
•/< ,4





ГАЛЕРИЈА
ЉУБОМИР БЕЛОГАСКИ

LJUBOMIR BELOGASKI
GALLERY



Издава
МУЗЕЈ НА ГРАД СКОПЈЕ
СКОПЈЕ 1991

Published by
THE MUSEUM OF THE CITY OF SKOPJE
SKOPJE 1991

Одговореи уредпик
КЛИМЕ КОРОБАР

Editor in Chief
KLJME KOROBAR

Каталогот ce издава no повод отвораљето na галеријата Љубомир Белогаски и 
пзложбата па пеговата допација во Музејот па град Скопје - Скопје 1991

This catalogue is published on the occasion of the opening of the Ljubomir Belogaski 
gallery and the exhibition of his donation to the museum of the city of Skopje

Рецензепт
Mp. ЉУБИЦА ДАМЈАНОВСКА

Reviewed by
Ljubica Damjanovska. M.A.

Ликовпо-графичко обликување
ФРОСИНА ЗАФИРОВСКА

Lay-out
FROSINA ZAF1ROVSK A

МузеЈот na град Cxonje им изразува благодарност na ЗСИЗ на култура na град 
Скопје. Републичката заедмица за култура, па сите поединци и работиите орга- 
иизации: ИНТЕРИМПЕКС, ТРЕСКА, ГЕХНИКА, ТЕХНОМЕТАЛ-ВАРДАР. 
МАКЕДОНША ТАБАК, КАРАОРМАН, МАКЕДОНИЈА ДРВО, ЕДИСОН, 
КОМУНА, OX1IC н ПОДОГРАДБА. кои помогиаа во реализирањето па Гале- 
ријата Љубомир Белогаски



МУЗЕЈ НА ГРАД СКОПЈЕ
MUSEUM OF THE CITY OF SKOPJE

ЈБУБОМИР БЕЛОГАСКИ
LJUBOMIR BELOGASKI

СКОПЈЕ, 1991
SKOPJE, 1991





Академскиот сликор Љубомир Бслогаски, е еден од на/познотите претставни- 
ци но првато 2енерација микедонеки еовремени сликори и оеновоположник на 
микедонскати современо умеиЈмост.
Од црвите денови на својото богита сликирска дејносѓЦ, тој започнува да 
избира и љубоморно да чува дел од своите умешнички тпорбк. овозможувајќи 
но тој начин постепено да се собсре и оформи голе.чо збирка од над 159 
умешнички дела, која мгпо денес, по 60 години творештно, овозможува иокра) 
другито, низ еден хронолошки преглед, go се согледоот ситс позничајни развој- 
ни фази на ава значајно творештво,
И ее ќе беше онака како шшо в<> минатото најчесто се случуваше co други 
слични збирки, ако Белогоски не беиле одлучил go презс.че едсн несскојдневен, но 
без сомнвние, многу зночоен чекор: да формири своја донација. прва од овој вид 
no нишиот град и сите собрани сликарски дела му го подари на македонскиот 
нирод. По оваа одлука. комплетнота Збирка му беше предидена на Музејот ни 
град Скопје.
Музејот но град Скопје. цзрилувајќи посебна благодирност м донацијата, од 
споја страна презедс нсколку чекорч, кои овозможувџнт доноцпјчта ни Белога- 
(кч go сшане досшап/м на поишрокиот круг љубишели ни современото маке- 
донско сликарсшво. Зи шао цел, дел од музејскиот простор, беше адаптирвн н<> 
Гчлсрија посветена на творештвото на Белогаски. no који се презентирони дсл 
од сксианатите на оваа доноција.
Пп повод отвороњегш) ни Гилерчјата но Белогиски, Музејош на град Скопје, co 
помош ки СИЗ на културото но град Скопје и Рспубличкато заедницо зо 
кулшури и иовеќе спонзори, го овозможи печатењето на овој Католог. во кој се 
поместени цаписи преку кои се претставува личноста на донашорош, осврт 
врз неговото творештво, како и целосен преглсд но Збирката.
Од името на љубителите ни македонското современо сликарство, Музејот на 
грод Скопје, заблагодарувајќи му ни донаторош, икидемскиот сликор Љубомир 
Белогоски, му пожелува долг живош. добро здрав/е и уигте многу успеси во 
локовното шворештво.
Co цел да му овозможи непречени работа, во римките на Галеријота но 
донпшорогп Белогаски е обезбеден простор за работи, оше/ое - каде повремено 
ќс јаожс go преетојува и роботи. Taj проетор покосно ќс остоне како спомен 
собо но доноторош co целиоѓп прнбор и се друго што му служело во неговото 
твореиапво. Co создадените слики во овој простор ќе продолжи да се зголему- 
ви доноцијата на Белогаски.

• Климе Коробар 
Директор нв 

Музејот но грод Скопјс



Ljubomir Belogaski is one of the best known representatives of the First Generation of 
modem Macedonian painters and a founder of modern Macedonian art. Since the first 
days of his prolific painting career he has carefully chosen and kept some of his works, 
thus making a collection of more than 160 items. After 60 years of active painting, this 
collection provides a kind of chronological survey of all the significant stages in his 
work.
The fate of this collection would have been similar to that of other such ones had 
Belogaski not decided to take a rare and exceptional step. He has decided to make a 
donation of all his collected works to the Macedonian people and thus presented them to 
the Museum of the City of Skopje.
In order to express its gratitude for the donation, the Museum of the City of Skopje has 
taken steps to make the donation accessible to all the lovers of modern Macedonian 
painting. For this purpose, part of the Museum’s premises have been adapted into a 
Gallery dedicated to Belogaski s work.
With the assistance of the Arts Council of the City of Skopje, and of Macedonia, as well 
as a number of other sponsors, the Museum of the City of Skopje is able to publish this 
catalogue on the occasion of the opening of the Belogaski Gallery, providing a portrait 
of this artist and presenting his creative work and his collection.
The Museum of the City of Skopje wishes to extend its thanks on behalf of the lovers of 
modem Macedonian art to Ljubomir Belogaski and to wish him a long life, good health 
and success in his creative work. In order to give him an opportunity of working 
undisturbed, a small studio forms part of the Belogaski Gallery, where he will continue 
his work and add to his donation.

Klime Korobar 
Director of the Museum 
of the City of Skopje
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' Giulio Carlo Argan, Tekstovi 
o niodemoj umetnosli. Beo
grad, 1983. sir. 18

2 Miodrag B. Frolic. Jugoslo- 
vensko slikarstvo 1900 - 
1950. Beograd, 1973, sir. 94

По своите основни белези творештвото на Љубомир Белогиски, главно, е 
конципирано во духот на поетскиот реализам. Иако овој автор е кирактери- 
стичен по шоа што своето дело го создава на начин на постепсно таложење 
на ликовнпте искуства, основните контури на ова творештво може да се 
насетат уште за време на неговото школување во Белград, кон кријот на 
четвртата деценија. Влијанието на Парискаша школа, тогаш и кај нас е 
несомнено. Космополитизмот што таа го негува во трешаши и четврташа 
деценија наидува на спонтано прифаќање кај повеќе генерации уметници, веќе 
уморни од постојаните менувања на ликовната структура. „Единсшвен зае- 
днички идеал е идеалот на апсолутната слобода на умегпноста, слободата од 
секоја форма ни притисок или политичко насочување, од секакви моралисшич- 
ки ограничувања, од програми, од дисциплини на групата, од она иапо се 
нирекува „изми" на современапш уметност", забележува Арган определувајќк 
го духот на уметноста од овој период во Париз. Како и во други ликовни 
центри, така и во Белград, во овој период постепено се обликуваат контури 
на едно сликарсГпво кое ја презира интелектуалната авантура, програма, 
маниефесш. сиротивставувајќи им ја лирскити евокација и минијаѓиура, убеду- 
вање дека ..предметите имааш онаков изглед, каков шшо нашагпа душа ќе им го 
gage", дека слаката е душевна состојба"~. Од тројцата негови професори: 
Бета Вукановиќ, Љубомир Ивановиќ. Иван Ридовиќ, првише двијца, по духот и 
мотивската преокупираност (пленеризам и пошироко сфатен интимизам, кај 
Ивановиќ дополнето во оно/ период и co работата врз етнографски мотиви) 
се доближуваат go карактеристикише на поешскиош реализам, а шрешиот 
(Радовиќ) ао четвртата деценија е еден од значајните претставници на инти- 
мизмрт.
Следејќи ги своите внатрешни пориви, во првите години по завршувањето на 
школувањето (1938), a во согласност co отитата клима, Белогаски ќе се 
определи за сублимирање на постимпресионистичките искуства.
Ова се однесува, во прв peg, на почитувањешо на интегритетот ни реалниот 
предмет. Тој секогаш пред себе има конкретен мотив, но за разлика од 
сродниот интимизам, кој од мопшвот тргнува кон чуствата. пројавувчјќи го 
непосредниот творечки нагон, во поетскиот реализам наидуваме ни едсн однос 
кон предметот кој има тенденцији да го согледи во еден поглобален однос, на 
ниво ни состојба ни свеста за него. Ваквите шенденции и нивните резултчши 
секогаш зависаш од авторот и негоеиот шворечки чин, често изложен ни 
ризикот на академизцрање. Се добива впечаток дека еден вака потенци/ално 
рационален, дисциплиниран однос и кон мотивот и кон чинош на сликањето, 
уште во п.1ои време е кохерентен co некоч ликовни и вонликовни карактеристи- 
ки на Белогскки.
Во извесна смисла ова може да се поврзе и co неговаша наклонетост кон 
сезанизмош, кој инаку во петшати деценија не е опипио обележје на ликовната 
сцена што го оикружува. Иако поетскиот реализим е целиош во знакот на 
Гпрадициите на посшимпресионистичките искуства. под овој поим, начелно, во 
белградската ликовна средина, сезанизмот, освен во определени исклучоци и не 
се подразбира. Сезаннзмот во југословенската ликовна уметност е кариктери- 
стика на втората и третагпа деценија. Се манифестира co својот импулс кон 
натамошните плистични истражувања на авторите кои се движеле, главно, 



кон кубизмот it делумно кон експресионизмот. Во повеќе случаи едни од 
последициШе на овој однос е прифаќањето на целиот верижен след на проек- 
тош на модерната уметност, која кај повеќето слнкари ќе резултира во еден 
илирок спектир на определби, тенденции и стилски варијацни. Во секој случај 
ао моментот к<па Белогаски почнува да ги користи Сезановите искуства и вр,. 
основа на нив ди создава сопсшвен технолошки сцсшем во пластичнаша сшрук- 
тура на својатн слика, сезанизмот е веќе важно, но минашо искусшво на 
неговото ликовно опкружување. Единствен кој во овој период рабоши во 
сезанистички дух е Мило Милуновиќ, кој е еден од можните врски на Белогиеки 
co споменатиот Правец.
Блискоста на овие два автора е повеќе условна, определена најмногу од нивна- 
ша склоност кон еден вид"... естетски риционилизам..."3, кој во случајош на 
Белогаски ќе осшане една од основните негови особеносши во текот на целото 
негово творешшво. Оваа константа во творештвото, на авторот ќе му 
овозможк во создавањсто на сопствениот пласпшчен систем да вгради некои 
елементи кои барем на прв поглед не ја откриваат својата способност ди се 
вклопат во еден кохереншен пластичен израз. Првенствено го имам ни ум 
вклопувнњето на сезанизмот кико еле.мнш ао поетскиот реализам, кој во 
неговиот случиј, зи времето кога е прифатен и начинот кнко е применет, има 
сосема поинакви карактсристики и мотннн од сезанизмот на втората и 
делумно на третати деценија. Ситуицијата се усложнува коги на овие елемен- 
ши ќе нм го додадеме и медиумот на акварелот, во кој се реализирани најголе- 
миот и највредниот број негови дела. Работењето во духот на поетскиот 
реализам или сезанизам, или пак во некоји нивна сродна виријанта, подразбира, 
барем во принцип, работа исполнета co посшапно нанесување на слоеви боја, 
евентуални корекции или измени, еден технолошки процес на работа co вилери, 
што во повеќето случаи се остварува во мислени техника, а е нетипччен зи 
техникнта на акварелот, чиј медиум е скоро целиопл во знакот на непосредно н 
брзо изведување.
Ваквпта особеносш на акварелот, ни изаесен начин, кај другите сликари, 
претставници на Првата генерација современи микедонски ликовни уметннци, 
инаку повеќето експресионистички ориентирани, резулткрн тие кон него да се 
однесуваат како кон медиум во кој се разрабоШуваат извеспи ликовни ндеи, се 
провнш. пластични забелешки Акварелот во наннгтн ликовна средина, во дела- 
та на основоположниците на современатн македонска ликовнн уметност, се 
покажуна како попогоден за осШвирување на делч co ннтнмиеГпичкн, лнрски 
тон. Негова особеност е да ја овозможи слободата на потегош, да дојде go 
нзраз структурата на подлогати, можноста за нанесувнње на „прозричшГ 
слоеви, свежннн, како што понекогаш нипоменуаа Белогаски. Самиот медиум 
не дозволува поправки или барем тешко ги поднесува. Концентрацијити во 
работата врз ваквата слика с една од битните нејзини одлики. Ако авторот 
се откаже од можноста за брзи импровизации co материјалот и конкретнати 
ситуација no времето нн изработката, како што е случај co Белогаски, 
конкретниот концепш, са.чгта визнја за сликатн мора претходно да има 
разработени пластични решимја.

Сериозноспш во зафатот зн структуирање на еден пластичен систем, во чија 
срж е тенденцијашн за еден рационален пристап кон делошо, што ги обединуаи 
елементите од пџетскиотреализам, сезанизмот и техникити на икварелот, во 
делото на Белогаски ќе се c'Aneapu во еден особен, личен ликовен израз.

Самиѓпе слики не навестуваоШ никаква недоумица, струкшурата на Шехниката 
нс го нарушува мотивот н поетскиот дух ао сликата.
Во текош нн петтати деценијл е оформен глааниот. круг на мотивската 
преокупација. Тоа се; мртвата природа, портрстот и пеЈзажот. Во ирксша- 
пот кон owe мотиви е карактерисшична смиреноста што владее во нив. 
Мртвата природа (Ружи 1, 1041). а особено поршретнте (Глана, 1040, По- 
puipeui на девојка, 1941) се работенн co иошироки површкнн (за разлика од 
методош на работа разработен при крсдот на петтата и но шестати децени- 
ја) co внимателно и неупадливо нанесувиње на валерите. Сведувањето на 
пред.чешите од природатн на геометриски тела е сфатено и предадено услов- 

3 IBID, str. 62



4 IBID. str. 99

5 IBID. str. 97

ho. Bo hub преовладува извесно геометризирање ни формише (листовите во 
споменатата мргпва природа или валчестосша на главагпа), но не go степен на 
програмска определба, гпуку повеќе од функција на онеобнчување на мотивот и 
нагласување на смиреносша на општиот шон на сликата.

Во пејзажите (Крагуевац, 1942, Мотив од Крагуевац (Царева вила), 1943, На 
одмор, 1945) се забележува поголема раздвиженост. Гранките од дрвјита во 
првите gee споменати слики, скоро ја губагп својата мотивска подлога и co 
вертикалните, хоризонталните и коси насоки, добиваат ритам и динамика, 
при што се насетува тенденција да бидат во релација co вториот план од 
сликата. Најчесто пејзажите од оваа деценија се урбани мотиви. И во наредни- 
те периоди, кога Белогаски ќе работи класични пејзажи во природа, во најго- 
ле.м број случаи во нив ќе се најде барем дел шшо ји навесшува човековата 
присутност. Најчесто тоа е куќа, палац или ведута од некој град. Пејзажот, 
природата што тој ја согледува и ја претставува, се пројавува како вид на 
опкружување на извесни културни артефакти.
Пишувајќи за интимизмот, за поетскиош реализам и за колористичкиош 
реализам, Прошиќ забележува една нивна опсесивна тема: ,.Не е затоа случајно 
што овие сликари тематски се често зафатени co ентериероГб, саканиот и 
заштитен просШор, накратко co куќа... Интересно, во делата на Белогаски 
не сретнуваме ентериери. Дури ни како навестување во неговите мршви приро- 
ди или портрети. Во композициската поставка тие се вообичаено „крупно" 
поставени, така што не преостанува ни малку простор во кој ентериерош би 
можел барем да се насети. He ми се познати причините за отсуството на една 
вака типична тема од кругот на споменатите правци. Но, функцијата на „... 
топлинаша на зашшитениот просгпор... по паш на супституција во сликите 
на Белогаски ја презема природата, која скоро секогаш е питома, блага, 
заштитничка. Вечнаша присутност на куќата во пејзажот, веќе ја споменав.
Во текстот се задржувам најмногу на сликите работени во медиумот на 
акварелот, сметајќи дека во него ЈБубомир Белогаски ги има создадено своите 
најдобри дела и дека целокупниот пластичен систем што го има осшварено, му 
овозможува овој медиум да го смета (има) за свој.
Освен работата во акварел, особено во почешоците од својот творечки пат, 
Белогаски работи и во техниката на масло, некаде go прваШа половина на 
шестата деценчја, потоа на цртежот, кој во разни форми го негува во текот 
на целото творешшво, и графиката што започнува да ја користи кон крајот 
на петтагпа деценија - определба што е поврзана co формирањето на Графич- 
киот отсек во Училиштешо за применета уметност во Скопје.
Делата во маслена техника, настанати во вшората половина на четвртати 
деценија (Студија, 1935136, Портрет на маж, 1936, Акт, 1938, Глава во зелено, 
1938) работени се co тенденција за педантно навлегување во занаетот, а во 
некои од нив (Глава ао зелено) можит да се насетат иднише особеносши на 
неговиот поршреШ, реализиран во акварел.
Во периодот 1945-1950 година и Белогаски твори во духот на социјалистич- 
киот реализам. Иако, на пластичен план, овие слики немаат поголеми отста- 
пувања од претходниот период, за лирскиот карактер на неговите слики овде 
нема место. Да набројам само неколку плашна од 1947/48 година: Мотив од 
пругата, Усекот кај Лашва, Хидроцентралише во Маврово и поршрешите на 
Гоце Делчев, 1948, Лазар Колишевски 1950 и Ѓорче Петров, 1953.

Цртежите од првата половина на педесеттите години, освен актовите од 
Уметничката школа, претстаеуваат исклучок во неговото шворешшео. Рабо- 
тени се co кратки линии влечени во поееќе насоки. Bo нив (Портрет на 
колегата Тугомил Уичиќ, 1942, Портрет на побратимот Марко Поповиќ, 
1943) се чуствува извесно иосшимпресионистичко влијание.

Во графикаша, на која ќе п посвети краток период од својата ликовна дејност, 
ќе навести само некои свои можности (Портрет наД. Кокотовиќ, 1948/49).

Во периодот од крајот на петтата и во текот на шестата деценија Белога- 
ски го заокружува својот пластичен систем. Тоа е периодот на неговите 



најконзистентни дострели. Работи циклуси на пејзажи co мотиви од Охрид, 
Крушево, Скопје и околината, Кратово, Бледскошо Езеро итн. Во овој низ, 
просшорот во кој најцелосно проникнал, во кој успеал да ги проектири своите 
внатрешни чувства и расположенија, е Црногорското приморје, во циклусот 
„Бокељски мотиви“.

Сезанистичките елементи, илто и порано беа присутни во начинот на модели- 
рањето на тоновите, најизразено во крошните на дрвјата и крововите на 
куќите, сега добиваат свој целосен, личен пластичен идентитет.

Ова најдобро се согледува во техничкиот приод при разработката на матери- 
јалот. Врз лесно нафрлен цртеж, во кој распоредот на главните поершини е 
рационално организиран, Белогаски co акварелот почнува да обработува дел по 
дел. Најчесто овие делови се co релативно мали површини во однос на вкупна- 
та димензија на сликата. Распоредот на потезите на овие делови е co тенден- 
ција кон строга организираност. Нивната форма зависи најчесто од мотивска- 
та подлога и од соседните делови. Тоновите се изведуваат co тенки намази и 
co контролирана влажност на четката, најчесто посува. Ваквиот однос кок 
деловите што се обработуваат придонесува тие да имаат своевиден иденти- 
Гпет и да станат сегмент на целината, додека ришамот на нивните меѓусебни 
односи на моменти добива своја самостојност. Кога тоновиШе имаат среќен 
распоред сликата поседува една чудна цврстина. И покрај бројните измени не е 
нарушена конкртната ситуација на мотивош. Тој егзисгпира, што е случај co 
пејзажите, во сите свои планови.Во нив се насетува донекаде и тенденцијаша 
кон воздушна перспектива, но ришамот на сегменшите, сегментарноста на 
структурата на сликата придонесува таа да биде дводимензионална. Кон- 
стантноста во пристапот на обработката на мотивите придонесува циклуси- 
те пејзажи, што тој ги работи на определен, ограничен простор, да здобијат 
белези на една студиска обработка на еден локалитет, виден од повеќе агли, 
концентриран во назначувањето на најкарактеристичните одлики (обележја) и 
вредносши. Уште повеќе што долгогодишната окупираност co одреден про- 
стор овозможува познатите пејзажи ди станат проекции, метифори на сама- 
ша интимносш на авторот. Претходно цитиранати метафора за „шоплинати 
на заштитениот простор“ супстишуира во Летен пладневен мир..." или во

тишина на величествениогп мир....
Циклусош „Бокељски мотиви“ е настанат во периодот 1947-1957 година. Го 
опфаќа Которскиот базен co Котор и локациите од неговата околина — 
Доброта, Муо, Прчањ, Пераст.

Веќе во првите дела од овој циклус (Оса.чена куќа, 1948) се забележува сегмен- 
тарниот метод во обработката. Споменатата слика инаку е една од решките 
негови дела co извесен „импресионистички“ манир, но во основа сите битни 
технички својства на периодот на кој му претходи, во неа се зададени на ниво 
на лично разрешен уметнички проблем поставен како проблем на градење 
сопствен технички систем. Создадениот циклус од околу 100 дела од ова 
поднебје прешставува студија, донекаде и документ како на самиош локали- 
тет, така и на претходно споменатиот пластичен систем на авторот. Да 
одбележам само некои од нив; Мотив од Бока I, 1950, Мотив од Бока II, 1951, 
Селото Залази, 1952, Которска ривиера, 1955, Куќата на Мариќевиќ, 1955, 
Трипковиќев палац, 1955, Песпшн Град I, 1955/56. Too е Бока на Белогаски. 
Локалитет потребен за неговите лични ликовни истражуван>а. Повеќегодиш- 
ниот престој во овој крај полека почнал да му овозможува проектирање во 
целиот тој пејзаж, така различен, така онеобичен од пределот од кој доаѓа, 
на најразлични лични, внатрешни содржини на тишина величествен мир...“.

Населби, куќи, палаци во идеална хармонија co природата, еден сосема бескон- 
фликтен свет, систем. Над сѓ peg.

Некои елементи од пејзажот се појавуваат повеќепати како самостојни моти- 
ви или како дел од општо зафатените планови. Масивот Пестин Грид е еден 
од hub. Co самата местоположба често му се намешнува на авторот „... co 
фантастична силуета, стушен и трагичен, стрм и непристапен... Стекнува 
значен>е на негова алшернација за Сезановиот Монгп Сен Виктор.

