Вечер, Скопје, 10.02 1975.
На Вангел Коиоман и Ванчо Ѓорѓиев и.м се врачени среб- 
рени плакети на СЛУЈ
Нова Македонија, Скопје, 11.02 1975.

Боро Мнтрнќески нов претседател на ДЛУМ.
Вангел Коиоман и Ванчо Ѓорѓиев сребренп плакети на 
СЛУЈ Нова Македонпја, Скопје, 11.02 1975.

В(иктор) ЦВЕТАНОВСКИ
Галеријата на Вангел Коиоман сеуште затворена, Нова 
Македонија, Скопје, 7.05 1975.

V. GACIC-PESA
Makedonska umetnost. Izlozba Vangela Kodzomana, Nase 
novine, Toronto, 6.07 1975.
V. GACIC-PESA
Retrospektivna izlozba na Vangel Kodzoman, 1937-1975, 
Klimentov zbor, Toronto, Kanada, br. I, 1975.
Изложба
Вечер, Скопје, 5.08 1975.

B. T.
Мозаик од природен камен и зграфито „Флора" 
Нова Македонија, Скопје, 21.11 1975.

Spiro VASILEV
Retrospektivna izlozba na profesorot Vangel Kodzoman, 
makedonsko slikarstvo Toronto,
Macedonian Ortodoks Care, Sent Klemen of Ohrid, Toronto.
1975.
Д. АДАМОВИЌ
Све што je y мени Струга je. Интервју 
Политпка, Београд, 7.12 1975.

1976. Портретп: Вангел Коиоман, Телевизија Скогл, Нова Маке- 
дони ја, Скопје, 16.02 1976.

М.ЖИВКОВИТз
Путеви повратка, сусрет г' , ,!07.:П' ..оа
Полнтнка, Београд. ?; 1976

Олга СПИРКОСКА. Портрети, кој знае уиче колку дела ќе 
потпишам, Македонпја. Скопје, јуни, >976.

Рладнмир ВЕЛИЧКОВСКИ
Заеднички напори
Нова Македонпја, Скопје, 4.07 1976.

М.М.
Свечено отворена пзложбага на Вангел Коиомап 
Нова Македонпја, 7.10 1976.

Ташко ШИРИЛОВ
Ликовен опус од 2.000 дела
Вечер, Скопје, 9.10 1976,

Миле МАНЕВСКИ
Слпкарство co отворени пораки
Нова Македонија, Скопје, 10.10 1976.

Владимир ВЕЛИЧКОВСКИ
Македонскпот човек п поднебје
Нова Македонија, Скопје, 24.10 1976.

М(иодраг) ДРУГОВАЦ
Добре слнке нема без доброг цртежа,
Борба. Београд, 3.11 1976.

Паскал ГИЛЕВСКИ
Звучна палета
Вечер, Скопје, 10.10 1976.

Уметниците за Коиоман (Д. Kono. Д. Кондовски, Б. Митриќески, 
Т. Шулајковскп, В. Ѓорѓиевски, Љ. Дамјановска, Д-р К. Балаба- 
нов)
Нова Македонпја, Скопје. 10. 10 1976.

Р. Куз. Кандидати за наградата АВНОЈ од Македонија 
Нова Македонија, Скопје 28.10.1976.
Изузетан догаџај у лпковном жпвоту. Занимљива ретрос- 
пективна изложба Ванџела Коџомана
Политпка, Београд, 17.11 1976.

Утре се затвора резроспективата на Коиоман 
Нова Македонија, Скопје, 6.11 1976.

Интервју са Анте АбрамовиИем 
Политика, Београд, 21.02.1976.

Нова богата лпковна сезона у Скопљу 
Политика, Београд, 10.09 1976.

Т. ШИРИЛОВ
Од 6 октомври до 6 ноември годинава во МСУ ретроспек- 
тпва на Коиоман
Вечер, Скопје 3.10 1976.

Т. Ш.
Вечерва во МСУ ретроспектпва на Коџоман 
Вечер, Скопје, 6.10 1976.

1977. Како се разонодувале стружаните пекогаш Нова Македони- 
ја, Скопје, 13.02 1977.

Vangel Kodzoman („Susret prijateljska”) Prijateljstvo, 25.05 
1977. „MALERE1 von MITGLIEDERN der Jugoslawishen 
akademien, Prasident des Rates dr Akademien, (Predgovor vo 
katalog)
Berlin, Juli-august, 1977.

