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УВОД

Уметничкото творештво на БОРИСЛАВ ТРАИКОВСКИ пет децении го привлеку- 
ва вниманието на голем број писатели, ликовни критичари и историчари на уметност, 
општествени работници и љубители на ликовната уметност од државата и од странство. 
Тоа претставува заокружена формална и духовна целина во која внатрешниот однос на 
структурата на чувствата создава компромис co објективната реалност. Изолиран во 
една градска средина која е далеку од ликовна афирмативност, Траиковски останува 
рамнодушен на брзината на времето. Co сигурност во контролирањето на своите 
изразни елементи тој создава непосредна искреност и контемплативна интелектуална 
исповед на своите длабоки емотивни експресии. Траиковски им припаѓа на оној вид 
ликовни уметници за кои уметноста претставува највозвишена хуманистичка мисија која 
треба да ја развива духовната клима во човекот слободно (независно од школата и од 
правецот), co непосредност во изразот и co стремеж за афирмативност на ликовно- 
естетската идеја. Обединувајќи ги во своето дело поуките и квалитетите на фовистите 
(Ж. Руо), на германските експресионисти (Е. Нолде) и на апстрактните експресионисти, 
овој скромен, благороден и темелен ликовен уметник има значајно место меѓу умет- 
ниците кои ја одбележаа повоената епоха на македонската современа уметност.

Неговото творештво претставува маркантен, обемен и интересен творечки опус 
во целокупното ликовно богатство на Македонија чија валоризација заслужува посебно 
внимание.

Непосредно по завршувањето на Ликовната академија, творечката личност на 
Траиковски го привлече вниманието на ликовната критика која не остана рамнодушна и 
до крајот на животот (последната негова изложба) ги бележеше своите впечатоци. 
Големиот број осврти и есеи, забележани во текот на неговата изложбена дејност (кои 
имаат своја определена уметничка, историска или документарна вредност), создадоа 
солидна основа за потврдување и за комплексно вреднување на неговото творештво. 
Написите на Владо Малески, Димче Протуѓер, Алекса Челебоновиќ, Стојан Челиќ, 
Миодраг Протиќ, Поповиќ, Петар Хаџи Бошков, Радослав Путар, Јован Деполо, Зоран 
Маркуш, Борис Петковски, Љубица Дамјановска, Вера Даниловиќ, Паскал Гилевски, 
Соња Абаџиева-Димитрова, Владимир Величковски, Христова, Ѓоревски, Талевска, 
Иванишевиќ, Чемерски кои ги содржат различните мислења околу: екстремизмот во 
„(не)правилнотоќ толкување на фовизмот и на експресионизмот или прифаќањето 
(копирањето) на Жорж Руо и Милан Коњовиќ, или автентичноста на апстрактниот 
ликовен ракопис, за смелата симбиоза меѓу старото и новотсг, меѓу класичното и модер- 
ното претставуваат основни поттикнувачки акценти на монографското согледување на 
творештвото на Траиковски. Освен дипломската работа Живототиделото на Борислав 
Траиковски од Владо Ѓоревски и обработката на еден дел во Експресионизмот во 
творештвото на Борислав Траиковски од Лиљана Христова, другите написи претставу- 
ваат анализи на неговите ликовни експозиции во каталози и во дневниот печат или 
неговото творештво е валоризирано од аспект на вреднување на определени периоди 
од развојот на македонското современо сликарство, како што се: Развојни тенденции на 
современата македонска уметности нејзината критика во повоениотпериод од Антоние 
Николовски; Современо македонско сликарство, 40 години македонско ликовно 
творештво и Дејствувањето на ВДИСТ (1955-1985) од Борис Петковски; Македонското 
современо сликарство во шестата деценија и Преобразби од Соња Абаџиева- 
Димитрова; Монографија за ВДИСТ од Љубица Дамјановска и 50 години ДЛУМ од 
Владимир Величковски.

Монографската обработка има цел да ги согледа целокупните творечки 
активности на Траиковски, како и неговата улога и придонес за современиот развој на 
македонската визуелна уметност во втората половина на дваесеттиот век.



живот

Акт / Nude, 1950 
акварел на хартија / aquarelle on paper, 
37x27

До појавата на современата ликовна уметност во Битола, иконописците или 
искусните мајстори-молери изведувале ликовно-естетски зафати во црквите и во мана- 
стирите. За излегување од догматските шематизирани решенија во црковното сликар- 
ство, голем придонес имаат ликовните кадри кои се обидуваат да внесат 
класицистички, романтичарски и реалистички елементи: Коста Шкодреану, Борис 
Стаматов, Александар Папа-Наум и Иван Мелников.’

Паралелно co зографството, се појавуваат и првите профани креативни, 
сликарски елементи (портрети, мртва природа и пејзажи или копии од светските поз- 
нати ликовни мајстори ги красеа куќите на богатите битолски семејства) во кои се 
бараат корените на современото ликовно творештво во Битола. Тие претставуваа един- 
ствени сведоштва за ликовната уметност во градот, во кои, во периодот меѓу двете 
светски војни се следи инцидентен ликовен живот. Основите за современиот ликовен 
израз се поставуваат по Народноослободителната борба кога се создадоа основни пре- 
дуслови за организирано дејствување на ликовниот живот во градот, co доаѓањето на 
првите кадри образовани на ликовните академии и во уметничките школи.

Борислав Траиковски " припаѓа на средната (меѓу)генерација ликовни уметници 
(Траиковски, Пецо Видимче, Ванчо Ѓорѓиевски, Миле Корубин, Ристо Лозаноски, 
Димитар Кондовски и Јордан Грабулоски) која го одбележа периодот co комплексни 
односи во кои доминираа нови уметнички визии и амбициозни перспективи за преобраз- 
ба на културата и на уметноста во Македонија. Периодот на нивното појавување 
(педесеттите години од овој век) е време кога се случуваат битни историски услови за 
преобразба на целокупните содржински, стилско-ликовни и естетски движења во ген- 
ерални општествено-политички и културни рамки. Тоа е период на творечко барање, на 
осмислување, на либерализација и на слобода на уметничката мисла, како последица на 
суштествената реалност на новиот општествен систем. Основните настојувања на оваа 
генерација ликовни уметници во определените историско-оправдани услови се однесу- 
ваат на изградбата на нова архитектоника на современиот уметнички израз co нови 
промени на стилскиот интерес поврзани co: поетски и импресионизиран реализам, 
сезанизам, фовизам и експресионизам, co што се одбележува новата историска постој- 
ност на македонскиот културен амбиент.

Борислав Траиковски е роден на 15 јуни 1917 година во Битола, град co богати 
историски и културно-уметнички вредности, град кој ја негувал и ја одржувал традици- 
јата на високоестетски уметнички нивоа: co остатоци на античката цивилизација, на 
исламската архитектура, co прекрасни примероци на профаната архитектура co еклек- 
тизам од западноевропски влијанија од 19-тиот век и co традиција за негување на умет- 
носта, на убавото однесување и на модата, co богата музичка традиција, co прв театар 
(основан 1905), co повеќе киносали, град на првата филмска камера на Балканот на 
браќата Манаки (1922).

Траиковски потекнува од познато занаетчиско семејство. Неговиот татко 
Александар бил мајстор-терзија кој се грижел за високата мода во Битола, а неговите 
креации ги ценеле и турските великодостојници кои порачувале кај него униформи дури 
и за турскиот аскер. Неговата мајка Фанија, домаќинка, се грижела за своите 4 деца: три 
ќерки и најмалиот син Борислав. Траиковски co гордост го потенцираше фактот дека 
300 (400) години е битолчанец. Битола, за време на неговото детство, го изгуби сјајот кој 
го имаше пред Балканските војни и пред Првата светска војна. Ликовната култура беше 
сведена на сликари-аматери и на молери кои ги украсуваа куќите на богатите семејства. 
Борис Стаматов, еден од највештите сликари-аматери, насликал три композиции (копии 
од познати ренесансни уметници) на таванот на неговата куќа, кои имаа најголемо вли- 
јание за почетниот интерес на Траиковски за ликовната уметност. Во 1932 година во 
кафеаната Ловец беше отворена самостојна изложба на Методија-Лемето, сликар- 
аматер од Прилеп, чии мотиви од Еврејското маало во Битола ја пленија љубовта на 
Траиковски кон сликарството. Тоа беа првите сознанија и контакти co ликовната умет- 
ност воопшто.

1 Бишола- вчера, денес и ушре (фотомонографија), Битола 1969.



Основно образование и гимназија завршува во Битола. Основите на ликовно 
воспитување ги стекнува на часовите кај Виктор Краса Сољаник, сликар-аматер (руски 
емигрант) и Драгутин Спасиќ, вајар, кои ќе одиграат многу значајна улога во неговата 
кариера. Траиковски го посетува ателјето на Сољаник каде има голема слобода да ја 
изразува својата идеја. Овде се стекнува co основните предзнаења за елементите на 
ликовната уметност кои ќе го определат неговиот творечки патоказ.

Во гимназиските денови тој е член на една прогресивна и надарена група млади 
интелектуалци, а најубави спомени од тоа другарување го врзувале за Стив Наумов, 
Мишко и Гоце Радосављевиќ, co кои продолжува да се гледа до 1940 година.

По завршувањето на гимназијата, има потполна слобода (независно од 
родителите) самиот да избере што ќе студира понатаму. Неупатен во програмите и во 
уписната политика на одделни факултети, по сугестии на Часлав Стојадиновиќ, во 1937 
година оди во Белград и се запишува на Техничкиот факултет, отсек архитектура, каде 
останува две години.2

Четири предмети на Архитектонскиот факултет, кои беа поврзани co ликовната 
уметност, го задржаа неговото внимание и ја зацврстија желбата за неговите поната- 
мошни определби.

Co почетокот на Втората светска војна (1941), Траиковски го прекинува школување- 
то и co враќа во Битола. Од 1944 до 1947 година работи во просвета, како учител по цртање 
во основно училиште, во Учителската школа и во единствената битолска гимназија.

Новата културна средина, богата co голем број ликовни изложби, како и нас- 
тавните предмети поврзани co ликовната уметност ќе овозможат преиспитување на 
неговите определби и приврзување кон сликарската ликовна дисциплина. Co нови пот- 
тици, во 1947 година повторно оди во Белград (доброволно, по сопствена желба)3 и се 
запишува на Ликовната академија. Целокупната ликовна култура ја стекнува од наста- 
вата на професорите: Љубица Сокиќ, Ѓорѓе Андреевиќ-Кун, Михајло Петров, Иван 
Табаковиќ. Во првите години на школувањето е воодушевен од италијанското рене- 
сансно сликарство, а подоцна од шпанското, од холандското барокно сликарство и од 
француското сликарство од средината на 19-тиот и првите децении на 20-тиот век. 
Сеќавањата на Траиковски за деновите на Академијата се однесуваат на неговото 
(не)прифаќање на ликовните стилови кои се бараат како методски единици. Ниеден од 
професорите не го прифаќаше затоа што тој беше свој и покажуваше индивидуална 
независност.

По завршувањето на Академијата (1951) повторно доаѓа во Битола. Иако е 
назначен за професор по слободно цртање и акварел на скопскиот Технички факултет 
- архитектура, доброволно се враќа во своето родно место. Големата љубов и 
приврзаноста за Битола, како и бракот co Вера Добријевиќ (1960 г.) и раѓањето на нив- 
ната ќерка Јадранка (1961) ќе ја зацврстат неговата одлука целиот свој живот и 
творештво да ги посвети на градот во кој се родил. Неколку месеци работи како профе- 
сор по ликовно воспитување во Битолската гимназија, а потоа во Центарот за стручни 
кадри Кочо Рацин и во Учителската школа (подоцна трансформирана во гимназијата 
Браќа Миладиновци, каде го поминал целиот свој работен век, се до пензионирање. 
Како хонорарен професор работи скоро во сите средни училишта во Битола: 
Медицинско, Економско, Земјоделско ...

Две години е ангажиран во Вишата угостителска школа во Охрид за предметот 
историја на културата и ликовната уметност, а подоцна, како хонорарен професор на 
Факултетот за учители во Битола.

Во 1954 година ДЛУМ организира студиско патување низ Италија. Група млади 
ликовни уметници (Димитар Пандилов, Борислав Траиковски, Ванчо Ѓорѓиевски, Миле

* Во тоа времс Траиковски нсма никакви сознанија за Ликовната академија. Првите сознанија ги 
добил од Борко Лазески во 1938 година (по негово сопствено кажување), во емисијата Портрет на 
Борислав Траиковски, по сценарио на Глигор Чемерски и режија на Душан Наумов, МТВ, Скопје 
1993.
Траиковски co посебна гордост го потенцираше фактот дека самостојно се запишал на Ликовната 

академија, а не по налог на структурите на власта кои во голема мера ја определуваа идната професи- 
ја на младите кадри.