6 Љубомир Белогаски, Пред- 
говор за мапата „Бокељ- 
ски мотиви“. Скопје, 1958, 
необјавена
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Присутноста на куќата во скоро сите мотиви е карактеристика како за овој 
циклус, така и за целиот низ од пејзажи што Белогаски ги работи во сите 
периоди. Ако во случајот не се работи за обработување на некои нејзини 
особености (кога е во прашиње стара градба или палац, најчесто именуван и во 
насловот на делото) тоа е вообичаено коцкест објект co прозори и кос кров. 
Ваквиот општ знаковен приказ за една метафори кај Белогаски има особена 
пластична структура. Посебно карактеристични се крововитс. Ги среќаваме 
постојано во неговите пејзажи, но никогаш. не се моношони, често се главниот 
колористички, понекогаш и конструктивен акцент на сликата. Валерскиот 
метод во обработка на овој елемент е доминантен. Белогаски ги употребува 
скоро сите нијанси на црвенагпа претпазливо избегнувајќи од блуткавото 
црвенило на крововите .
Паралелно co пејзажите Белогиски создава и портрети. Портрет на Кокото- 
виќ, 1949, Иво, 1953, Ирена co црвена капа, 1955, Џоана, 1962 иплн. се слики кои 
во главни црти ја потврдуваат лирската особеносгп на нивниот автор. Доми- 
нантен елемент во форматот на сликата е главата или допојасната фигури 
на портретираната личност. Сите други елементи од околината на мотивот 
се исфрлени. Освен главните особености на моделот, во нив преовладува 
извесна општа карактеристика на човековиот лик. Во дел од одбележините 
портрети, шехникаша на аквирелот и лирската разлеаносГп. на површините ги 
доближува go оние дела (Глава во зелено, 1953 Фигура, 1977) во кои е елимини- 
рана секоја персонализација. Во реализирањето на вака шрешириниот човечки 
лик или фигура, Белогаски користи, главно, два вида линии. Рамни, аглести, 
комбинирани co валери и сегменшарен приод кон површината (Портрет на 
Кокотовиќ, Глава во зелено), метод сличен на техниката од неговите пејзажи 
и линија, потез посебен co својата динамична, заоблена форма. комбинирана co 
пошироки боени површини (Везилка, 1945, Џоана, 1962, Фигура, 1977) која е 
својствена делумно за овој дел од неговото тврештво, а донекаде го среќаваме 
и во мртвата природа

Во еден ваков манир Белогаски има изработено голем број цршежи (минијату- 
ри) што ги создава во миговите на дивање на слобода на сопствентпа рака. 
која иеоптоварена од било какви условености, испишува слободни, динамични и 
флуидни форми на глави, раце, личности Иако насѓианаиш по маргините на 
најразлични хартии, авторот кон нив има однос на нему драги, интимни, 
ликовни форми.
Слободата во третирањешо на поршретош во неговата техники на акварсл, 
донекаде, не е кирактерисшика кога авторот го остварува во други техннки - 
цршеж, грифика или масло (АвтопорПфет, 1948/49, Девојка, 1948/49).
Цвеќсто е доминантен мотив во мртвите природи, Се појавуви vuiuie во 
самите негови почетоци во маслена техника и е составен дел од лирскиот 
карактер на неговото дело. Исто како и во портретите. и овде основношо 
внимание е насочено кон конкретниот мотив, во димензија што ја опфаќа 
целата површина на сликата, без присутносш на било какви други елеменши. 
Иако колористичкаша и композициската страни на акварелот е доминантни, 
Белогаски не иншервенира co претходно иранжирање на цвеќешо. Ја почигпуви 
неговата мотивска неприкосновеност, моментош на неговиот избор, донекадс 
и атмосферата на интимност, шшо не сака да ја наруши.

Во низаша co мотиви од природата, мотивише co цвеќе од осмата деценија 
претставуваат една целина. Издвојувањешо на кој и да е акварел од оваи серија 
би го нарушил пластичниот систем што Белогаски го изградува во овој 
период. Навлегувањето во секоЈ од нив бара претходен увид во целата серија 
Тоа се икварели co една нова пластична структура во која е отстранет 
сегментарниош присшап кон делото, површините шшо се обработуваат се 
многу поголеми, зафатот во обработката на мошивот е глобален. виден и 
обработен во неговиГпе основни форми, co отворени површини, прешходно 
поминати низ филтерот на неговата децениска работа.
Стариот мотив е повторно пред искусниот автор, кој тежината на матери- 
јалното елегантно ја прескокнува, интересирајќи се повеќе за волуменозности 



на формаша, за ашмосфераша, за шонош на сликаша. Бројош на иошезише во 
работењето на делото е сведен на што помал број.
Co гледањешо на оваа серија се добива впечаѓпок за ирисутносш на еден чин на 
работи што повеќе не може и не сака да се придржува кон некакви програми, 
независно колку шие претходно биле поставени во што помали екстреми и 
приспособени на сопствениот технички систем.
Творештвото на Белогаски наидуваше на почит во средината во која тој 
дејствуваше и како умегпник и кико педагог. Неговото место и придонес ао 
формирањето на македонската современа уметност за ликовната критика беа 
неспорни и често исѓпакнувани.
За својата дејност има добиено повеќе општествени признанија (Октомвриска 
награда на СРМ за животно дело во 1972 година на пример). Неговото дело, во 
контекстот на времешо и просторот во кои работеше (особено во педесет- 
тите години) делумно преку дејноста на групата .Денес", а делумно и како 
самостоен пластичен систем, ја носеше метафората на еден нов, модерен 
опшшествен проект отворен кон надворешни влијанија и ослободен од локални 
ограничувања.
Во најголема мера од методолошки ограничувања во презентирањето на совре- 
меното македонско сликарство, а во рамките на првата генерација современи 
македонски ликовни уметници, најмногу внимание се обрнува на неговото пре- 
двоено творештво, што донекаде е на штета на самиот автор. Периодот на 
негоаата најактивна и најкреативна творечка дејност се педесеттите години, 
кога конечно го дефинира својот ликовен јазик. Од една денешна перспекшива, 
условно да ја наречеме растоварена од некои авангардни обословувања, кога 
еден авангирден циклус е заокружен, а некои одредници за конзервативизам ни 
целиогп овој правсц на кој припаѓа и поетскиот реализам на ЈБубомир Белога- 
ски, го губит негапшвниот предзник, ни останува да проценуаиме извесни 
пластични концепѓпи, јазччни структури. доволно кохерентнч зи ди ја зидржит 
аурата на еден произнесен умешнички чин.
Во таа смисла, делото на Белогаски, особено она од шестата деценија, ни 
нуди можносш за нови согледувања.
Too е еден цврст, личен пластичен систем, во чии слоеви провејува рационал- 
ниот однос кон композицијата и инсистирањето на сегментарниот принцип во 
градењето на сликата.
Сегментарноста се применува наспроти сите проблеми кои таа мулшиплицира- 
но ги поставува, или можеби токму поради нив. Впечаток е дека ваквата 
доследноспЈ добива благ белег на метафора за еден систем на морални вредно- 
сши сублимирани во отитиот однос кон сликата, која е збир на целокупните 
технички искуства на авторот. Ако на ова го додадеме и обидоГп за проникну- 
вање во мотиаот и во атмосфераша на неговото опкружување кои еманираат 
во некои внатрешни, лични содржини за мир. тишина, peg, донекаде се добли- 
жуваме go аурата на неговото дело.
Одговорноста на сликарската постапка, ови искусшво преземено од Сезан што 
произлегува од Градењето на состојба на свест врз визуелните впечато- 
ци..."9 веројатно ќе го наведе Белогаски на крајот од текстот за маиаша 
„Бокељски мотиви“ од 1958 да забележи за своето дело:  но co претходно, 
долго проучување. анализаторски и духовно, не отстапувајќи од мотивот и 
неговита ашмосфера, насшојував да ги откријам, трансформирам и сликарски 
да ги реализирам НАЈДРАГОЦЕНИТЕ ВРЕДНОСТИ, завчсно од личната визи-

9 Giulio Carlo Argan. IBID, 
str. 24

10 Љубомпр БелогЈСкм. IBID

Лазо Плавевски
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According to its basic concepts, Belogaski’s work has been created in the spirit of poetic 
realism. Although this artist is known for developing his work by a gradual build-up of 
artistic experiences, the outlines of his creative work could be felt even at the time of his 
academic education in Belgrade in the late 1930s. The influence of the Parisian School 
was also undoubtedly strong in Macedonia. The cosmopolitanism this school nourished 
in the 20s and 30s was taken over by several generations of artists, who were already 
tired of the constant changes in the structure of art. '‘The only common ideal is the ideal 
of art’s absolute freedom, freedom from any form of pressure or political direction, 
from any moralistic limitations, from programmes, from the discipline of the group, 
from the ’-isms’ of modem art,’’1 writes Argan, describing the spirit of art in Paris in 
this period. Just as in other art centres, in Belgrade, too, there was a gradual formation 
of the contours of “...painting which despises intellectual adventure, programme, 
manifesto, offering instead lyrical evocation and miniature," the conviction that “objects 
have the appearance which our soul gives them," that “the picture is a state of the 
mind. "2 From his three teachers - Beta Vukanovic, Ljubomir Ivanovic and Ivan 
Radovic, the first two, by their spirit and thematic preoccupation (Pleinairism and more 
broadly taken Intimism, while Ivanovic in this period also worked on ethnographical 
scenes) came closer to the. characteristics of Poetic Realism, while the latter (Radovic) 
was one of the important representatives of Intimism in the 1930s.

Closely following his inner impulses, in the first years after he had completed his 
education (1938), and in conformity with the general trends, Belogaski decided to start 
along the way of sublimation of postImpressionist experiences.
This primarily concerns respect for the integrity of the real object. He always has a 
concrete motif before him, but in contrast to the related Intimist approach, which starts 
from the motif towards the feeling, fulfilling the immediate creative drive, in Poetic 
Realism we encounter a relationship to the object with a tendency to grasp it in a more 
global way, at the level of a state of awareness of itself Such tendencies and their result 
are always dependent on the artist and his creative act, often exposed to the risk of 
academicism. It appears that such a potentially rational, disciplined relationship to both 
the motif and the act of painting was even at the time close to some of Belogaski’s 
artistic and non-artistic characteristics.
In a sense, this can be related to his inclination towards Cezannism, which in the 40s was 
not a general characteristic of the artistic, scene surrounding him. Although Poetic 
Realism relied on the traditions of postImpressionist experiences, in principle, no-one in 
the Belgrade artistic environment took this term to mean Cezannism, except in some 
special cases. Cezannism in Yugoslav art was a characteristic feature of the 1910s and 
1920s. It was characterized by its impulse towards further plastic exploration by artists 
who moved mainly in the direction of Cubism and partly Expressionism, in most cases, 
one of the consequences of this relationship was the acceptance of the whole chain of the 
project of modern art, which in the majority of painters resulted in a broad spectrum of 
attitudes, tendencies and stylistic variations In any event, at the moment when Belogaski 
started using Cezanne’s experiences and creating upon those experiences his own 
technological system in the plastic, structure of his painting, Cezannism was an impo
rtant. but already past experience in his artistic milieu. The only painter who in this 
period worked in the Cezannist spirit was Milo Milunovic, who was one of Belogaski’s 
possible links with this style.



The closeness of these two artists is rather tenuous, determined primarily by their 
inclination towards a kind of "...aesthetic rationalism...,"3 which, in Belogaski’s case 
remained one of his basic characteristics during his whole creative career. This constant 
in his work enabled the artist to include certain elements in the creation of his own 
plastic system, which, at least at first glance, did not reveal their ability to fit into a 
coherent plastic expression. I mainly have in mind the integration of Cezannism as an 
element in Poetic Realism, which, in his case, for the time when it was accepted and the 
way in which it was applied, had entirely different characteristics and themes from the 
Cezannism of the 1910s and partly the 1920s. The situation becomes even more 
complicated when we add to these elements' the medium of watercolour in which the 
greatest number and the finest of his works have been done. The work in the spirit of 
Poetic Realism, or Cezannism, or in any of their related variants, means in principle 
work full of a gradual application of colour layers, possible corrections or changes, a 
technological process of work with valeurs, which in most cases is achieved in the oil 
technique, and is not typical of the watercolour technique, the medium of which almost 
entirely relies on immediate and prompt execution.
With the rest of the painters representing the First Generation of modern Macedonian 
artists, most of whom turned to Expressionism, this feature of watercolour seemed to 
result in their regarding it as a medium in which one works on certain artistic ideas and 
makes plastic notes. In our artistic environment, in the works of the founders of modern 
Macedonian art, watercolour proved to be more appropriate for creating works with an 
Intimist and lyrical mood. It has the advantage of enabling freedom of the stroke, 
stressing the structure of the ground, and offers the possibility of applying “transparent" 
layers, a freshness, as Belogaski sometimes indicates. The medium itself does not allow 
corrections, or at least barely tolerates them. The concentration in the work on such a 
picture is one of its basic characteristics. If the artist relinquishes the possibilty of quick 
improvisations with the material and the concrete situation at the time of creation, as is 
the case with Belogaski, the concrete concept, the very vision of the picture must have 
plastic solutions worked out in advance.
The seriousness of the attempt to construct a plastic system, in the heart of which is the 
tendency towards a rational approach to the work, uniting the elements of Poetic 
Realism, Cezannism and the watercolour technique, a unique, personal artistic expres
sion has come into existence in Belogaski’s works.
The pictures themselves do not indicate any confusion, the structure of the technique 
does not disturb the subject and the poetic spirit of the picture. During the 1940s the 
main scope of subjects preoccupying him was defined. They were still life, portrait and 
landscape. The calmness predominant in them is highly characteristic of Belogaski’s 
approach to these subjects. The still lifes (Roses I, 1941), and especially the portraits 
(Head, 1940, Portrait of a Girl, 1941) are done with broader surfaces (in contrast to 
his method of work developed in the late 40s and in the 50s) with a carefid and tender 
application of valeurs. The reduction of objects from nature to geometric bodies is 
understood and rendered conditionally. There is a certain geometrization of forms (the 
leaves in the aforementioned still life or the roundedness of the head), but not to a 
degree of commitment to a school - instead it serves to make the subject unusual or 
stress the calmness of the general tone of the picture. In his landscapes (Kragujevac, 
1942, Kragujevac Scene, Tsars Villa, 1943, On Vacation, 1945) there is a greater 
liveliness. In the first two pictures mentioned the tree branches almost lose their role of a 
motif, and alongside the vertical, horizontal and slanted lines, acquire rhythm and 
dynamism, while there is a tendency for them to be related to the picture's second plane. 
The landscapes from this decade are most often urban scenes. In his later periods, when 
Belogaski worked on classical landscapes in Nature, in most of them there is at least a 
section which indicates a human presence. Most often it is a house, mansion or a view 
of a town. The landscape, or Nature which he observes and interprets appear as a kind 
of surrounding of certain cultural artifacts.
Writing on Intimism, Poetic Realism and Colourist Realism, Protic notices one of their 
obsessive subjects: "It is not therefore accidental that these painters are often dealing 
with the interior, the beloved and protected space, or briefly, with the house..."4. It is 
interesting that we do not find interiors in Belogaski’s works. Not even as indications in 
his still lifes or portraits. In the compositional setting, they are usually set "within the 
whole", so that there is not even a little space left in which we could sense the interior. I

3. Ibid., p. 62

4. Ibid., p. 99



5. Ibid., p. 97

do not know the reason for the absence of such a typical subject for the aforementioned 
trends. But the function of “warmness of protected space.... by way of substitution, in 
Belogaski’s paintings is taken over by Nature, which is almost always tame, tender and 
protective. I have already noted the permanent presense of the house in the landscape.
I am dealing mostly with pictures done in the watercolour medium, because I think that 
Ljubomir Belogaski has created his best works in this medium and that the whole plastic 
system he has created enables him to consider this medium as his own.
Apart from his works in watercolour, especially at the beginning of his creative career, 
Belogaski also worked in oil, somewhere up to the first half of the 1950s, then in 
drawing, which he has nourished in various forms during his whole life, and graphics, 
which he started using towards the end of the 1940s - a decision connected with the 
establishment of the Graphic Department in the School of Applied Arts in Skopje.
His works in oil from the second half of the 1930s (Study, 1935/36, Portrait of a Man, 
1936, Nude, 1938, Head in Green, 1938), are meticuluous studies of the artistic craft, 
and in some of them (Head in Green) we can feel the fiaure characteristics of his 
portrait, done in watercolour.
In the period 1945-1950, Belogaski also worked in the spirit of Socialist Realism. 
Although on a plastic plan, these paintings are not significantly different from the 
previous period, there is no place for the lyrical character of his paintings. Let me 
mention a few canvases from 1947148 - Railway Line Scene, The Lasva Hass, The 
Hydroelectric Power Plants at Mavrovo, and the portraits of Goce DeNev, 1948, Lazar 
Kolisevski, 1950, and 6orce Petrov, 1953.
The drawings from the first half of the Fifties, except for the nudes from the Art School, 
are exceptions in his creative work. They are done with brief lines drawn in various 
directions. There is in them (Portrait of my Colleague Tugomil Uicic, 1942, Portrait 
of Marko Popovic, my Blood Brother, 1943) a certain postImpressionist influence.

In graphics, to which he devoted a brief period of his artistic activity, not all of his 
abilities came to the fore (Portrait of D. Kokotovic, 1948/49).
In the period from the end of the 40s and during the 50s, Belogaski formed his plastic 
system. It is the period of his most consistent achievements. He works on landscape 
cycles with subjects from Ohrid, Kndevo, Skopje and its environs, Kratovo, Lake Bled, 
etc. In this series, the milieu into which he penetrated most deeply, in which he best 
succeeded tn projecting his inner feelings and moods is the Montenegrin Coast, in his 
“Bokelj Scenes" cycle
The Cezannist elements, which were already present in the way he modelled his tones, 
most strongly in the treetops and house-roofs, here acquire their complete, personal and 
plastic identity.
This is best seen in the technical approach to the treatment of the material. Over the 
lightly sketched drawing, in which the arrangement of the main surfaces it organized in 
a rational manner, Belogaski starts applying his watercolours section by section. Most 
often these sections are relatively small surfaces in relation to the dimensions of the 
picture. The arrangement of brushstrokes tends to be strictly organized. Their form 
most often depends on the ground and its neigbouring parts. The tones are done in thin 
spreads and with controlled moisture of the brush - which is most often rather dry. This 
attitude towards the sections that are being treated brings about their peculiar identity 
and their becoming a segment of the whole, while the rhythm of their mutual relations 
sometimes acquires an independence of its own. When the tones are arranged congenial
ly, the picture possesses an unusual firmness. In spite of the numerous changes, the 
concrete situation of the motif is not disturbed. It exists, as in the landscapes, in all its 
planes. We can also sense to some degree the tendency towards an air perspective, but 
the rhythm of segments, the segmental quality of the picture’s structure, makes the 
picture two-dimensional. The constancy in the approach to the treatment of motifs 
makes the landscapes which he creates in a definite and limited space acquire traits of a 
thorough treatment of a locality, seen from several angles, concentrated on indicating 
the most characteristic features (signs) and merits. This is even more true since the 
many years of preoccupation with certain spaces make it possible for the well-known 
landscapes to become projections, metaphors of the artist’s intimate nature. The



previously quoted metaphor of “the warmness of protected space" is substituted into a 
“...Summer-noon peace..." or "...silence of magnificent peace...”6
The “Bokelj Scenes” cycle was created in the period 1947-1957. It deals with the Kotor 
region, which includes Kotor and its environs - Dobrota, Muo, Prcanj and Perast.
Even in the first works of this cycle (Lonely House, 1948) we notice the segmental 
method in its treatment. This picture is otherwise one of his rare works with a certain 
Impressionist’ manner, but basically all the technical characteristics of the period which 

it precedes are given at the level of a personally solved artistic problem, set as a 
problem of building one’s own technical system. The cycle of 100 created works from 
this environment represents a study, a kind of document of both the place and the 
aforementioned plastic system of the artist. Let me point out just some of them - Boka 
Scene I, 1950. Boka Scene II, 1951, The Village of Zalazi, 1952, The Kotor Riviera, 
1955, Maricevic’s House, 1955, Tripkovic's Mansion, 1955, Pestin Grad I, 1955/56. It 
is Belogaski’s Boka. A place necessary for his personal artistic explorations. The many 
years of visits to this region slowly started making it possible for him to project himself 
into that landscape, so different, so unusual for the region where he comes front, of 
various personal, inner contents of silence, “...magnificent peace...". Villages, houses, 
mansions, in ideal harmony with Nature, an entirely no-conflict world, a system. Order, 
above all.

Some elements of the landscape appear several times as independent motifs or as parts 
of the generally covered planes. The Pestin Grad massif is one of them. With its very 
location, it often imposes itself on the artist “with a fantastic silhouette, gloomy and 
tragic, steep and inaccessible..."7. It acquires the significance of his substitution for 
Cezanne’s Mont Saint Victor.
The presence of the house in almost all of the scenes is both a characteristic of this cycle 
and the whole series of landscapes which Belogaski has created in all his periods. If it is 
not a treatment of some of its traits (when it is an old house or mansion mentioned in 
the work’s title), it is usually a square object with windows and a slanted roof. This 
general display of a metaphor in Belogaski has a unique plastic structure. The roofs are 
highly characteristic. We constantly encounter them in all of his landscapes, but they are 
never monotonous, instead they are often the main colourist and sometimes the 
constructivist accent of the picture. The method of valeurs in the treatment of this 
element is dominant. Belogaski uses almost all shades of red “...carefidy avoiding the 
tasteless redness of the roofs...”8

Side by side with the landscapes, Belogaski makes portraits. Portrait of Koko to vid, 
1949, Ivo, 1953, Irena with a Red Cap, 1955, Joanna, 1962, etc., are pictures which 
mainly confirm the lyrical inclination of the artist. A dominant element in the picture’s 
format is the head or the figure down to the waist of the subject. All other elements from 
the surroundings have been removed. Apart from the main characteristics of the model, 
a kind of general human figure characteristics prevail in them. The watercolour 
technique and lyrical blending of surfaces bring some of the mentioned portraits closer 
to those works (Head in Green, 1953, Figure, 1977) in which all personalization is 
eliminated. In the creation of a human face or figure treated in this way, Belogaski uses 
mainly two kinds of lines. Straight and crooked lines - combined with valeurs and 
segmental approach to the surface (Portrait of Kokotovic, Head in Green), a method 
similar to the technique from his landscapes - and stroke lines, characterized by their 
dynamic, rounded forms, combined with broader coloured surfaces (Embroideress, 
1945, Joanna, 1962, Figure, 1977), which are more or less peculiar to this area of his 
creative work, although we also encounter them partly in his still lifes.

Belogaski has made a great number of drawings (miniatures) in this manner; he has 
created them at moments when he has given freedom to his hand, which, not bound by 
any limitations, paints free, dynamic and fluid forms of heads, hands, persons. 
Although the drawings have been made along the margins of various papers, the artist 
considers them dear, intimate, artistic forms.
The freedom of the treatment of the portrait in his watercolour technique is not as 
characteristic when the artist makes portraits in other techniques - drawing, graphics or 
oil (Self-Portrail, 1948/49. Girl, 1948/49. Lazar Kolisevski, 1950).

6. Ljubomir Belogaski, 
Predgovor za mapala “Bokeljski 
motive" (Preface to the “Bokelj 
Scenes" collection), Skopje, 
1958, unpublished

7. Ibid.

8. Ibid.



Flowers are a dominant theme in his still lifes. They appear even at the beginning when 
he worked in oil and are a constituent part of the lyrical character of his work. Just as in 
the portraits, he fully concentrates on the concrete subject, in a scope that encompasses 
the whole surface of the picture, without the presence of any other elements. Although 
the colourist and compositional sides of the watercolour are dominant, Belogaski does 
not intervene with a previous arrangement of the flowers. He respects their inviolability 
as a subject, the moment of his choice, and, to a certain extent, the intimate atmosphere 
which he does not want to disturb.

In the series of subjects from Nature, those with flowers from the 1970s represent a 
whole. Singling out any watercolour of this series would disturb the plastic system which 
Belogaski built up in this period. The analysis of each of them requires a previous 
examination of the whole series. These are watercolours with a new plastic structure in 
which the segmental approach to the work has been eliminated, the surfaces treated are 
much larger, the stroke in the motifs treatment is global, obvious and worked out in its 
basic forms, with open surfaces, previously filtered through his experience of several 
decades.