Творби од академпци
Вечер, Скопје, 8.08 1977.
Слиќи на Мартиноски и Коџоман во Берлин 
Нова Македонпја, Скопје, 5.06 1977.



Борпс ПЕТКОВСКИ
Откривања,
Мисла, Скопје, 1977.

Борис ПЕТКОВСКИ
Социјалнпте мотиви во македонската ликовна уметност 
до 1944.
Годпшен зборник на Филозофскиот факултет на Универ- 
зитетот во Скопје, книга 3(29), Скопје, 1977.

1978. Вангел Коиоман, Пет репродукции
МАНУ, Скопје, 1978.

Јорданка СИМОНЧЕСКА

„Македонска уметност-Сликарство" (каталог)
Охрид и Струга, 1978.
Мала(општа) енциклопеднја „Просвета“ 2
Југославија, Просвета, Београд, 1978.

1979, Соња АБАЏИЕВА ДИМИТРОВА
Македонското совре.мено слнкарство во шестата деиенија, 
Ликовна уметност, Скопје, бр. 6, 1979.
С. ЃУРОВСКА
Средби во ателје. За љубовта што не згаснува
Нова Македоннја, Скопје, 9.12 1979.

М. ВЛАЈИТ1
Уметник не сме да hyin
Новости, Београд, 9.12 1979.

Јован ПАРЛАПАНОВ
Некад заустављени чамци
Борба, Београд, 9.12,1979.

Лилјана ДИРЈАН
Душага не е за продажба
Вечер, Скопје, 8 и 9. 12 1979.

Владнмир ВЕЛИЧКОВСКИ
Селектиран избор на уметннчки дела во ликовната збирка 
на Историскиот музеј на Македонија во Скопје
Музејски гласник, Скопје, бр. 4, 1979.

Радмила СТАНКОВИТз, 0 заједништву у науцц и култури 
Новости, Београд, 18.12 1979.
А. ВојводиЃ!
Уручене награде АВНОЈ-а
Политика експрес, Београд, 11.12 1979.
Уручене награде АВНОЈ.-а Стваралаштво и рад-основне 
вредности човека
Политнка, Београд, 11.12 1979.

Vangel Kodioman
Vjesnik, Zagreb, 11.12 1979.
Свечено врачени наградите АВНОЈ, Градиме ново опште- 
ство во кое грудот » творештвото ја афирмираат работ- 
нпчката класа
Нова Македонија, Скопје, 11.12 1979.
Добитници на наградата АВНОЈ, Заслужен за појавата на 
модерната македонска ликовна уметност,
Нова Македонија, 29.11 1979.

Највиши домети рада » стваралаштва. Добитници 
награде АВНОЈ-а. Академпк Вангел Коиоман: Сликар 
македонског поднебља,
Политика, 28, 29 и 30.11 1979.

Академпк Вангел Коиоман
Борба, Београд, 1979.
Признања ствараоцима. Македонског поднебља 
Политпка Експрес, Београд 1979.

Академик Вангел Коиоман
Вечер, Скопје (недотирано)

1980. Радмила ТРИФУНОВСКА
Највисоко прпзнание за Коиоман (доделена наградата 
АВНОЈ)
Македонија, Скопје, бр. 322, февруари 1980.
Ппсмо радио Београду, данас, сутра, с.шкар Вангел 
Коџоман - гост. Другог програма, Политика, Београд, 
10.02,1980.

Milos JEFT1C
Pod nebom i suncem Ohrida
Svijet, Sarajevo, 1.04 1980.

Зоја JOBAHOB
Прошлост без прашине (Сусрети са.„)
Рад.бр. 16,18.04 1980.

Угљеша РАЈЧЕВИЌ
Здружението на југословенскнте ликовнн уметницц на 
Вардарска бановпна во Скопје
Разгледи, Скопје, 8-9, (октомври-ноември) 1980.
Sonja Abadzieva DIMITROVA
Makedonsko savremeno slikarstvo u sestoj deceniji, 
Jugoslovensko slikarstvo seste decenije 
MSU, Beograd, jul-septembar, 1980. (katalog),

1981. Томе МОМИРОВСКИ
Сингеза на ликовност без брегови во катадогрт за излож- 
бата на Коџоман на тема Скопскиот земјотрес, Центар за 
култура и информацпи во Скопје, 1981.

