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Една случајност е поврзана co почетокот на 
пишувањето на овие редови. Во денот што го одре- 
див како последен датум од кој би морал да започнам 
co пишувањето на текстот за сликите - ведути на 
Симон Узуновски, требаше да одам на промоцијата 
на книгата на Павао Вук-Павловиќ "Творештвото и 
музејската естетика”, во аулата иа Филозофскиот 
факултет. Едицијата во која излегува оваа книгата 
носи наслов "Естетичка лабораторија”.

Аула на Филозофскиот факултет, музејска естетика, 
Естетичка лабораторија, се повеќе имиња и термини 
поврзани co почетоците на уметничкото делување на 
овој автор, во кои тој создаде можеби најконзистен- 
тен дел од своето творсштво. Во секој случај под 
предзнакот на делата или акциите создадени или 
остварени во овој период ќе мораат, барем така ни се 
чини во овој момент, да се читаат сите негови 
натамошни остварувања. Се сеќавам, во спомена- 
тиот простор, Узуновски го реализираше својот 
проект "Галичица”, во сега всќс далечната 1977 
година. На негова иницијатива во работата му 
помагаше поголема група негови пријатели, иа која 
можеше да и се приклучи било кој, којшто за тоа ќе 
1 зразеше жслба. На крајот од целата оваа акција 
) iесниците можеа co преостанатиот селотејп, кој го 
i маше доволно, да создаваат или симулираат творби 
co сосема неочекувани споеви на основниот 
материјал и предметите од околината. Сите нив 
Узуновски ги обви co селотејп во една негова нова 
"Тркалајка", која тогаш имаше боја на мед.

Ова не беше прв иастап на Узуновски во овој прос- 
тор, а споменатата акција е опишана во еден од 
следните текстови. Мојата намера е само да извлечам 
некои особености што ќе бидат во извесен активен 
однос, co сосема изменети функции и тежишта, co 
еден друг дел од неговото творештво, создаден во 
поинакво поднебје, а за коЈ ќе стане збор нешто 
подоцна.

Да наведам само некои од нив:
— делување во одреден архитектонски или урбан 
простор и свест за тоа (Узуновски по образование е 
архитект, а неговите дела скоро секогаш ќе имаат 
определен однос co архитектурата);
— евокација на предели и случки, веројатно 
длабоко врзани за неговиот интимен свет ("Пелис- 
терски очи”, "Галичица”, "Пат за Волкодери”, 
"Јадици" ит.н.). Co овие евокации, материјал- 
изирани во големи димензии, co невообичаени 
материјали, дефинирани само co нивните најопшти 
појмовни карактеристики — силуети или имиња, 
Узуновски создава сопствен митски свет кој постои 
во опкружувањето од некој ентериер;
— материјалите што ги употребува скоро секогаш се 
производи, и тоа карактеристични co нивната 
огромна мултипликација и сеприсутност во 
секојднсвниот живот (селотејп, весници, пластични 
ленти...) или се зиак којшто упатува на некој 
производ (листови — потсетници за купување). 
Неговите дела се доживуваат како средба на 
производот и евокацијата. Останува отворено 
прашањето дали употребата иа вака разбраниот 
материјал има определени критички конотации во 
смисла "...предметот што индустријата сериски го 
произведува повеќе е imago на проектот, отколку 
предмет" \ при што делото е остварување на ин- 
тимни евокации во тоталитарни претстави или не- 
говата употреба во еден уметнички чин има за цел 
извесно хуманизирање, давање на определена 
смисла на продуктите од потрошувачкото 
општество;
— потгикнувањс на луѓето од неговата околина да 
создаваат сопствени дела или да се надоврзуваат на 
неговите. Оваа комуникативна функција, функција 
на организаторј иницијатор на различни 
активности на средината во која се наоѓа, е можеби 
една трајна особеност на неговата личност,
— таутолошкиот карактер на овие акции целиот пот- 
фат нужно го прават херметичен. Авторот се наоѓа 
во една стеснета комуникација co релативно мал 
број луѓе — најчесто учесници во изведбата на 
делото; итн.

Изложбите на Узуновски во аулата на ' 

Филозофскиот факултет беа одржани под покро- 
вителство на Естетичката лабораторија, која во тоа 
време на истиот простор организираше разни 
манифестации, најчесто театарски претстави. Се 
потсетувам на оваа врска бидејќи таа ми се 
наметнува како индикативна во обележувањсто на 



духот на времето, во кое беа изведувани тогашните 
акции на Узуновски. Во споменатата книга, која 
носи поднаслов — Принципите на Естетичката 
лабораторија, обј^вени се повеќе текстови од овој 
значаен хрватски филозоф и естетичар. Павао Вук- 
Павловиќ ја основал Естетичката лабораторија во 
рамките на Филозофскиот факултет во 1959 година, a 
во студијата "Уметноста и музејската естетика" 
објавена во Скопје во 1963 година, наидуваме на 
извесни можни поврзувања co некои тенденции иа 
оние уметнички дејствувања именувани како "Нова 
уметничка пракса”. Јас навистина не мислам дека во 
наведената студија постои иешто што директно, па 
дури и индиректно насочува кон овие уметнички 
тенденции, на крајот од краиштата можеби и тие се, 
во извесна смисла, дел од она што Павао Вук- 
Павловиќ го нарекува музејска естетика, но одре- 
дсни сличности, барем по нивната звучност, секако 

постојат. "Имено, бидејќи, покрај подрачјето на 
естетското, може да се зборува и за формите, 
структурата, за стилот, на пример, на мислењето 
или на здружувањето или на трудот или и на 
животот, и покрај очигледната разновидност на 
естетското подрачје несомнеио ќе мора оправдаио 
да се заклучи дека вредносииот белег на формата 
зависи од нешто што е надвор или над неа Затоа 
може да се претпостави дека посочената реалност 
еднакво му припаѓа на условот да мора целосио да 
бидат остварени вредносните односи според кои 
нској духовен објективитет вистински може да се 
здобие co смисла на "уметност". 2

Овие две реченици чудно ми прозвучуваат при 
споредба co цитатот од текстот на Зоран Петровски, 
каде што Цозеф Бојс заклучува: "Скулптурата има 
вредиост само тогаш кога работи на развитокот на 
човечката свест. Сакам да кажам дека развитокот на 
човечката свест сам по себе е веќе еден скулпторски 
процес".

Во секој случај, аулата иа Филозофскиот факултет ие 
беше неподготвена за делата на Узуновски.

Сите овие тенденции и процеси имаа свој чуден, 
неочекуван тек и се движеа во нови, често 
спротивни насоки. Се движеше и Симе. Тој одеше 
на Капри.

Неговите први контакти co ова мало италијанско 
градче почнуваат од 1972 година но тој подолго 
таму почнува да претстојува и повеќе да работи од 

1974 година. Практично постои паралелизам помеѓу 
неговите почетоци во Скопје и работата на Капри. Во 
еден долг временски период меѓу овие две 
паралелни активности немаше некоја очигледна 
врска. Дури и непостоеја некои илузии што 
Узуновски работи во Италија. Беше скоро очигледно 
дека тој во Скопје, од време на време, изведува по 
некоја од своите акции, слика апстрактни слики, 
понекогаш работи сценографии, а за време на 
престојувањето на Капри слика ведути и заработува 
за живот. Помеѓу овие две активности постоеше 
остра гранииа, без никакво, барем ire очигледно, 
меѓусебно прелеваие или надополнување.

Оттаму, за сите оние што ја следеа уметничката 
активност на Узуновски, неговото решение заедно co 
своите скопски дела да ги изложи и сликите од 
Капри, претставува своевидно изненадување.

Изложбата, барем во својата почетна визија, е замис- 
лена како една авторска ретроспектива — 
заокружување на еден повеќегодишен процес. Не- 
говата идеја за насловната страна на овој каталог 
можеби најјасно зборува за тоа како тој ја доживува 
сопствената работа во периодот 1974 — 94. Трите 
негови дела, имено слајд од една интервенција, по- 
тоа апстрактна слика и на крајот ведута од Капри, се 
претопуваат една во друга.

Која е причината за едно вакво доживување на соп- 
ственото творештво? Веројатно во оваа идеја (која не 
е донесена набрзина и во која не може да не се 
пронајде искреност) Узуновски наоѓа еден реален 
концепт кој ќе ја презентира целата негова дејност. 
па макар дел од неа исиело да не и припаѓа на 
уметноста.

Впрочем и долгогодишната работа на овие ведути, 
како и нивниот броЈ (над 1600 масла кои заедно co 
цртежите сочинуваат една интересна бројка од 2000 
дела) постепено почнуваат да се наметнуваат така 
што она што во почетокот изгледа маргинално и 
неважио, co време добива свои реални димензии и 
нови значења. За уметник, каков што е Узуновски, 
искреноста во изведувањето на секој просхг беше 
секогаш многу значајна. Во многу случаи стануваше 
збор за негови сопствени евокации на одредени 
предели поврзани co иеговото опкружување, а да не 
заборавиме — проектот на оваа изложба е неговата 
двассстгодишна акдивност. Евокацијата на силуетата 
на Галичица, изведена co листови од весници и 



обесена во аулата на Филозофскиот факултет, овде е 
заменета co евокаиија на неговата дваесетгодишна 
дејност, изложена, закачена или обессна, како сакате, 
во просториите на Музејот на град Скопје. Овој пат, 
овој дваесетгодишен лак од факултетот до музејот ми 
изгледа прилично логичсн — ретроспективи се 
прават во музеј. Како што таутолошката страна на не- 
говите дела беше надворешен слемент во про- 
грамските начела на Естетичката лабораторија, исто 
така ни еден музеј не е премногу одушевен да 
изложува слики — илустрации од пооделни урбани 
јадра. Во еден симетричен распоред, нерамнотежата 
е присутна на обете страни.

Узуновски ги наведува следниве причини за соп- 
ствената повеќегодишна работа во оваа област од 
сликарството: — комуникација co голсм броЈ луѓе од 
различни социјални и професионални слоеви, при 
што сликата (која тој најчссто ја работи на самото 
место — во екстериерот) е иницијатор за разни 
случки и разговори.

Ваквата блискост co луѓето при чинот на рабога, но и 
пошироко — отворена комуникадија co нив во 
полето на дејствувањето на елементите на сликар- 
скиот медиум, неговите скопски акции и апстрактни 
слики не му ја овозможувааг,
— решение во уметиоста да работи нешто континуи- 
рано;
— во чусвтворто на опасност, работата на ап- 
страктните слики да нс прејде во рутина, ритмичката 
иЧра е префрлена на всдутите, а акумулираната 
енергија подоциа се пренесува на други дела. Често 
се случува сликите (ведутите и апстрактните дела) да 
се поврзаии. Идејата за нскоја апстрактна слика 
може да биде зачната на некоја ведута;
— работа која е вон комуникација co 
институиионализирани системи (музеи, галерии), 
изложби на плоштади или на местото каде што се 
работи. Чувство за своевидна акциЈа во простор;
— една ретроградна комуникација која збогатува;

При краЈот на забелешките од разговорот што го 
водев co Узуновски ја наоѓам следнава реченица:
— нов простор оддалечен од размислувањата во 
Скопје; неоптеретеност...

Во овој нов простор се како да е префрлено во 
спротивна насока од неговото делување во Скопје: 
комуникација — хермстичност; континуитет — ис- 
прекинатоог, рутина — исклучителност.

Наведените опозипии можсме и да ги прошириме: 
евокација — конкретна визура; дело што е создадено 
од производи — слика која е производ; единственост 
на уметничкиот чин (акција) — мултипликативност 
на всдутите; излегувањс од вообичаените уметнички 
форми — инсистирање на препознатливи уметнички 
форми, "неумерена уметничност" (Арган); итн.

Се добива впечаток за постоење на два света, два 
митски света горен и долен свет. Свет на обврски и 
свет иа неоптерстеност. Тие се раздвоени и прос- 
торно и формално. Вон овие опозиции постојат две 
допирни точки — потреба од комуникација co луѓе и 
евентуална нивна иницијација за било каква 
активност во сферата иа уметноста и делување во 
контекстот на архитектурата.

Се разбира и личноста на уметникот. Таа ги 
обединува сите крајности, ако co ништо друго тогаш 
co свесното решение целата сопствена активност да 
ја прикаже, собере, да ја изложи како сопствен дел, 
како дел од своето сопствено уметничко делување. 
"Правејќи неуметност или антиуметност, уметникот 
сеуште делува во полето на уметноста, постапува 
спрема сопствените компетенции, спрема сопстве- 
ната воља која никој не може да му ја оспори..."3

Оваа праволиниска раздвоеност почнува да се 
заокружува во моментот кога започнува нивното 
меѓусебно мешање. Во втората половина на осумде- 
сетите, Узуновски во Скопје почнува да продуцира 
слики co мотиви од Старата скопска чаршија. Некаде 
во овој период овие слики почнува да ги прифаќа 
како дел од сопствената авторска биографија, a 
можеби, во бледи контури се раѓа идејата за оваа 
изложба.

Ова прифаќање на сопствената реаланост, ова нур- 
нување во пеколот, за Узуиовски веројатно прет- 
ставува воспоставуван,е на мост за комуникација , 
помеѓу него и се она што го опкружува, понесен од 
желба не за каква — таква, туку било — каква кому- 
никација.

А кога веќе се спомеиа мост, во еден ваков момент 
нема причина тој да не се премине, за да се прејде во 
слаткиот свет на сликите во кои уметничките форми 
и стилови се така издашно презентирани за сите 
оние кои сакаат местата низ кои поминале, или кои 
се во било каква врска co нив, да ги закачат на ѕидот 
од сопствениот дом.



Значи, како што веќе површно напоменав, од овој дел 
од творештвото на Узуновски на изложбата се пре- 
зентирани дела co мотиви од Капри и Старата 
скопска чаршија.

Нивната стилска определба е прилично неодредена. 
Узуновски ги нарекува импресионистички (така се 
именувани и во каталогот од изложбата од 1992). Но 
впечаток е, дека се работи за еден збир на повеќе 
општи места од стиловите на модернистичките 
движења. Сите тие се во служба на нагласениот 
цртеж, чија цел е прецизен опис на избраниот мотив. 
Во поголем број случаи средишниот простор на 
сликата е бел, а околу него се обвива една 
колористичка рамка којашто варира зависно од 
одбраниот мотив. Од сите нив зрачи извесна 
смиреност, чистота, непротивречност. Скоро секогаш 
мотивот е архитектура, co или без присуство на 
човечки фигури. Целта иа сликата е да ги пренесе 
вредностите на мотивот, поточно да ги нагласи и да 
ги направи прифатливи сите оние значења што се 
врска помеѓу одбраниот мотив и емотивните желби и 
проекции на потенцијаланите купувачи. Луѓето за 
сликите се врзуваат заради мотивот, а не заради 
нејзините пластични вредности. Узуновски co нив 
повторно излегува од омеѓеното поле на формата, таа 
овде едноставно е едно општо место, општо 
’’уметничко” место, реално неважно и подложно на 
мултипликации. Вредноста, било каква, било каде — 
изложена е на иронија, можеби малку сетна иронија.

Лазо Плавсвски

1 Giulio Carlo Argan, Studije o modemoj umetnosti, изд. Beograd, 
Nolit, 1982, стр. 223

2 Павао Вук-Павловиќ, Творештвото и музејската естетика, 

изд. Скопје, Мета форум,1994, стр. 73 — 74
3 G. С. ARGAN, наведено дело, стр. 225



A coincidence is related to the inception of these following 
lines. On the very day that I had set to be the deadline for be
ginning a text on the cityscape paintings of Simon Uznnovski, 
I had to attend the promotion of the Pavao Vuk - Pavlovich's 
book "Creation and Museum Aesthetics" in the atrium of the 
Faculty of Philosophy. This book makes part of the edition 
entitled "Aesthetics Laboratory".

The atrium of the Faculty of Philosophy, the notion of mu
seum aesthetics, the Aesthetics laboratory — all these names 
and terms are related to the artistic origins of this author, 
when he accomplished perhaps the most consistent part of 
his work. Hence, his further works should be perceived, as 
appears to be the case nowadays, in the light of his early 
artworks and actions. I recall when, in that remote year of 
1977, Uzunovski set up his "Galichitsa" project in said 
atrium. With his enlauragement a larger group of his friends 
joined the task and it was open to anybody else willing to par
ticipate. By the end of it, its participants were invited to create 
or siptulate works, made from the abundant remnants of 
adhesive tape, which exhibited some unexpected links 
between that basic material and surrounding objects. 
Uzunovski wrapped up all of these pieces with an adhesive 
tape, thus shaping a new "Trkalajka" (a Rollingball) of his 
own that at the end acquired the colour of honey.

This was not the first performance of Uzunovski in that 
place, and the act described has already been mentioned in 
one of the preceding texts. My intention is only to extract 
certain traits that will be directly related, though with utterly 
transformed functions and altered emphasis, to another part 
of his work, originating from a somewhat different milieu. 
That will be discussed somewhat later.

I would like to point out few of those traits:
— acting in a certain architectural or urban space and being 
conscious of it (Uzunovski is an architect by education and 
his works will always have a definite relation to 
architecture);

— evocation of the countryside and events, probably deeply 
attached to his own intimate world ("Pelister eyes", "Gal- 
itchitsa”, "A road to Volkoderi”, "Fishing hooks" etc.).
Through these evocations, made on huge scale and in uncon
ventional materials and defined only by heir most common 
conceptual features, (silhouettes or names), Uzunovski is 
creating a mythical world; a mythical world of his own that 
exists within an architectural interior;
— the materials that he uses are usually finished products, 
mainly discernible by their quantity and prevalence in 
everyday life (adhesive tape, newspapers, plastic bandages). 
Alternatively these materials are merely signs that point 
towards some product (to-do paper notices and post-it 
shopping lists). His works are savoured as an encounter 
between product and evocation.

Nevertheless, questions often arise as to whether this particu
lar use of the material has definite critical connotations in the 
sense that, "... the object being industrially produced is to be 
considered as imago of the project rather than as an artifact." 
1 Subsequently, the work is either a realization the intimate 
evocations in a totalitarian imagery or, its use in an artistic 
gesture aims to attain some level of humanization and to 
provide a certain sense to the products of a consumer society;
— incitation of the people from his surroundings to create 
their own works or simply to upgrade his pieces. This commu
nicative function, that is of organizer, initiator of diverse 
activities in the environment, is to be considered as a endur
ing mark of his personality;
— the tautological characteristics of these actions are making 
the endeavour rather hermetic; the author is as-uming a posi
tion of a restricted communication with relatively few people
— most often being the participants in the realization of the 
work;
— etc. ...