The old subject is again in front of the experienced artist, who elegantly skips the weight 
of the material, now more interested in the form's voluminosity, the atmosphere and the 
picture's tone. The strokes in the work's creation are reduced to the lowest possible 
number.

When examining this series, one gets the impression that there is an act here which no 
longer can nor wants to adhere to any schools, however broadly they have been 
previously set and adapted to the artist's personal technical system.
Belogaski’s works have met with the respect of the environment in which he has been 
active both as an artist and a teacher. His place in and contribution to the development 
of modem Macedonian art have been undisputed and frequently pointed out by art 
critics.

He has received a number of awards for his work (for instance, the October Prize of the 
Socialist Republic of Macedonia for Life Achievement in 1972). Within the context of 
the time and place in which he worked (particularly in the 1950s), partly through the 
activity of the Denes (Today) Group, and partly as a plastic system of his own, his 
works have born the metaphor of a new, modern, social project open to external 
influences and free from local limitations.
Owing primarily to the methodological limitations in presenting modern Macedonian 
art, and considered within the framework of the First Generation of modem Macedo
nian artists, the greatest attention has been paid to his prewar works, which has been 
rather damaging for this artist. The period of his most active and most creative work was 
the 1950s, when he finally defined his artistic language. From a present-day perspective, 
we might call it free from certain avant-garde limitations - when the avant-garde cycle 
has already reached its peak, and some traits of conservativism to which Ljubontir 
Belogaski’s Poetic Realism belongs have lost their negative, meaning - it remains for us 
to assess certain plastic concepts, expressive structures, coherent enough to preserve the 
aura of a defined artistic act.
In this sense, Belogaski’s work, especially that of the 1950s, offers opportunities for new 
interpretations.
It is a firm, personal plastic system, in which a rational attitude to composition is 
present, as is an insistence on the segmental principle in the building up of the picture.
The segmental principle is applied in spite of all the problems it increasingly poses, or 
perhaps just because of them. One gets the impression that this consistency acquires the 
mild mark of a metaphor for a system of moral values sublimated in the general attitude 
towards the picture, which is a collection of all the technical experiences of the artist, if 
we add to this the attempt to penetrate into the subject and the atmosphere of its 
surroundings transformed into an internal, personal content of peace, sdence and order, 
we are coming close to defining the aura of his work.



The responsibility of the artist’s procedure, that experience borrowed from Сѓгаппе, 
which comes out of “...the building of a state of the mind upon the visual impres
sions. . ”9 probably made Belogaski note the following of his work at the end of the text 
for his 1958 “Bokelj Scenes” collection: “...but with previous long study, both analyti
cal and spiritual, not relinquishing the subject and its atmosphere, to reveal, transform 
and artistically create THE MOST PRECIOUS WORTH, depending on one's personal 
vision. ”10

9. Giulio Carlo Argan, 
ibid., p. 24

10. l.jubomir Belogaski, 
ibid

Lazo Plavevski
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Љубомир Белогаски, академски сликар и графичар, роден во Делчево на 
15.04.1911 година. Основното образование го завршува во родното место, a 
гимназијата во Штип, Тетово и Призрен.
Случајната средба во Тетово, 1929 година, co сликарот Марино Тартаља за 
младиот Белогаски ќе биде решавачка во неговата определба за професионално 
занимавање co ликовната уметност.
- 1931 година се запишува на првата подгошвителна година на Уметничката 
школа во Белград, каде што 1935 година го завршува Одделот за наставници. 
a 1938 година и студиите на Академскиот отсек.
За време на студиите во Белград работи во класите на професорише Бета 
Вукановиќ (I и IV година), ЈБубомир Ивановиќ (II и III година), Никола 
Бешевиќ (вечерен акт), Симеон Роксандиќ (вајарсгпво), Иван Радовиќ (академ- 
ски оддел) и др. Го следи ликовниот живот во Белград.
- 1937 година co група школски колеги првпаш оди во странство, во Париз, по 
повод Светскаша изложба, каде што низ бројните музеи и галерии во директен 
контакт се запознава co делата на импресионистите, Сезан, на фовисшите, ја 
посетува големата изложба на Ван Гог, потоа изложбата на Ел Греко итн.
- Во летото 1937 година, co помош на Друштвото на пријателите на уметно- 
ста Јефцмија" и група скопски студенти, во Скопје ја приредува својата прва 
самостојна изложба.
- 1938/39 година го отслужува воениот рок во Сараево, во школата за резервни 
пешадиски офицери.
- 1940 година се вработува како ликовен псдагог во гимназијата во Плевља.
- 1941 година, во вителот на Втората светска војна е мобилизиран, а подоцна 
и заробен од страна нл Германците како резервен офицер. Наскоро успева да 
избега од нишкиот заробенички логор.
- Кратко време е наставник во гимназијата во Јагодина. а подоцна, go II 
машка гимназија во Крагуевац.
- 1945 година го зема семејното презиме Белогаски. Неговото дотогашно име и 
презиме е: ЈБубомир Анѓелковиќ - како што и ги потпишувал своите дела.

—1945 година е еден од првиѓпе членови на Друиствошо на ликовнише уметници 
на Македонија.
Истата година, како ликовен педагог, се вработува во Машката гимназија 
,Дветан Димов" во Скопје, а подоцна, краток период, во Учителската школа 
„Никола Карев".
- Во 1946/47 година е поставен за професор во шогашната Художествена 
школа (подоцна Школа за применета уметност) во Скопје. Предава цршање и 
вечерен акт, како и акварел на ученицише од IV година. Набргу пошоа, престо- 
јува во ЈБубљана, каде што во Академијата за ликовна уметност, кај професо- 
рот Божидар Јакац, се запознава и ги изучува графичките дисциплини. По 
враќањегпо во Скопје, 1947 година, во соработка co графичарош. од Загреб 
професорот Кокотовиќ, го формира Графичкиот оддел во Школата за приме- 
нета уметност и ја изведува наставата go неговошо конечно преминување на 



рабоша во ново основаниош шехнички факулшеш, односно ири неговиош Архи- 
тектонски оддел во Скопје.
- 1949 година ја организира и ја изведува наставата за ликовна уметност 
(цртање и акварел). По хабилишацијаша co трудот „Бокељски мотиви" во 
1958 година редовно е избиран во натамошните повисоки универзитетски 
наставнички звања.
- 1950 година студиски престо/ува во Париз. Патувања co сличен каракшер 
имал и подоцна, во повеќе европски земји.
- 1953 година излага во рамките на групата ,Денес“.
- Во Скопје, 1956 година, има самостојна изложба, на која излага дела кои го 
предсшавувааш во неговиот оформен, заокружен, умешнички исказ, како еден 
од значајните претставници на Праата генерација современи македонски умет- 
ници.
- Во наредните 1957-58 година следува серија на самостојни изложби во Штип, 
Тетово и Гостивар.
- Во 1956 година е секретар, a 1957 година е иретседател на Друштвото на 
ликовните уметници на Македонија.
- 1962 година, како сшипендист на Архитекшонскиот факултет престојува 
два месеца во Лондон, Париз, Рим и Фиренца.
- Во Уметничката галерија во Скопје, 1963 година, има ретроспективна 
изложба по повод 25-годии1ниот јубилеј од својата ликовна дејност.
- 1972 година ја добива Октомвриската награда на СРМ за животно дело.
- 1976 година во Центарот за култура и информации на град Скопје е органи- 
зирана негова самостојна изложба: Ликовен портрет (1945-1960).
- 1978 година во Музејот на современата уметност во Скопје е организирана 
голема јубилејно-монографска изложба, проследена co монографија за неговото 
дело во која е најобемно разработен и документиран неговиот ликовен опус.
- Покра) дејноста во областа на уметничкото творешшво, тој активно 
учествува и во јавниот живот во земјата. Во три мандати бил член на 
Управниот одбор за доделување на Републичката награда „77 Окшомври". член 
на Комисијата за доделување иа наградата АВНОЈ, член на Комисијаша на 
Фондот за унапредување на ликовната уметност „Моила Пијадекако и член 
на низа други комисии, одбори, фондови и жирија.
- 1981 година е пензиониран, по 42 години работа како педагог, во звањето 
редовен професор на Архитектонскиот факултет во Скопје.
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Ljubomir Belogaski, painter and graphic artist, was born on April 15, 1911 in Deice vo. 
He completed his elementary education in his native town and attended grammar- 
schools in Slip, Tetovo and Prizren.
Belogaski's accidental encounter with the painter Marino Tartalja in 1929 in Tetovo, was 
crucial for the young man in deciding to choose art as his vocation.

- In 1931 he enrolled in the first preparatory year of the Belgrade Art School, 
graduating in 1935 from the Teachers’ Department, and in 1938, completing his studies 
in the Academic Department.
During his studies in Belgrade, he worked under Professors Beta Vukanovic (1st and 
4th years), Ljubomir Ivanovic (2nd and 3rd years). Nikola Besevic (evening nude), 
Simeon RoksandiZ (sculpture), Ivan Radovtf (academic department), and others. He 
closely followed Belgrade artistic life.
- In 1937, alongside a group of school-colleagues, he went abroad for the first time, to 
the World Exhibition in Paris, where in the numerous museums and galleries, he was 
able to see the works of the Impressionists, Cezanne and the Fauvists; he also had the 
opportunity of visiting the large Van Gogh exhibition and one of El Greco's work.
- In the summer of 1937, with the help of the Jefimija Association of the Friends of Art 
and a group of Skopje students, he had his first one-man exhibition in Skopje.
- In 1938/39 he did his military service in Sarajevo, in the School for Reserve Infantry 
Officers.
- In 1940 he was employed as art teacher in the Plevlja grammar-school.
- In 1941, in the turmoil of the Second World War, he was mobilHzed and later taken 
prisoner by the Germans as a reserve officer.
He soon managed to escape from the Nis prisoners’ camp.

- He was briefly a teacher in the Jagodina grammar-school, and later in the 2nd 
Kragujevac grammar-school for boys.
- In 1945 he took the surname of Belogaski. His name until then had been Ljubomir 
Andelkovic and this was, of course, how he had signed his works.
- In 1945 he became one of the first members of the Association of Artists of 
Macedonia.
In the same year he was employed as art teacher in the Cvetan Dimov grammar-school 
for boys in Skopje, and later, for a brief period, in the Nikola Karev Teacher Training 
College.
- In 1946/47 he was appointed a teacher in the then Art School (later School of Applied 
Arts) in Skopje. He taught drawing, evening nude and watercolour to 4th year students. 
Soon afterwards he visited Ljubljana, where, at the Art Academy, he studied the graphic 
disciplines under Professor Bozidar Jakac. After his return to Skopje in 1947, in 
cooperation with the Zagreb graphic artist, Professor Kokotovic, he established the 
Graphic Department of the School of Applied Arts and taught there until he continued 
his work in the newly-founded Skopje Technical Faculty, in the Department of Architec
ture.



- In 1949 he organized the lecture course and taught art (drawing and watercolour). 
After his presentation of his thesis “Bokelj Scenes“ in 1958, he was regularly elected up 
the scale of academic ranks.
- In 1950 he made a study trip to Paris. He later made similar trips to a number of 
European countries.
- In 1953 he exhibited his works within the framework of the Denes (Today) Group.
- In 1956, in Skopje, he had a one-man exhibition, where he showed works with a well- 
versed, mature artistic expresiion and as one of the significant representatives of the 
First Generation of modern Macedonian artists.
- In 1957/58 he had a series of one-man exhibitions in 5tip, Tetovo and Gostivar.
- In 1956 he became secretary of the Association of Artists of Macedonia, and in 1957 
its president.
- In 1962, as a scholarship holder of the Faculty of Architecture, he spent two months 
in London, Paris, Rome and Florence.
- In 1963, he had a retrospective exhibition in the Skopje Art Gallery on the occasion 
of his 25th anniversary of artistic activity.
- In 1972, he was awarded the October Prize of the Socialist Republic of Macedonia for 
Life Achievement.
- In 1976, in the Culture and Information Centre of the City of Skopje, he had his one- 
man exhibition entitled “Artistic Portrait (1945-1960)“.
- In 1978, the Museum of Contemporary Art, Skopje, organized a large one-man 
jubilee and monographic exhibition, which included a monograph documenting and 
dealing in great detail with his artistic work.
- Apart from his artistic work, he took an active part in the country’s public life. He was 
three times member of the Administrative Committee for awarding the Republic’s 
October Prize, member of the Commission for awarding the AVNOJ Prize, member of 
the Commission of the Mosa Pijade Fund for the Promotion of Fine Arts, and a 
member of other commissions, committees, fund and juries.
- In 1981, he retired from his post of full professor in the Faculty of Architecture, 
Skopje, after 42 years of teaching.



ИЗВАДОЦИ ОД ПЕЧАТОТ 
ЗА ЉУБОМИР БЕЛОГАСКИ

REVIEW EXTRACTS ON 
LJUBOMIR BELOGASKI





... Белогаски ја покажува надареноста за одличен цртеж, смислата за психо- 
лошко понирање и диференцирање и соодветно колорисшичко нијансирање... Co 
префинет вкус, co постојан стремеж е податлив за преливи и тонови, се 
родило чисто шворешшво, тивко и ненаметливо во прешставувањешо, трајно 
и co опстојување на сите одминливи трудови кога сакаме да ги откриваме 
неговите суштествени значења.

Нова Македонија, Скоије, 23.V 1946 Томе Момировски

... Особено внимание заслужувааш акварелише на Белогаски, мајсгиор на шаа 
техника...

Умешносш, Белград, 1951 Марко Челебоновиќ

... Морам особено да ги истакнам Протугер и Белогаски, кои умеат да внесаш 
и топлина и вистина на непосредно гледање на природата и чии слики би 
можеле да заземат пристојно место на која било сојузна изложба.,.

Умешносш, Белград, 1951 Разговор co Мило Милуновиќ и 
Петар Лубарди

... Љубо Белогаски е солиден уметник, што co занаетчиска вештина, главно, 
обработува акварел, во кој се стреми по формата да се приближи go Сезан. Тој 
ги чувствува бојата и пределот и има мошне меко и убаво чувство за сликар- 
ство...

Реиублика, Белград, 7. IV 1953 Ѓорѓе Поиовиќ

... Белогаски рабоши интензивно и самокритички, настојувајќи и усиевајќи go 
создаде своја уметничка физиономиЈа. Белогаски нужно сшанува почитател ни 
предметот, на третата димензија и на извесен конструктивизам во линииѓпе, 
односно во формите. Вертикалите и хоризонталише, правите и кривите 
линии, се средени и цврсто поврзани во една ритмичка композиција, одмерена, 
логична и дисциплинирана. Врз оваи солидна основа, Белогаски ја гради натаму 
сеојата слика колористички. Споменатите квалитети ни композиЦи/ата на 
линиите односно на формите се карактеристични и за неговиот колорит само 
co разлика, што низ бојата како да доаѓаат чувствата на художникош. Секо/ 
цветен тон е дефиниран и сложен на свое место co многу вкус и усет за боја..

... Белогаски ја гради својата слика co фини сребрено сиви и златесши 
гами, полни co пријатни но не и сладникави, лазурни, но не и бесцветни 
тонови. И дури врз еден вака солиден костур од форми и бои, Белогаски ји 
пушта низ него својата чувственост да се преплетува, да се поврзува и да го 
ткае она што е неопипливо, но посшојано присутно скоро во секоја негова 



слика и шиио се чувсшвува како фина, малку иригушена но зашоа многу одмере- 
на поезија.

Вечерен реиоршер, Скоије, 9. IX1956 Борка Лазески

... Интимно врзан за бојата, co која ги гради и модулира адекватните шти- 
мунзи, валоризирајќи ги co префинет усет и најсуптилните преливи на факту- 
рата, Љ. Белогаски co лекост на еден рутинер ја остварува, co акварелната 
техника, предметноста на пејзажоШ и флуидноста на неговите атрибути, 
предметноста што ја евоцира неговаша интима. Сето тоа е работено и 
проткаено co толку љубов, така што ни се чини дека е тоа само трепет на 
едно трајно доживување.

... Неговите пејзажи и не само тие, неговите цвеќиња и портрети 
предадени co наметлива интимна лиричност и поетичносГп, прешсшавуваат 
значаен придонес во нашата ликовна маѓперија, негуеајќи го овој своевиден 
ликовен жанр.

Разгледи, Скопје, 9.IX 1956 Антоние Николовски

... Во повоениот период Белогаски се jaeyea co едно целосно сфаќање на 
свегпот, аналитичен во функционалноста на предметите, аналитичен во функ- 
ционалноста на изразот — дефинитивен.

Co една вонредно душевно прошкаена рамнотежа на ритам на поврвнини. 
потопени во истенчена, колористичка хармонија, Белогаски ја гради сликарска- 
та материја минуциозно, по пат на архитект за кого и најминијатурните 
поврвнини играат конструктивна улога, подредена ца крајниот, целокупен 
ефект. Но шаа хармонија има еден апсолутно ликовен карактер. Тоа не е 
подреденосѓп во буквалната смисла на зборот, каде што сеедно е доделуван 
приоритет на акценѓпирани партии, наспроти тоа се jaeyea како последица и 
точното одмерување на вредностите по форма и боја, а тие само по себе се 
вклоиуваат во онаа крајна сензација која во себе ја носи објектот...

Нова Македонија, Скопје, 1956 Димишар Кондовски

... Co современ стил, акварелите на Љубо Белогаски преГпсГпавуваат врели 
ликовни остеарувања. Нивниот автор co рафинирано чувство и боја, оригина- 
лен избор на мотиви, а особсно за сигурна композиција co успех ја предава 
атмосферата на бокељскиот амбиент... ,
Во овие ликовни доживувања карактеристично е за сликарскиот лик на Љ. 
Белогаски да се противстави на допадливото во туристичкиот здив, кој 
мошне често е придружник при обработувањето на слични мотиви како шшо 
се бокељските.
Еден вид сликарски трактат на Љубомир Белогаски „Моите сликарски импре- 
сии од Бока Которска", пишуван во есеистички дух и co беспрекорен стил, 
адекватно ги одразува неговите ликовни реализации и погледите на современа- 
ша уметност, кои очигледно се засновуваат на импресионизмот, посебно на 
Сезан. Мапата на акварели „Бокељски мотиви" на Љубомир Белогаски значат 
кај нас во извесна смисла и новост во поврзувањето на сликарската co теорет- 
ската работа на самиот автор. Нејзината посебна вредност е во тоа што ја 
пополнува постојаната празнина во малу одгледуваниот вид на сликарското 
изразно средство кај нас — акварелош.

Предлог рецензија за хабилитација Пиво Карамашијевиќ
на Љ. Белогаски go управата на
Техничкиот факултет, Скопје, 1958



... Меѓу современише југословенски уметници од средната генерација, кои во 
периодот меѓу двете војни успеаја да изградат сопствена уметничка физионо- 
мија, несомнено видно место зазема ЈБубомир Белогаски.

... Белогаски е лиричар, умешник поет. Пречистени крисшални тонови и 
форми... пронајдени чесшо и во наизглед обичната проблематика, рафиниран и 
топол, тоа се квалитети на неговите врвни досшигањи. И овие квалитети co 
префинети нијансирања ги одбележуваат развојните граници на неговата 
уметност.

25 години ликовно шворештво, Димче Коцо
каталог, Скопје, мај, 1963

... Во текот на своето уметничко егзистирање во југословенската ликовна 
уметност, Белогаски изгради еден опус што иретставува една толерантна, 
доследна целина во творечките замисли и барања и нивното ликовно обликува- 
н>е. Се раѓа спонтано впечашокот дека во моментот на творечкиот свет овој 
уметник успева да ги мобилизира сите свои духовни потенци/али и co нив да се 
сврти кон светот што се открива пред него. Тоа е најчесто ириродата 
доживеана како една објекШивна стварност, co неисцрпни аспекти на својата 
појавност и постоење...

Кулшурен живош, Скоије, 1963 Борис Пешковски

... Акварелите на Белогаски се работени co сигурна рака на цртач и сликар, кој 
го чувствува локалниот колорит на пределош, дешалот и го подредува ни 
целината, а целината на фактографската веродостојност, па поради тоа 
имаат и своја документарна тежина и вредност. Тоа особено се однесува на 
акварелите од мапаша „Бокељски мотиви".

Борба, Белград, 25.X 1963 Драгослав Ѓорѓевиќ

... Сликарството на Белогаски метафорично можеме да го определиме, од 
друга страна, како еедра, нежна и лирска поема, co што се искажува мисијати 
на оваа ликовна порака. во која се исклучени драматични и болни дилеми. Овој 
психолошки хоризонт на уметникот е најевидентен во неговите многубројни 
мртви природи, во минијатурните ентериери и пејсажи, и во портреГпите.

Во творбише на Белогаски се е во функција на оваа негова емоционална и 
мисловна физиономија. Колоритот на негоаите творби е најчесто сиот содр- 
жан во топлата гама на бои, граден co префинети нијансиран>а, тонски валери, 
co звучни акценти особено во мртвие природи. Во една вазна co цвеќе, во две- 
три пролетни расцушени вејки деликатно вкрсшени, Белогаски умее да создаде 
рафинирана колористична усогласеност, заедно co чистото сликарско шрети- 
ран>е на формите...

Ноеа Македонија, Скопје, 1963 Борис Петковски

... Патош на Белогаски го соединуви толкувањегпо на уметноста на Делакрои 
co онаа на Сезан... Ton е уметност co европскч концепции реализирани во земјц 
каде што и тој е еден од првите носители на европската современа уметност

... Оттаму и новошо што им го носи Белогаски на своите сонародници. Па 
тоа ново во творештвото на Белогаски на моменти неговите лирски длабоки 
акорди ги издига go монументалност шшо е досгпоинство на мал број македон- 
ски и југословенски уметници.

Поршреш на ЈБубомир Белогаски, 
кашалог, Скопје, 1978 

Академик Димче Коцо



... Co чувство за употреба на колорисшички хармонии, во кои преовладуваат 
сивосините, зелените и окерните тонови, во композицијата се чувствува 
впечаток на едно ритмичко движење на масите и ирелевање на сите тонови во 
сиво. Ова пулсирање на материјата е постигнато co спротивностите на 
статичното и динамичното, на светлошо и сенката...

... Ликовниот опус на Белогаски претставува оформена, заокружена целина, 
извонреден придонес во современата македонска ликовна уметност како еден 
од нејзините основоположници, како пасиониран творец што дејствува на 
нашава почва веќе четири децении и како лчковен педагог и учишел на повеќе 
генерации млади сликари од Македонија.

ЈБубомчр Белогаскч, монографија, Скопје, 1978 Љубица Дамјановска

Од уметникот се бара неколку основни области: талент, добро око и првосхо- 
дно знаење. Co тче три области Белогаски се издигна go најдобар мајстор на 
водените бои, концентрирајќи го сето свое знаење и опит врз идејата да се 
создаде ОРИГИНАЛЕН македонскч акварел што ќе биде, се разбира, во флуи- 
дна консталацији co модерноста во европска смисла... положувајќи ги, след- 
ствено, темелите на македонската современа уметност во која се отвораат 
нови творечки можностч и, се разбира, нови вредностч.