Борпс ПЕТКОВСКИ
Современо македонско слпкарство 
Македонска ревпја, Скопје, 1981.

Панде КОЛЕМИШЕВСКИ, избори во МАНУ. Кон се кандида- 
тите за нови академици и за дописни членови на Академи- 
јата? Како се врши изборот? Далн нзборите се проследени 
co „кујни“, „аферн“ » слично?
Нова Македонија, Скопје, 19.09 1981.

Борис ПЕТКОВСКИ
Две изложбе „Облика" у Скопљу (1930-1937) 
Народни музеј, Београд, (сепарат) XI 1982.

Борис ПЕТКОВСКИ 
Никола Мартпноски 
Култура. Скопје, 1982.

A. TOMIC
Susreti, Slikar Makedonije
Front, Beograd, 1982.7 maj

Трпа РОГАНОВИЌ
Народниот живот во гворештвото на македонските ликовни 
уметницл (предговор во каталог)
мајТиГ Макелон|,Ја'ЕтНОЛОшки на Македонија-Скопје

Подготовки
Вечер, Скопје, 21.09 1984.

so



Акварел-акција
Вечер, Скопје, 8.11 1984.

З.П.
Современ македонски акварел
Нова Македонија, Скопје, 11.11 1984.

Богатство
Вечер, Скопје, 14.11 1984.

Џ.П.
Изложба на „Современ македонски акварел" 
Вечер, Скопје. 15 ноември 1984.

Паскал ГИЛЕВСКИ

Достоинствата на акварелот 
Вечер, Скопје, 19.11 1984.

Златко ТЕОДОСИЕВСКИ
Зароднш на новнот кониепт
Нова Македонија, 24,11 1984

Валентпна БАЗЕРКО
Плуралнзам на стремежи
Студентскп збор, Скопје, 11.12 1984.

Соња Абаинева Димитрова

Kora амбпцните ги над.минуваат можностите
Комунист, Скопје, 21.12 1984.

Boris PETKOVSKI
Modern. Macedonian painting Macedonian Review editions,
Skopje 1984

T. КУСАКАТСКА
Изложба за земјотресот
Вечер, Скопје, 1.10,1981.

С.Ѓ.
Тематска пзложба на Вангел Коџоман 
Нова Македонија, Скопје, 1.10 1981.

Паскал ГИЛЕВСКИ
Архитектура на стравот, 
Вечер, Скопје, 12.10 1981.

В. ВЕЛИЧКОВСКИ
Co свопте определбп
Нова Македонија, Скопје. 13.10 1981.

1982. Соња АБАЏИЕВА ДИМИТРОВА и Љубица ДАМЈАНОВ- 
СКА
Текстовп за постојаната поставка
Музеј на современата у.метност, Скопје, 1981-1982.

Борпс ПЕТКОВСКИ
Две изложбе „Облика" у Скопљу (1930-1937) 
Сепарат Зборнпка Народног музеја, Београд, XI. 1982.

То.ме МОМИРОВСКИ
Поврзаноста п заемноста на традииијата » на совреме- 
ното
Охрид, 1962-1982 (каталог)

1983. Владимнр ВЕЛИЧКОВСКИ
Колекцпонерско пстражување
Нова Македонија, Скопје. 2.07 1983.

Владимир ВЕЛИЧКОВСКИ
Редок ликовен настан
Нова Македонија, Скопје, 6.08 1983.

Паскал ГИЛЕВСКИ
Оживеаната визија на Илинден (80 години од Илинден- 
ското востание)
Културен живот, Скопје, бр.З, 1983.

Владимир ВЕЛИЧКОВСКИ
Гоце Делчев во македонската ликовна уметност 
Разгледн, Скопје, бр. 6, 1983.

Борис ПЕТКОВСКИ
Двете изложби на „Облик" во Скопје
Разгледи, Скопје, бр. 8-9, октомври-ноември, 1983.

Владимпр ВЕЛИЧКОВСКИ
Дела на основоположниците на современата македонска 
ликовна уметност (каталог)
Народен музеј Струга, 23-30.08 1983.