The exhibitions of Uzunovski displayed in the atrium at the 
Faculty of Philosophy were held under the patronage of the 
Aesthetics Laboratory which at that time organized various 
events in that same place, most frequently theatre productions. 
I bring this liaison to mind since it seems to me to be most 
indicative for distinguishing the spirit of the time when 
Uzunovski's activities took place. In the book I mentioned at 
the beginning (bearing the subtitle — The Principles of the 
Aesthetics Laboratory), several essays of this renowned 
Croatian philosopher and aesthetician are published. In 1959, 
Pavao Vuk-Pavlovich had established the Aesthetics Labora
tory within the Faculty of Philosophy, and as early as in 1963, 
in his essay on "Art and the Museum Aesthetics", we are faced 
with certain conceivable references regarding some artistic 
phenomena labeled as "New Artistic Practice". I really do not
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want to imply that this study is either hinting at or pointing to 
the phenomena in question. Finally, they could somehow 
form part of what Pavao Vuk-Pavlovich says that Museum 
Aesthetics is. Yet some similarities certainly do exist. "Namely, 
since besides the domain of the aesthetics one could discuss 
on the form structure, and style, (for example of thinking or 
associating either the labour or the life), despite the obvious 
diversity of the aesthetics domain one could conclude that the 
value tag of the form is dependable on something over and 
above the form itself. Therefore it may be assumed that this 
reality conforms to the condition of necessary actualization of 
the value relations upon which a certain spiritual fact could 
really acquire the notion of "art".2 These two lines sound 
strange enough compared to the quotation from the previous 
essay of Zoran Petrovski where Joseph Beuys concludes: "The 
sculpture assumes value only when committed to the develop
ment of the human conscience. I want to stress that the 
development of the human conscience is a sculptural process 
in itself'.

Anyway, the atrium of the Faculty of Philosophy was far from 
being indisposed to host the work of Uzunovski.

All of these tendencies and processes had a peculiar and un
expected flow of their own, moving towards new, and often 
opposite, directions. Even Sime was moving. He was going to 
Capri.

His early contacts with this little Italian city date from 1972, 
yet his stays there only become longer and more prolific after 
1974. There is a parallelism between his beginnings in Skopje 
and his work in Capri, although for a long period there was 
no obvious connection between these two activities. Of 
course, no one was deluded as to the nature of Uzunovski's 
enterprise in Italy. It was quite apparent that in Skopje he 
would at times perform some of his actions, that he would 
paint his abstract paintings or that he would occasionally 
produce a theater set, while making a living in Capri by doing 
cityscapes. Then a distinct line was drawn between these two 
activities, which prevented any perceptible mutual upgrading 
or commingling.

Therefore everybody acquainted with Uzunovski's artartistic 
activities was somewhat surprised by his decision to display 
his works from Skopje beside the paintings from Capri.

This show, at least at the time of its inception, was supposed 
to present an author's retrospective that encompassed a long
term process. His idea about the cover page layout of this 
catalogue reveals the way he thinks of his own work released 
between 1974 and 1994. The three works of his. (a transpar

ency from an intervention, an abstract painting and finally a 
cityscape from Capri), fuse one with another.

What could be the reason for such an experience acquired 
from one’s own work? The idea for the layout (a decision 
that was neither hurried nor insincere) Uzunovski probably 
detects a real concept that would display his entire activity, 
even if part of it does not belong completely to the field of art.

Besides, the long years of working on these cityscapes as well 
as their number (over 1600 canvases and more than 2000 
drawings) gradually began to impose themselves, so that what 
once was unimportant and marginal in time acquired 
different scopes and meanings. For an artist such as 
Uzunovski, the sincerity in carrying out any single project was 
a very important component. Very often it was to do with his 
own evocation of a particular countryside related to his sur
roundings, and, lest we forget, this exhibition concerns twenty 
years of his activities. The evocation of the Galichitsa * 
silhouette, made from newspaper sheets and hanging in the 
atrium of the Faculty of Philosophy, is now being replaced by 
the evocation of his twenty year commitment, displayed, 
hooked and hanging in the facilities of the Museum of the 
City of Skopje. This time, the newly established connection 
that links the faculty and the museum seems to be most 
appropriate: the retrospectives should be presented in 
museums. The tautological characteristics represented an in
truding element in the principles of the Aesthetics Labora
tory. Consequently a museum wil not be overjoyed to display 
only simple paintings — illustrations of urban kernels. In a 
symmetrical arrangement, imbalance is present on both sides.

Uzunovski quotes the following reasons for his lasting com
mitment to this field of painting:
— communication with a larger number of people, belonging 
to different social and professional ranks whereas the 
painting (executed on the spot - out of doors) is provokes 
various events and discourses. This closeness with the people 
while workingas well as an open communication in the field 
of the painting media, is in direct opposition to his actions 
and abstract painting done in Skopje;
— a decision to dedicate himself with continuity to an 
artistic project;
— feeling the danger of turning his abstract painting into an 
everyday routine, he shifted the rhythmic play towards the ci
tyscapes, and later on, the accumulated energy is transferred 
to other works. It often happens that the paintings (cityscapes 
and abstract works) are connected. The idea of an abstract 
painting may evolve from a cityscape painting;
— the work that does not depend on any institutional system 
(museums, galleries); exhibitions held on plazas or the work 



site. A feeling of specific action in open space;
— a retrogressive communication wherein he finds achieve
ment;
At the very end of notes taken during the study. I find the next 
sentence:
— new space that is remote from the thinking I am doing in 
Skopje; a relaxation ...

In this new space everything seems to be opposite to his work 
in Skopje: communicative — hermetic; continuity — discrep
ancy; routine — exclusiveness.

The cited binary opposition could be further expanded: 
evocative — visual; work made from products — a painting 
that is the product; uniqueness of the artistic act — multiplic
ity of cityscapes; living behind the conventional art forms — 
insisting on recognizable art forms, "intemperate artistry" (Ar
gan); etc. ...

It seems that there are two worlds — two mythic worlds: the 
upper and the lower. The world of obligations and the world 
of relaxation. These are separated spatially and formally. 
Apart from this binary opposition there are two points of im
mediate contact — the need to communicate with people and 
their eventual participation in any activity> related to the 
domain of art, as well as the exercise within the architectural 
context.

Of course, the personality of the artist should be included 
too. It integrates all the extremes, if with nothing else but with 
that consciously made decision to convoke and display its 
entire activity as a part of its artistic activity. "Making non-art 
or anti-art, the artist still pertains in the field of art, acting 
according to his own competencies, according to his own will 
that no one could deny 3

This rectilinear partition in the Uzunovski's work starts to 
surround his activities at the very moment of their commin
gling. During the second half of the 1980s, in Skopje, 
Uzunovski began a series of paintings with a motif from the 
Old Skopje Market. In those years he accepted this series as a 
part of his artistic biography, and perhaps it was than when 
the blurred contours of this exhibition started to sharpen.

The acceptance of reality, the diving into hell, represented for 
Uzunovski a bridge that set up a communication between 
himself and his surroundings. This reveals his eagerness for 
establishing any communication at all

There is no apparent reason not to cross that bridge in order 
to step into the sweet world of paintings that offer themselves, 

artistically and stylishly, to all those wanting to hang the 
places they once visited upon their walls.

Thus, as I already mentioned, at this exhibition from this part 
of Uzunovski's work paintings on the motifs of Capri and the 
Old Skopje Market are displayed.

Their stylistic annotation should be considered rather hazy. 
Uzunovski calls them Impressionistic (they were so tagged in 
the exhibition catalogue of 1992). Yet it seems that they have 
stylistic traits in common with the modernist movements. The 
emphasized drawing provides a precise description of the 
painter's motif.

The central part of the painting is mostly rendered in white 
and framed with colours selected in according to the chosen 
motif.

Out of these paintings a certain calmness, cleanness and com
posure radiate. The architecture, populated or not, is almost 
regularly the main motif. The painting aims to transfer the 
values of the motif, that is, to stress and to make acceptable 
the sense of the motif as well as cater to the emotive wishes 
and projections of potential buyers. It is the motif that attracts 
people to a painting and not its plastic values. With these 
paintings Uzunovski is again leaving the field of form. It is 
simply a common place, a common ”artistic" place, quite 
unimportant and capable of reproduction. The value, 
wherever and whatsoever, is disposed to irony, perhaps to 
somewhat sentimental irony.

Lazo Plavevski

1 Giulio Carlo Argan, Studije o modemoj umetnosti, Beograd 

1982, p. 223
2 Pavao Vuk-Pavlovich, Tvorestvoto i muzejskata estetika, Skopje 

1994, p.p. 73-74
3 G. C. Argan, op. cit., p. 225
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Una coincidenza e legata all'inizio della stesura di queste 
righe. Il giomo che avevo fissato come ultimo giomo per in- 
cominciare a scrivere la relazione sui quadri-vedute di Simon 
Uzunovski dovetti recarmi alia promozione del libro di Pavao 
Vuk - Pavlovic "Creazione ed estetica di museo", che si 
svolgeva nelTAula della Facolta di Filosofia. L'edizione in cut 
e stato pubblicato questo libro ha il titolo "Laboratorio 
estetico".

Aula della Facolta di Filosofia, estetica di museo, Laborato
rio estetico, molti nomi e termini legati all'inizio deU'attivitd 
artistica di questo autore, periodo in cui pare abbia attuato la 
parte piu consistente della sua attivita. In ogni modo, nel con- 
trassegno delle opere o degli atti, creati o svolti in questo 
periodo, almeno cost ci sembra in questo momenta, si 
dovranno leggere tutte le sue creazioni seguenti. Ricordo che 
nell'ormai lontano 1977, nello spazio gid accennato, 
Uzunovski aveva realizzato il suo progetto "Galicica”. Su 
propria iniziativa si fece aiutare da un gruppo di amici e da 
coloro che avevano espresso il desiderio di parteciparvi. Alla 
fine di tutta I'attuazione i partecipanti poterono, con il nostro 
adesivo rimasto in quantita abbondante, creare o simulare 
altre opere con connessioni del tutto originali dei materiali e 
degli oggetti che gid si trovavano nell'ambiente. Uzunovski 
awolse il tutto nel nastro adesivo formando una sua nuova 
"Trkalajka" (Rotolanda), allora di color miele.

Questo non era il prime debutto di Uzunovski in quello 
spazio, in quanto I'atto citato e stato gid descritto in un testo 
precedente. La mia intenzione e soltanto quella di mettere in 
evidenza alcune particolarita che saranno in relazione diretta, 
ma con funzioni e scopi completamente diversi, con un altro 
periodo della sua attivita creativa, nato sotto un cielo diverse 
e di cui si parlera piu tardi.

Ne cito soltanto alcune:
- attivita in un determinate spazio architettonico o urbanis- 
tico, I'essere consci di cid (Uzunovski e un architetto di pro

fession e quasi sepre le sue opere avranno un determinate 
rapporto con I'architettura);
- evocazione di hioghi e fatti, indubbiamente legati profonda- 
mente al suo mondo intimo ("Pelisterski oci" - "Gli occhi di 
Pelister", "Galicica", "Pat za Volkoderi" - "La strada per 
Volkoderi", "Jadici" - "Gli ami", ecc.). Con queste evocazioni, 
materializzate in grandi dimensioni, create con materiali 
originali, definite soltanto con i loro luoghi comuni, profili 
caratteristici o nomi, Uzunovski crea un mondo mitico, un 
proprio mondo mitico che esiste nell'ambito di certi ambienti;
- I materiali usati sono sempre dei prodotti, prodotti 
caratteristici a causa della loro enorme moltiplicazione ed og- 
nipresenza nella vita quotidiana (nastro adesivo, giornali, 
striscie di plastica...) Le sue opere si vivono come un incontro 
tra il prodotto e Ievocazione. Rimane aperta la question se 
Гиѕо del materiale inteso cost abbia determinate connotazioni 
critiche nel senso "...I'oggetto che I'industria produce in serie e 
piu un'immagine del progetto che oggetto", 1 in quanto I'opera 

e la realizzazione delle evocazioni intime nelle rappresentazi- 
oni totalitarie, oppure il suo impiego nell'atto artistico ha 
come scopo una certa umanizzazione, dare un determinate 
significato ai prodotti della societa dei consumi;
- incitamento alle person del suo ambiente a realizzare opere 
proprie, o di ricollegarsi alle sue. Questa funzione comunica- 
tiva e funzione di organizzatore, iniziatore di varie attivita 
nell'ambiente in cui egli vive ed ѓ, forse, la caratteristica per- 
manente della sua personalita;
-il carattere tautologico di tali atti rende tutta I'impresa neces- 
sariamente ermetica, I'autore si trova in comunicazione ris- 
tretta con un numero relativamente minima di person, spesso 
anch'esse partecipanti all'attuazione del!opera;
- ecc., ecc.

Le mostre di Uzunovski nellAula della Facolta di Filosofia 
furono realizzate sotto il patronato del Laboratorio estetico 
che a quei tempi aveva organizzato nella stessa Aula 
manifestazioni varie, il phi delle volte ■ spettacoli teatrali. Mi 
ricordo di questo collegamento perche mi si impone come 
indice nel trattare lo spirito del tempo in cui furono realizzati 
gli atti di Uzunovski.

Nel libro citato che ha come sottotitolo "I principi del 
Laboratorio Estetico" sono stati pubblicati diversi testi del 
noto filosofo ed esteta croato. Pavao Vuk - Pavlovic aveva 
fondato il Laboratorio Estetico presso la Facolta di Filosofia 
nel 1959. Nel suo saggio "L'arte e I'estetica di museo", 
publicato a Skopje nel 1963, troviamo alcuni possibili legami 
con certe tendenze di quelle attivita artistiche definite come 
"nuova pratica artistica". Io, in fede, non penso che nel saggio 
citato esista qualcosa che direttamente, o anche indiret- 
tamente, ci indirizzi verso tali tendenze artistiche. In fondo, e 



possibile che esse siano, in un certo sense, una parte di 
quello che PavaoVuk - Pavlovic considera estetica di museo, 
anche se non si puo negare una determinata somiglianza. 
"Infatti, siccome accanto al campo estetico possiamo parlare 
anche di forme, di stntttura, di stile, per esempio, nel 
pensiero, o nel lavoro, o nella vita, nonostante Fevidente 
diversita dell campo estetico, senza dubbio dobbiamo 
concludere che il valore della forma dipende da qualcosa 
che ne e fuori o al di sopra. Percio si pud immaginare che la 
realta indicata appartiene ugualmente alia condizione di 
dover realizare completamente i rapporti di valore secondo i 
quail I'obiettivita spiritual pud veramente ottenere il 
significato di "arte".2 Queste due frasi mi risuonano stran- 
amente in confronto alia citazione precedente di Zoran 
Petrovski, dove Josef Beuys conclude: "La scultura ha il suo 
valore soltanto quando aiuta I'evoluzione della coscienza 
umana. Voglio d'tre che I'evoluzione della coscienza umana e 
gia da per se un processo di scultura”.

In ogni caso, I'Aula della Facolta di Filosofia non era im- 
preparata per le opere di Uzunovski.

Tutte queste tendenze e processi avevano un loro corso 
insolito, inatteso, imprevedibile e si muovevano verso 
direzioni nuove, spesso contrarie. Si muoveva anche Sime. 
Partiva per Capri.

I suoi primi contatti con questa piccola cittadina italiana 
incominciarono nel 1972, ma il suo lavoro piu serio ed il 
soggiomo piu lungo inizio nel 1974. Praticamente, esiste un 
parallelismo tra gli inizi a Skopje ed il lavoro a Capri. Per un 
lungo periodo di tempo, tra queste due attivita parallele non 
c'era un capporto evidente. Non esistevano nemmeno delle 
illusioni sul fatto che Uzunovski lavora in Italia. Era quasi 
evidente che I'artista a Skopje, di tanto in tanto, esegue 
alcuni dei suoi atti, dipinge quadri astratti, talvolta realizza 
scenografie, mentre durante il suo soggiomo a Capri dipinge 
vedute e si guadagna per vivere. Fra queste due attivita si 
presentava un Umile precise, senza alcuna, almeno visibile 
intersezione o comprensazione.

Percio, per tutti coloro che hanno seguito I'attivita artistica di 
Uzunovski, la sua decisione di esporre le sue opere eseguite a 
Skopje assieme a quelle create a Capri rappresenta una vera 
e propria sorpresa.

Almeno nella sua visione iniziale, la mostra e stata ideata 
come una retrospettiva dell'autore - la conclusione di un 
processo pluriennale. La sua idea per il frontespizio di questo 
catalogo probabilmente parla piu chiaro del rnodo come 
Fautore vede il suo lavoro nel periodo 1974-94; tre delle sue 

opere-la diapositiva di un intervento, un quadro astratto ed 
infine una veduta di Capri - si fondono una nell'altra.

Dove sta la ragione' di vivere cost la propria creativity? Proba
bilmente nell'idea (che non e stata formata in fretta e nella 
quale non si pud non notare la sincerita) Uzunovski trova un 
concetto reale che potra rappresentare tutta la sua attivita, 
anche se parte di essa non appartiene all'arte.

Alfine, anche il suo lavoro pluriennale su queste vedute, come 
pure il loro numero (oltre 1600 quadri ad olio che assieme ai 
disegni raggiungono un numero interessante di 2000 opere 
complessive), incominciano gradualmente ad imporsi, cosi 
che cid che all'inizio sembra marginale e irrilevante, col 
tempo acquista dimensioni reali e significati nuovi. Per un 
artista come Uzunovski, la sincerita nella realizzazione di 
ogni singolo progetto e stata da sempre molto importante. In 
mold dei casi si e trattato di evocazioni personali di paesaggi 
precisi, legati al suo ambiente, ma non e da dimenticare - il 
progetto di questa mostra e la sua attivita ventennale. 
L'evocazione del contomo del monte Galicica, realizzata con 
fogli di giomale e appesa nellAula della Facolta di Filosofia, 
ora e sostituita dall'evocazione della sua attivita ventennale, 
appesa o sospesa, come volete, nelle sale del Museo della 
Cittd di Skopje. In questo caso, I'arco di venfanni dalla 
Facolta al Museo mi sembra abbastanza logico - in fondo, le 
retrospettive si fanno nei musei. Ma, come la parte tautol- 
ogica delle sue opere fu un elemento estemo ai proncipi 
programmatici del Laboratorio Estetico, cost nessun museo e 
troppo entusiasta ad esporre quadri - illustrazioni di partico- 
lari aree urbane. In una disposizione simmetrica, lo squilibrio 
e presente in ambedue le parti.

Uzunovski cita i seguenti motivi per la propria attivita plurien
nale in questo campo della pittura:
- la comunicazione con un ingente numero di persone di 
diversi ceti sociali e professioni, per cui il quadro (eseguito 
nella maggior parte dei casi in loco - al'estemo) e iniziatore di 
vari eventi e conversazioni.
Un tale awicinamento con il pubblico durante Fatto di lavoro 
e, piti ancora, una comunicazione aperta con le persone nel 
campo d'azione degli elementi del mezzo pittorico, non sono 
concessi dalle sue azioni di Skopje e nemmeno dai quadri 
astratti.
- la determinazione di attuare nell'arte qualcosa in continue;
- per timore che I'esecuzione di quadri astratti non diventi 
routine, il gioco ritmico e stato trasferito nelle vedute, e 
I'energia accumulata si trasmette piti tardi alle altre opere. 
Spesso succede che i quadri (vedute o opere astratte) siano 
collegati. L'idea per un'opera astratta pud nascere da una 
veduta;



- il lavoro che sta fttori dalla comttnicazione con i sistemi 
istituzionalizzati (musei, gallerie); mostre in piazze pubbliche 
o sul htogo stesso del lavoro. La sensazione del proprio 
intervento nello spazio;
-ana comttnicazione retrograda cite arricchisce.