Вечер, Скопје, 9. VI1978 Паскал Гилевски

... Акварелот кој како сликарска шехника, пред сѓ, нуди еден лелеав лиризам во 
изразот, бришејќи ги цврстчте рабови на предметите преку разлеани плочи, 
кај овој сликар добива решавачка геометриска физиономија. Пигментот е густ 
и најчесто сув и испечен, нанесен врз прецизен, класичен цртеж. Но тука 
почнува и загатката на ова сликарство: една беспрекорна страст да се почув- 
ствува материјата во сета нејзина тежина, но истовремено ч страст да се 
олесни, да се продре низ неа co рентгенска зеница, да се направч прозирна, 
езотерична. И сѓ тоа низ соодносите изразени преку сјајна апстракција на 
боите. Таа апсшракција целосно п е подарена на раскотната естетска сугести- 
ја што ја пружа пејзажот како слчкарски мотив. A во слчките на Белогаски 
тој е ччст, кристилен. Нема ништо што би го нарушило: човечката фигура е 
отсутна, нема дури нч ветар, хибернчзиран е. Има само изобилство на светли- 
на, (Пладне), но и таа е слегнати, ставена врз стеблата, згусната во сенките. 
Облиците се цврсти go степен на нивната интензчвна осветленост и прозрач- 
ни, исшовремено, go степен на нивната беспрекорна колорна хармонизација. 
Зеленото. модрошо, окерот, синото, соработуваат калеидоскопски, сугерирај- 
ќи на тој начин цела скала на полутонови и четвртонови. На тој начин 
колоритната хармонија, во која, кај нас му нема рамен, кај овој сликар наместа 
(Бокељски мошиви) се совршена „стерилност", go една синтетична сугесшија 
на музички ефекти...

Студентски збор, Скопје, 4. VII1978 Ефтим Клешников

... Етичките и есшешскише вредности на Белогаски се автентични ознаки на 
неговиот голем лирски опус. Потребно е да се рече дека малку уметници се 
толку близу go реалноста како што е Љубомир Блогаски.
... Бојаша понекогаш опоро сивкава. само е трага на природата во неговите 
дела - што најдобро се гледа во циклусот „Бокељски мотиви". Иншересно е 
дека таа не е боја на ова поднебје туку боја што може да се почувствува само 
во Црногорското приморје, на длабоките сенки, патини, боја на измиениош и 
препечениот камен...

Борба, Белград, 1978 Б. Станојевиќ 



... Ретроспективата на Љубен Белогаски има за мене впечатливо значење. Тој 
е тивок, рафиниран co валери ликовен уметник, co изграден израз и предмет- 
ност, за четириесет години создадени дела кои остануваат и како негов висок 
ликовен резултат и како еден од фундаменталните делови ни нашиот твореч- 
ки континуитет.

Нова Македонија, Скоије, 14.11979 Томе Момировски

... Најголем афинитет Белогаски има за обработување портрети, фигури и 
особено пејзажи (Везилка, 1945, Старо Нагоричино, 1951, Село Залази, 1952) 
постигнувајќи најдобри резултати во втората половина на четириесеттише и 
во почетокот на педесеттите години. Во овие дела повеќе goaia go израз 
урамнотеженоста на конструктивниот принцип во градењето на делото во 
акварелна техника. Уште на почетокот Белогаски го поставува акварелот на 
ниво на завршна репрезенгпативна слика, како техника co која може да се 
реализираат креативните намери и содржини својсгпвени на маслената техника 
и „сериозните" слики. Белогаски црта и обликува co бојата, која co своите 
вредности го оформува и го сугерира просторот, статичен и затворен, дводи- 
мензионален и покрај неколкуте планови на сликата: архитектура, вода или 
вегетација во првиот план се поврзува во еден или продолжува во друг план кој 
најчесто го сочинуваат карпи или планински предел и небо. Тој дисциплинирано 
и логично создава, како што е забележано, свој систем ни компонирање во кој 
секоја плотна е усогласена co соседната, а сите заедно co целината...

Современ македонски акварел, каталог, Владимир Величковски
Скопје. ноември - декември, 1984





... Belogaski shows his talent for excellent drawing, a sense for psychological penetration 
and differentiation, and an appopriate colourist shading... With a refined taste, with a 
permanent desire open for nuances and shades, a pure creation is being born, quiet and 
unobtrusive in its presentation, a lasting creation, in which all transient efforts survive 
when we want to reveal its essential significance.

Nova Makedonija, Skopje, May 23, 1946 Tome Momirovski

... Belogaski's watercolours deserve special attention, he is a master of that technique...

Umetnost, Belgrade, 1951 Marko Celebonovic

... I must particularly single out Protuger and Belogaski, who know how to introduce 
warmness and truth in the immediate observation of Nature and whose pictures would be 
worthy of a place in any federal exhibition.

Umetnost, Belgrade, 1951 Conversation with Milo Milunovd 
and Petar Lubarda

... Ljubo Belogaski is a good artist, who mainly works in watercolour with a craftsman’s 
skill, reminiscent of Cezanne in its form. He has a sense of colour and his environment, 
and has a very soft and acute feeling for painting...

Republika, Belgrade, April 7, 1953 Borde Popovic

... Belogaski works hard and with self-criticism, he manages to create a physiognomy of 
his own. Belogaski is unavoidably a man respecting the object, the third dimension and 
a certain constructivism in the lines, or the forms. The verticals and horizontals, straight 
and curved lines, are arranged and tightly linked in a rhythmical composition, which is 
moderate, logical and disciplined. Belogaski builds his picture upon this solid ground in 
a colourist manner. The aforesaid qualities of the composition of lines, or forms, are 
also characteristic of his colour spectrum, with the only difference that the artist's 
feelings seem to emerge from colour. Each tone is defined and put in its place with a lot 
of taste and feeling for colour...
... Belogaski builds his picture with fine silver-grey and goldish gamuts, full of pleasant 
but not sweet, azure shades. Only after he has built such a strong skeleton of forms and 
colours does Belogaski set his sensitivity free to intertwine, link and weave in the 
skeleton what is intangible but permanently present in almost all of his pictures and 
which can be felt as a fine, a little subdued, but highly balanced poetry.

Veceren reporter, Skopje, September 9, 1956 Borka Lazeski 



... Intimately linked with colour, with which he builds and modulates the appropriate 
moods, valorizing with a refined sense the most subtle shades in the structure, with the 
routine of a master, Lj. Belogaski achieves in the watercolour technique the objectivity 
of landscape and fluidity of its attributes, the objectivity which evokes his intimate self 
All this has been worked and filled with so much love that it seems to be just a flicker of 
a lasting experience. 1аП(р;саре^ an([ not on[y them, his flowers and portraits, 
rendered with unobtrusive intimate lyricism and poetry, are a significant contribution to 
our art life, cherishing this specific artistic genre.

Razgledi, Skopje, September 9, 1956 Antonie Nikolovski 

... In the postwar period, Belogaski appears synthesized with a comprehensive under
standing of the world, analytical in the functionality of objects, analytical in the 
functionality of the expression - definitive.
In an exceptionally felt balance of rhythm of surfaces, submerged in a refined, colourist 
harmony, Belogaski builds artistic matter meticulously, like an architect for whom even 
the most minute surfaces play a contractive part, subordinated to the final, total effect. 
But that harmony has an absolutely artistic character. It is not a subordination in the 
literal sense of the word, where the priority of accentuated sections has been assigned 
indiscriminately, but on the contrary, it appears as an outcome of the precise measure
ment of values in form and colour, where they automatically become parts of that final 
sensation which the object contains in itself...

Nova Makedonija, Skopje, 1956 Dimitar Kondovski

... With their modern style, Ljubo Belogaski’s watercolours represent exceptional artistic 
achivements. With a refined feeling for colour, original choice of themes, and especially 
sound composition, Belogaski successfully reflects the atmosphere of the Bokelj envi
ronment...
A characteristic feature of Lj. Belogaski, the painter, in these artistic experiences is his 
opposition to chocolate-box type painting, which very often accompanies the treatment 
of scenes like these of Bokelj.
"My painter’s impressions of Boka Kotorska,” a kind of painter's tract by Ljubomir 
Belogaski written in an essayist spirit and with an impeccable style, adequately reflects 
his artistic works and views of modern art, which are obviously founded on Impressio
nism, and especially on Cezanne. Ljubomir Belogaski's “Bokelj Scenes" collection of 
watercolours represents in a sense a novelty for this country in connecting his painting 
with a theory. Its special value is that it fills the long gap in the little cherished artistic 

means of expression in our country - watercolour.

Recommendation for Belogaski's Pivo Karamatijevic
appointment as Senior Lecturer to
the Head Office of the Technical
Faculty, Skopje, 1958

... Among the modern Yugoslav artists of the middle generation who in the period 
between the two world wars managed to build their own artistic physiognomy, an 
outstanding place belongs to Ljubomir Belogaski.
... Belogaski is a lyricist, an artist, a poet. Refined crystal shades and forms... often 
found in what appears to be ordinary — refined and warm - these are the qualities of his 
highest achievements. And those qualities with refined nuances define the developmental 
borders of his art.

Exhibition on 25 Years of Belogaski’s 
Artistic Life, Skopje, May 12, 1963 

Dimce Koco



... During his presence on the Yugoslav art scene, Belogaski has built up an opus which 
represents a tolerant, consistent whole in its creative concepts and requirements, and in 
their artistic formation. A spontaneous impression comes to mind that this artist 
succeeds in mobilizing all his spiritual potential and thus turning to the world which is 
revealed before him. It is most frequently Nature experienced as an objective reality, 
with the inexhaustible aspects of its phenomena and existence...

Kuhuren zivot, Skopje, October 1963 Boris Petkovski

... Belogaski's watercolours are done with the confident hand of an artist who feels the 
local colour of the landscape and detail and subordinates it to the whole; he then 
subordinates the whole to factographic authenticity, which gives them a documentary 
weight and value. These are the special characteristics of the watercolours in the "Bokelj 
Scenes" collection.

Borba, Belgrade, October 25, 1963 Dragoslav Dordevic,

... On the other hand, we can metaphorically define Belogaski's painting as a bright, 
gentle, and lyrical poem, which expresses the mission of this artistic message and which 
excludes dramatic and painful dilemmas. This psychological horizon of the artist is 
most evident in his numerous still lifes, in his minute indoor scenes and landscapes, and 
in his portraits.
Everything in Belogaski's works serves this emotional and contemplative physiognomy. 
The colourfulness of his works is to be most often found entirely in the warm gamut of 
colours, built with refined nuancing, shading and accentuating, especially in his still 
lifes. In a vase with flowers, in two or three spring blossoming branches, crossing in a 
delicate manner, Belogaski knows how to create a refined colourist harmony, together 
with a pure painter’s treatment of forms...

Nova Makedouija, Skopje, 1963 Boris Petkovski

... Belogaski’s path unites Delacroix’s interpretation of art with that of Cezanne... It is 
an art with European concepts in a country where he was also one of the first advocates 
of modern European art.
... Hence the new element which Belogaski brings to his compatriots. That new element 
in Belogaski’s creative work sometimes raises his deep lyrical chords to the level of 
monumentality, which is the prerogative of only a small number of Macedonian and 
Yugoslav artists.

A Portrait of Ljubomlr Belogaski Academician Dimce Koco
Catalogue, Skopje, 1978

... With the sensitive use of colour harmony in which grey-blue, green and ochre tones 
predominate, an impression is created in the composition of a rhythmic movement of 
masses and the shading of all the colours into grey. The pulsating effect is achieved with 
contrasts of the static and the dynamic, and of light and shadow...
... Belogaski's artistic work represents a complete and rounded whole. He has made an 
outstanding contribution to modern Macedonian art as one of its founders, as a very 
active painter who has been working in Macedonia for more than forty years and as a 
teacher of art to several generations of our young artists.

Ljubomir Belogaski Monograph, Skopje, 1978 Ljubica Damjanovska

The artist is required to possess a few basic traits - talent, a good eye and superb 
knowledge. Having those traits, Belogaski has raised himself to a master of watercolour, 
concentrating all his knowledge and skill upon the idea of creating ORIGINAL 
Macedonian watercolour, which will certainly be in a fluid constellation with modern 



i s m in the European sense of the word, consequently laying down the foundations of 
modem Macedonian art in which new creative possibilities and new values are being 
opened up.

Veder, Skopje, June 9, 1978 Paskal Gilev ski

'Watercolour, which as an artistic technique offers primarily a swaying lyricism in the 
expression, wiping out strong edges of objects through blending surfaces, acquires in 
this artist’s work a decisive geometric physiognomy. The colour is dense and most often 
dry and baked, applied to a precise, classical drawing. But here also begins the mystery 
of his painting - an impeccable passion to feel matter in all its weight, but at the same 
time passion to relax it, to penetrate through it with an X-ray eye, to make it 
transparent, esoteric. And all that through the interrelationships expressed in the bright 
abstraction of colours. That abstraction is entirely given away to the luxurious aesthetic 
suggestion offered by the landscape as an artistic motif. In Belogaski’s paintings it is 
pure, crystal clear. There is nothing to disturb it - the human figure is absent, there is 
even no wind - it has gone into hibernation. There is only an abundance of light 
{Noon}, but it is also calm, set on the treetrunks, dense in the shadows. The clouds are 
firm to a degree of intense brightness and at the same time transparent to a degree of 
impeccable colour harmonization. The green, deep blue, ochre and blue interact in a 
kaleidoscopic manner invoking a whole range of halftones and quartertones. In this 
way, the colour harmony in which this painter of places has no equal in our country 
{Bokelj Scenes) represents a perfect “sterility", up to a synthetic suggestion of musical 
effects...

Studentski zbor, Skopje, July 4, 1978 Eftim Kletnikov

... Belogaski’s ethical and aesthetic values are authentic signs of his great lyrical work. It 
is necessary to say that there are few artists so close to reality as Ljubomir Belogaski.
... Colour, sometimes coarsely greyish, is only a trace of Nature in his works - which is 
best seen in his “Bokelj Scenes”. It is interesting that it is not the colour of this region, 
but the colour that can be felt only on the Montenegrin Coast, in its deep shadows, 
patina and the colour of washed and sunbaked stone...

Borba, Belgrade, June 6, 1978 B. Stanojevic

Ljuben Belogaski’s retrospective is of impressive significance to me. That calm, refined 
artist, with a developed expression and objectivity, for forty years has created works 
which remain both his high personal achievements and one of the fundamental sections 
of our creative continuity.

Nova Makedonija, Skopje, January 14, 1979 Tome Momirovski

... Belogaski’s greatest affinity is for portraits, figures and particularly landscapes 
(Embroideress, 1945, Sfaro Nagoricino, 1951, The Village of Zalazi, 1952), achieving 
his best results in the late 40s and early 50s. These works ate characterized by their 
balance of the constructive principle in the work's construction with the watercolour 
technique. From the very start, Belogaski sets the watercolour at a level of final 
representative picture, as a technique which can achieve the creative intentions and 
subjects characteristic of oil and what have been called “serious” paintings. Belogaski 
draws and makes shapes with colour, which by its quality forms and suggests space, with 
sides, closed, two-dimensional, in spite of the several planes of the picture; the 
architecture, water or vegetation in the foreground is linked into one or continues into 
another plane which most often consists of rocks or mountain regions and sky. He 
creates in a disciplined and logical manner his own system of composition in which each 
plane is in harmony with the next one, and all of them together with the whole...

Modern Macedonian Watercolour Catalogue, 
Skopje, November 12-December 2, 1984

Vladimir Velickovski
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2. ПИРИКА, 1935 
PIRIKA



3. ПОНИКВА (ОСОГОВСКИОТ ПОЛИГОН), 1939 
PONIKVA (THE OSOGOVO PARADE GROUND)



4. ЖЕНСКИ ПОРТРЕТ I, 1940 
WOMAN’S PORTRAIT I



9. РУЖИ I, 1941 
ROSES I



10. ПОРТРЕТ HA ДЕВОЈКА, 1941 
GIRL’S PORTRAIT



17. ПИОНЕРКАТА МАРА, 1943-46?
MARA IN THE PIONEERS



18. ВЕЗИЛКА, 1945 
EMBROIDERESS



26. ЖЕНСКИ ПОРТРЕТ, 1948 
WOMAN’S PORTRAIT



27. ОСАМЕНА КУЌА, 1948 
LONELY HOUSE



28. ЦВЕЌЕ II, 1948 
FLOWERS II



32. ПЕСГИН ГРАД, 1950 
PESTIN GRAD



35. ПЕСТИН ГРАД, 1950 
PESTIN GRAD





41. БЕДИНЕРКАТА МИМИ, 1950 
MIMI THE HOUSE-MAID



43. КАЛИНКИН ЦУТ ВО ЧАША, 1950 
POMEGRANATE FLOWER IN A GLASS



45. ЦВЕТНО РАСТЕНИЕ, 1950?
FLOWERING PLANT



47. СЕЛОТО ЗАЛАЗИ, 1952 
THE VILLAGE OF ZALAZI



55. ГЛАВА BO ЗЕЛЕНО, 1953 
HEAD IN GREEN



57. ЦВЕЌЕ III, 1953 
FLOWERS III



58. ЦВЕЌЕ BO ТЕМНО I, 1953 
FLOWERS IN THE DARK I



61. МОТИВ ОД БОКА, 1953/54 
ВОКА SCENE



63. ЦВЕЌЕ, 1954 
FLOWERS



65. ПОД ЛОВЌЕН, 1954 
UNDER MOUNT LOVREN



71. ПЕСГИН ГРАД I, 1955/56 
PESTIN GRAD I



73. ТРИПКОВИЌЕВИОТ ПАЛЛЦ, 1955 
TRll’KOVld’S MANSION



74. КУЌАТА НА КАПЕТАНОВИЌИ, 1956 
KAPETANOVlC’S HOUSE



93. КРАЈ ВАРДАР-ПЕРАЛИШТЕ HA XPOM, 1960 
NEAR THE VARDAR CHROMIUM WASHER Y



94. ОДМОР, 1960 
REST



95. МОТИВ ОД ДУРМИТОР, 1961
MOUNT DURMITOR SCENE



96. СВ. СГЕФАН-ОХРИД, 1962 
SVETI STEFAN, OHRID



100. ЦВЕЌЕ, 1970 
FLOWERS



101. РУЖИ III, 1970 
ROSES III



103. БУЛКИ ВО СИНА ВАЗА, 1970 
WILD POPPIES IN BLUE VASE



106. CT APO ДРВО, 1973 
OLD TREE



107. БУЛКИ, 1976
WILD POPPIES



111. ЛИЛАВО ЦВЕЌЕ, 1976 
VIOLET FLOWERS



112. ЦВЕЌЕ, 1976 
FLOWERS



114. ЦВЕЌЕ ВО СИНА ВАЗА, 1976 
FLOWERS IN BLUE VASE



115. ЦВЕЌЕ X, 1976 
FLOWERS X



116. ДИВИ РУЖИ, 1976 
WILD ROSES



117. РУЖИ, 1976 
ROSES



118. БЕЛА ВАЗА III, 1977 
WHITE VASE III



119. МРТВА ПРИРОДА, 1977 
STILL LIFE



123. ДИВИ ТРЕНДАФИЛИ, 1978 
WILD ROSES



124. ПОКРАЈ МАСАТА, 1980 
BESIDE THE TABLE



1. ЦРНЕЦОТ КОЛИ, 1934 
KOLI THE BLACK MAN



15. МАЧКОВАЦ, 1943
maCkovac



16. ЖЕНСКИ ПОРТРЕТ, 1943-44 
WOMAN’S PORTRAIT



22. ТРИ ВАЗИ, 1946?
THREE VASES



29. МРТВА ПРИРОДА, 1948
STILL LIFE



31. ДОБРИНОВИЌЕВ ПАЛАЦ, 1950 
DOBRINOVlC’S MANSION



33. ДЕВОЈКА CO ЦРВЕН ЖАКЕТ, 1950 
GIRL WITH A RED JACKET



70. КУЌАТА НА МАРИЌЕВИЌИ, 1955 
MARlCEVlC’S HOUSE
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85. ПРИМОРСКИ КУЌИ, 1958 
SEASIDE HOUSES



87. НАДИН ПОРТРЕТ, 1960 
PORTRAIT OF NADA







НАГРАДИ И ПРИЗНАНИЈА

1963 Скопје, 25 годипи ликовпо творештво. 
Уметничка галерија, 12-26. V 1963

1976 Скопје, Ликовен портрет (1945-1960), Цен- 
тар за култура и ипформации на град 
Скопје, 19-30.V 1976

1978 Скопје, Монографска изложба. Музеј на 
совремеиата уметност, 24.V - 24.VII 1978

1947 Скопје, Награда за плакат „Борба против 
пеписменоста во Македонија“

1948 Скопје, Награда на Владата на Народиа 
Република Македоиија за сликата „Хидро- 
централите во Маврово"

1950 Скопје, Награда на Владата на Народна 
Република Македонија

1955 Скопје, Орден па трудот III ред
1964 Скопје, Орден на трудот co црвено знаме
1964 Скопје, Спомеи плакета на град Скопје
1969 Скопје, Повелба во знак на призпание за 

вонреден придопес во развојот и унапреду- 
вањето иа дејноста иа Архитектоиско-гра- 
дежииот факултет во Скопје

1972 Скопје, Октомвриска награда на СРМ за 
животно дело

1974 Скопје, Признание од Друштвото на ли- 
ковните уметиици на Македонија за долго- 
годишна активност

1979 Скопје, Орден на Републиката co сребреп 
венец

1980 Скопје, Плакета на Архитектонскиот фа- 
култет за успешпа работа и придонес

1984 Скопје, Плакета на Уииверзитетот „Кирил 
и Методиј" по повод одбележувањето на 
35-годишниот јубилеј

1989 Скопје, Повелба на Архитектонскиот фа- 
култет по повод 40 годишната успешиа ра- 
бота

САМОСТОЈНИ ИЗЛОЖБИ

1937 Скопје, Клуб па пријателите на Фраиција. 
26.IX-3.X 1937

1956 Скопје, Културеп дом иа Народиата мили- 
ција, 1-10. IX 1956
Скопје, Техиички факултет, 15.IX-11.X 
1956

1957 Штип, Учителско училиште, 7-25.VII 1957
1958 Тетово, Зграда на Геодетската управа. 