Портрет / Portrait, 1951
масло на платно / oil on canvas, 41 х 29



Портрет на стара Македонка / 
Portrait of an Old Macedonian
Woman, 1952
масло на шперплоча / oil on wood, 
68x39

Корубин, Катја Поп Ефтимова, Пецо Видимче, Бранко Костовски, Љупчо Поп Стефанија, 
Менде Ивановски ...) се воодушевува од спомениците на културата во Рим (Св. Петар, 
Ватикан), Венеција, Фиренца (Ателјето на Микеланџело), Неапол и Помпеја.

Студиското патување во Париз во 1961 година, како стипендист на фондот 
Моша Пијаде, темелно ќе го промени творечкиот курс на неговите ликовни определби. 
Посетите на голем број ликовни галерии и проучувањето на сликарството од Лувр ќе 
придонесат да ги запознае и да ги прифати современите ликовни струења на експре- 
сионизмот, апстракцијата, енформелот л други.

Од 1962 година до крајот на неговиот животен век живее и работи во Битола. 
Богатата сликарска и педагошка активност и големиот број самостојни и групни изложби 
низ Македонија, СФРЈ и пошироко, придонесуваат за културното издигнување и за 
афирмацијата на македонскиот ликовен израз.

Беше член на ДЛУМ (од 1952), на групата ВДИСТ (1955), на ДЛУБ (1974) и на ДНУ 
(Друштвото за наука и уметност) во Битола.

За својата долгогодишна ликовна и педагошка активност, добитник е на голем 
број награди и признанија:

- Орден на трудот од 2 степен
- Награда 4 Ноември на град Битола (1962)
- Признание на ДЛУМ за активност (по повод 30 години на ДЛУМ)
- Награда 11 Октомври за животно дело (Скопје, 1980)

ТВОРЕШТВО

АКУМУЛАЦИЈА НА ЛИКОВНИТЕ СОЗНАНИЈА (1937-1950)

Почетокот на стилско-ликовната генеза на творештвото на БОРИСЛАВ ТРАИКОВ- 
СКИ се поклопува co развојните тенденции на македонската современа уметност од 
почетокот на шестата деценија на минатиот век, време во кое низа настани доведоа до 
коренита преобразба на физиономијата на ликовната култура која се темелеше на неколку 
основни и минимални предуслови создадени по 1945 година. Формирањето на Друштвото на 
ликовните уметници на Македонија и на Уметничкото училиште, co огромна заслуга на 
основоположниците на македонската современа уметност: Шојлев, Пандилов, Мартиноски, 
Личеноски и други (покрај богатата уметничка традиција на Македонија), имаа пресудна и 
судбоносна педагошка функција во формирањето на новата духовна, ликовна атмосфера. 
Соц-реалистичката определба претставуваше специфична клима на целокупната територи- 
ја на ФНРЈ (во чиј состав подеднакво егзистираше и Македонија), како логична последица 
од војната и од социјалистичката изградба која се следи до крајот на петтата деценија.

По Резолуцијата на Коминформот (1948), во уметноста се појавува потреба од 
темелно менување на тематиката и на изразот, од прифаќање на новите влијанија, од сло- 
боден избор на јазикот на уметноста и од борба за јакнење на етичката и на естетската 
димензија во однесувањето на уметникот кон творештвото. Исто така, тоа е време кога се 
прифаќаат и некои генерални настојувања: почитување на творечката слобода, стремеж 
кон согледување на внатрешната револуционерна суштина на определениот период co 
неговите целосни духовни и историски хоризонти и нивно ликовно пренесување co совре- 
мени средства. Демократизацијата на уметничката мисла беше поттикната од големиот број 
дискусии и полемики на интелектуалниот уметнички круг во Македонија. Процесот на 
модернизација на уметноста (длабоката поврзаност co културното наследство, co богатото 
народно творештво, co македонскиот простор и амбиент) беше сообразен co модерниот 
ликовен израз во југословенската уметност.4

4 Владо Малески, „Саморазговор", РазГледи 4., Скопјс 1976; Борис Петковски, Современо македонско 
сликарство, Скопје 1981; Антоние Николовски, „Развојните тенденции на современата македонска 
уметност и нејзината критика во повоениот период", Културно наследство 6, Скопје 1975; Соња 
Абаџиева-Димитрова, „Македонското современо сликарство во шестата деценија1', Ликовнауметност 6, 
Скопје 1979; Борис Петковски, „Современа македонска уметност: сликарство-скулптура-објекти-1969“, За 
Македонскатауметност, Скопје 1989; Владимир Величковски, ДЛУМ-50 години, Скопје 1996.



Претставниците на првата повоена генерација ликовни уметници, школувани 
главно во Белград, во Загреб и во Љубљана, внесуваат во македонскиот ликовен живот 
определена специфична разновидност, вкрстување и развиток на различни влијанија, 
правци и стилски ориентации.5

Секој од нив ги носи co себе здобиените сознанија и поуки од уметничката сре- 
дина од времето на школувањето. Најистакнатите и најспособните меѓу нив, уште на сво- 
јот старт, внесуваат определено освежување и предизвик во ликовната јавност.

Ликовните почетоци на Траиковски се поврзани co периодот од 1937 до 1950 го- 
дина кој е исполнет co размислувања, проучувања и co собирање искуства за естетските 
елементи. Совладувајќи ја основната материја, уште на почетокот (за време на студиите 
на Академијата), свесен е дека талентот не е примарен и не е доволен фактор да се 
биде ликовен креатор. Гледајќи ги љубоморно колегите околу себе (за кои често потен- 
цираше дека многу работеле), тој се препушта на стручната литература, акумулирајќи се 
во себе. Првите контакти co литературата за германските експресионисти и за групите 
Мостот и Синиот јавач потполно го воодушевија и го пленија. За него тоа значеше сло- 
бода во сликарството, ослободено од површинското дотерување на сликата co цел да 
се создаде определен степен на допадливост. Тоа ќе му овозможи да согледа дека 
правите вредности во сликата треба да се бараат во скриените тајни зад мотивот на 
сликата co цел преку него да се продре во сликарството и да се одгатне неговото пси- 
холошко значење.

Првите сликарски творби од овој период, иако откриваат притаен, но силно 
изразен талент, не ја носат зрелоста и идејноста на делата создадени по 1951 година.6

Портретот на Славко, изработен во молив (1949), покажува определен реа- 
листички, академски приод. Во низа портрети од 1951 година (Мајка ми; Вујко ми; 
Пријател) Траиковски манифестира поголем интерес за изразната моќ на колоритот, 
отколку за внатрешната напнатост и драматика. Co комбинација на колористичките 
површини тој успева да ја издвои бојата од нејзината дескриптивна функција, користејќи 
експресивни и структурални форми на изразност, како во Риба (1950), co што повеќе се 
доближува до фовистичките решенија. Во овие дела Траиковски гледа длабоко во проб- 
лемите на реалноста и се труди да најде чисти ликовни средства и ликовен израз co цел 
да оформи сопствен ликовен јазик, поврзан co стилот на времето.

ПРОБИВ И АФИРМАЦИЈА - ФОВИЗАМ И ЕКСПРЕСИОНИЗАМ
(1951-1962)

Појавата на Борислав Траиковски е специфична уште на самиот почеток, co 
неговата прва самостојна изложба (1952 г.) во просториите на ресторанот Југославија во 
Битола. Таа е една од првите индивидуални изложби во Републиката, ако не и прва 
скромна изложба на портрети, пејзажи и мртва природа, во масло и акварел. Ликовната 
критика оцени дека на оваа изложба авторот бара свои изразни средства, па затоа на 
моменти изгледа како изложба на неколкумина. Но, има нешто што ги соединува сите 
изложени слики, што им го дава печатот на авторството, а тоа е онаа нота на песимизам, 
црвената (односно, црна) нишка што се провлекува од платно на платно. Неговата Мајка 
е намачена и сериозно замислена над минатиот животен пат.Девојката co црвено шалче 
и кога се обидува да се насмее - не успева зашто не и дозволува тежината од животот 
која ија дала четката на авторот, па и пејзажите Чикмак и Ѓупско маало предизвикуваат 
слични импресии. Пионеротco труба е оптоварен co слични психички комплекси, постиг- 
нати co заситеност на просторот и co силна робусна контурна линија. Од оваа изложба 
е зачуван експонатот Портрет на учителка (1951) во кој фовистичко-експресио- 
нистичките инспирации се манифестирани и во содржината (портрет co централно ком- 
позициско решение и co определена деформираност во ставот) и во колоритот, нанесен 
во дебели слоеви врз подлогата, движејќи се од светла сиво-бела, до затемнета сино- 
зелена заднина. Делото е работено co очевидна трпеливост, изразена во присуството на 

Пејзаж / Landscape, 1955
масло на платно / oil on canvas, 50 х 37

5 Борис Петковски, За македонскашаумешносш, Скопје 1989, 28.
6 Владо Горевски, „Сликарството на Борислав Траиковски", Прилози 34-35, Битола 1981.



Риби (мртва природа) Fish, 1957 
масло на платно / oil on canvas, 79 х 60

определена нота на спокојство во физиономијата на портретот. Co својот начин на усо- 
гласување на композицијата и на колоритот, во овој експонат Траиковски се доближува 
до експресионистичките обработки на Зора Петровиќ и на Милан Коњовиќ.7

Во акварелот Траиковски се нашол себеси и затоа неговата Ерменка е co 
благородно хуманистичко чувство во изразот. Фигура во ателје. Девојка co ѓердан и 
Девојка седната на стол доминираат на оваа изложба. Интересот за изложбата уште 
еднаш ја изразува традиционалната љубов на битолчани кон уметноста, кои ги 
пречекале сите културни манифестации како ретко кој македонски град.8

Новите и смели пробиви на Траиковски на македонската ликовна сцена тешко се 
прифаќаат од ликовната критика. Од особено значење е неговото учеството на VII 
изложба на ДЛУМ (1952) кога побудува голем интерес кај ликовната критика која ќе кон- 
статира дека Траиковски отишол толку далеку, та испаднал во голо копирање, во 
епигонство (без да даде свој израз), угледувајќи се на фовистите (Жорж Руо) и 
прифаќајќи ги сите нивни манири. Иако Траиковски е интересен по тоа што е најек- 
стремен во своето талкање, неговото масло Битолско цвеќе, кое се одликува co деко- 
ративен правец,9 позитивно е оценето и прифатено. Co смел потфат при компонирање- 
то, co смело колористичко чувство и co силна ликовна култура кога прави деформација 
која не е органски поврзана и не е до крај спроведена во дело, Траиковски дава драм- 
ско-патетични случувања и настани. За изложените шест експонати на оваа изложба Д. 
Протуѓер (кој тешко го прифаќа фовистичко-експресионистичкиот манир на Траиковски) 
ќе забележи дека определеното пренесување и компилирање на Руовото фовистичко 
сликарство оставило впечаток дека Траиковски не го разбрал јазикот на фовистите, a 
особено на Руо. Кај Руо темната контура не е црна графичка линија, како што ја дава 
Траиковски, туку темна дамка или подобро речено темно потцртување co кое ги обрабу- 
ва своите фигури. Co конфузниот цртеж во Пејзаж 2 и co неоправданата деформација 
во Баба Фанка, Траиковски манифестира „едно надворешно блефирање (и барање по 
секоја цена да се биде интересен) што, во крајна линија, ги намалува неговите претен- 
зии за оригиналност' ,10 констатира Протуѓер во своето видување на изложбата. Додека 
co интензитетот на боите во Битолско цвеќе постигнат co драматична сила и co успешна 
тонска урамнотеженост на големите површини во Пејзаж 7, Протуѓер го доближува 
Траиковски до македонската средновековна фреска.

Нова енергија, нов спектар на насочености и посмело раскинување co провере- 
ните вредности во духот на реализмот, импресионизмот и фовизмот, ликовната критика 
навестува во наредната година (1953), кога македонските ликовни уметници излегуваат 
од својата зачмаеност, преставувајќи се пред белградската публика. На оваа изложба 
доминираат експонатите на Борислав Траиковски во кои тој е целосно опседнат од 
експресионизмот кој успева да го издигне до монументална целина.11

Co поставувањето на една многу звучна боја (црвена кадмиум или оксидно 
жолта) во центарот и co барањето од другите делови на сликата да го поддржат 
основниот избран звучен акцент, Траиковски ги освои симпатиите на сите ликовни 
критичари и уметници кои ќе констатираат дека сликарството на Мазев, на Траиковски 
и цртежите на Мартиноски извонредно многу ќе влијаат на ориентацијата - современиот 
македонски израз навистина да биде современ.12

Периодот на силен пробив на Траиковски во Македонија и на афирмација на 
југословенската ликовна сцена ќе го одбележат повеќе мислења и оцени за изложените 
експонати.