Владимир ВЕЛИЧКОВСКИ
Дела на основоположницпте на современата македонска- 
лнковна уметност (каталог)
Историски архпв и Дом на ЈНА Охрнд, 1-15.08, 1983.

1984. М. МИЛОШЕВСКИ
Изложба на Вангел Коиоман во Берлин,

Нова Македонпја, Скопје, 21.03. 1984.

MITTE1LUNGEN,
Akademie der Kunste der Deutschen demokratishen republik, 
VANGEL Kodzoman, 
september, oktober, 1984.

Tome MOMIROVSKI
Synthese Bildender kunst dine shwierigkeiten , 
Vangel Kodzonam, Bilder a ns Skopje 
Akadeimie der Kunste der DDR.
BERLIN. 1984

Борпс ПЕТКОВСКИ
„40 годинп македонско ликовно творештво" (1944-1984) 
(каталог)
МСУ, Скопје, 1984.

IMPRESION1ZAM (Р)
Likovna enciklopedija Jugoslavia, I. JLZ, Zagreb, 1984.

Борпс ПЕТКОВСКИ
Ликовното творештво во HOB na Македонија, 
Савет Академија наука » уметностп СФРЈ, 
МАНУ (култура » наука у НОР-у п револуцијн), Скопје. 
1984.

Жарко Н. ТОЗИ
Илинден во творештвото на македонските ликовни умет- 
ници
Македонски иселенцчки алманах, Скопје, 1984.

Томе МОМИРОВСКИ
Идеп II гворештво,
Наша книга, Скопје, 1984.

1985. Владнмир ВЕЛИЧКОВСКИ
Македонско современо слнкарсгво
Македонскп иселеничкн алманах, Скопје, 1985.



„Гоце Делчев (1903-1983)" (кон осумдесетогодишнината 
од загинувањето на Гоце Делчев)
Истарска наклада, Пула, 1985.

Г. СТОЈКОВСКИ
Немоќни музеи (бележник)
Нова Македонија, Скопје, 5.10 1985.

Владимир ВЕЛИЧКОВСКИ, Врз темелите на класичната 
умбтност, Нова Македонија, 2.11 1985.
Златко ТЕОДОСИЕВСКИ, Почетоците на македонската 
ликовна крнтиќа, Разгледп, Скопје, бр. 7-8, 1985.

Zlatko TEODOSIEVSKI, Dva sustinska momenta, Oko 
Zagreb, za 20.12.1984-3.01.1985

Златко ТЕОДОСИЕВСКИ, Еден можен приод кон праша- 
њето на националното и традицпјата во македоиската 
ликовна уметност, Трета програма, Радио Скопје, 23.1985.

Михајло АПОСТОЛСКИ, НОВ во Македонија, Македон- 
ска ревија, Скопје, 1985 (дел за развој на културата и умет- 
носта)
Трпа РОГАНОВИЌ, Делата на македонските ликовни 
уметноци во збирката на Етнолошкиот музеј на Македо- 
нпја, Ликовна уметност 10-11, Скопје, 1985.

1986. Трпа РОГАНОВИЌ, тест во каталогот за изложбата, Сел- 
скостопанскиот мотив - одраз на традицпоналното стопа- 
нпсување во Македонија, Сколје, 1986.
Владимир ВЕЛИЧКОВСКИ, македонски савремени аква- 
рел, (текст во каталог за истои.мената изложба), Зрењанин, 
1986.

КАТАЛОГ

Репродукипи во боја

I. ПОРТРЕТНА УМЕТНПКОТ BO A ТЕЛЈЕТО
15. ГЛАВА НА ЖЕНА, 1928. акварел ua xapntja, 55x25. оез cur- 

nary ра
20. АКТIV. /950. xiacao на платно, 92.5x66. спгн. В. Коио- 

xtau 30
19. АВТОПОРТРЕТII. 1930. uac.ro на харгија, 34.5x27, сигн. д.л,- 

.1930
22. СЕЛОТО ПЕШТАНИ. 1932, х/асло ча п.гагно, 55x75. еигн. 

л.л.: В. Коиоман//932, con. МСУ. Скопје
26. ЖЕНСКП ПОРТРЕТ. 1935.  на платно. 48.5x37.5. сигн. 