29.XI-6.X1I 1958
Гостивар, Младински дом, 10-20.XI1 1958

ГРУПНИ ИЗЛОЖБИ

1937 Скопје, Изложба на дваесет јужносрбијан- 
ски сликари, 26-31 октомври 1937

1938 Белград, Десетта јубилејпа изложба на 
сликарски и скулпторски дела на југосло- 
вепските уметници, Павилјон „Цвиета Зу- 
зориќ“, 15.V-6.VI 1938

1939 Белград, Единаесетта пролетиа изложба на 
сликарски и скулпторски дела на југосло- 
веиските уметници, Павилјон „Цвиета Зу- 
зориќ“, 14.V-7.VI 1939

1939/40 Скопје, Десетта јубилејна изложба во орга- 
ниазција на Друштвото на пријателите на 
уметноста „Јефимија“, 24.XII 1939 - 5.1 
1940

1940 Белград, Двапаесетта пролетпа изложба на 
сликарски и скулпторски дела на југосло- 
вепските уметници, Павилјои „Цвиета Зу- 
зориќ", 10-28.V 1940
Скопје, Изложба во организација на Друш- 
твото на пријателите на уметноста „Јефи- 
мија“, 26.X-10.XI 1940
Белград, Трииаесетта есенска изложба «а 
сликарски и скулпторски дела на белград- 
ските уметници, Павилјон „Цвиета Зузо- 
риќ“, неомври-декември 1940

1945 Скопје, I општа изложба »а македонските 
художиици, Осповпо училиште „Гоце Дел- 
чев“, 13.XI-16.XI1 1945
Белград, II изложба иа Здружеиието на 
ликовните уметиици на Србија, Уметнички 
павилјон, 28.XJ-28.XII 1945

1946 Изложба на македонските уметпици - тур- 
неа ииз Македонија:
Титов Велес. 9-14.VI 1946
Прилеп. 16-21.VI 1946
Битола, 23-29.VI 1946
Охрид, 30. VI - 6.VII 1946
Скопје, II општа изложба на македопските 
художници. Уметиичка галерија, 29.X1 - 
29.XII 1946

1947 Сараево, Изложба на дела на ликовни 
уметпици - Младииска пруга Шамац-Са- 
раево. 16-26.XI 1947

1947/48 Скопје, III општа изложба на македонски- 
те художници, Уметничка галерија, 28.XII 
1947 - 28.1 1948



1949

1950

1951

1952

1953

1954

1954/55

1955

1956

1957

1958

1959

1960

Скопје, IV општа изложба иа македонски- 
те художиици, Картинипа галерија, 1-31.V 
1949
Љубљаиа, Загреб, Белград, I изложба на 
Сојузот на ликовните уметници на Југосла- 
вија, 1949
Скопје, V изложба на македонските ликов- 
ни уметници, Уметничка галерија 20.X1- 
31. XII 1950
Скопје, VI редовна изложба па македон- 
ските ликовни уметници, Уметничка гале- 
рија, 11.X-11.XI 1951
Цетиње, II изложба »а Сојузот на ликов- 
1ште уметпици на ФНР Југославија, 1951
Скопје, VII изложба на македонските ли- 
ковни уметници, Уметничка галерија. 
29.XI-30.XII 1952
Белград, Изложба на ликоввите уметници 
на Македонија, Уметнички павилјон, 
22.111-11.IV 1953
Скопје, VIII изложба на ДЛУМ, Уметнич- 
ка галерија, 29.XI-31.XII 1953
Скопје, изложба на групата „Денес“, 
Уметничка галерија, 29.XI-31.X11 1953
Скопје, IX изложба на ДЛУМ, Уметничка 
галерија, 13.X1-3.X11 1954
Загреб, Изложба на Друштвото на ликов- 
ните уметници на Македонија, Уметнички 
павилјон, 1954/55
Љубљава, Изложба па Друштвото па ли- 
ковните уметници иа Македопија, Јакопм- 
чев павилјоп, 10-28.11 1955
Сараево, Изложба »а ликовните уметници 
на Македонија, Изложбеп павилјои, мај 
1955
Скопје, X јубилејпа изложба иа ДЛУМ, 
Уметничка галерија, 29.XI-29.XII 1955 
Љубљана, Изложба на Сојузот на ликовпи- 
те уметници на Југославија, Модерна гале- 
рија, февруари 1956
Скопје, XI изложба на ДЛУМ, Уметничка 
галерија. 29.XI-29.X11 1956
Скопје, XII изложба па ДЛУМ, Уметничка 
галерија. 29.XI-29.XI1 1957
Скопје, 1 пролетна изложба на ДЛУМ. 
Уметничка галерија, 20.IV-10.V 1957
Скопје, I изложба иа графика, 1957
Скопје, XIII изложба на ДЛУМ, Уметнич- 
ки павилјон, 29.X1-29.XII 1958
Марибор, Изложба на ДЛУМ, Уметпичка 
галерија. 6-20.IV 1958
Белград, Современа македонска уметност 
Скопје, Изложба „15 години ликовно тво- 
рештво во HP Македонија", Уметнички па- 
вилјон. 16-26. V 1959
Скопје, XIV годишна изложба на ДЛУМ, 
Уметнички павилјон. 29.XI-29.XII 1959 
Скопје, IV пролетна изложба на ДЛУМ, 
Уметнички павилјон, мај 1960
Скопје, Изложба „Македонски пејзаж

1962

1963

1964

1966

1967

1969

1970

1974

1976

1977

1950-1960“, Уметпичка галерија, октомври- 
ноември 1960
Скопје, XVII изложба на ДЛУМ, Уметнич- 
ки павилјоп, 13.XI-1.XII 1962
Скопје, Изложба „Македонски портрет на 
XIX и XX век“, Уметничка галерија, 1962 
Белград, Изложба „Хаџи Бошков, Калчев- 
ски, Белогаски, Личеноски“, Културен 
центар на град Белград.
Словењ Градец, Изложба „Македоиски со- 
времени уметници", Уметиички павилјон, 
9.V 1964
Братфорд, Изложба на современа маке- 
донска уметност 19.11—10.111 1964
Скопје, Пролетна изложба на ДЛУМ, 
Уметничка галерија, мај 1964
Охрид, Пролетна изложба на ДЛУМ, На- 
роден музеј, јуни 1964
Охрид, Современа југословепска уметност 
I, Народен музеј 6.VIII 1964
Штип, Современа македоиска уметност. 
Народен музеј (Безистен)
Скопје, Есенска изложба на ДЛУМ, Умет- 
ничка галерија, 29.XI-15.XII 1964
Белград, Скопје, Изложба „Подарок збир- 
ка од италијанските ликовни уметници »а 
град Скопје и од југословенските ликовни 
уметиици на градот Вајонт“, Уметпички 
павилјон, Белград, ноември-декември 
1964, Умстиичка галерија, Скопје, декем- 
ври 1964 - јануари 1965.
Скопје, Пролетна изложба на ДЛУМ, 
Уметничка галерија, 24. V 1966
Сколје, Изложба „Совремепата македон- 
ска уметност меѓу двете војни“, Уметпичка 
галерија, 10.X - 10.XI 1967
Скопје, Изложба „Македонски акварел“, 
Центар за култура и информации иа град 
Скопје, 13-28.XI 1967
Скопје, Изложба „Скопје низ ликовни де- 
ла“, Музеј па град Скопје, 12-19.XI 1969 
Скопје. Изложба „Моето сакаио дело“, 
Уметничка галерија, 26.X1-15.XI1 1970 
Кумапово, Изложба од колекцијата па 
Уметпичката галерија од Скопје, Уметнич- 
ка галерија, 1970
Скопје. Јубилејна изложба па ДЛУМ. 
Уметиичка галернја, 26.XI-15.XII 1970 
Випковци. Изложба ва македонското со- 
времено сликарство, Галерија умјетности - 
ликовеп салон, 29.XI-25.XII 1974
Скопје. Изложба „Жепата како инспираци- 
ја на умет!П1кот“, Дом на ЈНА,
14.XII-31.XI1  1974
Загреб, Изложба на македонските ликовни 
уметиици во рамките на деновите на маке- 
довската култура во Загреб. Галерија „Фо- 
рум“, 14-24. V.1976
Скопје. XXXII изложба на ДЛУМ, Музеј 
на современата уметиост. 4.XI—4.XII 1977



1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

Бања Лука, Изложба „Современа македон- 
ска уметност". Дом Културе Бан>а Лука,
15.V-31.V.1978
Тузла, Изложба „68 портрети", Галерија 
југословенског портрета, 26 март - 8 април 
1979
Карловац. Винковци, Изложба „БАЈ - 
Биенале на акварелот во Југославија - 
Карловац 79“, Галерија „Вјекослав Карас“ 
3.VI1. -30.1X 1979
Скопје, Изложба „Откупени уметнички де- 
ла од Републичката самоуправна шггересна 
заедиица за култура - комисија за откуп на 
ликовни дела (1977-79)“, Музеј на совреме- 
ната уметност „Скопје**, март 1980 
Белград, Изложба „Скопје во делата на 
ликовните уметници", Галерија Видиковац, 
N - 18 јуни 1980
Скопје, Изложба „Народниот живот во 
творештвото на македонските ликовни 
уметници'*, Музеи на Македонија, мај 1981 
Скопје, Изложба „Современа македонска 
уметиост — сликарство, скулптура, керами- 
ка, таписерија", Музеј на современата 
уметност „Скопје". 21 јули - 31 октомври 
1982
Скопје, Изложба на збирката на Р. и М. 
Скалоски. Уметничка галерија 28.V1 - 
12.VII 1983
Скопје, Изложба „Скопје 63“, Уметничка 
галерија, јули 1983
Охрид, Изложба „Дела на осиовоположпи- 
ците на современата македонска ликовпа 
уметност (слики н скулптури)", Дом на 
ЈНА, 1-15.VIII 1983
Крагуевац, Изложба „Учепици и професо- 
ри“. 1-31.X 1983
Скопје, Изложба „Депес 1953 - 1983“, 
Уметничка галерија, 1983
Скопје, Изложба „40 години македонско 
ликовпо творештво“, Музеј иа совремепата 
уметност „Скопје", 31.VII - 15.X 1984 
Скопје, Изложба „Совремеи македонски 
акварел“, Центар за култура и ипформа- 
ции, 12.XI - 2.XII 1984
Скопје, Изложба „Современото македон- 
ско сликарство во првите повоени години", 
МАНУ, 1985
Скопје, Изложба „Современа македонска 
ликовна уметност (од колекцијата на МСУ 
- Скопје)“, Музеј на современата уметност 
„Скопје“, април-декември 1985
Скопје, Изложба „Еротизмот во совреме- 
иата македонска ликовна уметност“, Цен- 
тар за култура и информации, 1986
Скопје, Изложба „Совремеии македонски 
уметници** (од збирката на МСУ, Скопје), 
Скопски саем, мај 1986
Скопје, Изложба „Илииден, НОВ и рево- 
луцијата во делата на македонските ликов- 

ни уметници“, Музеј на Македонија, 2-VIII 
- 26. IX 1986

1987 Скопје, Изложба „Геометризмот и негови- 
те видови во македоиското сликарство", 
Музеј на Македонија, 28.IV - 15.V 1987

1988 Благоевград, Изложба „Основоположници 
на современата уметиост на СР Македони- 
ја“, ХГ „Стонн Сотиров“, февруари 1988

1989 Штип, Изложба „Современа македонска 
уметност“, Уметничка галерија „Бези- 
стен“, 1989



SELECTED GROUP EXHIBITIONS

AWARDS AND PRIZES

1947 Skopje, Prize for his “Struggle against Illitera
cy in Macedonia" poster

1948 Skopje, Prize of the Government of the 
People’s Republic of Macedonia for his pain
ting “Hydroelectric Power Plants in Mavrovo”

1950 Skopje, Prize of the Government of 
the People's Republic of Macedonia

1955 Skopje, Labour Decoration of the 3rd Order
1964 Skopje. Red Flag Labour Decoration
1964 Skopje, Memorial Medallion of the City of 

Skopje
1969 Skopje, Charter acknowledging his exceptio

nal contribution to the development and pro
motion of activity of the Faculty of Architec
ture and Construction, Skopje

1972 Skopje, October Prize of the Socialist 
Republic of Macedonia for Life Achievement

1974 Skopje, Award of the Association of Artists 
of Macedonia for his many years of activity

1979 Skopje, Silver Wreath Decoration of the 
Socialist Republic of Macedonia

1980 Skopje, Medallion of the Faculty of Architec
ture for his successful work and achievements

1984 Skopje, Medallion of the Cyril and Methodius 
University on the occasion of its 35th Anni
versary

1989 Skopje, Charter of the Faculty of Architectu
re for his 40 years of successful work

ONE-MAN EXHIBITIONS

1937 Skopje, Friends of France Club
1956 Skopje, People's Militia Culture Club 

Skopje. Faculty of Technology
1957 Stip, Teacher Training School
1958 Tetovo, the Geodetic Office Building 

Gostivar. Youth Club
1963 Skopje. “25 Years Work in Art". Art Gallery
1976 Skopje, "Art Portrait (1945-1960)“, Culture 

and Information Centre of the City of Skopje
1978 Skopje, Monographic Exhibition, Museum of 

Contemporary Art

1937 Skopje, Exhibition of Twenty South-Serbian 
Painters

1938 Belgrade, 10th Jubilee Exhibition of Paintings 
and Sculptures by Yugoslav Artists

1939 Belgrade, 11th Spring Exhibition of Paintings 
and Sculptures by Yugoslav Artists

1939/40 Skopje, 10th Jubilee Exhibition Organized by 
the Jefimija Association of the Friends of Art

1940 Skopje, Exhibition Organized by the Jefimija 
Association of the Friends of Art

1945 Skopje, 1st General Exhibition of Macedo
nian Artists

1949 Ljubljana, Zagreb, Belgrade, 1st Exhibition 
of the Yugoslav Union of Artists

1953 Skopje, Exhibition of the Denes
(Today) Group

1954/55 Zagreb, Exhibition of the Association 
of Artists of Macedonia

1959 Belgrade, Contemporary Macedonian Art
1960 Skopje, “Macedonian Landscape 1950-1060“
1962 Skopje, "The Macedonian Portrait in the 19th 

and 20th Centuries”
1963 Belgrade, “Hadzi BoSkov, Kaldevski.

Belogaski, LiCenoski"
1964 Bradford, Exhibition of Contemporary Mace

donian Art
Belgrade, Skopje, "Gift Collection by Italian 
Artists to the City of Skopje and by Yugoslav 
Artists to the City of Vayont"

1967 Skopje, “Modern Macedonian Art Between 
the Two Wars"
Skopje, “Macedonian Watercolours"

1976 Zagreb, Exhibition of Macedonian Artists as 
part of the Days of Macedonian Culture in 
Zagreb

1979 Karlovac, Vinkovci, BAJ - Biennial of Water
colours in Yugoslavia - Karlovac '79

1982 Skopje, "Contemporary Macedonian Art - 
Painting, Sculpture, Ceramics, Tapestry"

1983 Ohrid, “Works by the Founders of Modern 
Macedonian Art“ Exhibition (paintings and 
sculptures)
Skopje. “Denes (Today) 1953-1983“

1984 Skopje, “40 Years of Macedonian Art"
Skopje, “Contemporary Macedonian Waterco
lours"

1985 Skopje. “Contemporary Macedonian Art" 
Exhibition (from the Collection of the Mu
seum of Contemporary Art, Skopje)

1986 Skopje, “Ilinden, the National Liberation War 
and the Revolution in the Works of Macedo
nian Artists"

1987 Skopje, “Geometrism and its Types in -Mace
donian Painting"

1988 Blagoevgrad, “Founders of Modern Art in 
the Socialist Republic of Macedonia"
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1946 14. БОШКОВСКИ, Јован
ВТОРАТА ИЗЛОЖБА НА МАКЕДОНСКИТЕ 
ХУДОЖНИЦИ
Нова Македонија, Сколје, 8.XII 1946, 596. 5

15. ЗДРУЖЕНИЕТО НА ЛИКОВНИТЕ УМЕТНИЦИ 
НА МАКЕДОНИЈА
Нов ден, Скопје, 1946, 1-2, 113

16. МИТРЕВ, Димитар
ВТОРАТА ОПШТА ИЗЛОЖБА НА МАКЕДОН- 
СКИТЕ ХУДОЖНИЦИ
Нов ден. Скопје, 1946, 9-10, 64

1947 17. ПОКОРНИ-САЛАБОВ, Вл.
ПО ООВОД HA ТРЕТАТА ИЗЛОЖБА НА 
МАКЕДОНСКИТЕ ХУДОЖНИЦИ
Едлнство, Скопје, 29.XII 1947. 111, 8

1948 18. МИТРЕВ, Димитар
ЗА ТРЕТАТА ИЗЛОЖБА НА МАКЕДОНСКИТЕ 
ХУДОЖНИЦИ
Нова Македонија, Сколје, 20.1 1948, 941, 6

19. НАГРАДЕ МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ HP МА- 
КЕДОНИЈЕ ИСГ АКНУТИ М МАКЕДОНСКИМ 
КЊИЖЕВНИЦИМА И УМЕТНИЦИМА 
Политика. Београд, 26.111 1948, 12881, 5

20. НАГРАДИ НА УМЕТНИЦИ И КУЛТУРНИ 
РАБОТНИЦИ ОД HP МАКЕДОНИЈА
Нов деи, Сколје, 1948, 4. 109

21. Х.(АЏИ) ВАСИЛЕВ, Клро
ТРЕТАТА ОПШТА ИЗЛОЖБА НА МАКЕДОН- 
СКИТЕ ХУДОЖНИЦИ
Нов ден, Скопје, 1948, 1-2, 129

1949 22. ЈАНЕВСКИ, Славко
ЧЕТВРТАТА ИЗЛОЖБА НА УМЕТНИЦИТЕ ОД 
МАКЕДОНИЈ A
Нов ден, Скопје, 1949, 5, 302-304, 311

23. НА ПРВИ MAJ ВО СКОПЈЕ СЕ ОТВОРИ IV 
ИЗЛОЖБА НА МАКЕДОНСКИТЕ ХУДОЖНИЦИ 
Нова Македонија, Скопје, 4.V 1949. 1344, 2

24. ПО ПОВОД ЧЕТВРТАТА ИЗЛОЖБА HA МАКЕ- 
ДОНСКИТЕ ХУДОЖНИЦИ
Нова Македонија. Скопје, 5. VI 1949, 1371. 2

25. C.(ELEBONOVlC), М.(агко)
IZEO2BA LIKOVNIH UMETNIKA MAKEDONIJE 
Umelnost. Beograd, 1949, 1, (70)

26. CETVRTA IZLOZBA LIKOVNIH UMJETNIKA 
MAKEDONIJE
Narodni list, Zagreb, 5.V 1949, 1213. 2

1950 27. ДИСКУСИЈАТА ЗА ПЕТТАТА ИЗЛОЖБА HA
МАКЕДОНСКИТЕ ЛИКОВНИ УМЕТНИЦИ 
Нова Македонлја, Скопје, 24.XII 1950, 1856, 2

28. ЗР.
НИЗ ИЗЛОЖБАТА НА ЛИКОВНИТЕ
УМЕТНИЦИ
Нова Македонија, Скоије, 7 XII 1950, 1841, 2

29. НАГРАДА ОД ВЛАДАТА НА НАРОДНА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Нов ден, Скопје, 1950. 4, 73

30. НАГРАДИ ОД ВЛАДАТА HA НРМ
Нова Македонлја. Сколје. 18.IV 1950, 1643. 2

31. ПЕТТА ИЗЛОЖБА НА МАКЕДОНСКИТЕ 
ЛИКОВНИ УМЕТНИЦИ
Нова Македонија, Скопје. 29.XI 1950, 1835, 6

1951 32. Л.(ЕОВ) Ј.(ордан)
НИЗ IIIECTATA ИЗЛОЖБА НА МАКЕДОНСКИТЕ 
ЛИКОВНИ УМЕТНИЦИ
Нова Македоилја, Скочје^ 21.X 1951, 2134. 2

33. О MAKEDONIJI I IZLOZBI MAKEDONSKIH 
UMETNIKA
Umetnost. Beograd, 1951, 3, 4

34. ЧАШУЛЕ, Коле
ПО ПОВОД ПЕТТАТА ИЗЛОЖБА НА ЛИКОВНИ- 
ТЕ УМЕТНИЦИ
Нова Македонија, Сколје, 24.1 1951. 1882. 3

1952 35. Г.
VII ИЗЛОЖБА НА МАКЕДОНСКИТЕ ЛИКОВНИ 
УМЕТНИЦИ
Млад борец. Скопје, 10.XII 1952, 5. 4

36. КОЦО. Димче
СЕДМАТА ИЗЛОЖБА НА ЛИКОВНИТЕ 
УМЕТНИЦИ НА МАКЕДОНИЈА
Современост, Скопје, 1952, 9-10. 82

37. ЛИКОВНИТЕ УМЕТНИЦИ ОД МАКЕДОНИЈА ЌЕ 
ИЗЛОЖУВААТ ВО БЕЛГРАД
Нова Македонија, Скопје, 10. V 1952, 2307, 2

38. П.(ОПОВСКИ), Ј.(ован)
ПРЕД СЕДМУ ИЗЛОЖБУ МАКЕДОНСКИХ 
ЛИКОВНИХ УМЕТНИКА
Политика, Београд, 22.XI 1952, 14344. 6

1953 39. B.(ACHTi), П(авле)
ИЗЛОЖБА МАКЕДОНСКИХ УМЕТНИКА 
Политнка, Београд, 27.III 1953, 14465. 5



40. КОЦО, Димче
ОСМЛТЛ ИЗЛОЖБА НА МЛКЕДОНСКИТЕ 
УМЕТНИЦИ
Современосг, Скопје. 1953, 10, 76-77

41. ПЛУНОВИТ,, Синиша
ПРВАТЛ ИЗЛОЖБА НЛ МЛКЕДОНСКИТЕ ЛИ-
КОВНИ УМЕТНИЦИ ВО БЕЛГРЛД (22 МАРТ - 11 
АПРИЛ 1953)
Современост. Скопје, 1953, 5, 45

42. ПОПОВИВ, Tioplje
ИЗЛОЖБА ЛИКОВНИХ УМЕТНИКА
МАКЕДОНИЈЕ
Рекубллка, Београд, 7.ГУ 1953. 388,4

43. ПОПОВИТЗ, МиИа
ИЗЛОЖБА ЛИКОВНИХ УМЕТНИКА
МАКЕДОНИ1Е
НИН, Београд, 13.XII 1953, 154, 7

44. ПОПОВСКИ, Јован
ОД ЗОГРАФА ДО ПРВИХ УМЕТНИКА
Полнтика, Београд, 21.111 1953, 14460, 8

45. Х.(АЏИ) БОШКОВ, Петар
ЧЕКОР НАПРЕД
Ноиа Македонија, Скопје, 13.XII 1953, 2822, 6

46. ЧЕЛЕБОНОВИ Б, Алекса
ИЗЛОЖБА ЛИКОВНИХ УМЕТНИКА 
МАКЕДОНИЈЕ
Борба, Београд. 29.111 1953, 86. 7

47. ЧЕЛИТЗ. Стојан
МАКЕДОНСКИ ЛИКОВНИ УМЕТНИЦИ
Реиија, Београд, 1 .IV 1953, 8, (1)

1954 48. БЛАЖИТ1. Здравко
ИЗЛОЖБА 1IA ЗДРУЖЕНИЕТО НА ЛИКОВНИТЕ 
УМЕТНИЦИ ОД МАКЕДОНИЈА
Нока Македоннја, Скоије. 19.XI 1954, 3112, 4

49. ЛИЧЕНОСКИ. Лачар
ИЗЛОЖБА НА ГРУПАТА „ДЕНЕС"
Разгледи, Скопје. 28.111 1954, 7, 11

50. ПОПОВИБ. Muha
ЗРЕЛОСТИ И НЕСПОЛУКИ НА МАКЕДОНСКО- 
ТО СОВРЕМЕНО СЛИКАРСТВО
Разгледи, Скопје, 3.1 1954,1, 10

51. ПРОТУГЕР, Димче
ДЕСЕТ ГОДИНИ СЛОБОДНО ТВОРЕШТВО
Современост, Скопје, 1954, 11—12, 910

1955 52. ЛОЗАНОСКИ, Р.(исто)
X ЈУБИЛАРНА ИЗЛОЖБА НА ДЛУМ
Стремеж, Прилел, 1955, 6, 36

53. НИКОЛОВСКИ, Антоние
ДЕСЕТТА ЈУБИЛАРНА ИЗЛОЖБА НА ДЛУМ
Разгледи, Скопје, II.XII 1955, 25-26 (51-52), 2

54. СВЕЧЊАК, Вилим
ПОЛНА АФИРМАЦИЈА НА МАКЕДОНСКИТЕ 
ЛИКОВНИ УМЕТНИЦИ
Нова Македонија, Скопје, 12.11 1955, 3182, 4

1956 55. АТАНАСОВСКИ, М.
ДЕВЕТН АЕСЕТГОДИ111EH БИЛАНС 
Нова Македонија, Скопје, 26. VIII 1956, 

• 3678,5
56. БЛАЖИ Ќ, Здравко

ЕДИНАЕСЕТТАТА ИЗЛОЖБА НА ЛИКОВНИТЕ 
УМЕТНИЦИ НА МАКЕДОНИЈА
Хоризонт, Сколје, 9.XII 1956, 21, 3

57. ЃУРЧИНОВ. Александар
ЉУБОМИР БЕЛОГАСКИ: „КАМЕРНА
ИЗЛОЖБА“
Млада литература, Скопје, 1956, 7, 49-51

58. И.(ВАНОВСКИ), И.(ван)
ЕДИНАЕСЕТТ7) ТРАДИЦИОНАЛНА ИЗЛОЖБА
НА ДЛУМ
Млад борец, Скопје, 14.XII 1956, 25, 7

59. ИЗЛОЖБА НА ЉУБО БЕЛОГАСКИ
Разгледи, Скопје 26. VIII 1956, 18 (70), 3

60. КОНДЕВСКИ, Димитар
ИЗЛОЖБАТА НА ЉУБОМИР БЕЛОГАСКИ
Нова Македонија, Скопје, 7.IX 1956, 3690, 4

61. КОСГОВСКИ. Ј.(ован)
АКВАРЕЛИ
Хоризонт, Скопје, 16.LX 1956. 15. 3

62. ЛАЗЕВСКИ, Борко
XII ИЗЛОЖБА НА ДЛУМ
Нова Македонија, Сколје. 28.XII 1956. 3800. 5

63. ЛАЗЕСКИ. Борко
КАМЕРНА ИЗЛОЖБА НА БЕЛОГАСКИ
Вечерен репортер, Скопје. 9.IX 1956 . 62 . 8-9

64. М.
ВЧЕРА Е ОТВОРЕНА КАМЕРНАТА ИЗЛОЖБА 
НА БЕЛОГАСКИ
Нова Македонлја. Скопје. 2.IX 1956. 3685. 5

65. М.
РАЗГОВОР КРАЈ ПЛАТНАТА
Млад Борец, Скопје, 6 IX 1956. 18. 5

66. МАКЕДОНСКИТЕ ЛИКОВНИ УМЕТНИЦИ - 
УЧЕСНИЦИ НА СОЈУЗНА ЛИКОВНА ИЗЛОЖБА 
ЉУБЉАНА
Нона Македонија, Сконје. 5.11 1956. 3483. 5

67. МОМИРОВСКИ. Томе
ДВЕ ЛИКОВНИ ИЗЛОЖБИ - ЕДНА 
ОФОРМЕНОСТ И ЕДНА НАДЕЖ 
Современост, Сколје, 1956, 9, 688-689

68. МОМИРОВСКИ. Томе
СВЕДОШТВА НА ЕДИНАЕСЕТТАТА ИЗЛОЖБА 
НА МАКЦДОНСКИТЕ ЛИКОВНИ УМЕТНИЦИ 
Современост, Скопје, 1956, 11-12, 879. 884

69. НИКОЛОВСКИ, Аитонле
АКВАРЕЛИТЕ НА ЉУБОМИР БЕЛОГАСКИ
Разгледи, Скопје, 9.IX 1956, 19 (71), 4

70. НИКОЛОВСКИ, Антонне
ГОДИШНАТА ИЗЛОЖБА НА ДЛУМ
Разгледи, Скопје, 9.XII 1956, 25-26 (77-78), (!)