За Миодраг Протиќ две-три слики на Траиковски, експресионистички по својата 
основа и немир, спаѓаат во најинтересните експонати на изложбата. Неговото Цвеќе 

7 Лиљана Христова, „Експресионистичките тенденции во ликовното творештво на Борислав 
Траиковски“, Ликовнауметност 10-11, Скопје 1985.
8 Малевски Владо, „Елан и проблеми, Изложба на уметникот Борис Трајковски", Нова Македонија, 
Скопје 26.06.1952.
9 Г. „VII изложба на македонските ликовни уметници", Млад борец, 10.12.1952.
10 Димче Протуѓер, „Ликовни проблеми", Нова Македонија, Скопје 27.12.1952.
11 B(aciih), „Изложба македонских уметника11, Политика, Београд 27.03.1953.
12 МиЕа ПоповиН, „Из Скопља: Изложба ликовних уметника Македоније", НИН, Београд 13.12.1953.



преставува најјак, најблагороден и највистински акорд на изложбата, исто и Мртвата 
природа, додека Пејзажот е малку посув. На овие слики им пречат, можеби, определе- 
на лежерност, краток здив и застанување на половина пат.13

Стојан Аралица е колорист, го сака колоритот и затоа изложбата ја гледа низ 
призмата на колоритот. Негово мислење е дека сликите на Траиковски ликовно се 
успешни, а како најинтересно и највпечатливо го издвојува делото Цвеќе кое неверојат- 
но многу му се допаднало, затоа што во оваа слика (а и во другите) успешно го решил 
проблемот co колористични средства.

За Сабахадин Хоџиќ (кому најубав впечаток му оставија младите) Траиковски е 
многу талентиран и покажува дека модерната концепција може да се спроведе и на 
македонски теми.

Кога Петар Лубарда би зборувал за новите имиња, секако би го споменал и 
Траиковски затоа што кај него забележува вистински талент. Љубица Сокиќ исто е 
воодушевена од маслото Цвеќе на Траиковски, кај кого забележува особен напредок.14

И додека Алекса Челебоновиќ изразува задоволство од ненаместената збиеност 
на композицијата во делото Пејзаж'5 Стојан Челиќ е на мислење дека делата на 
Траиковски се потпираат врз ликовни решенија на некои од Групата на единаесетмината.16

По блескавото презентирање пред белградската публика, истата година 
Траиковски учествува на годишната изложба на Друштвото на ликовните уметници од 
Македонија во Скопје. Ликовната критика е поделена во своите оцени во однос на дела- 
та на Траиковски. Како најпозитивна карактеристика на неговото творештво, Петар 
Хаџи Бошков го нотира изворното чувство за боја, интензивно и смело нафрлена на 
платното и извонредната способност за воочување на карактеристичното, есенцијално- 
то во ликовната содржина, додека експресионистичкиот дух и темперамент е негативно 
оценет затоа што потсетува на Руовиот витраж.17

За разлика од него, Миќа Поповиќ констатира дека  Мазев, Траиковски и 
Протуѓер се наоѓаат на пат да создадат услови за сериозен и зрел македонски израз и 
да бидат носители на тој израз'1.18

Новопоставените ликовни норми тешко се прифаќаат и наредната година (1954), 
на деветтата изложба на Друштвото на ликовните уметници на Македонија, во една од 
просториите на Уметничката галерија во Скопје се поставени дела на автори co посовре- 
мен израз. Тоа се автори кои ги носат најпозитивните елементи на изложбата од една 
страна, односно автори co најмногу недостатоци, недоискажани мисли и стилска 
непрочистеност. Тие ликовни креатори го определуваат критериумот за квалитативен 
развиток на македонското сликарство co излегување од конвенционалните рамки и co 
осовременување на ликовниот јазик. Во оцената на Протуѓер, некои од нив (поведувајќи 
се по поимот на помодно сликарство), ја поставиле под знак прашање нивната самобит- 
ност и автократичен однос, а тоа се авторите: Траиковски, Мазев, Лазески, Лозаноски и 
донекаде Боро Крстевски „кои сигнализираат дека за краток временски период некој од 
нив ќе излезе на површина co сите одлики на вистински креатор“.19

Делото Сива Вода - Битола (1954) на Траиковски го привлече вниманието co 
својот современ ликовен израз и co сигурното знаење до каде смее да се апстрахира 
уметникот од реалноста и да постави сопствени законитости. Пејзажот изобилува co 
фовистички поставени колоритни решенија, од една и co внатрешни, драматични, 
експресивни судири на содржината, од друга страна. Основното изразно чувство е 
постигнато co колоритот кој како формален елемент во сликата го определува негово- 
то психичко значење. Контрастот меѓу топлите и студените тонови (окер жолта и кад- 
миум црвена, наспроти сино-зелена) е постигнат co светлобели површини кои се многу 

Милтон Манаки / Milton Manaki, 1963 
масло на платно / oil on canvas, 100 х 80

13 М.Б. ПротиЕ, „Македонски сликари у Београду", НИН, Београд 29.03.1953.
14 „Белградските ликовни уметници - за македонските", РазГледи, Скопје 26.03.1953.
15 А(лекса) Ч(елебоновиН), „Изложба ликовних уметника Македоније", Борба, Београд 29.03.1953.
16 Стојан ЧелиЕ, „Македонски ликовни уметници“, Ревија за позоришну, филмску иликовнууметност
8, Београд 1.04.1953.
17 Петар X. Бошков, „Чекор напред," Нова Македонија, Скопје 13.12.1953.
18 Миќа Поповиќ, „Зрелости и несполуки на македонското современо сликарство“, Разгледи 7, Скопје, 
3.01.1954.
19 Д. Протуѓер, „Деветта изложба на македонските ликовни уметници", Разгледи25, Скопје 5.12.1954.



Цвеќе / Flowers, 1966
масло на платно / oil on canvas, 100 х 70

ретки во творештвото на Траиковски. Co определена деформираност на формите тој 
внесува дух на немир во традиционалната статичност на македонскиот пејзаж.

На 2 септември 1955 година во Битола е формирана ликовната група ВДИСТ од 
членовите: Видимче Пецо, Димовски Јован, Ивановски Методија - Менде, Спироски Перо 
и Траиковски Борислав. Групата функционираше во рамките на ДЛУМ, а основна цел и 
беше: борба за современ ликовен израз, за ликовен квалитет и за популаризација на 
ликовната уметност кај пошироката публика. Од оваа година ентузијазмот на Траиковски 
е насочен кон глобалниот развој на ликовниот живот на Битола и кон сопствената афир- 
мација и самодокажување на зацртаните стилско-ликовни определници, што се потврду- 
ва и на десеттата јубилејна изложба на ДЛУМ кога го задржува својот стил на изразување. 
Антоние Николовски, укажувајќи на некои колористички недостатоци, го потенцира 
интимното доживување на неговите творби, особено во експонатите После една приказна 
за криновите (1955) и Размислување (1955)?°

Активноста на Траиковски во 1956 година е забележана co особено внимание од 
ликовната критика на изложбите на ВДИСТ во Белград и во Битола и на единаесеттата 
годишна изложба на ДЛУМ.

Траиковски во Групата се издвојува како темпераментен сликар чија палета повеќе 
ја цени силата отколку рафинманот. Живата и полна боја, поставена на платното во жесто- 
ки и страсни потези, е извонредно убаво усогласена co цртежот и co концепцијата на фор- 
мата. Миодраг Протиќ ја издвојува сликата Цвеќе која co своите особености претставува 
најдобар резултат на изложбата во Белград, иако е под големо влијание на сликарството 
на Коњовиќ. Во неколку негови изложени слики Траиковски покажува сигурен темпера- 
мент и предиспонираност за силно и моќно колористичко сликарство.21

По враќањето од Белград, пред битолската ликовна публика Траиковски се намет- 
нува co својот сигурен сликарски темперамент, co силна колористичка палета дотерана во 
пријатно крешендо во творбите Мотив од Битола / и //. Спротивно на овие широко сликани и 
колористички распеани мотиви, Траиковски во делото Лалиња тонски е попригушен, co сту- 
диозни присутности. Неговото широко, свежо и облагородено движење е отсутно во Мотив 
од Битола ///за да се појави остро и ненаметливо во Трите настроенија заедно co чистата и 
co силната контура што го засилува интензитетот на околните плохи co уште еден акорд.22

На повторното појавување на ВДИСТ во Битола, Траиковски се претстави co 
цртежи co туш, co јаглен и co графит кои потсетуваат на обоена литографија, а најинтере- 
сен експонат е Игра co оригинална концепција и внатрешна содржина (фигурална компози- 
ција од девојка-акт и распенет коњ, меѓу кои суштествува некаков ликовен компромис).23

Сведоштвата на годишната изложба на ДЛУМ во однос на експонатите на 
Траиковски (кој особено се истакнува co Мотив од Битола) заедно co Мазев, Кондовски, 
Корубин и Ѓорѓиевски, покажуваат впечатливи разлики во индивидуалните доживувања 
на елементите на експресионизмот. Траиковски, одамна забележан по еден свој интере- 
сен и разигран ликовен жаргон, секогаш свеж и пријатен, донесува новини, добро усвоени 
и прифатени, кои се доживуваат пријатно и co задоволство. Таму каде што е суверен (во 
колоритот), тој е беспрекорен. Затоа во неговите три слики, низ своевидно сфатен 
фовизам, се претставува како вешт виртуоз на игра co светлата боја (Кринови). За разли- 
ка од наведеното мислење на Момировски, Николовски презентира различно согледу- 
вање укажувајќи на фактот дека Траиковски се повторува во веќе познатата техника и 
руовска облека, ликовите во сликата Роднини психолошки не се доволно определени и 
издиференцирани, а главата во сликата Жетварче влијае хермафродитски ,..24

“Антоние Николовски, „Десетта јубиларна изложба на ДЛУМ“, Разгледи25-26 (51-52), Скопје 11.12.1955.
21 М.Б. ПротиЕ, „Изложба групе ВДИСТ“, НИН 266, Београд 1956; М.М. „Заједничка изложба петорице 
битољских сликара", Борба, Београд 22.01.1956.
22 Тоде Ивановски, „Групата ВДИСТ повторно пред битолската публика", Нова Македонија, Скопје 
15.04.1956.
23 Т. Ивановски, „Две ликовни манифестации во Битола", Нова Македонија, Скопје 15.11.1956.
24 Томе Момировски, „Сведоштва на Единаесеттата изложба на македонските ликовни уметници", 
Современост 11-12, Скопје 1956,883; Антоние Николовски, „Годишната изложба на ДЛУМ", Разгледи 
25-26 (77-78), Скопје 9.12.1956; Борко Лазески, „ХП изложба на ДЛУМ", Нова Македонија, Скопје 
28.12.1956.