Alla fine delle annotazioni della conversazione con 
Uzanovski trovo la frase seguente:
- uno spazio nttovo, lontano dalle riflessioni di Skopje; 
alleviamento...

In questo spazio nttovo tutto e come se fosse stato spostato in 
direzione opposta alia stta attivita di Skopje: comttnicazione - 
ermeticita; continuita - discontinuita; routine - esclusivita.

Le opposizioni citate possono venir ampiate: evocazione - 
visione concreta; opera creata con dei prodotti - quadro come 
prodotto; unitezza dell'atto artistico - molteplicita delle 
vedute; ttscire dalle forme artistiche normali - insistere nelle 
forme artistiche riconoscibili, "artificio immoderate" (Argan); 
ecc.

Si ha I'impressione che esistono due mondi, due mondi mitici, 
uno superiore ed uno inferiore. Un mondo pieno di obblighi 
ed tin mondo senza impegni. Due mondi diversi, come spazio 
e come forma. Al di fttori di queste opposizioni esistono due 
punti di contatto - il bisogno di comunicare con le persone ed 
una eventuate loro iniziazione in qualche ativita nel campo 
dell'arte e lavoro nel contesto dell'architettura.

Vi e riconoscibile anche la personalita dell'artista. Essa 
ttnisce tutti gli estremi con la determinazione di presentare, 
raccogliere, esporre la propria attivita come parte di ltd stesso, 
parte della propria creativita artistica. "Creando la non-arte o 
contro-arte, I'artista ancor sempre attua nel campo dell'arte, 
attua in base alia proprie competenze, secondo la propria 
volontd che nessuno pud negargliela..." 3

Questa distinzione rettilinea comincia a curvarsi nel mom
enta iniziale della loro reciproca interferenza. Nella seconda 
meta degli anni Ottanta, a Skopje, Uzunovski incomincia a 
produrre quadri con motivi della Citta Vecchia. In questo 
periodo egli comincia a considerate questi quadri come parte 
della propria biografia d'autore e forse allora gia nasce 
pallida I'idea di qttesta mostra.

Tale approvazione della propria realta, qttesta penetrazione 
nell'infemo, rappresenta probabilmente per Uzunovski tin 
ponte di comttnicazione tra ltd e tutto cid che lo circonda, 
portato com'e non dal desiderio di una qualsiasi, ma di una 
qualunque comttnicazione.

Ormai che e gia stato menzionato tin ponte, non c'e motive, in 
questo momenta,di non attraversarlo, per passare oltre nel 
dolce mondo dei quadri dove le forme artistiche e gli stili 
sono presentati cost riccamente che tutti coloro che amano i 
luoghi dove hanno camminato o che sono in una qualche 
relazione con loro, vorrebbero appenderli alle pareti della 
propria casa.

Dunque, come ho gia superficialmente accennato, di questo 
lato dell'attivita di Uzunovski sono esposte alia mostra le 
opere con motivi dell'isola di Capri e della Citta Vecchia di 
Skopje.

La loro determinazione stilistica non e nettamente definite. 
Uzunovski li cons idem inpressionistici (erano definiti cosi 
anche nel catalogo della mostra del 1992). Si ha pero I'im
pressione che si tratti di tin insieme di luoghi comuni degli 
stili di correnti modeme. Tutti sono in funzione del disegno 

accentuate il cui scopo e una precisa descrizione del motive 
scelto. Nel tnaggior nurnero dei casi lo spazio centrale del 
quadro e bianco, attorno ad esso si distende una cornice 
coloristica che varia in dipendenza del motive prescelto.

Da tutti i quadri emana una calma, purezza, incontroversia 
particolare. Quasi sempre il motive e I'architettura con o 
senza la presenza di figure umane. L'intento del quadro e di 
trasmettere i valori del motive, ovvero di accentuare e rendere 
accettabili tutti i significati che sono tin legame tra il motive 
scelto, i desideri emotivi e le proiezioni dei potenziali ac- 
quirenti. Le persone si legano ai quadri a causa del motive, e 
non del loro valore plastico. Con loro Uzunovski esce dal 
campo limitato della forma, essa e qui semplicemente un 
luogo comune, un luogo comune "artistico", realmente irrile- 
vante e succtibe a moltiplicazioni. Il valore, qual'esso sia, 
dovunque sia, e esposto all’ironia, un'ironia forse un po' 
malinconica.

Lazo Plavevski

1 Giulio Carlo Argan, Saggi sull’arte moderna, ed. Belgrade, Nolit, 
1982, pg. 223

- Pavao Vuk-Pavlovic, Creativity ed estetica di inuseo, ed. Skopje, 
Meta Fomin, 1994, pgg. 73 - 74

3 G. C. Argan, Op. cit , pg. 225



Сликите на Симон Узуновски, работени во тради- 
цијата на апстрактниот експресионизам, групирани 
во хетерогена постановка (инсталации, комер- 
цијални "туристички” пејсажи), покрај хуморната 
страна која може да се протолкува како иекил- 
хајдовска двојност (каде што тивкиот ведутист на аз- 
урни позадини се претвора во вехементен "експре- 
сионист"), се наметнуваат како смислена пуерилна 
провокапија која го ослободува авторот од одговор- 
ност пред построгото пресудување, поради 
неспоивите разновидности на проседсата а во име на 
широчината на творечките интереси.

Во своите апстрактни ликовни формулации, 
Узуновски ни предочува цела низа појави: дела co 
траги на акционото и гестуалното сликарство. ап- 
страктниот експресионизам, до остварувањата на 
лирската и асопијативната апстракција, потврдувајќи 
ја co roi не само динамиката на интересите и 
зафатите, туку и одликите на номадското однссува/вс 

(патување по трагите на сопствените мечтаења 
и во самото сликарство), што беше толку 
карактеристично во изминатата декада Тоа враќање 
кон историските стилеми е од интуитивен карактер, 
повеќе се врзува за генетичко сеќавање на сликар- 
ската пракса, одошто е мехапички однадвор одре- 
дено како став кон минатото. Во евокацијата не сс 
повикува иа строгите закони на сликањето кое е 
детерминирано co иормативна формалистичка 
естетика, туку иапротив, нагласува иеобврзувачки и 
"етички полесен одиос кон работата" од кој 
всушност произлегува задоволството на чистото 
творење. Преовладува "играчкиот гест на изразот", 
неогггеретен co формална доработка и co духот на 
финеста, co кој авторот ја регистрира внатрешната 
емоција. Потегот или, почесто, замавот е манифести- 
ран co силен гест кој се одвојува од пспосредната 
контрола, создавајќи впечаток па неорганизирано 

сликарско поле. За тоа придонесува и неинтенцион- 
алната обработка на сликата: сите податоци 
егалатистички се предочени без "хиерархичноста на 
периферијата".

Овие слики не ја демонстрираат изградената 
ликовна култура, туку свежината на неочекуваното 
откритие на силата на хетерогените споеви, во сиро- 
воста, во силовитоста. Узуновски Ја докажува само- 
доволноста на ”елан витал” и неговито постоење "по 
себе’оголеи витализам кој не ја обликува поракага 
ниту пак нсшто негира. Редукцијата на изразните 
елементи на комуникацијата co реалноста, го 
поттикнува внатрешниот, интимниот говор, co кој 
духовната енергија ја преточува во пулсација на 
сликаната површина.

Кај Узуновски, ослободен од декларираната 
содржина, се среќаваме co чиста сликарска 
изразност, каде е важен гестот и хроматската суп- 
станца. Тука е содржапа и можноста за именување на 
"предиоминалната", "предобјектната” состојба.

Во сликите работсни во духот на асоцијативната ап- 
стракција воочлива с алузијата на пејсажот. Секако 
дека не се работи за дирехгни визуелни податоци на 
сликарот кој стои пред природата, туку за едно 
транспонирано и згуснато чувство. Тоа е оној 
момент кој на делата им придава одредена 
метафоричност, co што тие се издвојуваат од rope 
споменатите. Иако содржина на сликата е и самата 
креација, можс да воочиме и едно од темелните 
сликарски настојувања. Тоа е создавањето на 
илузија на просторот. Просторот е длабина, пат и 
движење од згуснатото кон прозрачното. Секоја 
слика co својот интезитет носи субјективна нијанса 
и варијација на просторот. Сликарска метода co која 
таа илузија се остварува, е постапката co која поин- 
тензивните и посилните бои преоѓаат во посветли во 
еден оддалечен хоризонт. Зчакови на пределот, како 
условна архитектопска кулиса, се помошни средства 
во изразот на длабинската димензија и се прелеваат 
во сплет иа споитаии потези на четката чија острииа 
и мекост ја творат просторната димензија.

Узуиовски покажува дека и без сликарска педан- 
терија и безскрупулозност пред извелбата, може да 
се дејствува no мерка на спонтаната скспресија. 
Впрочем, важно е случувањето.

Мирослав Поповиќ
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The paintings of Simon Uzinovski were accomplished in the 
tradition of abstract expressionism and have been grouped 
into a heterogeneous set (installations, commercial ",tourist" 
landscapes). Having also their humorous side (recognized 
through a Jekyll-Hyde duality where the quiet cityscape maker 
turns into a vehement "expressionist") they are imposed on us 
as a thought-out puerile provocation which releases the 
author from the responsibility of a quite demanding judgment. 
This is due to the incompatible differences in the procedures 
and the breadth of the creative interests.

In his abstract artistic formulations, Uzunovski shows a 
whole line of phenomena: from vague hints of action and 
gestural painting the abstract expressionism up to the 
fulfillment of a lyric and associative abstraction. He thus 
confirms not only the dynamics of his interests and endeavors, 
but also a characteristic of nomadic behaviour (traveling 
along the traces of his own fantasies in his painting), which 
was typical for him in the past decade. His invocation of 
historic styles is of an intuitive kind and is more related to the 
genetic memories of the painting practice than to a mechani
cal, externally defined attitude towards the past. In his 
evocation he does not refer to the rigid laws of painting deter
mined by normative, formal aesthetics, but rather he empha
sizes the casual and "ethically easier approach to the work”, 
which actually generates the enjoyment of pure creation.

The prevailing "playful gesture of expression", unimpeded by 
formal fulfillment or by the spirit of finesse, helps the author 
recognize his internal emotion. The stroke, and, more often, 
the swing are provided with a strong gesture which slips out of 
control, giving the impression of a disorganized painting field. 
This is supported by the unintentional processing of the paint
ing: the data are evenly displayed, with no "hierarchy towards 
the margins".

These paintings do not demonstrate a distinguished artistic 
culture but the freshness of a sudden discovery released 

through the strength of heterogeneous junctions, rawness, and 
fierceness. Uzunovski proves the self-sufficiency of an "elan 
vital" and its existence "in itself, offering bare vitality which 
neither shapes the message nor denies it. The reduction of the 
means of expression in communicating with reality arouses 
the inner, intimate speech which turns spiritual energy into a 
pulsation on the painted surface.

We encounter a pure painting expressiveness, unrestrained by 
the declared contents, where the important things are the 
gesture and the chromatic substance. The possibility also 
exists of labeling the "prenominaT, the "pre-object" state.

An allusion to the landscape is apparent in the paintings per
formed in the spirit of the associative abstraction. This is not 
a result of the visual information acquired by the painter who 
stands before nature, but of transposed and dense feelings. 
That is the moment which present the works of art with 
certain metaphor, which distinguishes them from the dfore - 
mentioned. One of the painter's basic tasks, obvious from im
plementing the process of creation into the subject of the 
painting, is creating an illusion of space.

Space is a depth, a path, a movement from the dense towards 
the transparent. Each painting bears the personal nuance and 
variation of space within its intensity. This illusion is achieved 
by a process of turning the more intense and stronger colours 
into lighter ones in a distant horizon. The marks of the 
surroundings, as a conditional architectural set, are the sup
porting devices in expressing the depth dimension by merging 
into a set of spontaneous brush strokes, whose sharpness or 
softness produce the space extension.

Uzunovski shows that a lack of painter's pedantry and 
scruples for the performance do not prevent him from working 
in accordance with spontaneous expression. However, the 
only thing that matters is the event.

Miroslav Popovic



I quadri di Simon Uzunovski, eseguiti nella tradizione 
dell'espressionismo astratto, raggruppad in un'impostazione 
eterogenea (installazioni, paesagi "turistici” commerciabili), 
accanto al lato umoristico che potrebbe definirsi come doppi- 
ezza di "Jackill-Hyde" (dove il vedutista silenzioso di sfondi 
azzurri si trasforma in un veemente "espressionista"), ci si im- 
pongono come una ponderata provocazione puerile die libera 
I'autore della sua responsabilita di fronte ad un giudizio pii'i 
severe, a causa delle diversitd incompatibili dei precedenti ed 
in nome dell'ampiezza degli interessi creativi.

Nelle sue astratte fonnulazioni figurative Uzunovski ci fa 
vedere tutta una serie di fenomeni: opere con impronte della 
pittura d'azione e di gesti, I'espressionismo astratto, sino alle 
realizzazioni dell'astrazione lirica ed associativa, confer- 
mando cost non soltanto la dinamica degli interessi e degli 
atti, ma anche le virtu di un comportamento nomade 
(viaggio sidle ali della propria fantasia e nella pittura stessa), 
cost caratteristico del decennio passato. Questo ritorno ai 
dilemi storici e di carattere intuitive e si ricollega alle 
reminiscenze genetidie della pratica pittorica, piii di quanto 
non sia un fattore meccanicamente definite dall'esterno come 
atteggiamento verso ilo passato. Nelle evocazioni egli non si 
rivolge alle leggi austere della pittura determinate da un'estet- 
ica normativa formalistica, ma al contrario, mette in evidenza 
un rapporto non obbligatorio, "eticamente piii facile" con il 
lavoro dal quale, alia fine, derive il godimento della creazi- 
one pura.

Prevale la "giocosa gestualita dell'espressione", sgravata della 
rifinitura formale e con un senso per la finezza, per mezzo 
della quale I'autore registra le emozioni intime. Il tratto, o piii 
spesso il gesto della mano si manifesto con una potente 
gestualita che sfugge al controllo diretto, dando I'impressione 
di un campo di pittura inorganizzata. A cio contribuisce 
anche I’elaborazione preterintenzionale dei quadri: tutti i dati 
eguaglianti sono messi in evidenza senza una "gerarchia di 
periferia".

Questi quadri non dimostrano una cultura figurativa di eru- 
dizione, bensi la freschezza di un'improvvisa scoperta delle 
forze dei nessi eterogenei, nella loro rudezza, potenza.
Uzunovski dimostra I'autosufficienza dello "slancio vitale" e 
la sua esistenza "di per se", un vitalismo denudato che non 
modella il messaggio e nemmeno qualcosa nega. La riduzione 
degli elementi espressivi della comunicazione con la re alt a 
stimola il linguaggio intemo, intimo,-con il quale I'energia 
spirituale si trasforma in pulsazioni della superficie dipinta.

Uzunovski, libero del contenuto dichiarato, dimostra 
un'espressivita artistica pura ove I'importante e il gesto e la 
sostanza cromatica. Vi e compresa anche la possibilitd di dar 
nome ad una situazione "predominante”, "preoggettiva".

Nei quadri attuati nello spirito dell'astrazione associativa e 
evidente un’allusione del paesaggio.Indubbiatnente non si 
tratta di diretti dati visuali del pittore che sta innanzi alia 
natura, bensi di una sensazione traslata e concentrata. Questo 
e il momenta che dona alle sue opere una particolarita 
metaforica, per cui esse si distinguono da quelle accennate 
piii sopra. Anche se il contenuto del quadro ѓ la creazione 
stessa, e possiblile notarvi una delle fondamentali tendenze 
pittoriche. Si tratta dell'attuazione dell'illusione dello spazio.

Lo spazio e profondita, sentiero e moto dal denso al traspar- 
ente. Nella sua intensitd ogni quadro porta in se una sfutna- 
tura soggettiva e una variazione dello spazio. Il metodo 
pittorico con il quale si ottiene una tale illusione e il processo 
in cui I colori phi intensi e forti cangiano in toni piii chiari di 
un orizzonte lontano. Le tracce di un paesagio, come di una 
quinta architettonica condizionale, sono i mezzi ausiliari 
dell'espressione della dimensione di profondita e si fondono 
in un fascia di tratti spontanei del pennello la cui rigidezza e 
morbidezza creano la dimensione di spaziosita.

Uzunovski dimostra che anche senza la pignoleria pittorica e 
senza la meticolositd prima dell'inizio del lavoro si pud creare 
su misura di un'espressione spontanea. Alfine, I'importante e 
che qualcosa accada.

Miroslav Popovic
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Бојс: ”По мое мислење, скулптурата денес прет- 
ставува поим кој не се сфаќа доволно длабоко. 
Многуте претстави за скулптурата се се уште одре- 
дени од надворешните влијанија. Тоа, на пример, не 
беше случај во старите епохи; да ја земеме грчката, 
каде што скулптурата го изразувала целиот човек, 
каде што грчкиот човек co помош на скулгггурага го 
градел сопственото тело, кадс што скулптурата не 
била обична потреба за дскорација, туку пример, 
модел, слика водитслка за она што Гркот го замис- 
лувал како човсчки облик, како склоп на човек каков 
што тој би можел да биде.

Прашање: Значи никаква естетска склоност, про- 
фесоре Бојс?

Бојс: Естетската страна, по мое мислење, е поставена 
сосем погрешно, ако се интерпретира така површно 
да се нагласува нејзиниот украсен и декоративен 
карактер. Се разбира, при секое сериозно вајарско 
дело, естетската вредност доаѓа сосема природно 
сама од себе; да ја земеме како пример грчката 
скулптура. Скулптурата има вредност само тогаш 
кога работи на развитокот на човечката свест. Сакам 
да кажам дека развитокот на човековата свест сам по 
себе е веќе еден скулпторски процес”. 1

И покрај тоа што оваа изложба нема претензии кон 
еден ретроспективен преглед на творештвото на Си- 
мон Узуновски, сепак од неколку причини таквиот 
приод кон неговото дело самиот се наметнува. 
Гледано од денешната перспектива, може да ни се 
причини навистина чудно што беше потребно да 
изминат десет години од едно, навистина не така 
континуирано и богато по продукција, но во секој 
случај исклучително творештво, за да конечно 
проработи нашата критичка свест. Од една страна, 
причините за ваквиот однос можеме да ги бараме и 
наоѓаме во самиот карактер на неговото дело, коешто 

на прв поглед нс спаѓа во конвенционалните форми 
на ликовно или пластично изразуван>е, при што 
употребата на невообичаените материјали и осо- 
бените просторни решенија го доведуваат во 
искушение не само нашиот установен критички и 
рецептивен инструментариум, туку и општо 
прифатените вредносни судови при одредувањето 
на едно дело. Од друга страна пак, колку и да сме 
свесни или поточно информирани за искуствата и 
сознанијата на авангардните движења во пос- 
ледните две и повеќе децении ("минималната 
уметност", "сиромашната уметност", "амбиенталната 
уметност" итн.), сепак во крајна линија овие 
искуства во македонската современа уметност не го 
доживеаа својот процут, освен во неколку ин- 
цидентни појавувања (како што покажа и 
неодамнешната изложба во овој ист простор 2), по- 
ради што конечно и изостанаа вистинските 
емпириски доживувања и сознанија.