71. СТОЈАНОВА, Добрила
БОЈАТА И ЗДИВОТ НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО 
НЕБЕ-ЗАРЕГИСГРИРАНИ НИЗ ПАЛЕТАТА И 
СКУЛПТУРСКОТО ДЛЕТО
Нова Македоиија, Скопје, II.Ill 1956, 3515, 5

72. УМЕТНИЧКА ГАЛЕРИЈА CO ОКОЛУ 75 СЛИКИ
Нова Македонлја. Скопје, 24.11 1956, 3501. 4

1957 73. ИЗЛОЖБА НА ЉУБОМИР БЕЛОГАСКИ ВО 
ШТИП
Нова МзкедОЈшја, Скопје, 30. VI 1957. 3980, 6

74. МОМИРОВСКИ, Томе
КОЛЕКТИВНА ИЗЛОЖБА НА ГРАФИКА ОД 
МАКВДОНСКИТЕ ЛИКОВНИ УМЕТНИЦИ 
Современост, Скопје, 1957, 4, 394

75. НИКОЛОВСКИ, Амтонле
ДЛУМ ВО ДАУТ-ПА1ПИНИОТ АМАМ
Разгледи, Скопје, 29 XII 1957, 22(100), 15

76. НИКОЛОВСКИ. Антоние
ПРВА ГРАФИЧКА ИЗЛОЖБА
Разгледи, Сколје, 7.IV 1957, 8(86), 10

77. НИКОЛОВСКИ, Антоиие
ПРОЛЕТНАТА ИЗЛОЖБА НА ДЛУМ
Разгледи, Скопје, 5.V 1957, 10(88), 6

78. ЛИЧЕНОСКИ, Лазар
ЛИКОВНИ ЖИВОТ
Политика, Београд. 30.III 1958, 16122, 19

79. ЉУБО БЕЛОГАСКИ: МЕЃУ МУЗИКАТА И
СЛИКАРСТВОТО
Млад борец, Скопје, 8.П 1958, 2-3, 11

80. Т. А.
ИЗЛОЖБА НА СЛИКАРОТ БЕЛОГАСКИ ВО 
ГОСГИВАР
Нова Македонија, Сколје, 25.XII 1958, 4478, 4

1959 81. В.(АСИН). П.(авле)
САВРЕМЕНА МАКЕДОНСКА УМЕТНОСГ
Политика, Београд, 4.XII 1959, 16643, 9

82. ДОМИЌ, Светозар
ТРИНАЕСЕТТАТА ГОДИШНА ИЗЛОЖБА НА 
ДПУМ
Совре.меност, Скопје, 1959, 1, 60



83. ГУ РЧИНОВ. Алехеаидар
СКИЦЛ ЗЛ РЛЗВИТОКОТ НЛ НОВОТО 
МЛКЕДОНСКО СП ИКАРСТВО
Разгледп. Cxouje, 1959, 1. 44

84. ЈАНЕВСКИ, Славхо
ЗЛ СЕ ПО МЛЛКУ, ПОВЕЌЕ ЗЛ 
СЛИКЛРСТВОТО
Сонременост. Cxouje, 1959. 6. 553

85. КУЗ.(МАНОВСКИ). Р.(нсто)
ИЗЛОЖБЛ НЛ МЛКЕДОНСКЛТЛ СОВРЕМЕНЛ 
УМЕТНОСТ ВО БЕЛГРЛД
Ноиа Македонпја, Cxouje. 5.XII 1959, 4769. 4

86. МЛЦЛН. Елена
15 ГОДИНИ ЛИКОВНО TBOPE1IITBO ВО 
МЛКЕДОНИЈЛ
Нока Михедонија. Cxouje. 24. V 1959. 4604, 9

87. МАЦЛН. Јелена
IIHTF.H31IBEH ПОДЕМ
Нова Махедонија, Cxouje. 7.XII 1959, 4771. 4

88. ТРИФУНОВИТ1, Лазар
ДЕЦЕМБАРСКЕ ИЗЛОЖБЕ
НИН. Beoi-рад. 13.XII 1959, 467. 9

I960 89. КУЗМАНОВСКИ. Ристо
СОВРЕМЕНА МАКЕДОНСКА ЛИКОВНА 
УМЕТНОСТ
Нова Махедоннја. Cxouje, 31.VI! н 1, 2.VIII 1960. 
4972, 9

90. МАЦАН, Елена
МАКЕДОНСКИ ПЕЈЗАЖ. Во: Махедонсхн uejiak. 
(Каталог). Cxouje. Уметиичха галернја. (1960), с. (4'

91. НИКОЛОВСКИ. Антонне
ДЛУМ HA IV ПРОЛЕТНА ИЗЛОЖБА 
Разгледи. Cxouje. 1960, 10. 1054

92. НИКОЛОВСКИ. Антоние
ДЛУМ HA IV ГОДИШНА ИЗЛОЖБА
Разгледн, Cxouje, 1960, 6. 631

93. ПЕТКОВСКИ. Борис
ЧЕТВРГА ПРОЛЕТНА ИЗЛОЖБА НА ДЛУМ 
Сопременост, Cxouje. 1960. 6, 612

94. TOZ1, Niko Р.
BELOGASKl. UUBOMIR. Bo: Enciklopedija l.ikovnih 
Unietnosti. Svezak I, Zagreb, 
lueksikogralski zavod FNRJ, MCMLX. 1960, s. 319

1961. 95. БЕЛОГАСКИ ЛјУБОМИР. Bo: Coupeмена македон- 
cxa графика. Mana. (Cxouje), Друштпо на лнконните 
уметници на Мзкедонија, 1961, с. (2)

96. ЃОРЃИЕВ, Ванчо
ПРЕДГОВОР. Во: Современа махедонсха графика. 
Mana. (Cxouje). Друштво на ликовнпте уметннци на 
МакедониЈа. 1961, с. (1)

1962 97, МАЦАН. Елена
МАКЕДОНСКИ ПОРТРЕТ XIX-XX В. Во: 
Македонски иортрет XIX-XX вех. (Катзлог). Cxouje. 
Уметничка галернја, 1962, с. (6)

98. МОМИРОВСКИ. Томе
ПО ПОВОД ИЗЛОЖБАТА „МАКЕДОНСКИ 
ПОРТРЕТ XIX И XX ВЕК"
Соиременост, Cxouje. 1962. 3, 292

99. ПЕТКОВСКИ, Борис
МАКЕДОНСКИОТ ПОРТРЕТ
Културен жшкл', Скопје, 1962, 1-2, 39

100, УРОШЕВИЌ, Влада
СЕДУМНАЕСЕТ ГОДИНИ НА ДЛУМ 
Млад борец. Cxouje, 22.XI 1962, 41. 7

1963 101. ДУШКОВ, Д.
25 ГОДИНИ ЛИКОВНО ТВОРЕШТВО
Студентсхп збор, Скоије, 17.V 1963. 9. 7

102. 'БОРТЕВИТЗ, Драгослав
МАКЕДОНСКИ УМЕТНИЦИ
Борба, Београд. 25.X 1963. 295, 7

103. ЈУБИЛЕЈНАТА ИЗЛОЖБА НА ЉУБОМИР 
БЕЛОГАСКИ
Нона Македонија, Cxouje. 28.V 1963, 5965. 4

104. КОЦО, Димче
(ПРЕДГОВОР). Во: Л>у6омир Белогаски 25 годинн 
лпкоино тпорештно. Каталог. Cxouje. Уметничха га- 
лерпја. 1963, с. (2)

105. КУЗ.(МАНОВСКИ). Р.(псто)
ИЗЛОЖБА НА ЧЕТВОРИЦА МАКЕДОНСКИ 
УМЕТНИЦИ
Нова Македонхја. Cxouje, 24.X 1963, 6117, 4

106. Љ. Т,
25 ГОДИНИ ЛИКОВНО ТВОРЕШТВО
Нова Махедонија, Схопје. 12.V 1963, 5949. 6

107. ПЕТКОВСКИ. Борпс
ДЕЛОТО НА Л>УБОМИР БЕЛОГАСКИ
Културен живот. Скопје. 1963, 7-8, 28-29

108. ПЕТКОВСКИ. Борнс
ТВОРЕЧКА ДОСЛЕДНОСГ
Нова Македомија. Скопје. 19.V 1963, 5956, 9

1964 109. ЛАЗИБ Б.
ИЗЛОЖБА СКОПСКИХ СЛИКАРА 11
ВАЈАРА У ЛОНДОНУ
Борба. Београд. 25. VI 1964. 172, 7

110. ОТКУПЕНИ ДЕЛА УШТЕ ПРИ ОТВОРАЊЕТО
Вечер. Cxouje, 25.V1 1964. 191. 7

1967 111. БАЛАБАНОВ. Д-р Коста
ТЕМЕЛИТЕ НА АКВАРЕЛОТ СЕ ДЛАБОКИ
Студентсхи збор. Cxouje, 27.XI 1967. 29-30. 9

112. ГИЛЕВСКИ. Паскал
МАКЕДОНСКИОТ АКВАРЕЛ
Нова Махедонпја. Cxouje. 19.XI 1967. 7582. 8

113. МАНОЛЕВА.Д.
СОВРЕМЕНИ ЛИРСКИ ТЕНДЕНЦИИ
Студеитсхи збор, Cxouje, 27. XI 1967, 29-30. 9

114. ПОПОВИЌ. Љкљана
МАКЕДОНСКИ АКВАРЕЛ. Bo: Махедонсхм ахва- 
ред. (Каталог). Cxoiije. Центар за култура » инфор- 
мацпн иа град Cxouje. 1967. с. (1-3)

115. ПОЏОВИЌ, Лплјана
(ПР/ЕДГОВОР). Во: Современа македонсха уметносг 
меѓу двете војнн. Каталог. Cxouje. Уметннчха галери- 
ја, 1967, с. (3)

116. ПОСТОЈАТ ДОБРИ И ЛОШИ СЛИКИ
Народна просвета, Cxouje. 12.V 1967. 237. 8-9

117. ROJE. Е.
MAKEDONSKA UMETNOST MED ОВЕМА
VOJNAMA
Verer. Maribor. 28.XI 1967. 277 (6107). 10

118. CVETKOVA. E.(lena)
PROPUSTENA SANSA
VeCernji list, Zagreb, 25.XI 1967. 2582, 6

119. Ш.(НРНЛОВ) T.(auixo)
COBPEMEHA МАКЕДОНСКА УМETHOCT
МЕЃУ ДВЕТЕ ВОЈНИ
Вечер, Cxouje, 24.VI11 1967

1968 120. PETKOVSK1, Boris
DANASNJA MAKEDONSKA L1KOVNA
UMETNOST
Sinleza, Ljubljana. 1968. 10-11. V. XI, 60

121. СПИРОВСКА, O.(m-a)
УМЕТНИЧКАТА ГАЛЕРИ1А E BO OCHOBATA 
HA ЛИКОВНАТА КУЛТУРА
Нова МакедонпЈа. Cxouje. 20.X 1968, 7914, 8

1969 122. АПОСТОЛСКИ. Mnxawio
4. УМ ETHOCT Bo: Исторнја на македонскиот народ 
Кннга трета. Cxouje, Институт за нацпонална пстори- 
ја, 1969. с. 473

123. PETKOVSKI. Boris
PREDGOVOR. Bo: Savremena makedonska umetnost. 
Slikarslvo-skulplura-objekli 1969 Beograd-Zagreb. Kata
log. Skopje, Muzej na sovremena umetnost. (1969), s. 8

1970 124. АБАЦИЕВА ДИМИТРОВА. Coital
ДАЛЕКУ ОД ЧО BE KOT
Комунпст. Cxouje, 18.XII 1970. 717. 14

125. АБАЦИЕВА ДИМИТРОВА. Con.a
ЧЕТИРИЕСЕТ ГОДИНИ ТВОРЕЧКА
ИСТРАЈНОСТ
Комунпст, Cxonje. 6.X1 1970, 711, 18

126, ДАМЈАНОВСКА, Љубмца
ТРИ ЛИКОВНИ ИЗЛОЖБИ
Културен жнвот, Cxouje. 1970. 10. 35



127. КОЦО, Димче
(ПРЕДГОВОР). Во: 25-та јубиларна изложба. (Ката- 
лог). (Скопје), Друштво на ликонни уметници на Ма- 
кедонпја, 1970, с. (1)

128. ЉУБОМИР БЕЛОГАСКИ. Bo: 25-та јубиларна 
изложба. (Каталог). (Скопје), Друштво на ликовнн 
уметмици на Македонија, 1970, с. (12)

129. КОЦО, Димче; РАНКОВИЌ, Јован; ЧАКЕЉА, 
Михо
РЕФЕРАТ ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ПО ПРЕД- 
МЕТОТ СЛОБОДНОРАЧНО ЦРТАЊЕ I И П НА 
АРХИТЕКТОНСКО ГРАДЕЖНИОТ ФАКУЛТЕТ 
ВО СКОПЈЕ
Билтен на Универчитетот Кирил » Методиј во Скопје,
31.1 1971. 152, 115-126

1972 130. BARIS1C, Ladislav
SKOPSKI KALEIDOSKOP
Telegram, Zagreb, 17.XI 1972. 59 (575). 6

131. ДАМЈАНОВСКА, Љубпца
СГАРАТА СКОПСКА ЧАРШИЈА ВО
ЛИКОВНОТО TBOPE11ITBO
Рачгледи, Скопје. 1972,9, 969, 976-977

132. ДОБИТНИЦИ НА ГОДИШНАВА ОКТОМВРИСКА 
НАГРАДА
Вечер, Скопје. 11.X 1972. 2909. 9

133. МАЈСГОР НА АКВАРЕЛОТ
Вечер, Скопје, 20.Х 1972, 2917, (10) 2

134. ПОПОВСКИ, Ј.(овзн)
УРУЧЕНЕ НАГРАДЕ „11 ОКТОМВРИ“.
„КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ- И „МИТО ХАЏИ 
ВАСИЛЕВЈАСМИН"
Полнтика, Београд, 28.X 1972

-135. ТРИНАЕСЕТ ВРВНИ РЕПУБЛИЧКИ 
ПРИЗНАНИЈА
Нова Македонмја, Скопје, 11.X 1972, 9240, 7

136. ЧЕТИРИ ПРИЗНАЊА ЗА ЖИВОТНО ДЕЛО
Борба, Београд, 11.X 1972, 281, 8

137. TOZI, Niko
I LINDEN IN MODERN MACEDONIAN ART
Macedonian Review, Skopje, 1973, 3, 258

138. ТОЗИ, Hhko
ИЛИНДЕНСКОТО ВОСТАНИЕ BO COBPEMEHA 
МАКЕДОНСКА ЛИКОВНА УМЕТНОСГ 
Културен живот, Скопје, 1973 , 6, 31

1974 139. ВЕЛИЧКОВСКИ, Владимир
БЛИСКА ТЕМАТСКА ПРЕОКУПАЦИЈА
Нова Македонмја, Скопје, 21.XII 1974, 10027. 9

140. ВЕЛИЧКОВСКИ, Владимир
ПОВТОРНА СРЕДБА
Нова Македонмја, Скопје, 18.VIII 1974, 9904, 11

141. ГЕОРГИЕВСКИ, Ванчо
ТРИ ГЕНЕРАЦИЈЕ
Полнтика, Београд, 4.VIII 1974, (спецнјален додаток) 
с. 20

142. Ч.С.
РЕВОЛУЦИОНЕРНОТО МИНАТО ВО 
МАКЕДОНСКАТА УМЕТНОСГ 
Вечер, Скоије, 31.VII 1974, 3461, 10

1976 143. ВЕЛИЧКОВСКИ, Владимир
ОСОБЕНОСТ НА АКВАРЕЛОТ
Нона Македонпја, 3.V! 1976, 10546, 8

144. ГИЛЕВСКИ, Паскал
ТВОРЕЦ НА НАШИОТ АКВАРЕЛ
Вечер, Скопје, 29 и 30.V 1976, 4024, 11

145. ДАМЈАНОВСКА, Љубица
ЉУБОМИР БЕЛОГАСКИ
Културен живот, Скопје, 1976, 3-4, 15-17

146. ДИРЈАН, Лилјана
МАЈСКА ЛИКОВНА ПАНОРАМА
Студентски чбор, Скопје, 1.VI 1976, 18, 9

147. КОЦО, Димче
ПРЕДГОВОР. Во: Ликовен портрет на Л>убомнр Бе- 
логаски 1945-1960. Каталог. Скопје, Цеитар ча култу- 
ра и информации, (1976), с. (3)

148. ЛИКОВЕН ПОРТРЕТ НА ЉУБОМИР 
БЕЛОГАСКИ
Нова Македоннја, Скоије, 19.V 1976, 10531. 10

149. МОМИРОВСКИ, Томе 
ЛИРИЗМОТ НА ЉУБЕН БЕЛОГАСКИ 
Ноиа Македонпја, Скоије, 23. V 1976, 10535. 10

150. НА ТЕМЕЉИМА ПОТВРБЕНИХ ВРЕДНОСТИ 
Борба, Београд. 5.11 1976, 34, 11

151 PETKOVSKI, Dr Boris 
NAGI.ASENA 1NDIV1DUALNOST 
Oko. Zagreb, 2. XII 1976, 123, 15

1977 152. АБАЦИЕВА ДИМИТРОВЛ, Coiiai
(ПРЕДГОВОР). Bo: 32 годншиа иаложба иа Друштво- 
то на ликовиите уметнпци од Социјалистичка Репу- 
блнка Македонија. (Каталог). Скопје, Друигтво на ли- 
ковнитс уметници на Македонмја и Музеј на совреме- 
ната уметност. 1977, с. (1)

153. ВЕЛИЧКОВСКИ, Владиммр 
НАЈЦЕЛОСНО ПРЕЗЕНТИРАЊЕ 
Нова Македонија, Скопје, 20.XI 1977

154. КЛЕТНИКОВ, Е.(фтим)
БЕЗ ПРИНЦИП НА СЕЛЕКЦИЈА
Млад борец, Скопје, 16.XI 1977

155. М.(АНЕВСКИ), М.(нле)
МАСОВНА ИЗЛОЖБА НА ДЛУМ 
Нова Македонпја. Скопје, 4.X1 1977

156. ШИРИЛОВ. Т.(ашко)
ВТОРА ВАРИЈАНТА НА ИЗЛОЖБЕНАТА 
КОЛЕКЦИЈА НА МСУ 
Вечер, Скопје, 15.VI 1977, 4347, 14

157. Ш.(ИРИЛОВ), Т.(ашко) 
ГИГАНТСКА ИЗЛОЖБА НА ДЛУМ 
Вечер, Скоије, 3 XI 1977

158. ПЕТКОВСКИ, Д-р Борис
ЗА НАУЧНО ИСТРАЖУВАЧКИТЕ ЦЕЛИ НА 
ДОКТОРСКАТА ДИСЕРТАЦИЈА: 
НИКОЛА МАРТИНОСКИ 1903-1973 И 
МЕТОДОЛОГИЈАТА ПРИМЕНЕТА ЗА НИВНОТО 
PEIUABAlbE.
Ликовна уметност, 1974-1977, 2-3, 42

159. ПЕТКОВСКИ, Борис
ДЕЛОТО НА ЉУБОМИР БЕЛОГАСКИ. Во: Откри- 
naiba, нзд. Скопје, Мисла, 1977, 84

1978 160. ДАМЈАНОВСКА. Љубица
ЉУБОМИР БЕЛОГАСКИ. Монофафија. изд. Скоп- 
је. Музеј на современата уметност, 
Македонска кннга, 1978

161. РЕТРОСПЕКТИВА НАЉУБОМИР БЕЛОГАСКИ 
Вечер, Скопје, 23.1.1978, 4534, 13

162. ПОВЕЌЕ НАУЧНИ И
ПУБЛИЦИСТИЧКИ ТРУДОВИ
Вечер, Скопје, 20.02.1978. 4558, 11

163. МЕХАНЏИСКИ, В.(анчо)
ШИРОКА И РАЗНОВИДНА АКТИВНОСТ 
Нова Македонпја, Скопје, 24.03.1978, 
11195, 10

164. МЕХАНЏИСКИ, В.(анчо)
ЛИРСКА ПОНЕСЕНОСГ ОД МАКЕДОНСКИОТ 
ПЕЈЗАЖ
Нова Македоиија, Скопје. 14.05.1978, 11244, 10

165. PETKOVSKI, Boris
SAVREMENA MAKEDONSKA UMETNOST. Kata
log. izd. Banja Luka, Dom Kullure Banja Luka, DruStvo 
tikovnih umetnika SR Makedonije, 1978

166. ИЗЛОЖБА ILA ЉУБОМИР БЕЛОГАСКИ 
Вечер, Скопје, 23.05.1978. 4635, 11

167. M.(EXAHIJMCKH) В.(анчо) 
РЕТРОСПЕКТИВНА ИЗЛОЖБА НА БЕЛОГАСКИ 
Нока Македонкја, Скопје, 24.05.1978, 11254, 10

168. ШИРИЛОВ, Т.(ашко)
ТВОРБИ СОЗДАВАНИ ЧЕТИРИ ДЕЦЕНИИ
Вечер, Скопје, 25.05.1978, 4637, 14

169. РЕТРОСПЕКТИВА ЉУБОМИРА БЕЛОГАСКОГ У 
СКОПЉУ
Борба, Београд, 26.05.1978, 142. 14