На изложбата на ВДИСТ во Загреб (1957), како стилски најдоследна, 
најзаокружена и најхомогена личност Ј. Деполо го издвојува Борислав Траиковски, кој е 
прилично цврсто поврзан co германскиот експресионизам, поточно co Нолде. Деполо кај 
Траиковски ќе забележи определена неизбалансираност во композицијата (Мајка и син), 
нејасност во палетата (Мртва природа) и исфорсирани, стилизирани решенија (Дете co 
кошница), додека пак делото Три глави претставува зрел резултат и прилично јасно 
покажува дека авторот се посигурно си изнаоѓа свој сопствен пат. За разлика од него Р. 
Путар забележува дека Траиковски е сликар на фигури, на пејзажи и на мртви природи. 
Фигурата како мотив му е најблиска и ја заокружува co масни и co заситени бои: крва- 
воцрвено, сировожолто и длабокосино, co крупни црни акценти (еднаш контури, а друг 
пат сенки) обилно разлеани меѓу широките петна на колористичките тонови. Пејзажот 
Мотив од Битола и поголемата Мртва природа претставуваат најзрели платна на 
Траиковски. Во нив нема несигурност која ги оптоварува неговите други дела.25

На изложбата на ВДИСТ во Прилеп истата година Траиковски (најексклузивен во 
Групата, полн co сериозност и co цврстина) изложува акварели, пејзажи, битолски 
улици, слободно и смело сликани, кои се слични по фактурата на неговите масла. 
Траиковски co голема сигурност го изразува своето верују, преземајќи се во свои раце. 
Има моменти кога замавот на палетата не го погодува тонот, а изразот му се заматува, 
како во делото Пејзаж, но во мотивите Битола I и III се доближува до полн, до јасен и 
решителен израз во кој меѓу црниот и синиот длабок звук ги згуснал визиите на експре- 
сивното сознание и доживување.26

Траиковски забележува одделен напредок во творештвото и на изложбата на 
ДЛУМ во Белград. Неговиот неверојатно експресивен Пејзаж претставува едно од 
најпроминентните (најистакнати) дела co кои Траиковски се вбројува во неколкуте многу 
даровити, млади уметници на кои се надева и се потпира иднината на македонската 
современа уметност.27

Непосредно по отворањето на Уметничката галерија во Битола (1958), 
Граиковски приредува своја самостојна изложба на која се застапени мотиви од Битола, 
фигури, пејзажи co задолжителни тополи и копи сено. Изложбата изобилува co хармо- 
низирани бои на платната, кои кријат во себе симболизиран призвук на патетика, свој- 
ствен на уметникот, кој влијае свежо и оптимистички.28 * *

На изложбата на ВДИСТ во Скопје (1959), Траиковски останува доследен на 
своите релации, во кои (макар што не се прикажува co некои особени резултати и нови 
решенија) тој е стилски докрај издржан, а занаетски, поприлично солиден и стегнат. 
Неговите творби: Кринови, а особено Пелагонија, се богато заситени co боја, смели и 
експресивни во композицијата - ќе заклучи Протуѓер во своето видување на изложбата. 
Истата година на ДЛУМ-овата изложба во Белград, повторно ќе блесне co една моќна 
колористичка Симфонија во црвеноБ

Самостојната изложба на Траиковски co 24 дела во маслена техника во 
Приштина (1960) претставува едно од поинтересните и поквалитетните ликовни 
случувања кои ги проследува приштинската ликовна публика во тој период. Тематски 
разновиден и интересен, во повеќе слики ја изразува својата лирска природа и често 
практикува колористичко компонирање на мислите и на чувствата. Мајсторски вешто ја 
влече четката во сите бои кои најчесто се израз на неговите емотивни побуни.30

25 J. Depolo, „Vitalnost i serioznosf, Vjesnik, Zagreb, 22 .01.1957; R. Putar, „Grupa VDIST u Zagrebu", Narodni list, Zagreb, 
25.01.1957.
26 Лазар Личеноски, „Две ликовни изложби во Прилеп“, РазГледи, Скопје, 22.09.1957; Бошко Бабиќ, „Изложба 
на групата ВДИСТ во Прилеп“, Млада литература 7, Прилеп, септември 1957.
2' Раде ПредиБ, „Реч-две о савременој македонској уметности", Видици 32, Београд, децембар 1957; Тзор^е 
ПоповиИ, „Македонска панорама", Борба, Београд 18.11.1957.
28 Д. Димитровски, „Сликар на темните контури", Нова Македонија, Скопје, 27.07.1958; Д.Д, „Изложба на 
сликарот Борислав Трајковски“, Нова Македонија, Скопје 2.10.1958.
25 Д. Протуѓер, „Без платформа", Нова Македонија, Скопје 15.11.1959; П(авле) B(acnh), „Савремена македонс- 
ка уметност", Политика, Београд 4.12.1959; Лазар ТрифуновиБ, „Децембарске изложбе", НИН 467, Београд 
13.12.1959.
30 Din Mehmeti, „Tematika Maqedine ne koncepcione modeme“, Rilindija, 4.05.1960; М.Л, „Две ликовне 
изложбе", Јединство, Приштина 9.05.1960.

Монети (4 графики co антички теми) / Co
ins (4 graphics on antique subjects), 1966 
моно-литографии / mono-lithographs, 30 x 21



Порти (4 графики) / Gates (4 graphics), 
1966
моно-литографии / mono-lithographs, 
30x21

Изложбата на 30 темпери co наств Денови кои Траиковски ги изложува истата го- 
дина во Уметничката галерија во Битола, изобилуваат co свежина и co пријатна складност 
на боите, во кои до крајност е негирана темната и црната трага околу контурите, каракте- 
ристична за авторот. Неговата нова концепција е факт што зборува за нов и индивидуален 
начин на работа.31

Експресионистичките експонати, кои го издвојуваат овој автор од целокупното 
македонско ликовно творештво (карактеристично за шестата деценија), повеќе ликовни 
критичари ги поврзуваат co творештвото на Жорж Руо. Траиковски се воодушевува од 
творештвото на Руо, но во своите дела успева да создаде своевиден експресионистички 
стил, co извонредно богата колористичка палета на тонови. Неговиот експресионизам изо- 
билува co крупни, црни акценти во вид на контури и на сенки, обилно разлеани меѓу 
широките пластови co боја каде темните и маркантни појаси ги оградуваат боените 
површини. Меѓу црниот и длабок звукТраиковски ги згуснал визиите на експресивното соз- 
нание и доживување, материјализирајќи ги и конкретизирајќи ги широките сликарски 
површини. Траиковски се служи co бојата како co основно ликовно средство. Третирана 
моќно, бојата го покрива платното во густи пастозни намази co силен потег на четката. Co 
акцентирање на сликарскиот момент, Траиковски остварува естетско еволуирање во 
развојот на карактеристичните фовистичко-експресионистички својства. Нагласената 
експресивност (исполнета co своевидна привлечност), co која се обработени тешките, тем- 
ните несмасни тонови на третираните предмети и грчовитиот потег на смело и на моќно 
нанесениот хроматски слој, создаваат драматичен судир меѓу светлите и темните 
површини. Во овие дела Траиковски гради една колористичка, архитектонска, робусна и 
масивна експресивност каде се боите co агресивна фовистичка звучност, а зад визуелна- 
та ненаметливост се насетуваат здржаната носталгија и вознемиреноста на емоциите.

ЕЛЕМЕНТАРНОСТ НА ФОРМАТА, ПРОБИВ НА АПСТРАКЦИЈАТА И 
ПАРАЛЕЛЕН КОНТИНУИТЕТ (1960-1970)

До 1960 година ликовниот мозаик во Македонија од фовизам, од експресионизам, од 
определени одлики на кубизам и на конструктивизам, од магичен реализам и од надреа- 
лизам, се развива и се дополнува co нови стилски обележја. Се чувствува стремеж структу- 
рата на определен ликовен систем да се обликува и да се транспонира врз основа на некој 
друг преземен духовен, културен јазик приспособен на националниот амбиент. Во почетокот 
на седмата деценија, во македонската современа уметност се чувствува послободно и поен- 
ергично прифаќање на нефигуративниот начин на изразување, паралелно co сите актуелни 
движења кои создаваат слика на ликовни тенденции надвор од тесните рамки на регионал- 
ната иконосфера. Нефигуративната универзалност во новите ликовни пробиви во 
Македонија е збогатена co личниот афинитет на уметникот во определениот однос кон све- 
тот, co посебна сензуалност и co љубов кон колоритот на македонското поднебје, co посебно 
нагласена почит кон традиционалните вредности и co развивање на посебно чувство кон све- 
тот на имагинацијата. Co продорот на лирската апстракција и на ташизмот, отфрлањето на 
фигурацијата претставуваше можност за ослободување на личните (уметнички) потенцијали 
на една ликовна клима и приспособување кон нова, современа духовна ситуација.32 Новата 
апстрактна уметност се појавува како нов вид современ хуманизам во кој уметникот на соод- 
ветен начин го истражува сопствениот свет и светот околу себе. Моментот на набљудување 
на мотивот кој отстапува место на моментот на поистоветување co ликовната проблематика 
(укинувајќи го просторот меѓу нив), претставува определена преродба на претходните 
ликовни елементи.33

31П. Петров, „Нов Траиковски - во Денови, Изгрев, мај 1960: Петров ги издвојува експонатите: 
Моето сонце; Мир после стихија; Поезија, музика, боја; Каде самовилите оро водат и Ти 
геометриски се разликуваш од мене.
32 Антоние Николовски, „Развојни тенденции на современата македонска уметност и нејзината критика во 
повоениот период", Културно наследство 6, Скопје 1975; Борис Петковски, „Современа македонска умет- 
ност: сликарство-скулптура-објекти", За македонскатауметност, Скопје 1989.
33 Лазар ТрифуновиБ, „Апстрактно сликарство у Србији", Од импресионизма до енформела, Београд 1982.



На групата уметници, кои ја прифаќаат новата естетика на апстрактната уметност 
во Македонија, им припаѓа и Борислав Траиковски (покрај Ѓорѓиевски, Калчевски, 
Лозаноски, Димовски, Ивановски, Велков...), кој ја развива сопствената свест за слика- 
та, за нејзините законитости како слика co сопствен универзум и co определени односи 
на елементите. Средбата co француската современа ликовна уметност и co динамиката 
на случувања во Градот на уметноста овозможија кај Траиковски естетски пресврт co 
акцентирање на пиктуралниот момент за сметка на предметниот. Сликата Спирали 
(1961) открива една универзална природа во просторот. Новата форма е автентична и 
конкретна, додека основните елементи (бојата, линијата и светлината) ги проширува co 
нови значења на материјалноста, на звукот и на движењето. Спиралата е мотив кој 
Траиковски ќе го користи во повеќе наврати, обработувајќи го во различни визуелни 
ефекти, co различно толкување и co своевидно симболично значење.

По враќањето од Париз (1962),34 интересот на Траиковски е насочен кон хар- 
монија на надворешна форма co колористичката звучност, изразена низ апстрактен 
експресионизам. Во овие експонати бојата претставува треперлива, органска енергија 
која ги создава времето и просторот, емоција која го отсликува расположението во 
сликата (потенцирано co робусна, груба и неправилна линија, како основен носител на 
акцијата) што најдоследно се презентира на изложбата во Скопје (1962) и кога за прв- 
пат се обиде да зачекори co времето, континуирано развивајќи ги своите фовистичко- 
експресионистички својства и презентирајќи чисто обраќање co боја каде сликарството 
е студија на пејзажот и изнијансирана гама на две-три бои. На оваа изложба Траиковски 
демонстрира стилски тенденции кон апстрактен експресионизам co декоративни, 
плошни дводимензионални сфаќања на формата, без вештина за бравурозна игра на 
елементите (боја, дамка, линија) кои во апстрактното сликарство претставуваат битна 
ликовна сензација. Екстремното сликарско медитирање и модерната концепција, која ја 
презентира како продукт на темпераментна палета co вешта изнијансираност во изра- 
зот и во стилот, претставуваат уверливо презентирање на визуелните и на аудитивните 
опсервации co поизразита поента на психолошките доживувања. Неколку негови слики 
оставаат длабок впечаток, а особено сликата наречена Обичен ден во која ги сублими- 
ра своите уметнички вредности.35

Зачуванато платно Вишнење (1962 - за ова дело го врзуваа многу пријатни 
сеќавања затоа што е насликано непосредно по враќањето од Париз) го отсликува ново- 
то расположение во кое се проткаени сите размислувања, идеи и едногодишни искуства 
на авторот од стручното усовршување. Co колоритот кој е нанесен co густи и енергични 
потези, co определена лирска емоционалност во компонирањето на боените површини, 
ова дело се доближува до апстрактниот пејзаж, обработен низ своевиден апстрактен 
експресионизам.

До 1965 година Траиковски се задржува на линијата која и порано ги ангажираше 
неговите ликовни барања36, одржувајќи континуитет co неговата самостојна изложба во 
Битола на 30 најнови експонати од помал формат работени во темпера и гваш. Во овој 
период превладува духовната борба на Траиковски за изедначување на провинцијата co 
центарот, што ќе резултира co негова заедничка изложба co Пецо Видимче во 
Работничкиот дом - Скопје (1965) кога открива нови моменти во своето творештво. 
Создавајќи континуитет co две експресионистички платна (Пејзаж и Маска), во 
најновиот циклус се интересира за композиција и за боја. Фигурата ја нема, а пејзажот е 
малку сугериран. Новите наслови на делата: Губење во бесконечност, Привремено 
спокојство или Поматена хармонија сугерираат нови внатрешни побуди, нови размислу- 
вања за сликата која нема наративна и декоративна функција, туку е исполнета co вна- 
трешни сили што отсликуваат впечатоци од разни визуелизации. На оваа изложба доаѓа 
во допир co апстрактното сликарство, кое по својот карактер може да се класифицира 
меѓу фовистичка и експресионистичка апстракција, a no својата форма меѓу геометриска

Портре г на Траиковска Вера / Portrait 
of Vera Traikovska, 1973
масло на платно / oil on canvas, 80 x 60

14 Bo 1961 година Траиковски добива стшендијаодфондотЛ/с>///г777г^Ѓ7<9е,заспецијализација(сликарство) во 
Париз (заедно co Менче Спировска - графика и Боро Митриќевски - вајарство), каде останува една година. 
55Томе Момировски, „Интензивна уметничка делатност", Борба, Београд 15.05.1962; Ј(ован) Д(имовски), 
„Шестте изложби", Нова Македонија, Скопје 15.05.1962.
36 Борис Петковски, „Пролетна изложба на ДЛУМ“, Нова Македонија, Скопје 17.05.1964. 