д.л.: В. Kouoxtau/1935, Уметничка галерија, Скопје
xtac.ro

27. НОЌЕН ЧУВАР. 1935.  на плато, 74x54.5, стн.д.д.: В. 
Коиоман 1935, Музеј на Македонија. Скопје

xiac.ro

30. УЛИЦА ВО СТРУГА, 1937. акварел на xapntja, emu. л.л.: 
1937 В. Коиомаиовиќ, Д. Прокопиев, Скопје

28. МОТИВ ОД ОХРИД III, 1937. акварел на xapntja, 43,5x28,5. 
сигн. д.д.: 1937. В. Коџомаиовиќ. Музејна современагаyxter- 
IIост. Скоије

29. МОТПВ ОД ОХРИД II. 1937. акварел ua xapntja. 49.5x34. 
corn. д.л.: В. Kouoxtau 1937

II. ПЕЈЗАЖ I, 1938, акварел на xapntja, 54x38. emu. г.д.: В. 
Kouoxtau 38. Народеи х/узеј, Охрид

37. МПНИЈА ТУРЕН ЖЕНСКИ АКТ. 1940. хtac.ro на платно. 
19x30. спгн. д.л.: В. Kouoxtau

36. АВТОПОРТРЕТ III. 1940, \iae.io на картон. 65x45, cllrH. Id.: 
В. Kouoxtau 1940

35. Чуновп I. 1940. масло иа платио, 47x64, cttrii. д.д.: B.Kouoxta- 
н 40. Музеј на совремеиага уметност, Скопје

35а. ДОЛАП, 1940, xtac.to на п.гатно, 46x64, стн. д.л.:1940. - 
В.Коиоман, Народен х/узеј, Охрид

39. ПОРТРЕТ HA МОЈАТА ЖЕНА III. 1945, xiacao ua n.iaimi. 
75x59\ emu. rd.: B. Kouoхшновиќ I945

43. ГРНЧАР. 1946. uac.io mi u.iaiiio, 96,5x73,5, ettrm д..г B. 
Kouovan. Музејпа ipa.t Скопје

356. ПЛАНПНСКИ ПЕЈЗАЖ. 1946. \iae.io ua .lecomir. 47x64. 
emu. i..i.: B. Kouomm 1946. Народеи xtyrej. Oxpti.t

44. ПЧЕНКА. 1946,  ua n.iaiuo. 47x64. cum. д.л.: B.xiac.ro
Kouo\iau 46. Уметничка гадерија, Скопје

47. PI IБAPI I, 1947. uac.io ua u.iaruo. еши.д.л.: B. Kouoxtau 1947 
(xtec'Toro aале ce иаоѓа нспозиаго)

48. ЧУНОВИ III. 1948. xtac.to ua xapntja. 35x50. emu. B. 
Kouoxtau. Мх зеј на Макелонпја. Скопје

22. МРТВА ПРПРОДА СОДУЊИ, 1948. маело иа картон. 64x47. 
emu.id.: В. Kouoxtau. Музејиа Македоиији. Скопје

52. Б.1ЕД I. 1950. акварел иа харгија. 47x31.5 emu. i.u.: В. 
Kouoxtau 1950-Б.1ед, Умептчка галерпја. Скопје

56. MOTIIB ОД СТАРА СТРУГА. 1951. xtac.to на каргон. 35x49. 
cm a. л.л. : В. Kouoxtau.'1951. Музеј иа Македтшја. Скопје

55. MOTUB ОД СКОПЈЕ. 1953. xiac.ro на картои. 41x58, cum. 
г.л.: В. Kouoxtau 53. Ух1етничка талерија. Скопје

59. АВТОПОРТРЕТ I.X. 1955. xtaejo на каргон, 70x47. сиги. д.д.: 
1955

58. MOTIIB ОД ПАРПЗ, 1955. xtac.to на aapron. 26x33.5. emu. 
1.д.: Paris/XI/55/ B. Kouoxtau, Уметичка галерија. Скопје

57. MOTIIB ОД ЦРН ДР1 IM I. 1956.  на плагио. 47x65. 
cum. д.л.: В. Kouoxtau■ 56, Manina na ticenemimne. C aoitje

xtac.ro

61. MOTIIB ОД ПРП.1ЕПСКО I. 1956. xiac.ro mi шперплоча.
49,5x66. cum. Д.Л.: Kouoxtau 5б. Уиептчка la.iepnja, Скопје

63 MPTBA ПРПРОДА. 1956, xtac.ro ua .lecomir, 67x51. cum. r..r..
B. Kouoxtau/56

68 CAPA 411 I. 1956, xtac.to ua картои. 42x57. emit. rd.: B. 
Kouoxtau 56, Музејна град Скопје

65. ВЕЗИЛКА, 1962,  na плагно. 98x75, emu. л.л.: В. 