170. ШИРИЛОВ. Т.(ашко) 
СГУДИОЗНИ ЛИКОВНИ ОТКРИВАЊА 
Вечер, Скоије, 26.05.1978. 4638. 11



171 ГИЛЕВСКИ. Паскал
ЦВЕТНИ ПЛСТЕЛИ
Вечер. Скопје. 27.05.1978. 4639. 11

172. МЕХАНЏИСКИ. Ванчо
УМЕТНИЧКИ ВИЗИОНЕР НЛ НЕПОЗНЛТАТА 
УБАВИНА
Нова Македонија. Скопје, 28.05.1978. 11258. 10

173. У МУЗЕЈУ САВРЕМЕНЕ
УМЕТНОСТИ У СКОПЉУ
Сарајевске новине. Сарајево. 31.05.1978, 27, 8

174. МАКЕДОНСКИ ЛИКОВНИ ТРЕНУТАК
Побједа. Тнтоград, 04.06.1978, 4483, 6

175. STOJANOVIC, В.
PORTRET SM1REN1H ВОЈА
Borka, Beograd, 06.06.1978. 153. 9

176. ГИЛЕВСКИ, Паскал
МАЈСТОР НА ВОДЕНИТЕ БОИ
Вечер, Скопје. 09.06.1978, 4650, 13

177. КЛЕТНИКОВ, Ефтпм
ВРАЌАЊЕ НА ВЕРБАТА BO ОКОТО
Студентски збор. Скопје, 04.07.1978, 11

178. RETROSPEKTIVA UUBOM1RA BELOGASKOGA
V SKOPJU
NaJi razgledi, Ljubljana, 28.07.1978. 14

179. КОЧОСКИ, В.
ТРАДИЦИЈА ВО КОМУНИЦИРАЊЕТО CO 
ЛИКОВНИТЕ УМЕТНИЦИ
Нова Македонпја, Скопје, 10.12.1978, 11452, 10

180. MOMIROVSKI, Tome
AKVAREL BEZ OBAI.A
Odjek, Sarajevo, 15.12.1978, 23 . 24

181. ВИТЛАРСКИ, Трајан
ТВОРЕШТВОТО НА ЉУБОМИР БЕЛОГАСКИ
Разгледн, Ciconje, 1978, 8, 996

182. DAMYANOVSKA, Ljubitsa
PAINTING OF 1JUBOM1R BELOGASK1
Macedonian review, Skopje. 1978. 3, 308

183. МОМИРОВСКЈ4, Томе
ДОСТОИНСТВА HA ЧИСТАТА УМЕТНОСТ U1TO 
TPAE. ЈУБИЛЕЈНО-МОНОГРАФСКАТА ИЗЛОЖ- 
БА HA ЉУБОМИР БЕЛОГАСКИ BO МУЗЕЈОТ 
HA COBPEMEHATA УМЕТНОСГ BO СКОШЕ. ЈУ- 
НИ-АВГУСТ 1978
Културсн жнвот, CKonje, 1978, 7-8, 28

184. ГИЛЕВСКИ, Паскал
ПРОЛЕГОМЕНА ЗА МАКЕДОНСКАТА УМ ET
HOCT. Bo: Толкување на уметноста. изд. Скопје. 
Македонска книга, 1978, 149

1979 185. КОЈ НАСТАН, ДЕЛО, ЛИЧНОСТ?
Нова Македонија, Скопје. 14.01.1979, 11485. 11

186. К.В.
ЗБИРКА ОД ТРИ ИЛЈАДИ ЕКСПОНАТИ
Нова Македоиија, Скопје, 10.01.1979, 1148, 11

187. Ч.Ц
ГОЦЕВИ ДЕНОВИ *78
Нова Македоннја, Скопје, 04.05.1979, 11593, 8

188. Т,Е.
ИДЕАЛИТЕ НА ГОЦЕ
Вечер, Скопје. 05.05.1979. 4928, 10

189. А.(БАЈЈИЕВА). Сои>а
ВО ПРОСТОРОТ НА ЦВЕЌЕТО
Комуииет, Скоије. 22.06.1979. 27. 20

190. МЛКЕДОНСКИ АКВАРЕЛИСТИ ВО КАРЛОВАЦ 
Вечер. СкОпје. 05,09,1979. 5033. 15

191. Г.(УРОСКА). С.(офкјд)
ОТВОРЕНА ИЗЛОЖБАТА „СКОПЈЕ ВО ДЕЛАТА 
НА ЛИКОВНИТЕ УМЕТНИЦИ"
Нова Македонија, Скопје. 13.11.1979, 11785, 9

192. Ш.(ИРИЛОВ) Т.(ашко)
СКОПЈЕ ВО ЛИКОВНИ ТВОРБИ
Вечер, Скопје, 13.11.1979, 5092, 10

193. ГИЛЕВСКИ. Паскзл
СКОПЈЕ КАКО ИНСПИРАЦИЈА
Вечер, Скопје. 27.11.1979. 5104, 13

194. ШИРИЛОВ. Т(ашко)
ПОЛУВЕКОВЕН ЛИКОВЕН ОПУС
Вечер, Скопје, 05.12.1979, 5109, 12

195. АБАЏИЕВА ДИМИТРОВА. Соња
МАКЕДОНСКО СОВРЕМЕНО СЛИКАРСТВО ВО 
111ECTАТА ДЕЦЕНИЈА
Ликонна уметиост. Сконје. 1979. 6. 13

1980 196. КОЈ НАСГАН, ДЕЛО, ЛИЧНОСТ?
Нова Македонија. Скопје. 20.01.1980, 11849. 9

197. М.Б.
ПОДВИЖНАТА НЗЛОЖБА „ЛИКОВНИ MOTH- 
ВИ“ ВО „ЕВРОПА " И „ХЕМТЕКС“
Нова Македонија, Скопје. 25.04.1980, 11945, 9

198. КУЗ.(МАНОВСКИ). Р.(исто)
ДВЕ КУЛТУРНИ МАНИФЕСТАЦИИ
Нова Македонија. Скопје. 13.06.1980. 11993, 11

199. АБАЏИЕВА ДИМИТРОВА, Coiua
БЕЗ УЗОРА И МОДЕЛА
Борба, Београд, 09.08.1980, 218. 9

200. К.Ч.
ИЗЛОЖБА „ЛИКОВНИ МОТИВ1Г
Нова Макеоднија, Скопје, 28.09.1980, 12100, 7

201. РАЈЧЕВИЌ, Угљеша
ЗДРУЖЕНИЕТО НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ ЛИ- 
КОВНИ УМЕТНИЦИ НА ВАРДАРСКА БАНОВИ- 
НА ВО СКОПЈЕ
Разгледи, Скопје, 1980, 8-9, 949

202. ДАМЈАНОВСКА, Љубица
НОВИ ПРОСТОРИ НА МАКЕДОНСКАТА 
СОВРЕМЕНА ГРАФИКА
Културен живот, Скопје. 1980, 10, 18, 50

203. ГИЛЕВСКИ, Паскал
COBPEMEHATA МАКЕДОНСКА ЛИКОВНА 
УМЕТНОСТ
Културен жнвот. Скопје, 1980, 10, 38

204. МОНОГРАФИИ НА МАКЕДОНСКИ УМЕТНИЦИ 
Вечер. Скопје, 20.11.1980, 5406, 14

205. PUBL1KAC1JE О MAKEDONSKI UMETNOSTI 
Delo. Ljubljana, 1980, 272, 9

206. МОНОГРАФИЈЕ МАКЕДОНСКИХ УМЕТНИКА 
Вечергве новости, Београд, 21.11.1980, 8330, 16

207. ABADZIEVA DIMITROVA, Sonja 
SLIKARSTVO ЅЕЅТЕ DECENIJE U MAKEDONIJI. 
Bo: Jugosiovensko slikarslvo Sesle decenije. izd. Beo
grad, Muzej Savremene Unietnosu, 1980, 61

1981 208. МУСОВИЌ, Богдан
ДВ AEC ЕТИ П ЕТГОД Mill HA ДОСЛЕДНОСТ 
Нова Македонија, Скопје, 20.03.1981, 12269, 8

209. РОГАНОВИЌ, Tpna
ПРЕДГОВОР. Во: Народниот живот во твореипво на 
македоиските ликовнн уметмици. Каталог. изд. Скоп- 
је, Етнолошки Музеј на Македоннја, 1981

210. ИЗЛОЖБА ЗА НАРОДНИОТ ЖИВОТ
Нова Македонмја, Скопје, 07.05.1981, 12315, 12

211. ГИЛЕВСКИ. Паскал
АКВАРЕЛИ И КЕРАМИКА
Вечер, Скопје, 26.05.1981, 5561. 15

212. 1ЛИРИЛОВ. Т.(ашко)
МАКЕДОНСКА ЛИКОВНА УМЕТНОСГ
Вечер, Сколје. 28.05.1981, 5563, 15

213. ВЕЛИЧКОВСКИ, Владимир
ПАНОРАМА НА МАКЕДОНСКАТА 
ЛИКОВНА УМЕТНОСГ 
Рачгледи, Скопје, 1981, 6, 529

214. VITLARSKI, Trajan
USTVARJALNOST IJUBOMIRA BELOGASKOGA 
Sinieza. Ljubljana, 1981, 53-54 199

215. СПИРОСКА. О.(лга)
ПЕЈЗАЖОТ КАКО инспирација
Нова Македонија. Сконје. 29.07.1981. 12398. 8

216 АНТОЛОГИЈА СОВРЕМЕНОГ СЛИКАРСТВД 
Побједа, Тнто|рад, 22.12.1981. 5765, 13

217 АНТОЛОГИЈА HA СОВРЕМЕНОТО 
МАКЕДОНСКО СЛИКАРСГВО 
Вечер, Скопје, 23.12.1981, 5741. 11

218. ПЕТКОВСКИ, Борис
СОВРЕМЕНО МАКЕДОНСКО СЛИКАРСГВО. иад. 
Скопје, Македонска ревнја. 1981. 16, 18, 23, 26, 35, 46, 
49, 76,77.84



219. ДАМЈАНОВСКА, Љубица
СЛИКАРСТВО, ЦРТТЗЖ, ГРАФИКА. Во: Постојана 
лоставка. Каталог. изд. Скопје, Музеј на современата 
уметност, 1981-82, 15

1982 220. ПЕТКОВСКИ, Борис
НИКОЛА МАРТИНОСКИ. изд. Скопје, Култура,
1982, 7, 28, 32, 34, 55, 128, 130, 141

1983 221. Ѓ.(УРОСКА) С.(офија)
ИЗЛОЖБА ОД ЗБИРКАТА НА СКАЛОВСКИ
Нова Македонија, Скопје. 28.06.1983, 13085, 6

222. ВЕЛИЧКОВСКИ, Владимир
КОЛЕКЦИОНЕРСКО ИСГРАЖУВАЊЕ
Нова Македонија, Скопје, 02.07.1983, 13089, 6

223. РАДОЈЕВИЌ, Р.
ОСНОВОПОЛОЖНИЦИТЕ НА МАКЕДОНСКАТА 
МОДЕРНА УМЕТНОСГ
Трудбенк, Скопје, 08.07.1983, 28, 13

224. К.М.
ЗНАЧАЈНА ИЗЛОЖБА У СКОШБУ
Политика, Београд, 14.07.1983. 25060, 10

225. ИЗЛОЖБА „СКОПЈЕ ’63“
Нова Македонија, Скопје, 26.07.1983, 13113, 7

226. ВЕЛИЧКОВСКИ, Владимир
ДЕЛА НА ОСНОВОПОЛОЖНИЦИТЕ HA СОВРЕ- 
МЕНАТА МАКЕДОНСКА ЛИКОВНА УМЕТНОСТ 
(СЛИКИ И СКУЛПТУРИ). Каталог. изд. Охрид, 
Историски Архлв-Охрид. СИЗ ма Културата - Охрид, 
1983

227. ЃУРОВСКА, Софија
БОГАТИ ВНАТРЕШНИ ВИЗИИ
Нова Македонија, Скопје, 02.08.1983, 13120, 5

228. ВЕЛИЧКОВСКИ, Владпмир
РЕДОК ЛИКОВЕН НАСТАН
Нова Македонмја, Скопје. 06.08.1983. 13124, 6

229. ИЗЛОЖБА НА ГРАФИЌА „СКОПЈЕ ’63“
Нова Македонија, Сколје, 19.08.1983. 13137, 6

230. ПЕТКОВСКИ, Борис
ЗА ГРУПАТА „ДЕНЕС” (1953-1983). Во: Деиес 1953-
1983. Каталог. изд. Скопје. Уметннчка Галерија, 1983, 
24

231. САЗДОВА, В(имка)
ЈУБИЛЕЈ НА „ДЕНЕС"
Вечер, Скопје, 28.10.1983, 6314, 13

232. „DENES” - TRI DECENIJE
Gias, Banja Luka, 28.10.1983, 3919, 10

233. САВРЕМЕНИ ЛИКОВНИ ИЗРАЗ
Једлиство, Приштина, 28.10.1983, 12988, 4

234. JUB1LEJ GRUPE „DENES”
Vjesnik, Zagreb, 29.10.1983, 12988. 4

235. ГИЛЕВСКИ, Паскал
ПРОБИВ НА МОДЕРНОТО
Вечер, Скопје. 04.11.1983, 6320, 12

236. ВЕЛИЧКОВСКИ, Владпмир
КАРАКТЕРИСТИЧИА ПОЈАВА HA ВРЕМЕТО 
Нова Македонија, Скопје, 05.11.1983. 13216. 6

237. ВЕЛИЧКОВСКИ, Владимир 
ВНАТРЕШНИ ПРОМЕНИ
Млад борец, Скопје, 12.11.1983, 1430, 12

238. АБАЏИЕВА ДИМИТРОВА, Соња
ДЕНЕС ЗА „ДЕНЕС”
Комунист, Скопје, 18.11.1983, 1392. 20

239. РОГАНОВИЌ, Трла
ДЕЛАТА НА МАКЕДОНСКИТЕ ЛИКОВНИ
УМЕТНИЦИ ВО ЗБИРКАТА НА ЕТНОЛОШКИОТ 
МУЗЕЈ НА МАКЕДОНИЈА
Лнковна уметност, Скопје, 1983-84, 10-11, 75

240. КОВАЧЕВИВ, Сноменка
УЧЕНИЦИ И ПРОФЕСОРИ ЛИКОВНИ СГВАРАО- 
ЦИ 1833-1983. Каталог. изд. Крагујевац. Народни му- 
зеј КрагуЈевац, 1983

241. ЖИВКОВИТЗ. Светислав
АНГЕЛКОВИБ ЉУБОМИР - БЕЛОГАСКИ. Во: 
Уметничка школа у Београду 1919-1939. взд. Београџг, 
САНУ, 1983

242. Т.(ОЗИ) П., Н.(ико)
БЕЛОГАСКИ, ЉУБОМИР. Во; Енцмклопедија на 1у- 

гославнја, А-БИО. ичл. Jugoslovenski Leksikogralski 
Zavod, Zagreb, 1983

1984 243. ШИРИЛОВ, Т(ашко)
СТАРОГРАДСКО БОГАТСГВО
Вечер, Скопје, 15.03.1984, 6430, 11

244. ПЕТКОВСКИ, Д-р Борис
40 ГОДИНИ МАКЕДОНСКО ЛИКОВНО ТВОРЕШ- 
ТВО 1944-1984. Каталог. изд. Скопје. Музеј иа 
современата уметност. 1984

245. TRADICIJA I SUVREMENOST 
Vjesnik, Zagreb, 10.08.1984. 13264. 9

246. BOGATSTVO L1KOVNE TRADICDE 
Oslobodenje, Sarajevo, 10.08.1984. 406, 5

247. S.T.
IZMEDU TRADICUE I SUVREMENOG
Borba, Zagreb. 06.09.1984. 250. 8

248. ВЕЛИЧКОВСКИ, Владпмпр
COBPEMEH МАКЕДОНСКИ АКВАРЕЛ Каталог. 
изд. Скопје. Центар за култура » информации. 1984

249. ПОПОВСКИ, Коста
АКВАРЕЛ-АКЦИЈА
Вечер. Скопје, 08.11.1984, 6632, 24

250. ПЈЗ.
COBPEMEH МАКЕДОНСКИ АКВАРЕЛ
Нова Македонпја, Сколје,
11.11.1984, 13582,9

251. ТЕОДОСИВЕСКИ, Златко
ЗАРОДИШ НА НОВИОТ КОНЦЕПТ 
Нова Македонија, Скопје, 24.11.1984, 13595. 7

252. АБАЏИЕВА-ДИ МИТРОВ А, Соња
КОГА АМБИЦИИТЕ ГИ НАДМИНУВААТ 
МОЖНОСГИТЕ
Комунист, Скопје, 21.12.1984, 1449, 19

253. D.(AMJANOVSKA), Lj.(ubica)
BELOGASKI, UUBOM1R. Bo: Likovna Enciklopedija 
Jugoslavije, 1. Zagreb, Jugoslovenski Leksikografski 
Zavod Miroslav Krleza, 1984, 93

1985 254. С.(АЗДОВА) В.(кнка)
ИЗЛОЖБА HA COBPEMEHATA МАКЕДОНСКА 
УМЕТНОСТ
Вечер, Скопје, 16.04.1985. 6764. 10

255. С.(АЗДОВА) В.(инка)
СОВРЕМЕНО МАКЕДОНСКО СЛИКАРСТВО 
Вечер, Скопје. 11.06.1985, 6810. 10

256. К.В.
ИЗЛОЖБА НА МАКЕДОНСКОТО СЛИКАРСТВО 
ВО ПОВОЕНИТЕГОДИНИ
Нова Македоннја. Скопје. 11.06.1985, 13788. 8

257. БАРИШИЌ. Ладпслав
ДОКУМЕНТ ЗА ЕДНО ВРЕМЕ
Екран, Сколје, 28.06.1985, 763, 34

258. ГИЛЕВСКИ, Паскал
ПОДЕМ НА МАКЕДОНСКАТА ЛИКОВНА 
УМЕТНОСТ
Културен живот, Скопје. 1985. 9-10. 3

259. ВЕЛИЧКОВСКИ, Владимлр
МАКЕДОНСКО СОВРЕМЕНО СЛИКАРСГВО 
Македоискн иселенички алманах, Скопје, 1985

260. ABADZIEVA DIMITROVA, Sonja
G RAFIK A U MAK EDON Ш. Bo: JUGOSLOVENSKA 
GRAF1KA 1950-1980. Katalog. izd. Beograd. Muzej Sa- 
vremene Umetnosb. 1985. 67

1986 261. ТЕОДОСИЕВСКИ, Златко
КВАЛИТЕТЕН ПОЧЕТОК
Нова Македонија, Скопје, 23.11.1986, 14310, 9

262. ПАУНОВСКИ, Љубен
СГИМУЛ ЗА АКВАРЕЛОТ
Млад борец, Скопје. 10.12.1986

1987 263. СЛИКАР ЉУБОМИР БЕЛОГАСКИ
Политика, Београд, 16,01.1987, 26322, 10

264. ВЕЛИЧКОВСКИ. Владимлр 
СКИЦА-ГЕОМЕТРИЗМОТ И НЕГОВИТЕ ВИДО- 
ВИ ВО МАКЕДОНСКОТО СЛИКАРСТВО 
Ллковиа уметност. 12-13, (1985-86). Скопје, 1987

265, ВЕЛИЧКОВСКИ, Владимлр 
ГЕОМЕТРИЗМОТ И НЕГОВИТЕ ВИДОВИ ВО



МЛКЕДОНСКОТО СЛИКАРСТВО. Каталог. INN. 
Скопје, Мучеј на Македоннја, 1987

266. PE.(TKOVSKI), Bo.(ris)
MAKEDON1JA. Bo: Likovna Enciklopedija Jugoslavije, 
2. izd. Zagreb, Jugoslovenski l^eksikografski Zavod Miro
slav Krleza, 1987, 258

1988 267. И.Т.
ПРИКАЗ HA МАКЕДОНСКАТА УМETHOCT BO 
БЛАГОЕВГРАД
Нова Македонија, Скопје, 02.02.1988. 14736, 7

268. LIKOVNJACI SARADJUJU
Vedernji list, Zagreb, 02.02.1988, 8792, 11

269. ВАСЕВА-ДИМЕСКА. Викторија
ВИЗИЈА HA BPEMETO
Вечер, Скопје, 22.02.1988. 7642, 11

270. ЉУБОМИР БЕЛОГАСКИ (1911)
Развигор, Скопје, 05.04.1988, 353, 35-36

271. САЗДОВА, Винка
НЕМА КОМУ ДА МУ ГИ ЗАВЕИГГАМ
СЛИКИТЕ
Вечер, Сколје, 14.05.1988, 7712, 11

1989 272. Ѓ.(УРОВСКА) С.(офнја)
АКВАРЕЛОТ-ВРВ НА СЛИКАРСКОТО
УМЕЕЊЕ
Нова Македоннја, Сконје, 07.04.1989, 15159, 10

273. ВЕЛИЧКОВСКИ. Владнмир
ЛИКОВНА КУЛТУРА I. ичд. Скопје, Просветно де- 
ло. 1989

1'8)0 274. J. (АКОНОВ) Н. (ебојша)
СГО СЛИКИ ЗА ГРАДОТ
Вечер. Скопје, 10.05.1990. 8324, 9

275. АБА11ИЕВА-ДИМИТРОВА. Со».а
БЕЛОГАСКИ, ЉУБОМИР Во. Македонска енци 
клопедија >а деца. I. А-Г, Скопје. Детска радост. 1990

276. В.Ј.
НА СКОПЈЕ CO ЉУБОВ
Нова Македонија. Скопје, 21.10.1990. 15713. 6

277. САЗДОВА, В.(инка)
МАКИ И CO ДОНАЦИЈАТА
Вечер, Скопје, 07.11.1990. 8480. 14

278. В.Ј.
ПАРИТЕ ПРОТИВ БЕСПАРИЦАТА
Нова Македонија, Скопје. 23.12.1990, 6

Комплетната бнблиографија до 1978 година се наоѓа во 
монографијата за Љубомир Белогаскн, наведена во оваа бн- 
блиографнја под реден број (160)

Во изработката на библиографијата за овој каталог ко- 
ристен е матернјалот од документацнјата на Мучејот на совре- 
мената уметност — Скопје.



КАТАЛОГ

CATALOGUE

Допацијата на Љубомир Белогаски ја сочинуваат 
159 дела настаиати во периодот од 1929 до 1990 
година, од кои 125 акварели, 26 цртежи, 6 масла и 
2 графики

Ljubomir Belogaski’s donation consists of 159 works 
dating from 1929 to 1990 - 125 of them watercolours, 
26 drawings, 6 oils and 2 graphics



АКВАРЕЛИ

WATERCOLOURS

1. ЦРНЕЦОТ КОЛИ, 1934 
KOLI THE BLACK MAN 
акварел, 44,5 x 31 
сигн. д.л. Љуб. A.