Гледани во сета своја разновидност и комплексност, 
од почетокот па до денес, наклонети сме резултатите 
на творечките напори на Узуновски да ги окарактер- 
изираме како — скулпторски. Честите прибегнувања 
кон крајно воопштените терминолошки одредувања 
на карактерот на одредени неконвенционални 
манифестирања како на пример "интервенции во 
простор” или "пластични интервенции во простор” 
(и покрај нивната оправданост во одредени случаи), 
го замаглуваат нормалниот пристап кон делото, 
означувајќи притоа "нешто друго” или нешто кон 
што допрва треба да изградиме свој став или однос, 
маргинализирајќи го на тој начин делото на авторот. 
Меѓутоа, веќе од ready-made предметите на Дишан 
или Ман Реј па до Бојсовиот универзален концепт на 
социјална скулптура, овој поим ги проширува 
границите на своето значење над вообичаениот 
третман на скулпторски материјал, маса и волумен, 
форма и композиција итн. Преминувајќи во употреба 
на секојдневни, природни или артифициелни, 
трајни или менливи материјали или предмети, 
скулптурата добива една сосема нова димензија, 
поместувајќи ја функцијата од "произведен” 
уметнички предмет што содржи одредени утврдени 
естетски конотации и кодови, на предмет или 
материјал што во својата реална и физичка даденост 
нема да биде пренесувач на одредени симболички 
или формални значења по пат на создавање илузија, 
туку посредник во ослободувањето на идејата и сен- 
зибилитетот на уметникот.
Ваквиот, крајно неформален пристап кон



Грмушка, 1984
селотејп, јаже, хартија и жица
(амбиент изведен во Домот на младите "25 мај" во Скопје)
Bush, 1984
adhesive tape, rope, paper and wire
(ambience perfonned in the Youth Center "25th of May" in Skopje)
Arbusto, 1984
nastro adesivo, corda, carta e filo di ferro
(ambiente eseguito nella Casa della Gioventii "25 Maggio")



Вир, 1985
јаже, пластика, хартија и бетон
(интервенција во простор изведена во Домот на младите "25 мај" во Скопје)
Whirlpool, 1985
rope, plastic, paper and concrete
(ambiance rearrangement performed in the Youth Center "25th of May" in Skopje)
Pozza, 1985
corda, plaslica, carta e cemento annato
(intervento nello spazio eseguito nella Casa della Gioventil "25 Maggio")



уметничкото дело, доследно е спроведено во 
творештвото на Узуновски. Во периодот 1974 — 76 тој 
создава две серии на творби, кои гледани во кон- 
текст на подоцнежните дела, можат да се толкуваат 
како своевидна лабораториска обработка и 
искуствен опит co материјалот. Првата серија дела 

се состои од единаесет идентично изведени топки од 
густо намотана леплива лента - селотејп, наречени 
"Тркалајки". Втората серија од шест дела, работени 
во ист материјал, така што co редење на меѓусебно 
споени исти по должина ленти селотејп, нанесени во 
повеке слоеви, се добива една правоаголна, 
таблоидна, форма, уметникот ја нарекува "Предели”. 
Овие творби, настанати како плод иа еден спонтан 
предизвик од особеностите на материјалот, а не 
претходно конципиран приод. на извесен начин ги 
содржат cure понатамошни дела на авторот. Во таа 
смисла "Трклајките” и "Пределите” можат да се 
гледаат како интуитивно создавање на еден артефакт 
или една примарна форма од која во понатамошната 
разработка ќе се добиваат нови можности за осло- 
бодување на затворената енергија во уметникот. 
Според тоа, уметникот не се стреми кон редуцирање 
на формата се до нејзииата гола, физичка егзис- 
тентност (како во "минималната уметност"), туку, 
напротив, тргнува во спротивииот, логичен правец 
на создаван>е или креација.

Надоврзувајќи се на "Пределите", во 1976 г. 
Узуновски создава уште една серија од три мошне 
интересни дела, наречени ’Таличица", "Пиргон” и 
"Езеро”. Но, веќе во овие дела е приметен еден 
поинаков приод кон делото, различен од потполно 
спонтаниот карактер на претходнитс творби. 
Најнапред, се забележува промената на материјалот, 
имено тој во овие три дела користи готови (полуфаб- 
рикати) дрвени правоаголни табли, врз кои на 
различен начин интервенира co пластични црева 
или кеси - иа пример во "Пиргон", таблата по 
средина е засечена во еден благо извиткан меан- 
дрест облик, а во процепот по целата должина е 
поставено пластично црево. Од друга страна овие 
дела веќе го назначуваат авторовиот личен однос кон 
делото, што ќе се провлекува низ сите иегови 
творби. За разлика од првите две серии, авторот 
повеќе не ја следи апстрактноста на универзалните 
геометриски форми, туку co директни иазнаки на 
идејата се стреми кон конкретизирање на значењата; 
во "Пиргон" извитканата форма на цревото упатува 
на една минимално назиачена силуета на 
доживеаниот предел, од Преспанското езеро, или во 

делото "Езеро”, што се состои од една истоветна 
дрвена табла на која се обесени повеќе пластични 
кеси co вода, наполенти од Преспанското езеро, 
авторот изведува еден речиси ритуален чин во 
материјализацијата на идејата. Создавајќи co 
"Галичица", "Пиргон" и "Езеро” една комплексна 
референција кон лично доживеаниот конкретен 
предел, авторот понатаму постојано ќе се служи co 
автобиографски елементи, co стремеж кон 
остварување на еден личен мит, на една "индивиду- 
ална митологија".

Во март 1977 и мај 1978 година, Узуновски создава 
две дела кои во извесна смисла ја повторуваат замис- 
лата од "Галичица” и "Езеро”. Првото дело, повторно 
наречено ’Таличица”, беше составено од 
многубројни листови новинска хартија, споени co 
кратки парчиња селотејп. Целата оваа голема пра- 
воаголна површина од новинска хартија, растегната 
co помош на јажиња, беше пуштена слободно да 
виси над аулата на Филозофскиот факултет во 
Скопје. Применувајќи ја истата постапка, во 1978 нас- 
тануваат "Пелистерски очи"; за разлика од пре- 
тходното дело, површината на новинската хартија 
сега има овална форма, споена овојпат co долги 
ленти на селотејп и водорамно поставена (во истиот 
простор). Преку употребата на новинската хартија и 
начинот на спојуван>е co селотејпот, видливо е 

авторовото нагласување на текстурата на материја- 
лот и експресивноста на потегот (co селотејпот), што 
во суштина значи комбинирање на конкретната 
пластична содржина co нашата претстава или идеја 
за тоа што содржи поимот езеро или планина (маса и 
волумен, дрвја или бранови итн.).

Во текот на овие неколку години, паралелно co рабо- 
тата врз овие два проекта (можеби најрационални во 
целото негово творештво и co одреден концепциски 
период), Узуновски продолжува да создава дела во 
материјалот co кој и започна да твори. Во допирот co 
овој материјал, авторот има можност за една поин- 
туитивна и спонтана експресија, блиска на неговиот 
сензибилитет. Така во овој за него иајплоден пе- 
риод, тој изработува повсќе цртежи (или колажи) co 
селотејп, како и една серија скулптури изведени co 
нанесувањс или обвиткување на селотсјпот врз, или 
околу стаклени и плексиглас плочи ("Грмушка”, 
"Лозје", серија птици "Пеликан”, "Лет" и ”Лет // ' 
"Јасики”, "Јадици”). Меморираните детали, зар- 
обени во еден посебен миг на уметниковото 
расположение и врежаии во неговата свест, го 



доживуваат повторното ослободување во допирот co 
материјалот кој овозможува една моментна гесту- 
ална експресија.

Ако претходната група дела го имаше својот зачеток 
во првите "Предсли”, оваа група дела е содржана 
веќе во "Тркалајките". На тој начин, иастанувањето 
на творбите на Узуновски, се чини има еден свој 
внатрешен дијалектички развиток во процесот од ар- 
хетипското, примордијалното отелотворување на 
претставата.

"Пат за Волкодери" е насловот на делото врз кое 
авторот започна да работи пред повеќе од два 
месецадавајќи му го конечниот облик на 
отворањето на оваа негова самостојна изложба. 
Завземајќи една просторија во Домот иа младите, 
интенцијата на Узуновски е да изгради, во еден 
подолг процес на работа, амбиент или едно 
"окружие" од хартија селотејп, јажиња, метал итн. 
Всушност, како и во "Галичица" и "Пелистерски 
очи", кои претставуваа амбиентална разработка на 
"пределите", така и во овој случај "Пат за Волкодери” 
значи сублимирање на искуствата доживеани низ 
изведбата на делото co стакло и селотејп. Затоа 
повторно се сретнуваме co ’Трмушката", "Лозјето", 
"Јадицата" итн., но сега просторно организирани и 
меѓусебно поврзани во дадениот амбиент, co што 
"Пат за Волкодери”, на извесен начин, добива и една 
нота на поетска нарација.

Согледано во целост, творештвото на Узуновски 
свесно или би рекол несвесно воспоставува извесни 
релации, во најширока смисла, co поставангардните 
движења од средината на 70-те години, кога на 
иитернационален план започнаа да се сумираат 
разновидните искуства од бројните авангардни 
струења на претходната и истата депенија. Струења 
што имаа за цел да ја преиспитаат и целта на 
уметноста во општествени рамки, како и изразените 
можности на самата уметност. На тој начин, кон- 
венциоиалните јазични бариери во уметничкиот 
израз беа во потполност пробиени, co што уметникот 
доби потполна слобода во изнаоѓањето на личниот 
сензибилитет и воспоставувањето на релации co 
општеството, природата итн. Во таа смисла, појавата 
на Симон Узуновски завзема едно посебно место во 
развитокот на совремеиата македонска уметност. За 
него уметничкото дело не е оптеретено од 
академските специјализирани знаења, како што не 
претендира ни кон создавање дело кое го носи не- 

допирливиот ореол на ”свет” предмет, наменет за 
галериски или музејски простор. Неговото дело ја 
руши границата помеѓу уметникот и гледачот како 
пасивен рецептор, давајќи му напротив улога на 
активен учесник во креирањето 4 и откривањето. Тој 
делото не го создава мислејќи на вечноста и 
бесмртноста, туку на ефемерноста, минливоста на 
менталните и природните процеси. Во просторните 
решенија, тој постојано тежнее да создаде ком- 
плексен амбиент co јасни референции кон природна 
околина co сета своја мистерија и предизвик за 
откривање, бидејќи, смета тој, ние длабоко во себе и 
покрај нашата урбанизирана и технолошка изолира- 
ност, се уште не сме го изгубиле тоа чувство. *

Зоран Петровски

* Текстот е преземен од каталоготза самостојната изложба на 
Симон Узуновски во Домот на младите "25 Мај" во Скопје во 
април 1984 година

1 Jozef Војѕ, Likovne sveske 6, Univerzitet umetnosti u Beogradu, 1980
2 Каталог за изложбата ”Нови појави во македонската ликовна 

уметност во последната деценија", автор Владимир 
Величковскц Дом на младите "25 Мај", Скопје, јануари- 
февруари 1984

3 Од средината на јануари 1984, при отворањето на изложбата 
"Нови појави во македонската ликовна уметност во 
последната деценија”.

4 Специфичните особини на селотеипот, co кој Узуновски 
најчесто твори, претставуваат вистински предизвик од оној 
момент кога уметникот го одвојува од вообичаениот 
контекст, или поточно од нашата претстава за неговата 
утилитарна функција Затоа езначајнода се нагласи и 
настануваието на една интересна творба, создадена за време 
на амбиенталната изведба на "Галичица" во 1977 година во 
аулата на Филозофскиот факултет во Скопј е. Изведбата на ова 
дело всушност беше резултат на еден колективен чиц на 
едно интензивно дружење во кое зедоа учество поширокиот 
круг пријатели на авторот, студентите, па дури и некои од 
вработените на Факултетот. Во часовитена одмор, во текотна 
неколкудневната работа, доаѓаше до спонтано создавање на 
творби од самите учесници. Така настануваа најразновидни 
дела од селотеип и различни отфрлени предмети најдени 
наоколу. На крајотсите овие творби (претходно 
документирани) авторот ги спои, обвиткувајќи ги co 
селотејп, во една "ТркалајкаНо, во една спонтана 
интервенција врз оваа топка, од страна на еден од 
присутните, co натамошно намотување на селотеид
”Тркалајката” се претвори во една извонредно експресивна 
фигура co антропоморфна форма, наречена "Марија”. 
Толкувајќи го овој колективен чин, не би размислувал за 
социјализацијата и демократизацијата на уметноста, туку би 
го нагласил иницираното креативно (несвесно) 
ослободувањс, или оној моментна игра, тој лудички 
елемент од кој конечно и започнува уметничката креација.



33. Марија, 1976
повеќе асамблажи од различен материјал обвиени co селотејп, 40 х 15 х 20
Maria, 1976
several assemblages from various materials wrapped with adhesive tape, 40 x 15 x 20
Maria, 1976
diversi complessi di materiali vari avvolti nel nestro adesivo, 40 x 15 x 20



41. Птица, 1976
селотејп на стакло, 50 х 70
A Bird, 1976
adhesive tape on glass, 50 x 70
Uccello, 1976
nastro adesivo su vetro, 50 x 70



Beuys: "In my opinion, sculpture is not understood thoroughly 
enough today. Numerous images of sculpture are still defined 
by external influences. It was not the case in Antiquity. For ex
ample, in Greek culture the sculpture expressed man as a 
whole; the Greek man shaped his body following the example 
of the sculpture; the sculpture was not only a need for 
decoration, but also an example, a model that illustrated how 
the Greeks ienvisaged the human structure they could acquire.

Question : So, no aesthetic preferences, professor Beuys?

Beuys: In my opinion, the aesthetic aspect is completely 
wrongly established if it is interpreted as superficially as to 
emphasize its decorative and ornamental character. Of 
course, each aspiring sculptural art work acquires its aesthetic 
value naturally, by itself. For example, in the ancient Greek 
culture a sculpture was evaluated through its influence on the 
development of the human conscience. What I want to say is 
that the development of the human conscience is itself a 
sculptural process." 1

Although this exhibition did not intend offer a retrospective 
view of the works of Simon Uzunovski, several reasons 
encouraged such an idea. Looking at it from the present point 
of view it seems rather strange that after ten years of not 
always continuous and productive, but, however, remarkable 
work, our critical conscience finally woke up. On one hand, 
the reasons for such an attitude could be looked for and 
found in the mere character of his works which, at first sight, 
do not fit into the conventional forms of the fine art or 
sculptural ways of expression, where the appliance of unusual 
materials and the specific ambiental arrangements tempt not 
only our established critical and receptive instmmentarium, 
but also the generally accepted value judgments in approach
ing a work of art. On the other hand, in spite of being aware 
or well informed of the occurrences and the achievements in 
the Avant garde movements in the past two decades (Minimal 
Art, Arte Povera, Ambiental Art), the Macedonian contempo

rary art experienced no evolution within these movements, 
with the exception of some incidental appearances (as con
firmed by a recent exhibition in this showroom 2 ). This fact 
caused the absence of real empirical sensations and appre
hensions.

Considering the creative efforts of Uzunovski through their di
versity and complexity, from the beginning to the present, we 
are preferring to label them sculptures. The frequent use of ex
tremely generalized terminological determination of certain 
unconventional events, such as "Ambiance arranging", or 
"Plastic ambiance arranging" (in spite of their appropriateness 
in certain cases) impedes the normal approach to the work of 
art, denoting "something else" or something towards which we 
have not yet established an attitude in consequence, the 
author's work is confined by margins. However, from the 
ready -modes by Duchamp or Man Ray to the Beuys' universal 
concept of the social sculpture, this term expanded the 
boundaries of its meaning beyond the usual treatment of the 
sculpting material, mass and volume, form and composition 
etc. The use of everyday, natural or artificial, permanent or 
temporary materials or objects provides the sculpture with a 
completely new dimension, turning its function from a "pro
duced" work of art that holds some determined aesthetic 
connotations and codes into an object or material that by its 
actual and physical definition would not transmit, by creating 
illusion, some symbolic or formal meanings, but would 
mediate the artist's idea and sensibility.

This extremely informal approach to the work of art, is, in a 
consistent way, achieved in the works of Uzunovski. During 
1974-76 he created two series of works which, from the aspect 
of his later works, could be interpreted as a sort of laboratory 
processing and empirical testing on the material The first 
series, consisting of eleven identically executed balls made 
from densely wrapped adhesive tape, was named "Rolling
balls" ("Trkalajki"). The second series, consisting of six pieces 
made from the same material where a rectangular, tabloid 
shape was acquired by ordering mutually attached, equal 
pieces of adhesive tape, was named "Countryside" (".Predeli"). 
This approach, the result of a spontaneous challenge by the 
properties of the material and not the outcome of the 
previous work, permeates somehow trough further works of 
this author. So, the "Rollingballs" and the "Countryside" 
could be perceived either as an intuitive creation of an 
artifact, or as a primary form, which, in the course of further 
development, offered new possibilities for releasing the energy 
captured inside the artist. Therefore, the artist tends not to 
reduce the form to its bare, physical existence (like in the 
Minimal Art), but, on the contrary, to take the opposite logical 
direction of creation.



In 1976, following the "Countryside", Uzunovski created an
other series of three very interesting works, called "Gali- 
chitsa", "Pirgon" and "The Lake" ("Ezero"). These creations 
showed a slightly altered approach to the work of art, differ
ing from the entirely spontaneous character of his previous 
works. The most prominent difference was the change of the 
applied material These three pieces were made of industri
ally produced goods: plastic hoses or bags affixed to rectan
gular wooden boards. In "Pirgon", for example, the board 
was notched in the middle with a slightly curved, meander
shaped groove and a plastic hose was laid along this rut. 
These works illustrated the author's personal approach to the 
work which is traceable throughout his further creations. In 
these series the author did not follow the abstractness of the 
universal geometric forms but insisted on giving shape to 
these meanings by direct references to the idea. In "Pirgon" 
the curved shape of the hose led to a delicately indicated 
silhouette of the experienced surrounding - the Prespa Lake, 
while in "The Lake", which was made of several plastic bags 
filled with Prespa Lake water and hung upon a wooden 
board, the author performed a kind of a ritual in materializ
ing the idea. "Galichitsa", "Pirgon" and "The Lake" offered a 
complex personal reference to the surroune.:ngs he experi
enced, which, later on, led to the author's constant appliance 
of autobiographic elements. This tended to create a myth of 
his own, an "individual mythology".