Без почеток и крај / No Beginning or
Ending, 1974
масло на платно / oil on canvas, 100 x 80

и декоративна апстракција. Kaj него, бојата ги определува формата, содржината, атмо- 
сферата и целата природа на композицијата, co намера да се постигне возбудлив резул- 
тат. Моделирањето е заменето co тон, а светло-темното co односите и co контрастите 
на површините. Експонатите откриваат доста студена и затворена, но во исто време 
изразита и интензивна сензибилност на основното начело дека сликарството еднос- 
тавно е боја.

Сликарството на Траиковски е искрено и спонтано, без манир и монотон израз, a 
најмаркантен и најуспешен афинитет покажува кон геометризмот, ќе забележи П. 
Гилевски. Co моќта на бојата (co широки потези ориентирани кон уште пошироки 
површини) тој го означува својот цртеж co почиста и порафинирана фактура и co намале- 
на градација во интензитетот на чувствата.37

На изложбата истата година во Струга, заедно co Илија Аџиевски, по повод 
Струшките вечери на поезијата, Траиковски излага гвашеви и масла во мал формат во 
кои ги има сублимирано зрелите искуства од постариот период (кога co еден свој 
лиризам го сликаше пејзажот), како и слики од последниот, најнов циклус во кој 
Траиковски се стреми кон рафинирана концепција, на која мајсторот на бојата и дава 
интегралност и автентичен белег.

Крајот на 1965 година беше во духот на изложбата на ВДИСТ во Битола, кога 
Траиковски се претстави само co портрети во кои е потенцирано извонредно големото 
познавање на психата на ликовите кои ги носат во себе своите судбини како кошмар од 
чиј товар не се способни да се ослободат. Од оваа експозиција се забележани делата: 
Две фигури, Портрет 1, 2 и 3, кои во себе кријат циничност и недоверба во животот, а од 
друга страна од нив се вивнува непомирливост co животните тегоби.38 39 40 39 40

Изложбата 30 графики во Тутунскиот комбинат во Прилеп, приредена наредна- 
та година во еден здив претставуваше определен одмор и освежување на ликовниот 
израз на Траиковски.

Изложбата на 50 дела во маслена техника и во темпера во Уметничката галери- 
ја во Скопје (1966) претставуваше извонредна можност да се согледа развојниот пат на 
авторот во кој, напоредно co продлабочувањето во стилските проучувања на експре- 
сионистичкото творештво, продолжува да ги реализира и апстрактните решенија. Но, 
сепак, поголем интерес покажува за апстракцијата затоа што во тие слики се гледа 
самиот себе, односно апстракцијата за него е дел од реалноста и дел од правата умет- 
ност. „Црвено co неколку дамки, тоа е за мене вистинска слика", ќе даде појаснување во 
создавањето на сликата Траги во црвено™

Co делата Ангажираност, Флеки и Привидно спокојство ја потенцира драматиката 
на определен момент, навлегувајќи во неговата битност. Задржувајќи ја експресијата на 
разни мотиви co широки површини на тонската градација, co која постигнува побогата 
колористичка фактура, ќе реализира повеќе пејзажи и фигуративни претстави во кои 
неколку тврди линии ги оградуваат обоените површини, додека co определена стилизаци- 
ја и скратување постигнува определена атмосфера на формата (Цвеќе - 1966) или распо- 
ложба на психата, како во делото Севда (1967). На оваа изложба не постои некаква голе- 
ма промена која би предизвикала сензација, туку таа повеќе се однесува на развивање на 
техничкиот и на духовниот (идеен) концепт, присутен и во експонатите на III југословенско 
триенале на ликовна уметност во Белград.'10

По пауза од една година, Траиковски повторно се појавува co своја изложба во 
1969 година во Фабриката за конфекциска индустрија Иднина во Битола, по повод 8-ми 
март и во библиотеката Илинден во Д. Хисар каде се претстави co 65 експонати 
(гвашеви, темпери, масла и графики). На овие изложби се забележува димензија на 
квалитет кој го издига личниот белег на палетата на Траиковски на посебно ниво и co 

37 Г., „ВДИСТ постои", Hoea Македонија, Скопје 15.05.1965; Паскал Гилевски, „Смирена и интензивна сензи- 
билност“, Нова Македонија, Скопје 20.05.1965; Теофил Шулајковски, „Двајца сликари иа една изложба“, 
Студентски збор, Скопје 21.05.1965; Јозо Т. Бошковски, „Академски наивизам", Вечер, Скопје 21.05.1965.
38 Доне Пановски,, Јубилејна изложба на ликовната група ВДИСТ“, Студентски збор, Скопје 26.11.1965.
39 Никола Талевски, „Траги во црвено - тоа е за мене слика", Битолски весник, Битола 12.10.1966.
40 Паскал Гилевски, „Изложба на Борислав Траиковски во Скопје - спонтано сликарство", Нова Македонија, 
Скопје 3.01.1967; Т. Ширилов, „22 Ликовни уметници од Македонија“, Вечер, Скопје 1967.



посебен ликовен пат и јазик. Цврстата контура во неговите експонати асоцира на тажната 
симболика на нашиот народен вез, додека колоритот дише co здивот на нашето поднебје. 
Окер печената гама зазема доминантен простор врз палетата и го задржува оркестарот на 
прочистени сензибилни тонови кои варираат од кафеави до цинобер, а окер печените и 
белите ја завршуваат рафинираната звучност на плохите. Експресиите на Траиковски се 
адекватни на неговите чувства и мисли, на неговиот темперамент. Во маслата Мртваприро- 
да, Цвеќе, Пејзаж од Битола тој се открива како сигурен и сензибилен креатор.

Интересно е и експериментирањето низ гвашевите. Сликарот е преокупиран co тен- 
денцијата да ја разбие монотонијата, а имагинацијата и чувствата почнале да создаваат 
атмосфера која ги оживува плохите во: Дел од Битола, Ќоше, Улица и др. Но, експеримен- 
тите понекогаш бараат и жртви така што во некои гвашеви Траиковски е недоречен, неа- 
декватен на неговиот сликарски замав и ја има изгубено специфичната звучност на палета- 
та (Прикрај, Осамени).

Co облагородена црна контура, co рафинирани сензибилни тонови, co издржана 
топла гама во палетата... зборуваат чувствата на авторот.

Активностите продолжуваат на изложбата на ДЛУМ во Ферара, организирана на 4 
јули, како и на ВДИСТ во Центарот за култура и информации во Скопје, кога се забележува 
здржана драматика, носталгија и вознемиреност на емоциите во облиците кои покажуваат 
робусна, масивна експресивност, а боите агресивна фовистичка звучност.41 Учеството во 
Излаке, Словенија, како и учеството на традиционалната ликовна изложба на словенечките 
ликовни уметници во Загорје, Словенија, го заокружи целокупниот ангажман на понуди од 
ликовните колонии од поранешните југословенски простори.

Интересот за графичкото изразување претставува кратко епизодно интермецо во 
целокупното творештво на Траиковски. Во 1966 година тој изработи 2 циклуса на моноли- 
тографии во црно-бела техника: Порти\л Монети. Во првиот циклус доминира носталгичност 
по таинственоста на староградската патина на битолскиот урбанизиран пејзаж, додека вто- 
риот циклус претставува инспирација од мистичноста на дел од архаичниот, исчезнат 
антички свет, присутен во Хераклеја Линкестис. Црните тонови ги обработува co максимал- 
на трпеливост co цел да ги постигне длабочината и богатството на неговите маслени бои. 
Уметникот шепоти низ актовите, вратите. старите градски порти, прозорците... низ сфумато, 
низ меките полутонови кои ги извлекол од некој своевиден технички процес. '2

И во графичките реализации е доминантен експресионистичкиот начин на изразу- 
вање, близок до германскиот експресионизам на Емил Нолде.

ПАРАЛЕЛНИ КРЕАЦИИ (АПСТРАКТНИ СОДРЖИНИ) (1970-1980)

Почетокот на осмата деценија од минатиот век покажува континуитет и динамика на 
веќе започнатите активности за доближување на уметноста до работниот човек. Тоа е пери- 
од кога смислата, улогата и иднината на уметничкото дејствување се бараат во егзистенци- 
јалните, во антрополошките, во социолошките и во филозофските карактеристики кои го 
преокупираат индивидуалниот свет на уметникот. Ликовното оформување продолжува во 
духот на експанзија на апстрактните содржини. Сликајќи го секој момент кој го инспирира да 
создаде слика, а не илустрација, Траиковски се повеќе се задржува на апстрактните 
содржини. Co препознатливите и специфични бои: цинобер, хром-жолта и црна контура, 
присутни во мотивите од поднебјето на кое му припаѓа, создава карактеристична хар- 
моничност на колоритот co која неговите слики говорат за временските секвенци, за прос- 
торот и за вредностите од постоењето, за мртвата природа која оживува во играта на 
боите и пејзажите кои ја облагородуваат психата на секој поединец.43 * 45 * 45

Два светители од циклусот минјатури на 
тема Христос од кубето на Пеќската 
патријаршија / Two Saints, from the cycle 
"Christ from the Dome of the Pek 
Patriarchy" 1978 
масло на дрво / oil on wood, 25 x 15,5

41 Борис Петковски, „Изложба на групата ВДИСТ“, Hoea Македонија, Скопје 2.12.1969; О.Сп. „Изложба на 
македонска современа уметност“, Нова Македонија, Скопје 25.06.1969.
42 Тоде Ивановски, „Другари, не ги земајте сликитс”, Битолски весник, Битола, 26.05.1969; Цветан
Бејковски, „Доближување на ликовната уметност до работниот човек“, Нова Македонијсг, Т.С, Демир
Хисар: „Изложба на Борислав Траиковски“, Нова Македонија, Скопје 31.05.1969.
45 Љубомир Ѓорѓиев, „Сликарскиот свет на Борислав Траиковски во Порцеланка“, Керамичар, Титов 
Велес, април 1971; Љ. Ѓорѓиев, „Сликарскиот свет до работникот", Вечер, Скопје 11.05.1971.



Хербариум / Herbarium, 1979
масло на платно / oil on canvas, 100 х 80

Јасен во замислата, сигурен во изразот и ненаметлив во пораката, тој се потвр- 
дува како зрел креатор кој, во фондот на целата продукција на битолските сликари, го 
создава најквалитетниот дел, ќе заклучи Доне Пановски по повод учеството на 
Траиковски на Традиционалната ликовна изложба на битолските уметници, кога највеќе 
го привлече вниманието co неговото платно Една слика, портрет кој повеќе како асоци- 
јација навева умешно позајмување на една фреска.44

Таа слика во која визуелната перцепција е резултат на внатрешно доживување 
на мотивот, го покажува новиот однос на современиот сликар кон традицијата и кон 
тематско-ликовните содржини на мотивот.

Траиковски е ликовен творец кој се наоѓа во постојана динамика на едно 
креативно движење. Постојано се стреми кон нови барања, согледувања, предвидувања 
и кон укажувања на нови моменти co цел да придонесе кон позитивни промени во живо- 
тот, а тоа го потврдува и на самостојната изложба (1973) која носи белег на мала рет- 
роспектива. Во делата секогаш е доминантна богата и силна колористичка материја 
меѓу робусните црни контури за сметка на линеарната прецизност. Нагласена е мону- 
менталноста, а апстрахирана пластичноста. Во фигурацијата (која е во дијалектичко 
единство и меѓусебно влијание co природата) има присуство на рустикалност и гротеска 
(карикатуралност). Во многу експонати во кои внесува карактеристичен ликовен израз, 
експресионистичките партии се преполни co драматични контрасти, потезите се цврсти, 
широки, конкретни не само кога ја оформува конструкцијата туку и кога ја дообработу- 
ва целокупната замисла co помош на интензивни бои и црни контури. „Неговите пејзажи 
co сончогледи претставуваат најубаво освежување на изложбата, а особено оној во кој 
темните конструкции им отстапиле место на делумните ограничувања на хармонски 
сложениот колорит"45 46, ќе заклучи Панде Петров. Ликовите во делата на Траиковски 
живеат co сопствена физиономија. Преку нив е овозможено откривање на судбината 
како неизбежен товар на времето. Co делото Мајки (1973) повторно успешно се потвр- 
дува како мајстор на портретот. Во него открива силна напнатост, специфична дефор- 
мација која изразува длабока тага и блага стилизација co цел да ги потенцира бараните 
ефекти. Богатството на својата палета уметникот го презентира и во делото Битолски 
пе/заж^ кое изобилува co ликовните карактеристики на авторот од претходната 
сликарска фаза.