2. ПИРИКА, 1935
PI RIKA 
акварел, 30 х 21,5 
сигн. д.д, Љ. А. 35

3. ПОНИКВА (ОСОГОВСКИОТ 
ПОЛИГОН), 1939
PON1KVA (THE OSOGOVO 
PARADE GROUND) 
акварел, 21 х 33,5 
сигн. г.д. Ан1)елковиК

4. ЖЕНСКИ ПОРТРЕТ I, 1940 
WOMAN’S PORTRAIT I 
акварел, 35 х 27 
сигн. д.л. Белогаски

5. ГЛАВА, 1940
HEAD
сепија, 33 х 23
сигн. д.д. Љуб. Ан)>елковнК

6. ОДМОР II, 1941
REST II 
акварел, 44 х 62 
сигн. г.д. Љуб. А. 1941

НА ЧАС, 1941
IN CLASS 
акварел, 29 х 24 
сигн. г.л. Белогаски Љ. 1941

АВТОПОРТРЕТ, 1941 
SELF-PORTRAIT 
акварел. 30 х 20 
сигн. д.д. Љ. А. Белогаски

9. РУЖИ I, 1941 
ROSES I 
акварел, 31 х 24 
сигн. д.д. Белогаски

10. ПОРТРЕТ НА ДЕВОЈКА, 1941 
GIRL’S PORTRAIT 
акварел, 33 х 23 
сигн. д.л. LJ. Belogaski

11. НАЧАСШ, 1942 
IN CLASS III 
акварел, 22 х 20 
сигн. г.д. Љ. А. 1942



12. CTOJAHKA, 1942 
STOJANKA 
акварел, 43,5 x 21 
без сигнатура

13. ОДДВОРОТВО 
КРАГУЕВАЦ, 1942 
FROM THE YARD IN 
KRAGUJEVAC 
акварел, 37 x 24 
сигн. д.л. Белогаски 42

14. МОТИВ ОД 
КРАГУЕВАЦ, 1942 
KRAGUJEVAC SCENE 
акварел, 28 x 24,5 
сигн. г.л. Љ. A. 1943

15. МАЧКОВАЦ, 1943 
maCkovac 
акварел, 21,5 x 33 
сигн. д.л. Белогаски

16. ЖЕНСКИ ПОРТРЕТ, 1943-44 
WOMAN’S PORTRAIT 
акварел, 20,5 x 15 
сигн. д.д. Љ. Б.

17. ПИОНЕРКАТА MAP A, 
1943-46?
MARA IN THE PIONEERS 
акварел, 45,5 x 31,5 
сигн. д.л. Белогаски

18. ВЕЗИЛКА. 1945 
EMBROIDERESS 
акварел, 43 x 32 
сигн. д.д. Белогаски

19. ФИГУРА BO ЕНТЕРИЕР, 1945 
A FIGURE INDOORS 
акварел, 22 x 15 
сигн. д.д. Љ. Белогаски

20. ЖЕНСКА ФИГУРА, 1945 
WOMAN’S FIGURE 
акварел, 62,5 x 43 
сигн. г.л. Белогаски 45

21. ПОЛСКО ЦВЕЌЕ BO 
БЕЛА BA3A, 1946? 
WILD FLOWERS 
IN WHITE VASE 
акварел, 35 x 24,5 
сигн. д.д. Белогаски

22. ТРИ ВАЗИ, 1946? 
THREE VASES 
акварел, 30,5 x 22 
сигн. д.л. Белогаски



23. БРИГАДИРКА ОД 
ШАМАЦ-СЛРАЕВО, 1947 
VOLUNTARY LABOUR 
GROUP GIRL FROM 
Samac-sarajevo 
акварел, 34 x 25,5 
без сигнатура

БРИГАДИРКА, 1947 
VOLUNTARY 
LABOUR GROUP GIRL 
сепија, 30 x 20 
без сигнатура

КОЉО, 1947
KOIJO 
акварел, 20 х 14,5 
без сигнатура

ЖЕНСКИ ПОРТРЕТ, 1948 
WOMAN’S PORTRAIT 
акварел, 29 х 20,5 
сигн. г.л. Белогаски

27. ОСАМЕНА КУЌА, 1948 

LONELY HOUSE 
акварел, 22 х 25,5 
сигн. д.д. Белогаски

28. ЦВЕЌЕ П. 1948
FLOWERS II 
акварел, 30 х 21 
сигн. г.л. Белогаски, 48

29. МРТВА ПРИРОДА, 1948
STILL LIFE 
акварел, 18.5 х 27,5 
сигн. д.д. Белогаски

30. ДОБРОТСКИ МОТИВ I. 1950 
DOBROTA SCENE I 
акварел, 19 х 28
сигн. д.л. Белогаскп

31. ДОБРИНОВИЌЕВ 
ПАЛАЦ. 1950 
DOBRINOVlC'S MANSION 
акварел, 30 х 43
спгн. д.л. Белогаскл, 50

32. ПЕСТИН ГРАД, 1950
PESTIN GRAD 
акварел, 32 х 39 
сигн. д.л. Белогаскп

33. ДЕВОЈКА CO ЦРВЕН 
ЖАКЕТ, 1950
GIRL WITH A RED JACKET 
акварел, 73 x 55 
сигн. д.л. Белогаски, 50

34. ПРИМОРСКИ МОТИВ, 1950?
SEASIDE SCENE 
акварел,22 X 30 
сигн. г.л. Белогаски

35. ПЕСТИН ГРАД, 1950
PESTIN GRAD 
акварел , 51 X 35 
синг. д.д, Белогаски

36. ОД ОКОЛИЈАТА 
НА СКОПЈЕ, 1950
FROM THE ENVIRONS OF
SKOPJE 
акварел, 44,5 x 64,5 
сигн. д.д. Белогаскл, 50

37. ПЕСТИН ГРАД I, 1950 
PESTIN GRAD I 
акварел, 66 x 49,5 
сигн. д.л. Белогаски, 50



38. ДОБРОТСКИ МОТИВ, 1950 
DOBROTA SCENE 
акварел, 46,5 х 65 
сигн. д.д. Белогаски

39. КРИГ, 1950
KRIG 
акварел, 65 х 49 
сигн. д.д. Белогаски

40. АЛЕЈА, 1950
ARBOURED WALK 
акварел, 22 х 14 
сигн. д.л. LJ. Belogaski, 50

41. БЕДИНЕРКАТА МИМИ, 1950 
MIMI THE HOUSE-MAID 
акварел, 35 х 20,5
сигн. д.д. Белогаски

42. БОКЕЉСКИ ПАЛАЦ, 1950 
THE BOKELJ MANSION 
акварел, 65 х 49,5
сигн. д.л. Белогаски

49. ПРИМОРСКИ МОТИВ, 1952 
SEASIDE SCENE 
акдарел, 28 х 40 
сигн. д.д. Белогаски

СЕЛОТО ЗАЛАЗИ, 1952
THE VILLAGE OF ZALAZ1 
акварел,39 X 28
сип»?г.л. Белогаски, 52

ЧАДОРЕСТА ЦРНИЦА, 1952
UMBRELLA-LIKE
MULBERRY TREE 
акварел, 42 х 29 
сигн. д.л. Белогаски

ЦВЕТНО РАСТЕНИЕ, 1950? 
FLOWERING PLANT 
акварел, 22 х 30,5 
сигн. д.д. Белогаски

ДОБРОТСКИ МОТИВ II, 1950 
DOBROTA SCENE II 
акварел, 44 х 63,5 
сигн. д.л. Белогаски

43. КАЛИНКИН ЦУТ ВО
ЧАША, 1950
POMEGRANATE FLOWER IN 
A GLASS 
акварел. 36 x 26 
сигн. д.л. Бблогаски

44. АВТОПОРТРЕТ, 1950 
SELF-PORTRAIT 
акварел, 30 X 24 
сигн. д.л. Л>. Белогаски, 
Париз, 1950



ДЕТСКИ ПОРТРЕТ, 1952 
PORTRAIT OF A CHILD 
сегшја, 38,5 x 29 
сигн. д.д. Љ. Белогаски

БОКА KOTOPCKA, 1952 
BOKA KOTORSKA 
акварел, 33 x 26 
сигн. д.л. Белогаски

55. ГЛАВА BO ЗЕЛЕНО, 1953 
HEAD IN GREEN 
акпарел, 27 x 20 
Cura. д.л. Белогаски

ДОБРОТСКИ МОТИВ, 1952 
DOBROTA SCENE 
акварел, 47 x 64 
сигн. д.д. Белогаски

БОРОВИ, 1952
PINES 
акварел, 47 x 63,5 
сигн. д.л. Белогаскл

54. ИВО, 1953
IVO 
акварел, 26 x 21 
сиги. д.л. Белогаски, 53

57. ЦВЕЌЕ III, 1953
FLOWERS 1П 
акварел, 33 x 23 
снга. д.д. Белогаски

58. ЦВЕЌЕ BO TEMHO I, 1953 
FLOWERS IN THE DARK I 
акварел, 32 X 22
сигн. д.л. Белогаски

59. ЖЕНСКИ ПОРТРЕТ, 1953 
WOMAN’S PORTRAIT 
акварел, 35,5 x 29
сиги. д.л. Белогаскн

61. МОТИВ ОД БОКА, 1953/54 
BOKA SCENE 
акварел, 18 х 25 
сигн. д.д. Белогаски

56. КУЌАТА ПРЕД 
ПЕСГИН ГРАД. 1953 
THE HOUSE JUST BEFORE 
PESTIN GRAD 
акварел, 31 x 21 
снги. д.л. Белогаски

60. ЦВЕЌЕ, 1953 

FLOWERS 
акварел, 17,5 x 11,5 
сигн. д.д. Белогаски



62. ECEH BO ПЛАГЕНТЕ, 1954 
AUTUMN IN PLAGENTE 
акварел, 27 x 37,5 
сигн. д.д. Белогаски

63. ЦВЕЌЕ, 1954
FLOWERS 
акварел, 42,5 x 25 
без сигнатура

64. ЛАЛИЊА BO СИНА
ВАЗА, 1954
TULIPS IN BLUE VASE 
акварел, 39 x 28 
сигн. д.д. Белогаски

65. ПОД ЛОВЌЕН, 1954 
UNDER MOUNT LOVREN 
акварел, 16 x 26
снгн. г.д. Белогаски

66. ЦВЕЌЕ BO TEMHO П, 1954 

FLOWERS IN THE DARK II 
акварел, 32 x 20
сигн. г.л. Белогаски

ДРЕВНИТЕ КУЌИ BO 
KOTOP, 1954
OLD HOUSES IN KOTOR 
акварел, 49 x 65L 
снгн. д.д. Белогаскн

72.

68. ЦРКВАТА CB. MATEJ CO 
КАМБАНАРИЈАТА, 1954 
ST. MATTHEW’S CHURCH 
WITH THE BELL TOWER 
акварел, 64 x 48 
енгн. д.д. Белогаски

69. ЦРВЕН ПОКРИВ, 1954
RED ROOF 
акварел, 54 x 74 
свги. д.л. Белогаскн

70. КУЌАТА НА 
МАРИЌЕВИЌИ, 1955 
MARlCEVlC’S HOUSE 
акварел, 49 х 65 
сигн. д.л. Белогаски 1955

71. ПЕСТИН ГРАД1,1955/56 
PESTIN GRAD I 
акварел, 29 х 32 
без сигнатура

73. ТРИПКОВИЌЕВИОТ 
ПАЛАЦ, 1955 
TRIPKOViC’S MANSION 
акварел, 21 х 29,5 
снгн. д.л. Белогаскв

74. КУЌАТА НА 
КАПЕТАНОВИЌИ, 1956 
КАРЕТANOVlrS HOUSE 
акварел, 27,5 х 18 
сигн. г.д. Белогаски

75. БИВШОТО УЧИЛИШТЕ 
„ЊЕГОПГ - СКОПЈЕ, 1956 
FORMER
NJEGOS SCHOOL, SKOPJE 
акварел, 31,5 х 44 
сигн. д.д. Белогаскм 1956

МОТИВ ОД МУО, 1955 
MUO SCENE 
акварел, 22,5 х 30 
сигн. д.л. Белогаски



76. ЦВЕЌЕ VI. 1956
FLOWERS VI 
акнарел, 39,5 х 29 
снгн. д.д. Белогаски 1956

77. ЖЕНСКИ ПОРТРЕТ. 1956 
WOMAN’S PORTRAIT 
акварел, 34,5 х 24,5 
сигн. д.д. Белогаскм

78. ДАБИНОВИЌЕВИОТ ПАЛАЦ 
ВО ДОБРОТА, 1956 
DABlNOVlC’S MANSION IN 
DOBROTA 
акварел, 29 x 45 
сигн. 1.л. Белгоаскл

79. БОКА КОТОРСКА VI, 1956 
ВОКА KOTORSKA VI 
акварел, 36,5 х 44 
сигн. д.л. Белогаски

80. МРТВА ПРИРОДА I, 1957
STILL LIFE I 
акварел, 47 х 63 
сигн. д.д. Белогаски

БЈТЕД П, 1958 
BLED П 
акварел, 30 х 45 
сигн. д.л. Белогаски, Блед, 1952

МРТВА ПРИРОДА, 1958?
STILL LIFE 
акварел, 12 х 22,5 
сигн. д.д. Белогаски

ДУБРОВКА. 1958? 
DUBROVKA 
авкарел,51х 41 
без сигнатура

85. ПРИМОРСКИ КУЌИ, 1958 
SEASIDE HOUSES 
акварел, 48 х 64 
без сигнатура

81. КРУ1ПЕВО 1. 1958 
KRUSEVO1 
акварел, 65 х 49 
сигн. д.д. Белогаски



86.

87.

89.

МРТВА ПРИРОДА, 1960? 
STILL LIFE 
акварел, 25 х 34 
сигн. д.д. Белогаски

ГЛАДИОЛИ, 1959
GI-ADIOLI 
акварел, 68,5 х 49 
сигн. д.л. Белогаски

НАДИН ПОРТРЕТ, 1960 
PORTRAIT OF NADA 
акварел, 42 х 29,5 
без сигнатура

МОЈАТА СОПРУГА, 1960 
MY WIFE 
акварел, 32,5 х 24,5 
сигн. г.л. Белогаски

ЖЕНСКИ ПОРТРЕТ ВО 
ЖОЛТО. 1960
WOMAN’S PORTRAIT IN 
YELLOW 
акварел, 42 x 32 
сигн. г.л. Белогаски

91. МРТВА ПРИРОДА П, I960 
STILL LIFE II 
акварел, 38,5 х 57 
сигн. д.д. Белогаски

92. МРТВА ПРИРОДА III, 1960 
STILL LIFE III 
акварел, 13,5 х 17,5 
сигн. д.д. Белогаски

93. КРАЈ ВАРДАР - ПЕРАЛИШ- 
ТЕ HA ХРОМ, 1960 
NEAR THE VARDAR 
CHROMIUM WASHERY 
акварел, 34,5 x 25 
сигн. д.д. Белогаски

94. ОДМОР, 1960 
REST 
акварел, 24 х 31,5 
без сигнатура

95' МОТИВ ОД ДУРМИТОР, 1961 

MOUNT DURMITOR SCENE 
акварел, 18x27,5 
сигн. г.л. Љ. Белогаски

S6 СВ. СТЕФАН-ОХРИД, 1962 

SVETI STEFAN, OHRID 
акварел, 21x25 
сигн. г.д. Белогаски, 62

97. ФИГУРА КОЈА СЕДИ, 1965 

SITTING FIGURE 
акварел, 30x22
сигн. д.л. Љ. Белогаски 1965



98- ЦВЕЌЕ BO ЗЕЛЕНО, 1967 

FLOWERS IN GREEN 
акварел, 34x24 
снгн. д.д. Белогаски

"• ПЕРУНИКИ, 1970 ?

IRISES 
акварел, 42x30 
сигн. д.д. Белогаски

100. ЦВЕЌЕ, 1970

FLOWERS 
акварел, 30x21 
сигн. д.д. Белогаски, 70

101. РУЖИ III, 1970 
ROSES III 
акварел, 42,5x30 
сигн. д.д. Белогаски

102. ЦВЕЌЕ BO ЗЕЛЕНА
ВАЗА, 1970
FLOWERS IN GREEN VASE 
акварел, 36,5x27 
сигн. д.д. Белогаски

103. БУЛКИ ВО 
СИНА ВАЗА, 1970 
WILD POPPIES IN 
BLUE VASE 
акварел, 41x29,5 
снгн. д.д. Белогаски

104. РУЖИ IV. 1972 
ROSES IV 
акварел, 30x22 
сигн. д.д. Белогаски

СОЊА, 1972
SONJA 
акварел, 21x15 
снгн. д.д. Белогаски

СТАРО ДРВО, 1973 
OLD TREE 
акварел, 49x41 
сигн. д.л. Белогаски

БУЛКИ, 1976 
WILD POPPIES 
акварел, 41x29 
сиги. д.л. Белогаски

ЦВЕЌЕ, 1976 ? 

FLOWERS 
акварел, 30x21 
сигн. д.д. Белогаски



ЦВЕЌЕ, 1976

FLOWERS 
акварел, 30x21,5 
сигн. г.д. Белогаскн, 76

ЦВЕЌЕ ВО БЕЛЛ ВАЗА, 1976 
FLOWERS IN WHITE VASE 
акварел, 31x21 
сигн. д.д. Белогаскн

ЛИЛАВО ЦВЕЌЕ, 1976 

VIOLET FLOWERS 
акварел, 22x30 
сигн. д.д. Белогаски

ЦВЕЌЕ, 1976 

FLOWERS 
акварел, 30,5x22 
сигн. г.д. Белогаскн

ЦВЕЌЕ IX, 1976 

FLOWERS IX 
акварел, 30Fx22 
сигн. д.д. Белогаски, 76

114. ЦВЕЌЕ ВО СИНА ВАЗА, 1976 
FLOWERS IN BLUE VASE 
акварел, 30x22
сигн. г.д. Белогаскл 76

115. ЦВЕЌЕ X, 1976

FLOWERS X 
акварел. 27x37 
сигн. д.л. Белогаскл

116. ДИВИ РУЖИ. 1976 
WILD ROSES 
акварел. 30x21
сигн. д.л. Белогаскл, 76

117. РУЖИ. 1976
ROSES 
акварел, 23x293 
без сигнатура

118. БЕЛА ВАЗА Ш, 1977
WHITE VASE III 
акварел, 21x30 
сигн. д.д. Белогаски

119. МРТВА ПРИРОДА, 1977 
STILL LIFE
акварел, 25x35,5 
сигн. д.л. Белогаски

120. ФИГУРА, 1977
FIGURE 
акварел, 18x25 
снгн. г.л. Белогаски, 77

121. ЖЕНСКИ ПОРТРЕТ, 1978 
WOMAN’S PORTRAIT 
акварел, 17,5x12 
сигн. д.л. Б. 78



122. РОЗИ, 1978
ROSES 
акварел, 32,5x21 
сигн. д.д. Љ. Белогаски

123. ДИВИ ТРЕНДАФИЛИ, 1978
WILD ROSES 
акварел, 30,5x22 
сигн. д.д. Белогаски

124. ПОКРАЈ МАСАТА, 1980
BESIDE THE TABLE 
акварел, 27x21,5 
снгн. Д.д„Љ. Белогаски, 80

125. МОТИВ ОД СОЊЕ, 1983
SONJE SCENE 
акварел, 40x50 
сигн. д.л. Белогаски

ЦРТЕЖИ

DRAWINGS

126. ЖЕНСКИ АКТ, 1932-33 
FEMAI-E NODE 
цртеж-ќумур, 45x19 
сигн. д.д. Љуб. А.

127. ЖЕНСКИ АКТ II, 1932-33 
FEMALE NUDE II 
цртеж-ќумур, 47x31 
сигн. д.д. Ан1)елковиН

128. СЕДНАТ ЖЕНСКИ АКТ, 
1933-34
SITTING FEMALE NUDE 
цртеж-креда, 48x23,5 
сигн. д.л. Љуб. А.

129. СЕДНАТ ЖЕНСКИ АКТ II, 
1933-34
SITTING FEMALE NUDE II 
цртеж-креда, 40x34 
сигн. средина доле, Љуб. А.

130. МАШКИ АКТ-СТУДИЈА, 1935 
MALE NUDE - STUDY 
цртеж-креда, 22x38 
сигн. д.д. Љуб. А.

131. РАЈКО, 1937
RAJKO 
цргеж-ќумур, 39x30 
сигн. д.д. Ljub. A.

132. ВЕСЕЛИН, 1937 
VESELIN 
цртеж-молив, 25,5 x20,5 
без сигнатура



133. ПОРТРЕТ НА ДЕВОЈЧЕ. 1938 
PORTRAIT OF A GIRL 
цртеж-ќумур, 23x21
сигн. д.д. Љуб. A. 38

134. ДЕВОЈЧЕ-РОМКА. 1938
GIPSY GIRL 
цртеж-туш, 16x14 
сигн. средииа лево, Љуб. A.

135. ЖЕНА KOIА ЛЕЖИ. 1940 
RECLINING WOMAN 
цртеж-молнв, 28,5x35 
сигн. д.д. Љ.Б.

136. ОДМОР, 1941
REST 
цртеж-молив, 28x38 
сигн. д.д. Љ.А. 1941 
(цртеж n од опачииата на 
хартнјата)

137. ДЕВОЈЧЕ, 1941
LITTLE GIRL 
цртеж-мастнло, 30x22 
без сигнатура

138. ПОРТРЕТ НА ЖЕНА, 1941 
PORTRAIT OF A WOMAN 
цртеж-молив, 37x27
сигн. д.д. Љуб. А. 1941

139. ДАНИЛО ЛАПАЈНЕ, 1943 
DANILO LAPAJNE 
цртеж-молив, 32 x 28,5 
без сигнатура

140. ПОБРАТИМОТ МАРКО 
ПОПОВИЌ, 1943 
MARKO POPOV1C, 
MY BLOOD BROTHER 
цртеж-мастнло, 29x21 
сигн. д.д. Љуб. А. 1943

141. ПОРТРЕТ НА ЖЕНА, 1945 
PORTRAIT OF A WOMAN 
цртеж-молив, 65x49 
без сшиатура

142. ОПИСМЕНУВАЊЕ, 1947 
LITERACY CLASS 
цртеж-молив, 31,5x44 
сигн. д.д. Љ. Белогаски, 47

143. ПОРТРЕГ, 1948 
PORTRAIT 
цртеж-молнв, 21X16 
без снгнатура



144. ЧИЧКО СТОИЛКО, 1948
UNCLE STOILKO 
цртеж-молив, 42x28 
беч сигиатура

145. ГЛАВА, 1950
HEAD 
цртеж-молив, 43x30 
беч сигнатура

ЦРТЕЖ I, 1950 
DRAWING I 
цртеж-молнв, 18,5x23 
беч сиснатура

ГЛАВА. 1989
HEAD 
цртеж-моллн. 33x24 
бе ч ечи иатура

ГЛАВА, 1976
HEAD 
цртеж-молив, 30x21.5
сши. д.д. Л>. Белогаскн 76

А ВТОПОРТРЕТ, 1962 
SELF-PORTRAIT 
цртеж-молив, 37x 26,5 
сипч. д.л. 26.V. 1962

НАДИН ПОРТРЕТ, 1958 
PORTRAIT OF NADA 
цртеж-молив, 59 x 46,5 
беч сшиатура



ЦРТЕЖ, 1990

DRAWING 
цргеж-иенкало. 21x17 
без сигнатура

МАСЛА

OILS

152. ПРЕТШКОЛСКА СТУДИЈА, 
1929
PRE-ACADEMY STUDY 
масло на платно, 50x33 
без снгнатура

153. СТУДИЈА. 1935
STUDY
масло на платно, 48x33 
без сигнатура

154. СТУДИЈА, 1935/36
STUDY
масло на платно, 42,5x32,5 
без сигнатура

155. ГЛЛВА ВО ЗЕЛЕНО, 1938
HEAD IN GREEN 
масло на илатно, 34x32 
без сигнатура

156. АКТ, 1938
NUDE
масло на илатно, 83x63
сигн. г.д. Ljuba

157. ЦРВЕНОКОСА, 1942
REDHEAD 
масло на платно, 46x34 
без сигиатура



ГРАФИКИ

GRAPHICS

158. АВТОПОРТРЕТ, 1948/49
SELF-PORTRAIT 
бакропнс. 6,5x6 
сигн. д.л. Љ.Б.

159. ДУ1ПЛН КОКОТОВИЌ. 
1948/49
DUSAN KOKOTOVlC 
литогрзфија. 24,5x22 
сигн. д.д. Љуб. Б. (обратно). 
доле лево
1/10 - художнмк KoKOTonnh
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