In March 1977 and May 1978 Uzunovski completed two as
semblages, which, in a way, repeated the idea of "Galichitsa" 
and the "Lake". The first of them, also called "Galichitsa", 
was made from sheets of newspaper held together by small 
pieces of adhesive tape. This huge rectangular item, made 
from newspaper, was stretched on ropes and hung loosely in 
the atrium of the Faculty of Philosophy in Skopje. In 1978, 
applying the same procedure, Uzunovski created "Pelister 
Eyes". This time the paper was oval-shaped, the sheets were 
fixed together by long pieces of adhesive tape and the 
creation was posted horizontally (in the same ambiance). 
The application of newspaper and the way of attaching it by 
means of adhesive tape revealed the author's emphasis on 
the texture of the material and the expressiveness of the stroke 
(the adhesive tape). In essence, he combined a defined 
sculpted item with our images or ideas of what the concepts 
"lake" or "mountain" consist of (mass and volume, trees or 
waves, etc.).

In the course of the past few years, alongside his work on the 
afore mentioned projects (which are, probably, the most ra
tional of all his works and which bear a certain conceptual 
approach), Uzunovski went on with other work using the 
very material which he began with. Contact with this material 

offered the author an opportunity for a more intuitive and 
spontaneous expression in tune with his sensibilities. In this 
period, which is considered to be his most productive one, he 
produced drawings (or collages) made from adhesive tape 
and a series of sculptures achieved by laying or wrapping 
adhesive tape over or around glass and plexiglas plates 
("Bush”, "Vineyard", a series of birds, "Pelican", "Flight" and 
"Flight Г, "Aspens", "Fishing Hooks"). The memorized details, 
captured in a particular moment of the artist's mood and 
carved into his conscience, face their re-liberation when 
touching the material that enables instantaneous expression.

If the first set of works is considered to have been conceived 
in the first "Countryside", this set of works is already incorpo
rated into the "Rollingballs". Consequently, the process of 
creation with Uzunovski seems to have an internal dialectical 
development from the archetypal, primordial embodiment of 
the image.

"A Road to Volkoderi" is the name of the project the author 
began working on more than two months ago 3, and which 
was gwen its final touch at the opening of his one-man exhibi
tion. Occupying a room in the "Youth Center", the intention of 
Uzunovski was to create an ambiance or a "surrounding' 
made of paper, adhesive tape, ropes, metal, etc. in the course 
of a longer process of work In fact, "Galichitsa" and "Pelister 
Eyes" were an ambiental elaboration of the "Countryside", 
while "A Road to Volkoderi" indicated the sublimation of the 
feelings experienced during executing the object in glass and 
adhesive tape. Therefore we are, once again, encountering the 
"Bush", the "Vineyard", the "Fishing Hook" etc., but this time 
we find them organized in the ambiance and mutually related 
to that medium, which presents "A Road to Volkoderi" with a 
specific tone of poetic narration.

Considered as a whole, the works of Simon Uzunovski inten
tionally, or I could say unintentionally, established certain 
relations, in the broadest sense of that word, with the Post
Avant garde movements from the mid 1970s. At this time the 
numerous Avant garde trends of the previous and current 
decade were being summarized on an international level. 
These trends tried to reestablish the aim of art within society, 
nature etc. Consequently, the occurrence of Simon Uzunovski 
is of special significance in the development of Contemporary 
Macedonian art. He neither charges a work of art with spe
cialized, academic knowledge, nor creates works that would 
support the halo of a "sacred" object meant only for galleries 
or museums. His works eliminate the barrier between the 
artist and the spectator as a passive receptor, presenting the 
latter with a role of an active participant in creation 4 and 
discovery. He does not create his art works with reference to



36. Асамблаж, 1976
селотејп, пластика. 20 х 20 х 20
Assemblage, 1976
adhesive tape, plastics, 20 x 20 x 20
Complesso, 1976
nestro adesivo, plastica, 20 x 20 x 20



59. Галичица, 1976
дрво и пластика, 90 х 200
Galichitsa, 1976
wood and plastics, 90 x 200
Galicica, 1976
legno e plastica, 90 x 200

60. Преспа, 1976
дрво, пластика и вода. 90 х 200
Prespa, 1976
wood, plastics and water, 90x 200
Prespa, 1976
legno, plastica, acqtta, 90x 200 



eternity and immortality but to the ephemeral and fie tempo
rary aspects oj mental and natural processes. In his ambien- 
tal arrangements he tends always to create a complex milieu 
with obvious references to the natural environment with all its 
mystery and challenge to be discovered. In his opinion, we are 
still nourishing that feeling deep inside ourselves in spite of 
our technological and urban isolation.*

Zoran Petrovski

* This essay was reprinted from the catalogue for the one man 
exhibition of Simon Uzunovski in the Youth center "25th of May" in 
Skopje, in April 1984

1 Joseph Beuys, Likovne sveske 6, Univerzitet umetnosti u 
Beogradu, 1980

2 Catalogue for the exhibition "New Phenomena in the 

Macedonian Fine Art in the Past Decade", author Vladimir 
Velichkovski, Youth Center "25th of May", Skopje, January 
— February 1984

3 From the mid January 1984, on the occasion of the opening of 

the exhibition "New Phenomena in the Macedonian Fine An in 
the Past Decade"

4 The specific characteristics of the adhesive tape, which is the 
material most frequently used by Uzunovski, are a real challenge 
fonn the moment what the anist disengages it from the usual 
context, i.e. from our concept of its practical function. That is 
why it is important to point out the creation of an interesting 
object, realized during in the ambiance show "Galichitca" in 
1977 in the atrium of the Faculty of Philosophy in Skopje. This 
work of art was created as a result of collective work through a 
continuous friendly intercourse of the author's friends, the 
students and some of the employees at the Faculty. In the course 
of several days' work, in moments of relaxation, the participants 
spontaneously completed the items, combining the adhesive tape 
with the various things littered around. Finally, the author joined 
all these things (previously registered), wrapping them up with 
adhesive tape into a "RollingbalT. But, at one moment, one of 
the participants spontaneously continued wrapping up adhesive 
tape around it, thus turning the "Rollingball" into an 
extraordinarily expressive figure with an anthropomorphic form 
called "Maria". In analyzing this act I would not insist on the so 
cialization and democratization of the art, but I would rather 
point out the initiated creative (unconscious) deliverance, or the 
moment of playing the ludic element which is, actually, the 
beginning of artistic creation.



Beuys: "Secondo il mio criteria, la scultura d'oggi rappresenta 
un concetto che non e compreso abbastanza profondamente. 
Molte nozioni della scultura sono tuttora definite dalle 
influenze esleme. Cid, ad esempio, non succedeva nelle 
epoche antiche; prendiamo in considerazione Героса greca 
dove la scultura era Tespressione delTuomo intern, dove 
I'uomo greco tramite la scultura plasmava il prorpio corpo, 
dove la scultura non era un semplice bisogno di decora, ma 
esempio, modello, Jigura-guida di cid che il greco immaginava 
come forma d'uomo, un uomo idealizzato come egli avrebbe 
voluto diventare.

Domanda: Vuol dire, prof. Beuys, che non c'e nessuna 
tendenza estetica?

Beuys: Il lato estetico, secondo me, e impostato in modo asso- 
lutamente sbagliato, se si interpreta in modo tanto superficial, 
accentuando soltanto il carattere decorative e omamentale. 
Certo, in ogni opera scultorea seria, il valore artistico si mette 
in evidenza spontaneamente, da per se: prendiamo come 
esempio la scultura greca. Im scultura ha valore soltanto 
guando e in funzione dello sviluppo della coscienza umana. 
Voglio dire che lo sviluppo della coscienza umana da per ѕѓ e 
gia un processo di scultura".1

Nonostante questa mostra non abbia pretese di rassegna retro- 
spettiva della creativita di Simon Uzunovski, per varie ragioni, 
spontanea, ci si impone un tale accesso alia sua attivita 
artistica. Visto da una prospettiva odiema, pud sembrarci 
veramente strano il fatto che sono dovuti passare dieci anni di 
attivita forse non troppo continua e ricca di opere d'arte, ma 
indubbiamente esclusiva, affinche la nostra coscienza critica 
si sia risvegliata. Da un Into, le ragioni di un tale rapporto 
possiamo cercarle e trovarle nel carattere stesso della sua 
opera che a prima vista non e affine alle forme convenzionali 
delle espressioni figurative e plastiche, in quanto I'uso del 
materiali insoliti e le soluzioni ambientali specifiche mettono 

a dura prova non solo il nostro instrumentario critico e 
ricettivo definite, ma anche i giudizi comunemente stabiliti e 
approvati riguardo la valorizzazione di una concrete opera 
d'arte. D'altro lato, invece, sebbene siamo coscienti e bene 
informati sidle esperienze e sidle cognizioni dei movimenti 
d'avanguardia negli ultimi decenni ("arte minima", "arte 
povera", "arte ambientale"),queste esperienze non hanno 
avuto molto successo nell'arte contemporanea macedone, ad 
esclusione di alcuni casi accidentali (сот'ѓ stato manifesto 
durante uriultra mostra in questo spazio 2, non molto tempo 
fa), per cui sono mane ate le vere esperienze e cognizioni 
empiriche.

Visti in tutta la loro complessivita e varietd, dall'inizio sino ad 
oggi, siamo propensi a caratterizzare i risuhati degli sforzi 
creativi di Uzunovski come - scultorei. Le ripetute tendenze 
dell'artista alle determinazioni estremamente generalizzate dei 
caratteri di certe manifestazioni non convenzionali, come ad 
esempio gli "intervene nello spazio" ogli "interventi plastid 
nello spazio" annebbiano I’accesso convenzionale all'opera 
designandolo come un "qualcos'altro" o qualcosa di cu. 
tuttora dovremmo costruire un nostro proprio atteggiamento 
o rapporto, marginalizzando in tai modo I'opera dell'autore. 
Ma gia dagli oggetti "ready made" di Duchamp o di Man Rei 
sino al concetto universale di Beuys sulla scultura sociale, 
quest'idea allarga i confini del suo significato oltre il normale 
trattamento del materiale scultoreo, massa e volume, forma e 
composizione, ecc. Passando all'uso dei materiali quotidiani, 
naturali o artijiciali, duraturi o permutabili, la sua scultura 
ottiene una dimensione del tutto nuova, cambiando la 
funzione di oggetto artistico "prodotto", che racchiude in se 
connotazioni artistiche e codici gia stabiliti, in quella di 
oggetto o materiale con proprie caratteristiche reali che non 
sara un mero trasportatore di particolari significati formali o 
simbolici tramite I'illusione, ma un mediatore per la liberazi- 
one dell'idea e della sensibilita dell'artista.

Questo accesso estremamente informale ad un'opera artistica 
e chiaramente attuato nelle opere di Uzunovski. Nel periodo 
1974-1976 egli crea tre serie di opere che viste nel contesto 
delle sue opere successive si possono considerate come una 
specie di elaborate di laboratorio ed una prova di sperimen- 
tazione con il materiale.La prima serie comprende undid 
palloni identici, fabbricati esclusiviniente con il nastro 
adesivo arrotolato, denominati "Trkalajki”. La seconda serie, 
composta da sei opere eseguite nello stesso materiale, di 
modo che disponendo parecchi strati di striscie di nastro 
adesivo della stessa lunghezza, collegate tra di loro, I'autore 
ottiene una forma rettangolare, tavolare, che egli nomina 
"Predeli" (Aree). Queste opere, fnitti dello stimolo spontanea 
delle caratteristiche del materiale, e non di un accesso



Преспанец, 1984
жица, селотеип и дрво 200 х 150
(објект изведен за изложбата во Домот на младите ”25 мај” во Скопје)
A Man from Prespa, 1984
wire, adhesive tape and wood, 200 x 150
(object perfonned at the exhibition in the Youth Center "25th of May" in Skopje)
Abitante di Prespa, 1984
filo di ferro, nastro adesivo e legno, 200 x 150
(oggetto eseguito durante la mostra nella Casa della Gioventii "25 Maggio")



Изведуваие на објектот "Галичица" во аулата па Филозофскиот факултет во Скопје, 1476 
Accomplishment of the object "Galichitsa" in the atrium of the Faculty of Philosophy in Skopje, 1976 
Esecuzione dell'oggetto "Galicica" neUAula della Facoltd di filosofia di Skopje, 1976

Детал од самостојпата изложба во Домот на младите ”25 мај” во Скопје, 1984 
Detail from the one man exhibition at the Youth Center "25th of May" in Skopje, 1984 
Particolare della tnostra personale nella Casa della Gioventti "25 Maggio", 1984



prececientemente concepito, in un certo senso abracciano tutte 
le opere successive deU’autore. In tai senso le "Trkalajke", ed i 
"Predeli" si possono osservare come la creazione intutiva di 
un artefatto o di una forma primaria dalla quale nell'elabora- 
zione successiva si apriranno nuove possibilita per la 
liberazione dell'energia rinchiusa nell'intimo dell'artista. 
Percid I'artista non ha pretese di ridurre la forma sino alia 
sua esistenza nuda, fisica, (come nel! ''arte minima”), ma al 
contratio, si incammina in direzione contraria, nella direzi- 
one logica della creazione e della creativita.

Riallacciandosi ai "Predeli", nel 1976 Uzunovski crea un'al- 
tra serie di tre opere molto interessanti, nominate "Galicica", 
"Pirgon" e "Ezero” (Lago). Ma gid in queste opere si pud 
notare un diverse accesso all'opera, differente dal carattere 
estremamente spontanea delle opere precedenti. Anzitutto, si 
nota un mutamento del materiale, cioe, in queste tre opere 
I'autore usa materials pronti (semifabbricati), tavole di legno 
rettangolari sidle quali interviene in modi diversi, con tubi e 
sacchetti di plastica - per esempio, nel "Pirgon" la tavola e 
stata intagliata delicatamente nella parte centrale in una 
forma leggennente sinuosa, meandrica, dentro la quale, lungo 
tutta la fessura, e state inserito un tubo di plastica. D'altra 
parte, queste opere gid segnalano il rapporto personale 
dell'autore con I'opera, rapporto che diverra caratteristico di 
tutte le sue opere successive. A differenza delle prime due serie 
I'autore non segue piu I'astratezza delle forme geometriche 
universali, ma con dirette allusioni all'idea tende ad una con- 
cretizzazione dei significati; in "Pigron" la forma sinuosa del 
tubo accenna ad un contomo minimamente marcato di 
un'area vissuta, del Lago di Prespa, owero nell'opera "Lago", 
costituita da una tavola identica alia quale sono stati appesi 
diversi sacchetti di plastica riempiti con I'acqua del Lago di 
Prespa, I'autore esegue un atto quasi rituale della materializ- 
zazione dell'idea. Creando in "Galicica", "Pirgon" e "Ezero" 
un riferimento complesso ad un'area concreta e person- 
almente vissuta, I'autore continuerd a servirsi anche in future 
degli elementi autobiografici, tendenti a creare un mito 
personale, una "mitologia individuale".

Nel mese di Marzo del 1977 e Maggio del 1978, Uzunovski 
crea due opere che in un certo senso riassumono I'idea di 
"Galicica" e di "Ezero". La prima, denominate nuovamente 
"Galicica", e composta da numerosi fogli di carta di giornale, 
fissati con pezzetti di nastro adesivo. Tutta questa superficie 
ampia di carte di giornale, con forma rettangolare, fit lasciata 
penzolare, stesa per mezzo di funi, sopra I'Aula della Facolta 
di Filosofia presso I'Universild degli Studi di Skopje. Con lo 
stesso procedimento, nel 1978, fit creata I'opera "Pelisterski 
oci" (Gli occhi di Pelister).A differenza dell'opera precedente, 
la superficie di carta di giornale ora ha una forma ovale ed e 

trattenuta con lunghe striscie di nastro adesivo e posta in 
posizione orizzontale (sempre nello spazio citato).

Attraverso I'uso della carta di giornale e il modo di congiunzi- 
one con il nastro adesivo, sifa evidente I'intenzione dell'autore 
di porre I'accento sulla testura del materiale e sull'espressivitii 
del tratto (con il nastro adesivo), il che significa una 
combinazione del contenuto plastico concrete con la nostra 
immaginazione o idea di cid che e interinseco nel termine 
Iago o montagna (massa e volume, alberi e onde, ecc.)

Nel corso degli anni passati, contemporaneamente al lavoro 
su questi due progetti (probabilmente i pili razionali di tutte le 
sue creazioni e con un concrete accesso concettuale), 
Uzunovski continua a creare opere con il materiale col quale 
aveva iniziato la sua attivita. Nel contatto con questo 
materiale I'autore ha la possibilita di un'espressione piu 
intuitiva e spontanea, pHt affine alia sua sensibilita. In questo 
periodo, per lui molto fecondo, incomincia ad attuare diversi 
disegni (o collages) con il nastro adesivo, come pure una 
serie di sculture fatte attaccando o avvolgendo il nastro 
adesivo su o attorno a lamine di vetro o di plexiglass 
("Grmuska" - Arbusto, "Lozje" - Vigneto, una serie di Uccelli, 
"Pelikan" - Pelicano, "Let" e "Let 2" - Volo, "Jasiki" - Pioppi, 
”Jadici" - Ami, ecc). I dettagli memorizzati, catturati in un 
momenta particolare del suo umore e scolpiti nel suo conscio, 
vivono la loro seconda liberta nel contatto con il materiale 
che permette una istantanea espressione gestuale. Se il gruppo 
delle opere precedenti ebbe il suo germe nei primi "Predeli" 
(Aree), questo gruppo di opere si ricollega gid alle "Trkalajke" 
(Rotolande). Solo cosi la produzione delle opere da parte di 
Uzunovski pare abbia un proprio sviluppo dialettico intemo, 
nel processo di personalizzazione archetipica, primordiale 
dell'idea.