Траиковски (на изложбата на групата ВДИСТ наредната година) е карактер- 
истичен по тоа што (co широка палета и co тонска градација на драматична рамнотежа) 
создава преголеми акценти чии удари се скротени во рамките, најчесто, на црната боја. 
Присутно е мајсторство во хармоничното транспонирање на обичните теми co тенденци- 
ја за симболична дескрипција во разнообразието на мотивските аспекти кои обично се 
стилизирани пејзажи што не се секогаш добро акцентирани, или портрети насликани co 
нејасно изразена цел и суштина.45 46 47

Самостојната изложба во Уметничката галерија во Скопје (1975) предизвика 
различни впечатоци и реакции. Чинот на сликање е само срасната преобразба на духот на 
Траиковски каде сите ликови и пејзажи, сите емоции ги стопил во основната зацртана 
линија на неговото творештво, извлекувајќи го битното од единственото доживување на 
реалноста. На оваа изложба Траиковски останува верен на пејзажот, на мртвата приро- 
да и на чистата композиција (каде фигурацијата ја заменува co соодветни изразни сред- 
ства и co обоени односи), окарактеризирана како апстракција. Неговото сликарство е 
спонтано, искрено и исповедно: понекогаш во него блеснува пламенот на радоста и на 
среќата (предизвикани од осаменост и од тишина), понекогаш се извива тагата покрај 
некој пуст свиок на селски пат, а понекогаш блика горчината и гротескноста на некој 
портрет, вкочанет во грда маска, изразувајќи ја својата негација како меланхолично 
чувство, сакрална таинственост претопена во интимно кажување во сопствените граници.

44 Доне Пановски, „Евидентни уметнички постигања", Бшполски весник, Битола 29.11.1972.
45 Панде Петров, „Силна колористичка материја", Битолски весник, Битола 26.09.1973.
46 Д. Пановски, „Десетта изложба на битолските уметници", Битолски весник, Битола, 13.11.1973.
47 Д. Димитровски, „Групата ВДИСТ повторно заедно“, Нова Македонија, Скопје 21.04.1974; П. Петров, 
„ВДИСТ - Единствена ликовна постојаност“, Битолски весник, Битола 17.04.1974; Владимир Величковски, 
„Пет кажувања за едно поднебје", Нова Македонија, Скопје 12.06.1974.



И додека поранешните слики го карактеризираат авторот како сликар, решител- 
но свртен кон бојата, co нејзиното широко, плошно нанесување во полн интензитет (без 
постапен премин на боите, нејзин валер, ниту градење на просторот каде широката црна 
лента околу плохите, особено црвената, има функција на симбол и на главен носител на 
идејата и на пораката), во поновите дела Траиковски покажува дека најсигурно се 
движи во сферата на фигуративното, co присутна контура и co стилизирана форма, и co 
бојата која е порастреперена, посуптилна и поприродна. Таа истовремено го воопштува 
мотивот и е нејзин реален толкувач. Во овие дела Траиковски ја наоѓа својата вистин- 
ска мера и талент. Толкувајќи го своето дело во однос на објавените написи за 
стилизиран цртеж, Траиковски во едно интервју ќе објасни: „Мотивите од моите слики се 
одделни фрагменти од некаква целина, а тоа е така поради начинот на моето 
искажување: тоа е едно воопштување на мотивот co широки површини, co еден 
упростен, а не стилизиран цртеж. Во моето сликарство настојувам да го одржам изра- 
зот, стилот што го градам 20 години. Фигуративното и човекот заземаат главно место",48 
а основниот сликарски акцент е ставен врз облеката (обично силен цинобер тон) која е 
во хармонија co ликот. Во тој дух работи дела co иконографска тематика Кирил и 
Методиј (1975) и серија од десет минијатури на тема Христос од кубето на Пеќската 
патријаршија (1978), во кои внатрешната духовност ја внесува co слободата на своите 
изразни ликовно-технички индивидуални опсервации. Од фигуративните претстави се 
издвојуваат експонатите Карактери 1 и Карактери 2, во кои Траиковски ги сообразува 
своите чувства на незадоволство и револт co презентираните ликови во вид на маски, 
без идентитет, без емоции, поставени дводимензионално, co морална индигнација 
изразена во провидна сатира. Колоритот изобилува co богати, но мрачни тонови, а дина- 
мичноста е постигната co силен, необичен и моќен цртеж.

Како сликар кој има способност и желба визуелната перцепција да ја претвори во 
материјална форма, најновите ориентации кон посовремен сликарски аспект се прикажани 
преку апстрактните реализации co шематизирани форми, како и co геометриски ком- 
позиции во кои доминира статичноста и определената симетрија. Во настојувањата за од- 
далечување од предметноста, единствена преокупација во непредметната форма е хро- 
матскиот интензитет co кој го зацврстува своето духовно расположение.

Нефигуративните обиди го потврдуваат напорот за изразување на универзалното 
чувство, но остануваат само како експеримент во кој се забележува значајна новина во 
хроматскиот белег (црната контура е заменета co небесно сина), која им дава посебен шарм 
на делата.49

Апстрактната определба, како експериментална фаза во творештвото на 
Траиковски, ќе ја нотираат В. Величковски и Д. Константинов, но таа целосно ќе го преокупи- 
ра во втората половина од осмата деценија. Во овој период создава серија апстрактни 
решенија кои се доведени во корелација co експресионистичка апстракција co лирска и co 
геометриска варијанта, инспиративно поврзани co боите на битолското поднебје.50

Новите ликовни решенија потекнуваат од преиспитувањата и промените на над- 
ворешната форма која се движи од експресивност на потегот до апстрактен експресио- 
низам. За него бојата претставува енергија која го развива сликарството и го менува во 
времето и во просторот. Таа е емоција која го создава расположението во сликата во која 
робусната, груба и неправилна линија ја создава акцијата во одделни дела. Треперливата 
енергија на колоритот е повеќе органска отколку геометриска, распоредена систематски во 
визуелни сликовити елементи. Творечкиот чин во осмислено испланираниот простор, 
исполнет co конструктивна содржина, претставува магично искуство кое успева да ја сое- 
дини внатрешната визија co надворешното доживување на вистината која е паралелна на 
човекот и на неговата природа.51

Розов свет / Pink World, 1980
масло на платно / oil on canvas, 100 х 80

48 К.Ч., „Еден творец, едно дело“, Починка, Скопје 16.03.1975; Ј. Митановски, „Сликарството е моето пос- 
тоен>е“, Просветенработник, Скопје 28.04.1974.
49 Владимир Величковски, „Во доменот на познатото", Нова Македонија, Скопје 26.09.1975; Паскал 
Гилевски, „Црни и сини контури", Вечер, Скопје 3.10.1975; Вера Даниловиќ, Траиковски (предговор во 
каталогот на Уметничката галерија Скопје), Скопје 18.09.-3.10.1975.
50 ЈБ. Дамјановска, „ВДИСТ - 30 години творештво", Музејна современатауметност, Скопје 1985.
51 „Пиетет кон творештвото на Борислав Траиковски", Борислав Траиковски, Уметничка галерија, 
Битола, ноември 1999.



Експонатите: Без почеток и крај (1974), Допири (1974), Поглед на светот (1977), 
Две спирали (1978), Изгубениот град (1979), Во куќата на огледалата (1979), Хербариум 
(1979), Воден свет (1979), Градот што сонува (1979), Фантастични плодови (1979) прет- 
ставуваат најспецифични реализации од овој период, во кои е впечатлив неговиот 
ликовен ракопис. Широките колористички површини оформени co изборот на веќе 
востановена колористичка оркестрација, создадени co играта на треперливи односи, 
добиваат извонредна ритмичност co лазурноста на звучниот колорит и co богато 
обработената фактура на мали површини co цел да се разбие монохромната монотонија.

По самостојната изложба од 30 гвашеви и 12 масла во Сојузниот секретаријат за 
надворешни работи, Клуб на работници во Белград, по повод неговиот 25-годишен 
јубилеј од првата самостојна изложба во 1951 година до крајот на осмата деценија, 
творечките дијапазони на Траиковски се следат на заедничките експозиции co групата 
ВДИСТ и на самостојните изложби во работните колективи низ Македонија.

Наградата за животно дело (1980) преставуваше поттик за понатамошно 
докажување, така што истата година Траиковски приреди самостојна изложба на мини- 
јатури (масло, енкаустика, графика), работени последните 2 години во салонот на ДЛУБ 
во Битола и во КИЦ во Скопје, кога презентира доследност на експресионизмот, 
служејќи се co сиров тон што на некој начин го облагородува, создавајќи своевидна хар- 
моничност која авторот ја поврзува и ја споредува co хармоничноста на музиката.52

Стражар на полето / Fild watchman, 1986 
масло на платно / oil on canvas, 100 х 80

КОНТИНУИТЕТ ВО ПОВРЗУВАЊЕТО (1980-1996)

Деветтата деценија најавува смирен континуитет во поврзувањето на ликовните 
елементи на двете претходни фази. Од 1979 година до 1990 година во творештвото на 
Траиковски доминира минијатурата на која и посветува особено внимание. Во малите 
форми на изразување (акварели и гвашеви) е присутен постојаниот стремеж за поврзу- 
вање на сликарските искуства и за соочување co потврдените квалитети на интерес- 
ните визуелни ефекти,53 непосредно поврзани co експресијата на колоритот. Особено се 
интересни контрастните сликарски импровизации кои создаваат ефекти на поклопу- 
вање на определени сенки низ платното кои потсетуваат на одблесок на водена 
површина. Немирната и разиграна светлост, претопена во разнобојни тажни и по малку 
студени пасажи на темнозелени, жолти и пурпурни нијанси, споени во тврди и меки 
форми, присутна е во природните и во урбаните предели и актови. Особено се истакну- 
ваат минијатурните фигурални претстави: Виолончелист, Виолинист и Флејтист, во кои 
се чувствува колористичката сликарска полифонија на Брамс, Дебиси, Вагнер...54, како 
и композициската и колористичката обработка, блиска на некои постимпресионистички 
елементи. Во сликарството на мали димензии Траиковски го внесува претходното 
искуство co однапред разработена концепција co нови стилски ликовни резимеа. Во 
Гпави 1, 2 и 3 (1980) повторно ја разјадува и ја деформира формата, но сега во колори- 
тот внесува светлобели површини, кои во Пејзаж (1981) повторно го доближуваат до 
почетните фовистички поуки.

Во фигуративните претстави: Незаситеност  ̂1983), Мислители (1983), Ачт(1984), 
Две фигури загледани (1984), повеќе се чувствува промена во расположението на 
Траиковски отколку во стилско-техничката изведба. Бојата повторно е нанесена во 
густи, дебели слоеви co широка и co тешка црна (сина) контура во експресионистичка 
постапка, додека неговите чувства апстрактно се насочени.

Апстракцијата се разликува од експресионистичките мотиви само содржински, 
додека колоритот е типично експресионистички. Линеаризмот и потегот се движат кон 

52 Л.М., „Апстрактно и конкретно", Hoea Македонија, Скопјс 11.11.1980; Лиљана Христова, „Широк 
дијапазон на размислувања и науки“, Битолски весник, Битола 15.10.1980; Паскал Гилевски, „Исповед 
низ бои“, Вечер, Скопје 18.11.1980.
53 Д. Пановски, „Стремеж за сликарските квалитети", Битолски весник, Битола 19.05.1982; Владо 
Горевски, „Сликарството на Борислав Траиковски", Прилози 34-35, Битола 1981.
54 Ричард Иванишевиќ, Борислав Траиковски, текст по повод изложбата во Спомен домот на култура- 
та во Битола 1982 (во личната архива на авторот).



геометризам (правоаголни плохи, концентрични кругови, неодредени форми во прос- 
торот). Во делата Патеки (1980), Лавиринт, Розов свет (1980) и Имагинарен свет (1980) 
Траиковски повеќе се интересира за ритмичност и за динамика во композицијата, доде- 
ка во делата Расположение (1984), Меланхолија (1985) и Барање на спомените (1985) е 
опседнат co емоционален набој, исполнет co хармонија на звуци, кој во неговите раце 
добива колористичка транспарентност.

Во повеќе дела од овој период, присутна е специфичноста на искуството: 
апстрахирано е деформирањето на облиците; примарниот акцент е ставен врз емо- 
ционалноста која ја создаваат густи колористички описи; пригушеност на експресио- 
нистичката интонација и имагинација на сликарските преливи. Колоритот врз гамите кај 
Траиковски никогаш не е јасен и светол, весел и ведар, туку воздржан и меланхоличен... 
„како мисловен апсолут и апсурд на експресионистичката илузорност“.ѕѕ

Последните експонати: Свето тројство (1990), Спирали во судир (1990), Копи 
(1990), Извориште (1993) и Поклонување (1993) претставуваат свежо доживување на 
сензибилитетот каде е истакната целата внатрешна духовност, ослободена од конвен- 
ционалните форми на убавото.