Kouoxtau/1962

xtac.ro

67. ПОЖАР ВО СКОПСКИОТ ПАРК. 1964. иасло на лесоипт. 
54х 73, сигн. дд.: В. Коџо xtau

64. „26 ЈУЛИ 63" XXII. 1965. xtacno иа шперилоча, 27,3x34.5. 
cum. д.с.: В. Kouoxtau/65

66. ЗЕЛ ОД КОМПОЗИиИЈА. 1975. х/озапк. I ѕид-325х340. II 
ѕид-б30х340. Југооанка. Скоије (во коивторство co Теофил 
Шулајковскп II Пегар Дракулевски)

xtac.ro
xiac.ro
xiac.ro
xiac.ro
xtac.ro
xiac.ro
xtac.ro
xtac.ro


Репродукцни во црно-бело Цргежи п chiiiui во i. шbiiiioi reh'ci

21. ПОРТРЕТ HA ДЕВОЈЧЕ, 1932, масло на платно, 39 x 32, 
смгн. д. л.: Коиоман/32

24. ПОРТРЕТ HA МОЈА TA МАЈКА I, 1935, масло иа платно, 56 
х 76, сигн. г. д.: В. Коцоман /1935

25. ЖЕНСКИ ПОРТРЕТ (МИШКОВИЌ), 1935, масло на картон, 
34 х 25, снгн. д. д.: В. Коиоман /35

23. СВЕТИ НИКОЛА БОЛНИЧКИ, 1935, акварел нд хартија, 21 
х 29,5 сигн. г. л.: 1935 / В. Коио ман

31. МОТИВ ОД ОХРИД, 1936, акварел на хартија, 21,5 х 27, 
сигн. д. д.: В. Коиоман /1936, МСУ, Скопје

32. ПЕЈЗАЖ ОД ОХРИД, 1938, масло на платно, 19,5 х 29, сигн.
д. д.: Виниел /1938, М. Скаловски, Скопје

33. ДРИМ ВО СТРУГА, 1939, масло на картон, 45,5 х 65, синг. д. 
д.: В. Коиоман, 1939, Уметннчка галерија, Скопје

34. КУКЛА, 1939, акварел на хартија, 44 х 31, сигн. д. д.: В. 
Коцоманнќ /1939

38. ПАРТИЗАНКА II, 1944, акварел на хартнја, 30,3 х 23, сигн. г. 
д.: В. Коцоман /1944

42. ГУМНО, 1945, масло на платно, 47 х 63, сигн. д. л. агол: В. 
Коиоман / 1945, Ректорат на Уннверзитетот „Кирил и 
Методи", Скопје

40. ПОРТРЕТ НА Д. ТОДОРОВСКИ, 1945, масло на хартија,
36,5 х 28, сигн. д. д.: В. Коџоман (45) БД, Музеј на совреме- 
ната уметност, Скопје

41. ИЛИНДЕНЕЦ, 1946, масло на платно, 74 х 54. сигн. гд.: В. 
Коиоман /1946

46. ПОРТРЕТНА РАБОТНИК, 1947, молив на хартнја, 37 х 27,5, 
снгн. г.д.: В. Коцоман

45. ОПИСМЕНЕТА ЖЕНА, 1948, масло на платно, 70,5 х 49,5, 
сигн. д. д.: 1948/В. Коиоман, Музеј на град Скопје

51. СЕЛАНЕЦ ОД НЕРЕЗИ (Илинденец), 1948/49, масло на хар- 
тија, 42,5 х 31, без сигнатура

50. МОТИВ ОД СТАРАТА ЧАРШИЈА, 1949, акварел на хартија, 
24 х 16 сигн. д.л.: 1949/В. Коиоман, Музеј на град Скопје

49. СТАРО И НОВО СКОПЈЕ, 1948/49, акварел на хартија, 34 х 
48,5, сигн. д.д.: В. Коиоман / Скопје, Умеуничка галерија, 
Скопје