"Pat za Volkoderi" (La strada per Volkoderi) e il titolo 
dell'opera che I'autore ha iniziato a lavorare piii di due mesi 
fa' 5 e che avra la sua forma finale all'inaugurazione di questa 
sua mostra personale. Installandosi in una delle sale della 
Casa della Gioventu, Uzunovski ha intenzione di costruire, 
tramite un lungo processo lavorativo, un ambiente o un 
"paesaggio" di carta, nastro adesivo, funi, metallo ecc. Cioe, 
come in "Galicica" e "Pelisterski oci" che rappresentano una 
rielaborazione ambientale delle "aree", cost anche in queste 
circostanza "Pat za Volkoderi" significa una subblimazione 
delle esperienze vissute durante la e.vzionc dell'opera con il 
vetro e con il nastro adesivo. Percid ci incontriamo di nuovo 
con "Grmuska", "Lozje", "Jadica” ecc., ma ora essi sono ben 
organizzati e collegati tra di loro in un ambiente determinate, 
cosicche "Pat za Volkoderi", in un certo senso, ne trae anche 
una nota di narrazione poetica.



Osservata in generate, Горега di Uzunovski coscientemente, o 
direi anche incoscientemente, stabilisce certe relazioni, nel 
sense piii generico, con i movimenti della post-avanguardia 
della meta degli anni Settanta, quando su un piano internazi- 
onale fnrono tirate le somme delle varie esperienze nelle tante 
correnti di avanguardia del decennio precedente e di quello in 
corso. Correnti che avevano anche lo scopo di riesaminare il 
fine dell'arte nel quadro sociale, come pure le possibilita 
espresse dall'arte stessa. In questo modo furono complet- 
amente cancellate tutte le barriere linguistiche convenzionali 
dell'espressione artistica, il che ha permesso all'artista una 
liberta completa nel ritrovare la propria sensibilita e nello 
stabilire i legami con la natura, con la societa, ecc. In tai 
senso, la comparsa di Simon Uzunovski ha un suo posto par- 
ticolare nello sviluppo dell'arte contemporana macedone. 
L'opera d'arte non e per ltd onerata dalle nozioni accadem- 
iche specializzate e neppure egli pretende di creare un'opera 
con I'aureola intoccabile di oggetto "sacro", destinato ad 
esistere nello spazio di qualche galleria o museo. La sua 
opera fa crollare il muro tra I'artista ed il pubblico come 
ricettore passivo, dandogli, al contrario, il ruolo di parteci- 
pante attivo alia creazione 1 2 * 4 ed alia individuazione.
Uzunovski non crea pensando all'eternita ne all'immortalita, 
bensi alle cose effimere, passeggere dei processi mentali e 
naturali. Nelle soluzioni dello spazio egli tende contin- 
uamente a creare un ambiente complesso con chiare referenze 
all'ambiente naturale, con tutti i suoi misteri e la sfida alia 
scoperta, in quanto noi, secondo lui, profondamente in noi 
stessi, nonostante I'isolazione tecnologica e urbanistica, 
tuttora non abbiamo perso questo sentimento. *

Zoran Petrovski

* Testo tratto dal catalogo per la mostra personale di Simon 
Uzunovski nella Casa della Gioventit "25 Maggio" nellAprile 1984 a 
Skopje 

1 Josef Beuys, Likovne sveske 6, University delle Belle Arti di 
Belgrade, 1980.

2 Catalogo per la mostra "Nuove comparse nell'arte figurativa 
macedone dell'ultimo decennio", autore Vladimir Velickovski, 
Casa della Gioventit "25 Maggio", Skopje, Gennaio — Febbraio 
1984.

J Me tit Febbraio 1984, in occasione dell'inaugurazione della
mostra "Nuove comparse nell'arte figurativa macedone 
dell'ultimo decennio".

4 Le caratteristiche specifiche del nostro adesivo, con il quale 
Uzunovski crea nella maggioranza dei casi, rappresentano una 
vera sfida dal momenta in cui I'artista lo separa dal contesto 
usuale, ovvero dal concetto della sua funzione utilitaria. E

percid importante sottolineare anche la nascita di una creazione 
interessante, attuata durante I'esecuzione ambientale di 
"Galicica" nel 1977 nell'Aula della Facoltd di Filosofia di 
Skopje. L'attuazione di quest’opera fiu infatti, il risultato di 
un'atto collettivo, di un intense lavoro in compagia nel quale 
preser parte un vasto gruppo di amici dell'autore, di studenti ed 
anche parte dei dipendenti della Facoltd. Nelle ore di pausa, nel 
corso del lavoro durato parecchi giomi, ebbe luogo una 
creazione spontanea di opere da parte dei panecipanti al lavoro. 
Furono create cosl alcune opere piil che mai differenziate, con il 
nostro adesivo e con i vari oggetti scartati e trovati qua e Id. Alla 
fine, I'autore uni nine queste opere (precedentemente 
documentate), awolgendole con il nostro adesivo in una sola 
"Trkalajaka". Perd, con un intervento spontanea su questo 
pallone da parte di uno dei panecipanti, con I'aggiunta di 
ulteriori awolgimenti con il nastro adesivo, la "Trkalajka" si 
trasfomto in una figura eccezionalmente espressiva di forma 
antropomorfa, denominata poi "Maria". Cercando di chiarire 
questo alto collettivo non avrei dubbi sulla socializzazione e 
democratizzazione dell'ane, ma sottolinerei la liberazione 
(inconsciamente) creativa iniziata, ovvero quel momenta del 
gioco, quell'elemento ludico dal quale, in fondo, inizia ogni 
creazione artistica.



СИМОН УЗУНОВСКИ

Роден 1949 година во Белград.
1979 дипломирал на Архитектонскиот факултет, а студирал и 
Историја на уметноста на Филозофскиот факултет во Скопје. 
Член е на ДЛУТТУМ од 1985 година.
Живее и работи во Скопје и Капри (Италија) како самостоен 
уметник. Ул. Партение Зографски бр. 77a 
тел: 091 232 - 246 — атеље Безистен

НАГРАДИ
1981 Награда за најуспешна сценографија и целосио 

обликување на маските, костимите, сцената и плакатот на 
XVII Републички Аматерски Драмски Смотрц Кочани

1984 Награда за најуспешна сценографија на театарските игри 
"Војдан Чернодрински”, Прилеп
Награда на III. Биеиале на Македонската архитектура за 
инвентивен пристап во решавањето и интервенција во 
просторот на старото јадро на Дубровник, Скопје

САМОСТОЈНИ ИЗЛОЖБИ
1977 Скопје,

Скопје,
Скопје,
Скопје,

1982 Скопје,
1984 Сараево, 

Скопје,
1985 Скопје,
1992 Скопје,
1993 Скопје,
1995 Скопје

Галерија Ко-ра
Филозофски факултет
Подрумски простории на ул. "Гоце Делчев "19 
Работнички универзитет (co С Живковски) 
Клуб на новинарите
Дом на младите (co Б Шукриу)
Дом на младите "25 мај "
Дом на младите "25 мај" (co К. Нидров)
Галерија ЈА Т
Галерија Младински културен центар 
Музеј на град Скопје "20 години творештво" 

Од 1974 година до денес има реализираио над 50 самостојни
камерни изложби во ентериерите на островот Капри (Италија).

ГРУПНИ ИЗЛОЖБИ 
1966 Белград, Дом на младите
1978 Охрид,

1984

Струга, 
Скопје. 
Скопје, 
Скопје,

1985 Скопје,

Конаци на Св. Климент
Дом "Браќа Миладиновци " 
Филозофски факултет 
Домна младите ”25 мај " 
Музеј на совремеиата уметност- Скопје, 
40 години творештво 1944—1984
Музеј иа современата уметност- Скопје,

1986

1987

1988

Современа македонска ликовна уметност
БањаЛука, Уметничка галерија, XII Jesenji salon

Banja Luka, Ma tenjal kao izazov
Скопје, Музеј на современата уметност-Скопје,

Подарени дела 1983 - 1986
Скопје, Музеј на Македонија, "Геометризмоти 

неговиот вид во македонското сликарство"
Скопје, Културно информативен центар,

"Сликарство мал формат"
Скопје, Дом на млади ”25 Мај", Ликовеи круг ”25 "

ИЗВЕДЕНИ СЦЕНОГРАФИИ
1980 Сценографија за претставата ’’Зелената гуска”, режисер: 

Владимир Милчин, Театарска работилница ФФ, Скопје, 
автори: С Узуновски, С Живковски, К Цидров

1981 Сценографија за претставата "Животинска фарма", 
режисер: Владимир Милчиц Театарска работилница ФФ. 
Скопје, автори: С Узуновски, С Живковски, К. Цидров

1982 Сценографија, плакати опремаза "Пепелашка вопоправен 
дом", режисер: Владимир Милчиц Театарскаработилница 
ФФ, Скопје, автори: Симон Узуновски, Крсте Цидров 
Сценографија за претставата "Бовча или нов тесенпаткон

далечниотсевер”, режисер: Владимир Милчиц Театарна 
народностите, Скопје, автори: С Узуновски, К. Цидров

1983 Сценографија, плакат и опрема за претставата
"Натемаго на Филозофсксиот факултет", режисер: 
Владимир Милчин, Народен театар, Битола, 
автори: Симон Узуновски, Крсте Цидров

1984 Сценографија за претставата 'Пахинтика во сон”, режисер: 
Владимир Милчиц Театар на народностите, Скопје, 
автори: Симон Узуновски, Крсте Цидров 
Сценографија за "Сказии за Шмскерите", режисер: 
Владимир Милчин, Театарска работилница ФФ, Скопје, 
автори: Симон Узуновскц Крсте Цидров
Сценографија за претставата "Слободни врски" режисер: 
АјринЛуис, Њу Јорк, САД Македонски народен театар, 
Скопје, автори: Симон Узуновски, Крсте Цидров
Сценографија за претставата "Бакхе", режисер: Владимир 
Милчин, Дубровнички летни игри, Дубровник, автори: 
Симон Узуновски, Крсте ЗЈидров
Сценографија за претставата”Конфитеор", режисер: 
Владимир Милчин, Покрајинско народно позориште, 
Приштина, автори: Симон Узуновски, Крсте Цидров

1985 Сценографија за "Дожд во Усртомонто" режисер: 
Владимир Милчиц Театар на народностите, Скопје, 
автори: Симон Узуновски, Крсте 1Јидров
Сценографија и костимографија за "Хенрих IV”, режисер: 
Јакупи Амет, Театар на народностите, Скопје, автори: 
Симон Узуновски, Крсте Џидров
Сценографија за претставата 'Ловечки сказни”, режисер: 
Коле Ангеловски, Драмски театар, Скопје, автори: Симон 
Узуновски, Крсте Иидров
Сцеиографија за претставата "Кафетерија", режисер: 
Илија Милчин, Народеи театар, Прилсп, автори: Симон 
Узуновски, Крсте Цидров
Сценографијаза претставата "Скакулци”, режисер: 
Владимир Цветановски, Народен театар, Битола, автори: 
Симон Узуновски. Крсте Цидров

SIMON U7.UNOVSKI

Boni in 1949 in Belgrade.
Graduated from the Faculty of Architecture in Skopje. Member ofDLU- 
PUM since 1985 (The Association of the Applied Art Artists of Macedonia) 
Lives and works in Skopje as an independent artist. Partenie Zografskistr. no. 
77a phone: 091 232 246 — atelier Bezisten

AWARDS:
1981 Award for the best set and the integral design of the masks, 

the costtimes, the stage and the poster on the XVII 
Republic Amateurs' Drama Meetings, Kochani;

1984 Award for the best set on the Theatre Festival
"Vojdan Chemodrinski", Prilep;
Award of the Third Biennial of the Macedonian Architecttire 
for inventive approach in rearranging the ambiance of the old 
town of Dubrovnik, Skopje;

ONE MAN EXHIBITIONS:
1977 Skopje, Gallery Ko-Ra

Skopje, Faculty of Philosophy
Skopje, Basement ambiance
Skopje, Labourers' University (with Slobodan Zivkovski)

1982 Skopje, Journalists'Club
1984 Sarajevo, Youth Center (with Benjamin Shukriu)
1985 Skopje, Youth Center "25th of May" (with Krste Dzidrov)
1992 Skopje, GalleryJAT



1993 Skopje, Gallery of the Youth Cultural Center
1995 Skopje Museum ofthe City ofSkopje"20Years of Creative Work" 
Since 1974 he has realized over 50 one man, chamber — format exhibitions 
in the interiors on the island of Capri (Italy)

GROUP EXHIBITIONS:
1966 Belgrade, Youth Center
1978 Ohrid, The dormitories of St. Kliment

Struga, Center "Brakja Miladinovci"
Skopje, Faculty of Philosophy

1984 Skopje, Youth Center "25th of May"
Skopje, Museum of Contemporary Art -Skopje

"40th anniversary, 1944 -1988"
1985 Skopje, Museum of Contemporary Art - Skopje,

"Macedonian Contemporary Fine Art"
1986 Banja Luka, Art Gallery, 12th Autumn Salon of Banja Luka,"

The Material as a Challenge"
1987 Skopje, Museum of Contemporary An - Skopje,

"Donated An Works, 1983 -1986”
Skopje, Museum of Macedonia, "The Geometrism

and its Appearances in the Macedonian Fine Art"
Skopje, Cultural Information Center, "Small Scale Painting’

1988 Skopje, Youth Center ”25 th of May", Fine An Circle "25"

RELEASED THEATRE SETS:
1980 Theatre set for the play "The Green Goose", director:

Vladimir Milchin, Theatre Workshop FF — Skopje, authors: 
Simon Uzunovski, Krste Dzidrov

1981 Theatre set for the play "The Animal Farm”, director:
Vladimir Milchin, Theatre Workshop FF — Skopje, authors: 
Simon Uzunovski, Krste Dzidrov

1982 Theatre set, poster and equipment for the play "Cinderella in the Girls' 
Home", director: Vladimir Milchin, Theatre Workshop FF — Skopje, 
authors: Simon Uzunovski, Krste Dzidrov
Theatre set for the play "Bundle or a New Narrow Road to the 
Far North", director: Vladimir Milchin, Die Theatre of the 
Nationalities, Skopje, authors: Simon Uzunovski, Krste Dzidrov

1983 Dieatreset, poster and equipment for the play "The Black-Hearted on
the Faculty of Philosophy", director: Vladimir Milchin, TheNational 
Theatre, Bitola, authors: Simon Uzunovski, Krste Dzidrov

1984 Dieatre set for the play "Stuffing in a dream",director: Vladimir 
Milchin, The Dieatre of the Nationalities, Skopje, authors: Simon 
Uzunovski, Krste Dzidrov
Theatre set for "Tales of the Dude" director: Vladimir Milchin, The 
Theatre Workshop FF Skopje, authors: S. Uzunovski, KDzidrov 
Theatre set for the play "Unrestrained Relations", director: Irene 
Lewis, New York, USA, The Macedonian National Dieatre, Skopje, 
authors: Simon Uzunovski, Krste Dzidrov
Theatre set for the play "Bakhe", director: Vladimir Milchin, 
The Dubrovnik Summer Festival, Dubrovnik, authors: 
Simon Uzunovski, Krste Dzidrov
Theatre set for the play"Confiteor", director: Vladimir Milchin, The 
County National Theatre, Prishtina, authors: Simon Uzunovski, 
Krste Dzidrov

1985 Theatre set for the play "Rain in Uertomonto", director
Vladimir Milchin, Die Theatre of the Nationalities, Skopje, 
authors: Simon Uzunovski, Krste Dzidrov
Theatre set and costumes for the play "Henry TV", director: Yakupi 
Amet, The Theatre of the Nationalities, Skopje, authors: Simon 
Uzunovski, Krste Dzidrov
Theatre set for the play "Hunters' Tales”, director: Kole Angelovski, 
Drama Theatre, Skopje, authors.Simon Uzunovski, Krste Dzidrov 
Theatre set for the play "Cafeteria", director: Ilija Milchin, The 
National Theatre, Prilep, authors: Simon Uzunovski, Krste Dzidrov 
Theatre set for the play "Grasshoppers", director: Vlado Cvetanovski, 
The National Theatre, Bitola, authors: S. Uzunovski, K Dzidrov

SIMON UZUNOVSKI

Nato a Belgrade nel 1949. Diploma di laurea alia Facoltb di Architettura e 
Ingegneria di Skopje. Studi alia Facoltd di Storia dell'Arte a Skopje. Membro 
dell'Associazione degli artisti di arti applicate di Macedonia dal 1985. Vive e 
lavora a Skopje e a Capri (Italia) come libero professionista. Indirizzo: 
Ul. Partenie Zografski br. 77a tel. 232-246 - studio Bezisten

PREMI RICONOSCIMENTI
1981 Premia per la miglior scenografia e per I'esecuzione totale delle 

maschere, dei costumi, delle scene e del cartellone per la XVII 
Rassegna nazionale del teatro dei dilettanti,Kocani

1984 Premia per la miglior scenografia per la rassegna teatrale" Vojdan 
Cemodrinski", Prilep
Premio alia III. Biennale di Architettura Macedoneper I'accesso 
inventive nelle soluzioni ed interventi di spazio nel vecchio tessuto di 
Dubrovnik, Skopje

MOSTRE PERSONALI
1977 Skopje, 

Skopje, 
Skopje, 
Skopje,

1982 Skopje, 
Skopje,

1984 Sarajevo,
1985 Skopje,
1992 Skopje,
1993 Skopje,
1995 Skopje,

Galleria Ko-ra
Facoltd di Filosofia
Scantinato del no. 19 di via "Goce Delcev"
University operai (assieme a Slobodan Zivkovski)
Circolo dei giomalisti
Casa della Gioventii "25 Maggio"
Casa della Gioventii (assieme a B. Sukriu)
Casa della Gioventit "25 Maggio" (K Dzidrov)
Galleria J A T
Galleria Centro culturaleper la Gioventii
Museo della Cittd di Skopje "Ventennio di ativitd creativa”

Sin dal1974 ad oggi ha realizzato oltre 50mostre personali da camera in vari 
intemi sull’isola di Capri (Italia).