Јубилејната изложба по повод 40 години творештво (1991) претставува потврду- 
вање на неговата ликовна персоналност и континуитет во доследното и во квалитетно- 
то одржување на ликовниот израз. Co оваа изложба се заокружи целокупната творечка 
активност на Траиковски, значајна co својата доследност и кохерентност за развојот на 
македонското современо сликарство во целина.

МЕСТО РЕЗИМЕ: ГЕНЕЗА НА СТИЛСКО-ЛИКОВНИТЕ ФАЗИ ВО ТВОРЕШТВОТО

Траиковски се вбројува меѓу првите дипломирани ликовни уметници во 
Македонија за кои демократизацијата на ликовната мисла и идеја значеше слобода на 
современиот ликовен израз. Неговото сликарство опфаќа значаен период во македон- 
ската современа уметност: период на ослободување од академски традиционализам co 
агресивна соцреалистичка конотација и период на демократизација на уметничката 
мисла и нејзино осовременување.

Како пресудни елементи во оформувањето на стилско-ликовната фигура на 
авторот, би ги наброиле: изложбата на Петар Лубарда и Милан Коњовиќ во Белград 
(1951) и запознавањето на Траиковски co експонатите на Жорж Руо, чие творештво ќе 
претставува еликсир за естетиката која ќе ја негува понатаму, додавајќи сопствена 
обоеност.

Co стекнати академски искуства и co изградена ликовна култура, Траиковски во 
почетокот на шестата деценија на минатиот век, ги создава своите први дела во кои се 
чувствува духот на експресионистичката постапка. Во нив покажува поголем интерес за 
изразната моќ на колоритот отколку за внатрешната напнатост и драматика. Co комби- 
нација на колористичките површини доста вешто успева да ја издвои бојата од нејзина- 
та дескриптивна функција, користејќи експресивни и структурални форми на изразност, 
co што се доближува повеќе до фовистичките решенија. Мотивите се традиционални 
(пејзаж, мртва природа, портрет) и се одликуваат co смела употреба на колоритот, што 
доведува до извесно преобразување на темата. Неговите почетни дела не претставу- 
ваат ефектни сликарски репортажи, туку претставуваат барање во длабочините на 
објективната реалност. Co чистоликовни изразни можности кои го определуваат стилот 
на времето, Траиковски е упорен во своите настојувања да оди по свој пат, независно и 
спротивно од општите определби наметнати од сите социјално-економски и културни 
аспекти на еден општествено-политички систем.

Наредната определба се однесува на упростување на композициите co чисти и 
co смело нанесени широки потези на боја, co темна контура co која ги дефинира формите 
во дводимензионален третман на просторот, co што беше означена неговата експре- 
сионистичка фаза. Основна специфика на овие експонати претставува чистата боја сло- 
евито нанесена co широки и co динамични потези co кои го изразува избегнатиот цртеж

Сеќавање на пејзажот / Memories of a
Landscape, 1989
масло на платно / oil on canvas, 80 x 100

55 P. Иванишевиќ, „Експресионистичка интонација", Бшиолски весник, Битола 6.03.1985. 



Копи / Haystacks, 1990
масло на платно / oil on canvas, 100 х 80

или, како што проф. Димче Коцо ќе констатира, младоста и колористичкиот драмати- 
зам, бујната фантазија и смелоста се основните елементи во неговите слики. Ликовната 
критика фасцинирана од неговите дела на самостојните и на колективни изложби во 
периодот на шестата деценија од минатиот век, не ги штеди убавите зборови за да ги 
искаже своите впечатоци (Миќа Поповиќ, Миодраг Протиќ, Ратко Путар, Јосип Деполо, 
Љубица Сокиќ, Стојан Аралица, Стојан Челиќ, Алекса Челебоновиќ...), особено на 
ДЛУМ-овата изложба во Белград 1953 година. Користејќи модерна концепција на маке- 
донски теми, co особено воодушевување од експресионизмот, Траиковски создава 
најсилни, најблагородни и највистинити акорди на изложбата. Во центарот поставува 
многу звучна (кадмиум црвена или оксидно жолта) боја, барајќи од останатите делови 
да го поддржуваат централниот акцент.

Експресионистичката фаза го следи Траиковски низ целата шеста деценија на 
дваесеттиот век. Ликовната критика во овој период го поврзува co сликарството на 
повеќе светски познати експресионисти: Жорж Руо, Емил Нолде, Милан Коњовиќ, 
Лубарда, но факт е дека Траиковски покажува силен и сигурен темперамент и пре- 
диспонираност за силно колористичко сликарство co што го оформи својот индиви- 
дуален ликовен ракопис. Тоа е основна одлика која го издвојува како сликар, чија жива 
колористичка палета (нанесена во широки, свежи и облагородени движења, co силна 
црна контура што го засилува интензитетот на околните плохи) повеќе ја цени силата на 
четката отколку рафинманот на ликовните елементи во сликата.
Експресионистичката фаза на Траиковски зазема значајно место во македонското 
современо сликарство, паралелно co експресионизмот на Петар Мазев. За разлика од 
Траиковски, експресионизмот на Мазев се движеше кбн емотивно и интуитивно поврзу- 
вање co средновековното фрескосликарство, co стилската насоченост кон симетрич- 
носта, co геометризацијата на облиците, co монументалноста и co здржаноста на ком- 
позициските структури предадени co студен колорит, co рамнотежата на масите и co 
дводимензионалните решенија.56 57 57

Елементите на експресионизам кај Ристо Лозаноски, Пецо Видимче, Миле 
Корубин и Јован Димовски се сведуваат на поедноставена стилизација и геометризаци- 
ја на еднообразно, дводимензионално нанесување на суров колорит co шематска, 
статично решена композиција,67 co редукција на чисти бои и плохи, поткрепена co деко- 
ративен манир во релација co определени кубистички размисли.58

Експресионистичките мртви природи, пејзажи и фигуративни претстави, во 
почетокот на седмата деценија на минатиот век, не можеа да одговорат повеќе на 
потребите на Траиковски. За него таа фаза веќе е исцрпена, надмината (иако одвреме 
навреме повторно се навратува) и не побудува веќе голем интерес. Во своите настоју- 
вања да добие елементарност и есенцијалност на формата, Траиковски доаѓа до 
апстрактни решенија кои паралелно co фигуративното сликарство го означија периодот 
од седмата деценија. Создавајќи повеќе апстрактно-асоцијативни композиции кои се 
доведуваат во корелација co апстрактен експресионизам, co извесна лирска и 
геометриска варијанта во нив, Траиковски се определи за стилско-естетска варијанта co 
посуптилен колорит, co посебен животен оптимизам и лиризам кои ја отсликуваат при- 
таената транспарентност на неговите психолошки и интимни размислувања. Во новите 
ликовни решенија, во кои колористички ги компонира своите мисли и чувства, изразот е 
концизен и суптилен, а темата разновидна и интересна. Во новиот сликарски концепт 
стилски се демонстрираа тенденции кон апстрактен експресионизам co дводимензио- 
нални сфаќања на формата. Траиковски се обидува да сугерира определена мисла. 
Неговите слики не раскажуваат - тие се полни co внатрешна сила. Тој не воведува во 
апстрактниот свет на богатството на формите, исполнет co внатрешни сили и оформен 
co богата колористичка палета, притоа користејќи го основното правило: сликарството 
не е ништо ако не е боја. Траиковски е господар на бојата co која ја создава формата, 
содржината, атмосферата и целата природа на композицијата. Моделирањето е замене- 
то co тон, а светло-темните контрасти откриваат интензивна сензибилност. Траиковски 

56 Б. Петковски, Петар Мазев, Скопје 1981.
57 Борис Петковски, Современо македонско сликарство, Скопје 1981.
58 Соња Абаџиева, Миле Корубин, Скопје 2001.



знае да биде и романтичен и мистериозен, особено при мајсторското изведување на кон- 
струкцијата на сликата и во планирањето на просторот. Во овие експонати успева да ја 
соедини внатрешната визија co надворешните доживувања, преплетувајќи ги бојата и 
формата во плошна обоена површина, дополнета co дебел слој сјаен лак како 
завршница.

Покрај Траиковски, новите видови постенформелна апстракција (системска, 
геометриска и оптимална), кои се појавија во македонското современо сликарство како 
продолжение на некои поранешни порадикални тенденции, во седмата деценија на 
дваесеттиот век добиваат нови аспиранти за конципирање на уметничкото дело. Бојата 
како прашање на интуиција и на магична моќ, ќе го опфати и сликарскиот простор во 
делата на Петар Мазев, кој по 1968 година создава специфично, акционо сликарство co 
колористичко пренагласување на немирни експресивни потези, повторно поврзани co 
македонскиот амбиент. За разлика од него, апстрактните решенија на Миле Корубин, 
Ристо Лозаноски, Ристо Калчевски, Родољуб Анастасов... сугерираат упростување на 
облиците, изедначување на плановите и визуелно поставување на конкретните и 
апстрахирани површини во лирско-медитативен сооднос на формата, на бојата и на ком- 
позицијата.

Главната компонента во сликарството на Борислав Траиковски се состои во 
искрениот израз, во богатството на колоритот, во смелоста на формалната концепција и 
во држењето чекор co современите сликарски тенденции. Неговата доследност е 
видлива и присутна во долгогодишната работа, во која изгради начин на гледање и на 
создавање на сопствен сликарски свет, исполнет co музика и магија, co линија и светли- 
на и co огромна љубов co која го создавал, воздигнувал и негувал своето сликарство.

Лиљана Христова
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INTRODUCTION

The creative artistic work of Borislav Traikovski has been attracting the attention of a great num
ber of writers, art critics and art historians, humanities workers and art lovers in Macedonia and abroad 
for more than fifty years. It represents a completed formal and spiritual unity in which the interior emo
tional structure compromises with objective reality. Isolated in a small town far away from the competi
tive art circles, Traikovski remained indifferent to the passing of time. Confidently controlling his expres
sive elements, he creates a feeling of sincerity and contemplative intellectual confession. Traikovski 
belongs to a group of artists who understand art as an eminent humanitarian mission which should devel
op the spiritual climate freely, independently of schools and trends, with directness in the expression and 
a striving for the affirmation of artistic and aesthetic ideas. Having united in his work the beliefs and the 
characteristics of fauvism (G. Rouault), the German expressionists (E. Nolde) and the abstract expres
sionists, this modest, virtuous and hardworking painter has acquired a significant reputation among the 
artists who have marked the post-war era in contemporary Macedonian art.

His creative work is a remarkable, extensive and interesting oeuvre in the Macedonian artistic 
heritage and its valorization deserves special attention. His creative personality attracted the attention of 
the art critics immediately after his graduation from the Art Academy. They did not remain indifferent and 
kept following his work until the end of his life and his last exhibition. The large number of reviews and 
essays written during his exhibition activity have artistic, historical and documentary value and have cre
ated a solid basis for the confirmation and complex evaluation of his creative work. The articles written 
by: Vlado Malevski, Dimce Protuger, Aleksa Celebonovic, Stojan Celic, Miodrag Protic, Popovic, Petar 
Hadzi Boskov, Radoslav Putar, Jovan Depolo, Zoran Markus, Boris Petkovski, Ljubica Damjanovska, 
Vera Danilovic, Paskal Gilevski, Sonja Abadzieva-Dimitrova, Vladimir Velichkovski, Hristova, Gorevski, 
Talevska, Ivanisevic and Cemerski include different opinions about the extremism of his “un/proper” 
interpretation of fauvism and expressionism; his imitation of Georges Rouault and Milan Konjovic; the 
authenticity of his abstract artistic expression; his bold symbiosis of the “old” and the “new”, of the “clas
sic” and the “modem”- all these are the basic incentives for a monographic interpretation of his creative 
work. Apart from the graduation work of Vlado Gorevski on “The Life and the Work of Borislav 
Traikovski” and the elaboration of a part of “Expressionism in the Work of Borislav Traikovski” by Liljana 
Hristova, the other articles are analyses of his art in catalogues and in the daily press. There were also 
attempts to evaluate his creative work within the frames of the developmental periods of contemporary 
Macedonian painting, such as in “Developing Tendencies of Contemporary Macedonian Art and Its 
Criticism in the Post-war Period” by Antonie Nikolovski; “Contemporary Macedonian Painting”, “40 
Years of Macedonian Artistic Creative Work” and “The Activity of VDIST (1955-1985)" by Boris 
Petkovski; “Macedonian Contemporary Painting in 1960s” and “Transformations” by Sonja Abadzieva- 
Dimitrova; "VDIST Monograph" by Ljubica Damjanovska and “50 Years of DLUM” by Vladimir 
Velickovski.