53. ПЕЈЗАЖ CO ЖИТО. 1950, масло на платно, 54,5 х 74, earn. 
д.д.: 1950 В. Коцоман, Шумирскп пнститут, Скопје

54. ПОРТРЕТНА ГОРЃН, 1951, масло на картон, 22 х 18.5. сцгн. 
д.л.: В. Коиоман/1951

60. МОТПВ ОД ПАРИЗ VII. 1955. \iae.io на плагно. 91 л 62.4 
сигн. г.д.: В. Коиоман (1955) Paris

w МРТВА ПРИРОДА, 1956, масло на платно, 68 х 83, снгн. г.л.: 
В. Коџо.\шн/56

62- НА ВАРДАР, 1970, масло на платно, 65 х 91, сигн. д. л.: В. 
Коиоман/70, МАНУ, Скопје

10. МОТИВ ОД СТРУГА
2. HA КАНТАР, 1940, јаглен на хартнја, 15, 5 х 

21,5, сигн. д.д.: В. Коџоман/1940
3. ПОРТРЕТНА КАРИКАТУРА HA В. 

KOUOMAH од М. Вушковиќ, 1942, молив на 
хартпја, 20,5 х 15,4, сигн. д.д. Бд/1942

4. КОМПРЕСОРИ, 1946. туш на хартија, 15 х 21, 
сигн. д.д.: „Маврово“ и д.д.: Коиоман/1946, 
Музеј на Македонпја, Скопје

7. СЛПКАРОТ PA4KI1, 1947, молив на хартнја,
15.4 х 11,4, снгн. г. д. сликар Рачкн; д. д.: В. 
Коиоман/1947

5. РАБОТНА АКЦИЈА, 1947, туш на хартија, 35,5 
х 24, без сигнатура Музеј на град Скопје

9. Жегва, 1949, мастило на хартија, 17 х 24, сигн. 
д.л.: 1949/В. Коиоман

8. ПОРТРЕТ НА ДИМИТАР АНДОНОВ-ПАПРА- 
Д11ШКИ, 1949, молив на хартија, 16 х 11,5, 
спгн. д.д.: 2.06.49 В. Коиохган

6. МЕЛИОРАЦИЈА НА ЦРН ДРИМ, недатирано, 
молнв во боја на хартија, 15 х 21,5, сигн. д.д.: В. 
Коиоман

12. ВИЗИ.1А I, 1955, молив во боја на хартија, 18 х
15.5 сигн. д.д.: В. Коио.ман/55/Париз

11. МОСТ HA СЕНА, 1955, фломастер на хартија,
13.5 х 20, сигн. д.л.: Paris/30-ХЕ55: д.д: В. Коиоман

13. ЦРТЕЖ ОД МУЗЕЈОТНА БУРДЕЛ ВО ПАРИЗ, 1955, фло- 
маегер на хартнја, 13.5 х 21. спгн. г.л.: Paris/25.-ХЕ 55

14. РАЗУРНАТО СКОПЈЕ. 1963. молпв во боја на хартпја, 10 х
15. 5. corn, г.д.: В. Коиоман/1963

16. ЖЕНСКП ПОРТРЕТ, 193(1. \io.vtB на хартнја. 24.5 v 19.5, cum. д.л. 
1930 В. Коиоман

17. ЖЕНСКП АКТ. 1930, jar.ieu на хартија. 48 v 17, сигн. дд.: Коиомаи
18- ЖЕНСКП АКТ II. 1930. модпв на хартнја, 34 х 15.4. сигц. дд. 

1930 Коио ман
14а. СКПЦА НА СПОМЕНИКОТНА ГОЦЕДЕЛЧЕВвп схоистот парх. 

т\ ш. 20 х 16. cum. д.д. В. Коиоиаи
146. ЦРТЕЖ НА СКУЛПТУРА ОД ХЕНРП МУР. 1975. гуш. 22 i 17. 

спгндд. .1VII. 75. Торонто.
На. МОТИВ ОД СТРУГА, 1961. \iovibii во бор. 17 \ 12. cum. д. В 

Коиомзн н д.д. Crpvra 1961.
43а.
14в. ДАЛЈАННТЕ. 1932, \iacio на платно. 38х 29. cum. д. Да.мнитс ид.д. 

В. Коцоман 1932, con. хоге.1 „Бисср", Сгруга.
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