MOSTRE COLLETTTVE
1966
1978

Belgrado, Casa della Gioventit
Ohrid,
Stmga, 
Skopje,

Chiostri di San Clemente 
Casa "Fratelli Miladinovci"
Facoltd di Filosofia

1984 Skopje, Casa della Gioventii "25 Maggio"
Skopje, Museo di Arte Contemporanea - Skopje, 

"40 anni di attivitd 1944 -1984"
1985 Skopje, Museo di Arte Contemporanea-Skopje, 

"Arte figurativa contemporanea della Macedonia'
1986 Banja Luka, Galleria d'Ane — 12. Salone d'Autunno,

II materiale come stimolo
1987 Skopje, Museo di Ane Contemporanea-Skopje, 

"Opere donate, 1983-1986"
Skopje, Museo della Macedonia, "Geometrismo ed i suoi 

aspetti nella pittura macedone"
Skopje, Centro culturale informative, 

"Pitture di fonnato piccolo"
1988 Skopje, Casa della Gioventii ”25 Maggio", 

Circolo di ani figurative "25"

SCENOGRAFIE REALIZZA TE
1980 Scenografia per I' "Oca Verde", regia: Vladimir Milcin, Laboratorio 

teatrale FF - Skopje, autori: S. Uzunovski, S. Zivkovski, K Dzidrov
1981 Scenografia per la rappresentazione "La fattoria degli animali', regia: 

Vladimir Milcin, Laboratorio teatrale FF, Skopje, autori: Simon 
Uzunovski, Slobodan Zivkovski, Krste Dzidrov

1982 Scenografia, cartellone, accessori per la rappresentazione 
"Cenerentola in casa di correzione", regia: Vladimir Milcin, 
Laboratorio teatrale FF, Skopje, autori: S. Uzunovski, K Dzidrov 
Scenografiaper la rappresentazione "П fagotto owero la nuova stretta 
via verso il lontano Nord', regia: Vladimir Milcin, Teatro delle etnie, 
Skopje, autori: Simon Uzunovski, Krste Dzidrov



1983 Scenografia, cartellone e accessori per la rappresentazione
"Il dannato alla.Facoltd di Filosofia", regia: Vladimir Milcin, 
Teatro nazionale, Bitola, autori: Simon Uzimovski e Krste Dzidrov

1984 Scenografia per la rappresentazione "Pahintika nel sonno", regia:
VladimirMilcin, Teatro delle etnie, Skopje, autori: Simon Uzunovski, 
Krste Dzidrov
Scenografia per i "Racconti dei gabbatori", regia: Vladimir Milcin, 
Laboratorio teatrale FF, Skopje, autori: S. Uzunovski, L Dzidrov 
Scenografia per la rappresentazione "Rapporti liberi", regia: Irene 
Lewis, New York, USA, Teatro nazionale macedone, Skopje, autori: 
Simon Uzunovski, Krste Dzidrov
Scenografia per la rappresentazione "Bakhe", regia: Vladimir Milcin, 
Giochi d'Estate a Dubrovnik, autori: S. Uzunovski, K Dzidrov 
Scenografia per la rappresentazione "ConfiteotJ\ regia: Vladimir 
Milcin, Teatro nazionale provinciate, Pristina, autori: Simon 
Uzunovski, Krste Dzidrov

1985 Scenografia per la rappresentazione"Pioggia in Uertomonto", 
regia: Vladimir Milcin, Teatro delle etnie, Skopje, autori: 
Simon Uzunovski, Krste Dzidrov
Scenografia e costumi per la rappresentazione di "Enrico IV, regia: 
Atnet Jakupi, Teatro delle etnie, Skopje, autori: Simon Uzunovski, 
Krste Dzidrov
Scenografia per la rappresentazione di "Racconti di caccia", regia: 
Kole Angelovski, Teatro filodrammatico, Skopje, autori: Simon 
Uzunovski, Krste Dzidrov
Scenografiaper la rappresentazione di "Caffe ristorante", regia: Ilija 
Milcin, Teatro nazionale, Prilep, autori: S. Uzunovski, K Dzidrov 
Scenografia per la rappresentazione di"Locuste", regia: Vlado 
Cvetanovski, Teatro nazionale, Bitola, autori: Simon Uzunovski, 
Krste Dzidrov

БИБЛИОГРА ФИЈА

1. В.Б
Изложба на млади уметници од Скопје 
Вечер, Скопје 17. 07.1978

2. Аноним
Колективни изложби на слики
Вечер, Скопје 10. 07.1978

3. Аноним
Изведба на сценската визија “Фоту” 
Нова Македонија, Скопје 20. 07. 1978

4. Аноним
Идеја
Вечер, Скопје 22. 07. 1978

5. Аноним
Премиера на ”Бавча’’од Бонд
Нова Македонија, Скопје 05. 11. 1982

6. Ц 3
За мудроста и вистината 
Вечер, Скопје 09. 11. 1982

7. Л(илјана) Мазова 
Режисерска претстава
Нова Македонија, Скопје 17. 11. 1982

8. П. С
"Натемаго” во Народниот театар во Битола 
Вечер, Скопје 15. 03. 1983

9. П. Ставрев
Премиера на "Натемаго" 
Вечер, Скопје 27. 05. 1983

10. Д Д
"Натемаго на Филозофскиот факултет" 
Нова Македонија, Скопје 27. 05. 1983

11. Л. К
Две драмски и три музички претстави
Нова Македонија, Скопје 28. 07. 1983

12. Аноним
Прв пат
Вечер, Скопје 20. 12. 1983

13. Ц. Поповска
Праизведба на "Пахинтика во сон"
Вечер, Скопје 10. 01. 1984

14. Лилјана Мазова
Слика на злото
Нова Македонија, Скопје 12. 01. 1984

15. С(офија) Ѓуровска
Нови појави на македонската ликовна уметност,
Нова Македонија, Скопје 15. 01. 1984

16. Д Николи
Шта желе сликари
Борба, Београд 16. 01.1 984

17. В.(инка) Саздова
Нови повици и акции
Вечер, Скопје 17. 01. 1984

18. Аноним
Нове појаве
Јединство, Приштина 17. 01. 1984

19. Аноним
Нови појави во македонската ликовна уметност,
Екрац Скопје 20. 01. 1984

20. В (инка) Саздова
Иови приоди
Вечер, Скопје 24. 01. 1984

21. U. П.
Акции од студенти
Вечер, Скопје 26. 01. 1984

22. Ристо Лазаров
Две необични претстави
Комунист, Скопје 03. 02. 1984

23. Аноним
Поглед во новата практика
Нова Македонија, Скопје 11. 02. 1984

24. Валентина Велевска
Креативна игра
Млад Борец Скопје 15. 02 1984

25. В. Величковски
Нови погледи
Борба, Београд 17. 02. 1984

26. Симон Узуновски
Нови појави во ...
САИ, Скопје февруари 1984

27. Vladimir Velickovski
"Altemativna" umetnicka praksa
Oko, Zagreb 29. 03. 1984

28. C Плакало
’Пахинтика" на дланка

Вечер, Скопје 18. 04. 1984
29. U В.

Почнаа пробите на "Слободно време"
Вечер, Скопје 19. 04. 1984

30. Аноним
Самостојна изложба на Симон Узуновски
Нова Македонија, Скопје 24. 04. 1984

31. Ц. П.
Изложба на Симон Узуновски
Вечер, Скопје 25. 04. 1984

32. Аноним
Музичко - филмска вечер
Вечер, Скопје 10. 05. 1984



33. Аноним
Премиера на ”Слободни врски’’
Нова Македонија, Скопје 17. 05. 1984

34. Ц 3
Премиера на "Слободни врски’’
Вечер, Скопје 21:05. 1984

35. Симон Узуновски
Интервенции во простор (репродукција)
Нова Македонија, Скопје 02. 06. 1984

36. В. Величковски
Ликовен однос
Нова Македонија, Скопје 03. 06. 1984

37. Петар Ѓузел
Хронолошко представљање
Јединство, Приштина 16. 08. 1984

38. Паскал Гилевски
Бледа слика
Вечер, Скопје 12. 09. 1984

39. 3 П.
Современ македонски акварел
Нова Македонија, Скопје 11. 11. 1984

40. Лилјана Мазова
Исповеди и порази
Нова Македонија, Скопје 07. 12. 1984

41. М. А Христова
Премиера на "Дожд во Уертомонто"
Вечер, Скопје 20. 02. 1985

42. Лилјана Мазова
Живот како пекол
Нова Македонија, Скопје 23. 02. 1985

43. Владимир Величковски
Тенденции во современата скулптура
Нова Македонија, Скопје 09. 03. 1985

44. Валентина Велевска
Игра во втор ред
Млад Борец, Скопје 24. 04. 1985

45. В Велевска
Маргиналност и егзистенција
Млад Борец, Скопје 17. 04. 1985

46. С П.
Три невообичаени изложби
Вечер, Скопје 21. 08. 1985

47. Л. М.
Јубилеен млад отворен театар
Нова Македонија, Скопје 30. 08. 1985

48. Ц. Поповски
MOT co триесет претстави
Вечер, Скопје 30. 08. 1985

'9. Аноним
Во Куршумли—ан се снима
Нова Македонија, Скопје 01. 09. 1985

50. Л Мазова
Во функција на илузијата
Нова Македонија, Скопје 06. 09. 1985

51. В.Величковски
Карактерот на сценографската "Кутија”
Иова Македонија, Скопје 08. 09. 1985

52. Л. Мазова
Прашан.е на живот и смрт
Нова Македонаија, Скопје 08. 11. 1985

53. Ц. П.
Изведба на "Кафетерија"
Вечер, Скопје 08. 11. 1985

54. М. A. X
Премиера на "Скакулци”
Вечер, Скопје 13. 11. 1985

55. Л М.
Меѓу пародија и трагедија
Нова Македонија, Скопје 13. 11. 1985

56. Лилјана Мазова
Меѓу реалното и имагинарното
Нова Македонија, Скопје 15. 11. 1985

57. Аноним
"Скакулци” co Битолскиот ансамбл
Нова Македонија, Скопје 19. 11. 1985

58. Аноним
Teznje sodobnega makedonskega kiparstva
Nasi Razgledi, Ljubljana 13. 12. 1985

59. Сон>а Абаииева Димитрова
Млади но не во стеснат простор
Нова Македонија,Скопје 31.12.1985-1,2.01.1986

60. Златко Теодосиевски
Во духот на времето
Нова Македононија, Скопје 24. 01. 1986

61. Љубен Пауновски
Пластична метаморфоза
Млад Борец Скопје 21. 05. 1986

62. Zlatko Teodosievski
U duhu vrernena
Oko, Zagreb 05. 06. 1986

63. B C
Музејот како атеље
Вечер, Скопје 23. 09. 1986

64. С Ѓ.
Изложба на Шемов и Фидановски
Нова Македонија, Скопје 23. 09. 1986

65. Аноним
Интервенције у простору
Дневник, Нови Сад 25. 09. 1986

66. Аноним
Повеќе мултимедијални настани
Нова Македонија, Скопје 01. 10. 1986

67. С Г.
Интервенција во простор на Симон Узуновски, 
Нова Македонија, Скопје 07. 10. 1986

68. В С
Интервенции на Симон Узуновски
Вечер, Скопје 07. 10. 1986

69. Владимир Величковски 
"Алтернативни" активности
Нова Македонија, Скопје 18. 10. 1986

70. С В
Изложба на цртежи и објекти
Вечер, Скопје 02. 03. 1988

71. Аноним
Слике и музика
Вечерне Новости, Београд 25. 06. 1988

72. Аноним
Концерти, изложби, филмски проекции...
Нова Македонија, Скопје 08. 07. 1988

73. Д(обревски) Г.
Повеќе содржини за викендов
Вечер, Скопје 08. 06. 1988

74. Л(озановски) 3
Слики од Узуновски и Живковски
Вечер, Скопје 19. 05. 1993

75. Ж. К.
Отворена изложба на слики
Нова Македонија, Скопје 27. 05. 1993

76. Аноним
Изложби
Вечер, Скопје 29. 30. 05 1993



КАТАЛОГ CATALOGUE CATALOGO

Мотиви од Капри Motifs from Capri Motivi di Capri

1. Пјаца Умберто I 1990 / 91 
масло на платно, 150 х 200

2. Пјаца Фуниколаре, 1990 / 91 
масло на платно, 150 х 200

3. Марина Гранде, 1991 
масло на платно, 100 х 80

4. Камереле, 1991
масло на платно, 100 х 80

5. Пјаца Комуне, 1992 
масло на платно, 100 х 80

6. Киеза, 1992
масло на платно, 100 х 80

7. Марина Пикола I, 1993 
масло на платно, 100 х 80

8. Марина Пикола Ц 1993 
масло на платно, 80 х 100

9. Чертоза, 1994
масло на платно, 80 х 120

10. Вија Бофе, 1994
масло на платно, 80 х 100

1. Piazza Umberto I, 1990 / 91 
oil on canvas, 150 x 200

2. Piazza Funicollare, 1990 / 91 
oil on canvas, 150 x 200

3. Marina Grande, 1991
oil on canvas, 100 x 80

4. Camerelle, 1991
oil on canvas, 100 x 80

5. Piazza Commune, 1992 
oil on canvas, 80 x 100

6. Chiesa, 1992
oil on canvas, 100 x 80

7. Marina PicoIla I, 1993 
oil on canvas, 100 x 80

8. Marina Picolla II, 1993 
oil on canvas, 80 x 100

9. Certosa, 1994
oil on canvas, 80 x 120

10. Via Boffe, 1994
oil on canvas, 80 x 100

1. Piazza Umberto I, 1990 / 91 
olio su tela, 150 x 200

2. Piazza Funicolare, 1990 / 91 
olio su tela, 150 x 200

3. Marina Grande, 1991 
olio su tela, 100 x 80

4. Camerelle, 1991 
olio su tela, 100 x 80

5. Piazza del Comune, 1992 
olio su tela, 80 x 100

6. Chiesa, 1992
olio su tela, 100 x 80

7. Marina Piccola I, 1993 
olio su tela, 100 x 80

8. Marina Piccola II, 1993 
olio su tela, 80 x 100

9. Certosa, 1994
olio su tela, 80 x 100

10. Via Boffe, 1994
olio su tela, 80 x 100

Мотиви од Хвар

11. Хвар, 1988
масло на платно 80 х 100

12. Јелса, 1988
масло на платно, 80 х 100

13. Залив — Стари Град 1988 
масло на платно, 50 х 70

14. Улица — Хвар, 1988 
масло на платно, 40 х 50

15. Плоштад — Хвар, 1988 
масло на платно, 50 х 40

16. Плоштад-Стари Град 1988 
масло на платно, 40 х 50

17. Стари Град, 1988 
масло на платно, 40 х 50

18. Плоштад — Јелса, 1988 
масло на платно, 50 х 40

19. Улица — Стари Град 1988 
масло на платно, 40 х 30

20. Хвар, 1988
масло на платно, 30 х 40

Motifs from I Ivar

11. Hvar, 1988
oil on canvas, 80 x 100

12. Jelsa, 1988
oil on canvas, 80 x 100

13. The Bay - Stari Grad, 1988 
oil on canvas, 50 x 70

14. A Street - Hvar, 1988 
oil on canvas, 40 x 50

15. A Square - Hvar, 1988 
oil on canvas, 50 x 40

16. A Square - Stari Grad, 1988 
oil on canvas, 40 x 50

17. Stari Grad, 1988
oil on canvas, 40 x 50

18. A Square - Jelsa, 1988
oil on canvas, 50 x 40

19. A Street - Stari Grad, 1988 
oil on canvas, 40 x 30

20. Hvar, 1988
oil on canvas, 30 x 40

Motivi di Hvar

11. Hvar, 1988
olio su tela, 80 x 100

12. Jelsa, 1988
olio su tela, 80 x 100

13. Golfo - Castelvecchio, 1988 
olio su tela, 50 x 70

14. Strada di Hvar, 1988
olio su tela, 40 x 50

15. Piazza di Hvar, 1988
olio su tela, 50 x 40

16. Piazza di Castelvecchio, 1988 
olio su tela, 40 x 50

17. Castelvecchio, 1988
olio su tela, 40 x 50

18. Piazza di Jelsa, 1988
olio su tela, 50 x 40

19. Strada di Castelvecchio, 1988 
olio su tela, 40 x 30

20. Hvar, 1988
olio su tela, 30 x 40



Мотиви од Старата скопска чаршија Motifs from the Old Market of Skopje Motivi della Vecchia Skopje

21. Стар а чаршија 1, 1991
масло на платно, 80 х 120

22. Crap а чаршија 2, 1991 
масло на платно, 80 х 120

23. Стара чаршија 3, 1992
масло на платно, 100 х 80

24. Стара чаршија 4, 1993 
масло на платно, 80 х 100

25. Стара чаршија 5, 1993
масло на платно, 80 х 100

26. Стара чаршија 6, 1993
масло на платно, 80 х 100

27. Стара чаршија 7, 1994 
масло на платно, 80 х 120

28. Стара чаршија 8, 1994 
масло на платно, 80 х 120

29. Стара чаршија 9, 1994
масло на платно, 80 х 100

30. Стара чаршија 10, 1994
масло на платно, 80 х 100

21. The Old Market 1, 1991
oil on canvas, 80 x 120

22. The Old Market 2, 1991 
oil on canvas, 80 x 120

23. The Old Market 3, 1992
oil on canvas, 100 x 80

24. The Old Market 4, 1993
oil on canvas, 80 x 100

25. The Old Market 5,1993
oil on canvas, 80 x 100

26. The Old Market 6, 1993
oil on canvas, 80 x 100

27. The Old Market 7, 1994
oil on canvas, 80 x 120

28. The Old Market 8, 1994
oil on canvas, 80 x 120

29. The Old Market 9, 1994
oil on canvas, 80 x 100

30. The Old Market 10, 1994
oil on canvas, 80 x 100

21. Citta Vecchia 1, 1991
olio su tela, 80 x 120

22. Citta Vecchia 2, 1991 
olio su tela, 80 x 120

23. Citta Vecchia 3, 1992
olio su tela, 100 x 80

24. Citta Vecchia 4, 1993
olio su tela, 80 x 100

25. Citta Vecchia 5, 1993
olio su tela, 80 x 100

26. Citta Vecchia 6, 1993
olio su tela, 80 x 100

27. Citta Vecchia 7, 1994
olio su tela, 80 x 120

28. Citta Vecchia 8, 1994
olio su tela, 80 x 120

29. Citta Vecchia 9, 1994
olio su tela, 80 x 100

30. Citta Vecchia 10, 1994
olio su tela, 80 x 100

Објекти Objects Oggetti

31. Предел, 1976
селотејп, 15 x 20 x 5

32. Тркалајка, 1976
селотејп, дијаметар 15

33. Марија, 1976
повеќе асамблажи од различен 
материјал обвиени co селотејп, 
40 х 15 х 20

34. Птица, 1976
стакло, метал, селотејп, 50x20x40

35. Чинар, 1976
шперплоча, селотејп, маслена 
боја, 25 х 30 х 25

36. Асамблаж, 1976
селотејп, пластика, 20 х 20 х 20

37. Грмушка, 1976
селотејп на стакло, варијабилен 
формат (делото е изведено три 
пати: 1976 на Филозофскиот 
факултет во Скопје, 1981 / 82 (?) 
Музејот на совремеиа уметност 
во Скопје и 1995 во Музејот на 
град Скопје)

38. Птица, 1976
селотејп на стакло, 60 х 50

39. Чинар, 1976
стакло, селотејп, сликарска четка 
маслена боја, варијабилен формат

40. Бавча, 1976
селотејп и сликарски четки,
20 х 20 х 15

31. Countryside, 1976
adhesive tape, 15 х 20 х 5

32. Rollingball, 1976
adhesive tape, diameter 15 cm

33. Maria, 1976
several assemblages from various 
materials wrapped with adhesive 
tape, 40 x 15 x 20

34. A Bird, 1976
glass, metal, adhesive tape, 50 x 20 x 40

35. An Oak-Tree, 1976 
plywood, adhesive tape, oil paint, 
25 x 30 x 25

36. Assemblage, 1976
adhesive tape, plastics, 20 x 20 x 20

37. A Bush, 1976
adhesive tape on glass, variable 
format (Performed three times, so far: 
in 1976 in the Faculty of Philosophy in 
Skopje, in 1981 / 82 (?) in the Museum 
of Contemporary Art and in 1995 in the 
Museum of the City of Skopje)

38. A Bird, 1976
adhesive tape on glass, 60 x 50

39. An Oak-Tree, 1976
glass, adhesive tape, paintbrush, oil 
paint, variable format

40. A Garden, 1976
adhesive tape and paintbrushes
20 x 20x15

31. Area, 1976
nastro adesivo, 15 x 20 x 5

32. Trkalajka, 1976
nastro adesivo, diametro 15 cm,

33. Maria, 1976
diversi complessi di materiali 
vari avvolti nel nastro adesivo, 
40x15x20

34. Uccello, 1976
vetro, metallo, nastro adesivo, 50x20x40

35. Cinar, 1976
compensate, nastro adesivo, colon a 
olio 25x30x25

36. Complesso, 1976
nastro adesivo, plastica, 20 x 20 x 20

37. Arbusto, 1976
nastro adesivo su vetro, fonnato 
variabile (I’opera ѓ stata eseguita tre 
volte: alia Facoltd di Filosofia di Skopje 
nel 1976, nel Museo di An 
Contempora nea di Skopje nel 1981/82 
e nel Museo della Cittd di Skopje nel 
1995)

38. Uccello, 1976
nastro adesivo su vetro, 60 x 50

39. Cinar, 1976
vetro, nastro adesivo, pennello e 
colori a olio, fonnato variabile

40. Giardino, 1976 
nastro adesivo e pennelli, 
20x20x15



Апликации Applications Applicazioni

41. Птица, 1976
селотејп на стакло, 50 х 70

42. Лозје 1, 1976
селотејп на стакло, 50 х 70

43. Лозје 2, 1976
селотејп на стакло, 50 х 70

44. Бавча, 1976
селотејп на стакло, 50 х 70

45. Грмушка, 1976
селотејп на стакло, 50 х 70

46. Јасики, 1976
селотејп на стакло, 50 х 70

41. A Bird, 1976
adhesive tape on glass, 50 x 70

42. Vineyard 1, 1976
adhesive tape on glass, 50 x 70

43. Vineyard 2, 1976
adhesive tape on glass, 50 x 70

44. A Garden, 1976
adhesive tape on glass, 50 x 70

45. A Bush, 1976
adhesive tape on glass, 50 x 70

46. Aspens, 1976
adhesive tape on glass, 50 x 70

Апликации на хартија

47. Апликација 1, 1976 / 77 
селотејп на хартија, 100 х 70

48. Апликација 2, 1976 / 77 
селотејп на хартија, 100 х 70

49. Апликација 3, 1976 / 77 
селотејп на хартија, 100 х 70

50. Апликација 4, 1976 / 77 
селотејп на хартија, 100 х 70

51. Апликација 5, 1976/77
селотејп на хартија, 100 х 70

52. Апликација 6, 1976 / 77
селотејп на хартија, 50 х 70

53. Апликација 7, 1976 / 77 
селотејп на хартија, 50 х 70

54. Апликација 8, 1976 / 77 
селотејп на хартија, 50 х 70

55. Апликација 9, 1976 / 77 
селотејп на хартија, 50 х 70

56. Апликација 10, 1976 / 77 
селотејп на хартија, 50 х 70

57. Апликација 11, 1977 
графит и селотејп на хартија, 
9х 50x60

Applications on paper

47. Application 1, 1976 / 77
adhesive tape on paper, 100 x 70

48. Application 2, 1976 / 77
adhesive tape on paper, 100 x 70

49. Application 3, 1976 / 77 
adhesive tape on paper, 100 x 70

50. Applicaton 4, 1976 / 77 
adhesive tape on paper, 100 x 70

51. Application 5, 1976 / 77 
adhesive tape on paper, 100 x 70

52. Application 6, 19976 / 77
adhesive tape on paper, 50 x70

53. Application 7, 1976 / 77 
adhesive tape on paper, 50 x 70

54. Application 8, 1976 / 77 
adhesive tape on paper, 50 x 70

55. Application 9, 19767 / 77
adhesive tape on paper, 50 x70

56. Application 10, 1976 / 77 
adhesive tape on paper, 50 x 70

57. Application 11, 1977
graphite and adhesive tape on paper, 
9x50x60

Асамблажи

58. Пиргон, 1976
дрво и пластика, 90 х 200

59. Галичица, 1976
дрво и пластика, 90 х 200

60. Преспа, 1976
дрво, пластика и вода, 90 х 200

Assemblages

58. Pirgon, 1976
wood and plastics, 90 x 200

59. Galichitsa, 1976
wood and plastics, 90 x 200

60. Prespa, 1976
wood, plastics and water, 90 x 200

Масла Oils

61. Птици, 1976
масло на платно, 80 х 100

61. Birds, 1976
oil on canvas, 80 x 100

41. Uccello, 1976
nostro adesivo su vetro, 50 x 70

42. Vigneto 1, 1976
nostro adesivo su vetro, 50 x 70

43. Vigneto 2, 1976
nastro adesivo su vetro, 50 x 70

44. Giardino, 1976
nastro adesivo su vetro, 50 x 70

45. Arbusto, 1976
nastro adesivo su vetro, 50 x 70

46. Pioppi, 1976
nastro adesivo su vetro, 50 x 70

Applicazioni su carta

47. Applicazione 1, 1976 / 77 
nastro adesivo su carta, 100 x 70

48. Applicazione 2, 1976 / 77 
nastro adesivo su carta, 100 x 70

49. Applicazione 3, 1976 / 77
nastro adesivo su carta, 100 x 70

50. Applicazione 4, 1976 / 77 
nastro adesivo su carta, 100 x 70

51. Applicazione 5, 1976 / 77 
nastro adesivo su carta, 100 x 70

52. Applicazione 6, 1976 / 77
nastro adesivo su carta, 50 x 70

53. Applicazione 7, 1976 / 77 
nastro adesivo su carta, 50 x 70

54. Applicazione 8, 1976 / 77 
nastro adesivo su carta, 50 x 70

55. Applicazione 9, 1976 / 77
nastro adesivo su carta, 50 x 70

56. Applicazione 10, 1976 / 77 
nastro adesivo su carta, 50 x 70

57. Applicazione 11, 1977 
nastro adesivo su carta, grafite, 
9x50x60

Complessi

58. Pirgon, 1976
legno e plastica, 90 x 200

59. Galicica, 1976
legno e plastica, 90 x 200

60. Prespa, 1976
legno, plastica, acqua, 90 x 200

Quadri ad olio

61. Uccelli, 1976
olio su tela, 80 x 100



62. Грчки диевник, 1976
масло иа платно, 4 х 80 х 100

63. Птица, 1976
масло на платно, 3 х 18 х 24

64. Маврово, 1976
масло на платно, 100 х 80 
con. К. Коробар

65. Вез, 1977
масло на платно, 100 х 80 
con Ј. Мицајкова

66. Вез 2, 1977
масло на платно, 100 х 80 
con. С Крстевска

67. Птица, 1978
масло на платно, 80 х 100 
con. Р. Христов

68. Птица, 1978
масло на платно, 80 х 100

69. Пчиња, 1978
масло на платно, 60 х 50 
con. Вучевски

70. Белешки, 1979
масло на платно, 4 х 50 х 40

71. Чинар, 1981
масло на платно, 100 х 80 
con фам. Георгиевски

72. Птица, 1981
масло на платно, 2 х 40 х 50 
con. К Цидров

73. Чинар, 1982
масло на платно, 40 х 30

74. Грмушка, 1985
масло на платно, 80 х 100

75. Санторини, 1985 
масло на платно, 80 х 100 
con М. Трајковска

76. Ноќно студио, 1985
масло на платно, 3 х 100 х 80

77. Грмушка, 1986
масло на платно, 80 х 100 
con фам. Смилевски

78. Санторини, 1986 
масло на платно, 80 х 100 
con. М. Телеску

79. Mope, 1987
масло на платно, 50 х 40 
соп.Вучевски

80. Марииа Гранде, 1988 
масло на платно, 70 х 50 
con К. Цидров

81. Предел, 1992
масло на платно, 80 х 100 
соп. Силекс

82. Чинар, 1992
масло на платно, 100 х 80 
con Силекс

62. Greek Diary, 1976
oil on canvas, 4 x 80 x 100

63. Bird, 1976
oil on canvas, 3 x 18 x 24

64. Mavrovo, 1976
oil on canvas, 100 x 80 
col K Korobar

65. Embroidery, 1977 
oil on canvas, 100 x 80 
col. J. Micajkova

66. Embroidery 2 1977 
oil on canvas, 100 x 80 
col. S. Krstevska

67. Bird, 1978
oil on canvas, 80 x 100
col 11 Hristov

68. Bird, 1978
oil on canvas, 80 x 100

69. Pchinja, 1978
oil on canvas, 60 x 50 
col. Vucevski

70. Notes, 1979
oil on canvas, 4 x 50 x 40

71. Oak- Tree, 1981
oil on canvas, 100 x 80 
col. Georgievski family

72. Bird, 1981
oil on canvas, 2 x 40 x 50 
col. K Dzidrov

73. Oak-Tree, 1982
oil on canvas, 40 x 30

74. Bush, 1985
oil on canvas, 80 x 100

75. Santorini, 1985
oil on canvas, 80 x 100 
col. M. Trajkovska

76. Night Studio, 1985
oil on canvas, 3 x 100 x 80

77. Bush, 1986
oil on canvas, 80 x 100 
col. Smilevski family

78. Santorini, 1986
oil on canvas, 80 x 100 
col M. Telesku

79. A See, 1987
oil on canvas, 50 x 40 
col. Vucevski

80. Marina Grande, 1988 
oil on canvas, 70 x 50 
col K Dzidrov

81. Countryside, 1993 
oil on canvas, 80 x 100 
col. Silex

82. Oak-Tree, 1992
oil on canvas, 100 x 80 
col. Silex

62. Diorio greco, 1976
olio su tela, 4 x 80x 100

63. Uccello, 1976
olio su tela, 3 x 18 x 24

64. Mavrovo, 1976 
olio su tela, 100 x 80 
prop. K Korobar

65. Ricamo, 1977 
olio su tela, 100 x 80 
prop. J. Micajkova

66. Ricamo Д 1977 
olio su tela, 100 x 80 
prop S. Krstevska

67. Uccello, 1978
olio su tela, 80 x 100 
prop. R. Hristov

68. Uccello, 1978
olio su tela, 80 x 100

69. Pcinja, 1978
olio su tela, 60 x 50 
prop. Vucevski

70. Annotazioni, 1979
olio su tela, 4 x 50 x 40

71. Cinar, 1981
olio su tela, 100 x 80 
prop. Fam. Georgievski

72. Uccello, 1981
olio su tela, 2 x 40 x 50 
prop. K Dzidrov

73. Cinar, 1982
olio su tela, 40 x 30

74. Arbus to, 1985
olio su tela, 80 x 100

75. Santorini, 1986 
olio su tela, 80 x 100 
prop. M. Trajkovska

76. Studio nottumo, 1985 
olio su tela, 3 x 100 x 80

77. Arbusto, 1986 
olio su tela, 80 x 100 
prop. Fam. Smilevski

78. Santorini, 1986 
olio su tela, 80 x 100 
prop. M. Telesku

79. Mare, 1987
olio su tela, 50 x 40 
prop. Vucevski

80. Marina Grande, 1988 
olio su tela, 80 x 100 
prop. K Dzidrov

81. Area, 1992
olio su tela, 80 x 100 
prop. Sileks

82. Cinar, 1992
olio su tela, 100 x 80 
prop. Sileks



83. Предел, 1992
масло на платно, 100 х 150 
con. Силекс

84. Фешта, 1992
масло на платно, 80 х 100
соп. Силекс

85. Фешта 2, 1992
масло на платно, 100 х 80
con Силекс

86. Чинар, 1992
масло на платно, 100 х 80
соп Силекс

87. Предел, 1992
масло на платно, 80 х 100
соп. Силекс

88. Предел, 1993
масло на платно, 80 х 100

89. Грмушка, 1993
масло на платно, 80 х 100
соп фач Као

90. Телефонски именик, 1993
масло на платно, 100 х 80

91. Грмушка, 1993
масло на платно, 80 х 100

92. Портрет, 1993
масло на платно, 150 х 100

93. Тмурен ден, 1993
масло на платно, 50 х 60

94. Птица, 1994
масло на платно, 100 х 80

95. Предел, 1994
масло на платно, 3 х 100 х 150

96. Предел, 1994
масло на платно, 80 х 100
con. фам. Коевски

97. Предел, 1994
масло иа платно, 100 х 80

98. Предел, 1994
масло на платно, 80 х 100
соп. фам. Зографски

99. Падроне, 1994
масло на платно, 50 х 70

100. Сенка, 1994
масло на платно, 40 х 50

101. Чинар, 1994
масло на платно, 50 х 60

102. Предел, 1994
масло на платно, 60 х 80

103. Предел, 1994
масло на платно, 60 х 80

104. Мариела, 1994
масло на платно, 150 х 200

105. Манфреди, 1994
масло на платно, 150 х 200

83. Countryside, 1992
oil on canvas, 100 x 150 
col. Silex

84. A Feast, 1992
oil on canvas, 80 x 100 
col. Silex

85. A Feast 2, 1992
oil on canvas, 100 x 80 
col. Silex

86. Oak-Tree, 1992
oil on canvas, 100 x 80 
col. Silex

87. Countryside, 1992 
oil on canvas, 80 x 100 
col. Silex

88. Countryside, 1993
oil on canvas, 80 x 100

89. Bush, 1993
oil on canvas, 80 x 100 
col. Kao family

90. Phone Book, 1993
oil on canvas, 100 x 80

91. Bush, 1993
oil on canvas, 80 x 100

92. A Portrait 1993
oil on canvas, 150 x 100

93. A Gloomy Day, 1993
oil on canvas. 50 x 60

94. Bird, 1994
oil on canvas 100 x 80

95. Countryside, 1994
oil on canvas, 3 x 100 x 150

96. Countryside, 1994 
oil on canvas, 80 x 100 
col. Koevski family

97. Countryside, 1994
oil on canvas, 100 x 80

98. Countryside, 1994 
oil on canvas, 80 x 100 
col. Zografski family

99. Padrone, 1994
oil on canvas, 50 x 70

100. Shadow, 1994
oil on canvas, 40 x 50

101. Oak-Tree, 1994
oil on canvas, 50 x 60

102. Countryside, 1994
oil on canvas, 60 x 80

103. Countryside, 1994
oil on canvas, 60 x 80

104. Mariella, 1994
oil on canvas, 150 x 200

105. Manfredi, 1994
oil on canvas, 150 x 200

83. Area, 1992
olio su tela, 100 x 150 
prop. Sileks

84. Festa, 1992
olio su tela, 80 x 100
prop. Sileks

85. Festa 2, 1992
olio su tela, 100 x 80 
prop. Sileks

86. Cinar, 1992
olio su tela, 100 x 80 
prop. Sileks

87. Area, 1992
olio su tela, 80 x 100
prop. Sileks

88. Area, 1993
olio su tela, 80 x 100

89. Arbusto, 1993 
olio su tela, 80 x 100 
prop. Fam. Kao

90. Agenda Telefonica, 1993
olio su tela, 100 x 80

91. Arbusto, 1993
olio su tela, 80 x 100

92. Ritratto, 1993
olio su tela, 150 x 100

93. Giomata grigia, 1993
olio su tela, 50 x 60

94. Uccello, 1994
olio su tela, 100 x 80

95. Area, 1994
olio su tela, 3 x 100 x 150

96. Area, 1994
olio su tela, 80 x 100 
prop. Fam. Koevski

97. Area, 1994
olio su tela, 100 x 80

98. Area, 1994
olio su tela, 80 x 100
prop. Fam. Zografski

99. Padrone, 1994
olio su tela, 50 x 70

100. Ombra,1994
olio su tela, 40 x 50

101. Cinar, 1994
olio su tela, 50 x 60

102. Area, 1994
olio su tela, 60 x 80

103. Area, 1994
olio su tela, 60 x 80

104. Mariella, 1994
olio su tela, 150 x 200

105. Manfredi, 1994
olio su tela, 150 x 200



АГРОПЛОД - РЕСЕН

СКЕНПОИНТ - СКОПЈЕ

А.Д. ПИВАРА - СКОПЈЕ 
ПАЛЕР МАКЕДОНИЈА

КА О- ИНТЕРНАЦИОНАЛ - СКОПЈЕ 
ГАЛЕРИЈА БЕЗИСТЕН — СКОПЈЕ 

ATEJbE "АЈВАР" - СКОПЈЕ 
ХЕРБОСТЕРИА - СКОПЈЕ 

ТЕХНОАРТ - СКОПЈЕ 
МОЦАРТ - СКОПЈЕ

ЧАО - СКОПЈЕ
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Народна и универзитетска библиотека 
’’Климент Охридски", Скопје

УЗУНОВСКИ, Симон
Симон Узуновски ; дваесет години творештво / (одговорен 

уредник Климе Коробар; поставка на изложбата Лазо Плавевски, Симон 
Узуновски; текстови во каталогот Лазо Плавевскц Мирослав Поповиќ, 
ЗоранПетровски; биографија, изложби, сценографии и библиографија 
Жарко Тозидизајн на каталогот Фросина Зафировска ; фотографии 
Марин Димески и од фото-документацијата на авторот; превод на ан- 
глиски Маја Хаиимитрова-Иванова ; превод на италијански јазик 
АдријанаДе Карло) = Simon Uzunovski: Twenty years ofcreative work / (Editor 
in-Chief Klime Korobar ; arangernent of the Exhibition Lazo Plavevski, Simon 
Uzunovski; essaysin the catalogue Lazo Plavevski, Miroslav Popovic, Zoran Pel- 
rovski; biography, exhibitions, sets and bibliography Zarko Tozi ; layout Frosina 
Zafirovska, Simon Uzunovski;photographs Marin Dimeski; translation in English 
Marija Hadzimitrova-Ivanova; translation in Italian Adriana De Carlo) — Simon 
Uzunovski : Ventennio di attivita creative / (editore responsabile Klime Korobar ; 
postazione dellaMostraLazoPlavevski, Simon Uzunovski; testiperilcatalogoLazo 
Plavevski, Miroslav Popovoc, Zoran Petrovski ; biografia, mostre, scenografie e 
bibliografia Zarko Tozi; design Frosina Zafirovska, Simon Uzunovski; fotografie 
Marin Dimeski; traduzione in inglese Maja Hadzimitrova-Ivanova; traduzione in 
italiano Adriana De Carlo). - Скопје: Музеј на град Скопје - Skopje: The 
Museum of the City ofSkopje - Skopje: Museo della Citd di Skopje, 1995. -51 srp. 
: илустр.; 21 cm
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