The objective of this monographic elaboration is to make a complete picture of Traikovski's cre
ative activities, as well as of his role and his contribution to the contemporary development of the 
Macedonian visual arts in the second half of the twentieth century.



LIFE

Позирање / Posing, 1949
масло на картон / oil on carton, 38 x 28

Iconographers, experienced house-painters and artisans who decorated the walls of the churches and 
monasteries were the only artists known in Vitola for a long time. Among the artists who tried to overcome 
the dogmatic, schematizing solutions in the church painting and to introduce classicistic, romantic and real
istic elements were Kosta Skodrenau, Boris Stamatov, Aleksandar Papa-Naum and Ivan Melnikov.1 
Alongside the icons, appeared the first profane and creative paintings which paved the way for the develop
ment of contemporary creative art in Bitola. Portraits, still lifes, landscapes, or copies of the great masters 
decorated the walls of the rich houses in Bitola and were the only artifacts of the art tradition of this town 
where, in the period between the two world wars, an incidental artistic life was led. Preconditions for con
temporary artistic expression and organised art life were set after the War for National Liberation when the 
first educated teachers arrived in the art academies and art schools.

Borislav Traikovski belongs to the middle generation of painters (Traikovski, Peco Vidimce, Vanco 
Gorgiev, Mile Korubin, Risto Lozanovski, Dimitar Kondovski and Jordan Grabuloski), who marked the peri
od of new artistic visions and ambitious perspectives for the transformation of culture and art in Macedonia. 
The 1950s were years of important historical transformation which brought about changes in the contents of 
art, its style and aesthetics within the framework of the general social, political and cultural changes. It was 
a period when the new reality of the social system enabled creative search, new ideas, liberation and free
dom of artistic thought. The basic concern of this generation of artists is the construction of new “architec
tonics” of contemporary artistic expression, which involves changes in style under the influence of the poet
ic and “impressionistic” realism, Cezannism, fauvism, and expressionism, and marks a new era in the 
Macedonian cultural climate.

Borislav Traikovski was bom on 15th June 1917 in Bitola, a town with rich historical, cultural and 
artistic traditions and high esthetic values: remnants from ancient civilizations; Islamic architecture; extraor
dinary samples of profane architecture under the influence of the westem-European eclecticism of the 19th 
century; a tradition for nourishing art, etiquette and fashion; a rich music tradition; the first theatre (founded 
in 1905); several cinema-halls and the first cine camera on the Balkans brought to the town by the Manaki 
Brothers (1922).

Traikovski comes from a family of a well-known craftsman. His father Aleksandar was a master
tailor who took care of the high fashion in Bitola, and was highly appreciated by the Turkish artistities who 
ordered uniforms for the Turkish army from him. His mother Fanija (a housewife) took care of her 4 chil
dren: three daughters and the youngest son Borislav. Traikovski was very proud that his family had lived in 
Bitola for over 300 years. However, during the period of his childhood, Bitola lost the glow that it had before 
the Balkan Wars and the First World War. The art was reduced to the works of amateur painters and house
painters who decorated the houses of the rich families. Boris Stamatov, one of the most skillful amateur 
painters, painted three compositions (copies of famous renaissance artists) on the ceilings of his house and 
they initiated Traikovski's interest in painting. In 1932 in the Lovec cafe there was an independent exhibi
tion of Metodija Lemeto, an amateur painter from Prilep, whose motifs of the Jewish quarters in Bitola cap
tured Traikovski’s imagination. Those were his first contacts with art.

He finished his primary and secondary education in Bitola, where he acquired the basics of art 
education working with Viktor Krasa Soljanic, a Russian migrant and amateur painter and Dragutin 
Spasic, a sculptor, who played a major role in his further development. Traikovski visited the studio of 
Soljanic where he was completely free to express his ideas. This is the place where he learned the basic 
elements of painting that later determined his creative thought.

In his high school days, as a member of a progressive group of young, gifted intellectuals, he 
became close with Stiv Naumov, Misko and Goce Radosavljevic and he stayed in touch with them until 1940. 

After graduating from high school, he had a complete freedom from his parents to choose what he want
ed to study. Unfamiliar with the programmes and the enrollment policy of the faculties and influenced by Caslav 
Stojadinovic, in 1937 he went to Belgrade and started studying architecture. He stayed there for two years?

Bitola - Yesterday, Today and Tomorrow (aphoto-monograph), Bitola 1969.
" At that time Traikovski had no knowledge of the Art Academy. He first heard about it from Borko Lazeski in 1938 
- according to his own statement in the TV programme “Portrait of Borislav Traikovski”, by Gligor Cemerski, 
directed by Dusan Naumov, MTV, Skopje 1993.



There were four subjects connected to art and they kept his interest and strengthened his 
determination to stay at this department.

The beginning of the Second World War (1941) interrupted his education and he returned to 
Bitola. From 1944 to 1947 he worked as an art teacher in a primary school, in the Teacher’s College 
and in the only high school in Bitola. The Belgrade cultural environment rich in art exhibitions, as 
well as the subjects that he taught, provided him with an opportunity to reconsider his decisions and 
to finally devote himself to art. With new motivation, in 1947 he returned to Belgrade on his own free 
will3 and enrolled at the Art Academy where he learned art from his professors Ljubica Sokolic, 
Gorge Andreevic-Kun, Mihajlo Petrov and Ivan Tabakovic. In the first years of his studies he showed 
enthusiasm for Italian renaissance art and later for Spanish and Dutch baroque, Albreht Durer and 
French art from the middle of the 19th and the first decades of 20th centuries. Traikovski's memories 
of these days include his reluctance to accept the painting styles taught at the Academy. None of his 
professors liked working with him since he was ‘his own man’ and showed individual independence.

After graduating from the Academy (1951) he returned to Bitola. Even though he was 
offered the position of a professor of free drawing and watercolour at the department of architecture 
in Skopje, he voluntarily returned to his native place. His great love and devotion to Bitola, as well 
as his marriage to Vera Dobrijevic (1960) and the birth of their daughter Jadranka (1961) strength
ened his decision to devote his whole life and work to the town where he was born. For several 
months he worked as an art teacher in the Bitola high school, then in the Koco Racin Center for 
Professional Cadres and in the Teacher’s College (later on the Braka Miladinovci high school) where 
he taught until his retirement. As a part-time teacher he worked in the Medical, the Economic, the 
Agricultural and many other high schools in Bitola.

For two years he taught History of Culture and Fine Arts in the Tourism College in Ohrid, 
and later on he was a part-time professor at the Teachers’ Faculty in Bitola. In 1954, DLUM organ
ized a study tour in Italy for its members. The group of young painters (Dimitar Pandilov, Borislav 
Traikovski, Vanco Gorgiev, Mile Korubin, Katja Pop Eftimova, Peco Vidimce, Branko Kostovski, 
Ljupco Pop Stefanija, Mende Ivanovski etc.) were deeply impressed by the cultural monuments of 
Rome (St. Peter’s, the Vatican), Venice, Florence, (Michelangelo’s studio), Naples and Pompeii.

Traikovski's study trip to Paris in 1961 (as a scholar of the Mosa Pijade fund) thoroughly 
changed the creative course of his painting. While visiting a great number of art galleries and study
ing the paintings in the Louvre, he was introduced to and accepted the contemporary trends of expres
sionism, abstraction, the informel, etc.

From 1962 until the end of his life he lived and worked in Bitola. His rich painting and edu
cational activity and his large number of individual and group exhibitions throughout Macedonia, 
SFR Yugoslavia and beyond, contributed to the cultural rise and affirmation of Macedonian artistic 
expression. He was a member of DLUM (Association of Macedonian Artists) from 1952, the V DIST 
Group from 1955, of DLUB (Association of Bitola Artists) from 1974 and DNU (Association for 
Science and Art) in Bitola.

For his life-long artistic and pedagogical activities, he gained many awards and recognitions:
- Labor Decoration of the second order.
- The “4th November” award from his town Bitola, 1962.
- Recognition from DLUM for his activity, on the occasion of 30th anniversary of DLUM.
- The “11th October” award for life achievement, 1980 in Skopje.

Traikovski was especially proud of the fact that he enrolled at the Art Academy independently, and not by com
mand of the Government, which on a large scale decided on the future occupation of the young cadres.

Акт/Nude, 1951
акварел на хартија / aquarelle on paper,
35 x 24
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CREATIVE WORK

Крушата во мојот двор / The Pear Tree 
in My Garden, 1953
масло на платно / oil on canvas, 76 X 62

ACCUMULATION OF ARTISTIC KNOWLEDGE (1937-1950)

The beginning of the stylistic and artistic genesis of the creative work of BORISLAV TRAIKOVS- 
KI coincides with the tendencies developing in contemporary Macedonian art at the beginning of the 1960s, 
a period in which several events led to fundamental changes in the physiognomy of the art culture that had 
until then been based on several basic and minimal prerogatives. The rich Macedonian artistic heritage, the 
foundation of the Macedonian Association of Painters and the opening of the Art School with a huge effort 
on the part of the founders of contemporary Macedonian art (Soljev, Pandilov, Martinoski, Licenoski and oth
ers) had a crucial educational function for the new spiritual and artistic atmosphere. The tendencies to social 
realism of the 1940s and 1950s were a result of the specific climate on the whole territory of FNR Yugoslavia 
(in which Macedonia existed as a republic), as a logical consequence of the war and the socialist recon
struction of the country.

Following the Resolution of the Kominform (1948) there was a need for a thorough change of sub
ject and expression, for acceptance of new influences, for a free choice of the artistic language and a striving 
to put a stress on the ethic and the aesthetic dimension in art. It was a time when some general ideas were 
accepted: respect for the freedom of the creative work, a wish to understand the revolutionary essence of the 
new spiritual and historical horizons and to present them with contemporary artistic means. Democratization 
of artistic thought was initiated by a large number of discussions and polemics among the intellectual artis
tic circles in Macedonia. The process of modernizing art, although deeply connected with the Macedonian 
cultural heritage, the rich national creative tradition and the specific space and ambience, went in step with 
the development of modem expression in Yugoslav art.4

The representatives of the first post-war generation of artists, educated mainly in Belgrade, Zagreb 
and Ljubljana introduced and developed a whole variety of new intermingling influences, directions and sty
listic orientations in Macedonian art life.5 They all brought with them the knowledge they had acquired and 
the artistic experiences of their education away from Macedonia. The most distinguished and capable among 
them introduced fresh challenges for the artistic public.

The artistic beginnings of Traikovski go back to the period of 1937 - 1950, which was filled with 
his contemplations, studies and new experiences of the aesthetic elements. Having acquired a basic knowl
edge of art during his first years at the Academy, he became aware that talent is not a primary and a suffi
cient factor for an artistic creation. Observing his hard-working and prolific colleagues with envy, he dedi
cated himself to professional literature, tiying to accumulate everything. His first contacts with the literature 
of the German expressionists and the groups “The Bridge” and “The Blue Rider” completely thrilled and 
overwhelmed him. For him, they brought freedom - breaking free from the single objective of art to create 
a likeable work. That enabled him to realize that the true values of painting should be searched for in the 
secrets hidden beyond its motifs in order to understand art and to discover its psychological meaning.
The first paintings of this period show a hidden but strong talent, although they do not carry the maturity and 
the ideas of his works created after 1951.6

The "Portrait of Slavko,” drawn in pencil, 1949, reveals a realistic, academic approach. In the series 
of portraits from 1951 (“My Mother”, “My Uncle”, “A Friend”) he manifests an interest in the expressive 
power of colour rather than in the inner tension and dramatics of the work. In "Fish" (1950) he successfully 
combines the colour surfaces and uses expressive and structural forms, thus managing to raise the colour 
beyond its descriptive function and to get closer to the fauvist solutions. In these works Traikovski gains a 
deep insight into the problems of reality and tries to find a pure form of expression that will help him estab
lish a personal artistic language in the style of his time.

4Vlado Maleski, “Conversation with Myself’, Razgledi 4. Skopje 1976; Boris Petkovski, “Contemporary 
Macedonian Painting”, Skopje 1981; Antonie Nikolovski “The Developing Tendencies of The Contemporary 
Macedonian Art and Its Criticism in the Post - war Period”, Cultural Inheritance 6, Skopje 1975; Sonja Abadzieva 
Dimitrova, “Macedonian Contemporary Painting in the 1950s”, Fine Arts 6, Skopje 1979; Boris Petkovski, 
“Contemporary Macedonian Art: Painting, Sculpture, Objects - 1969”, On Macedonian Art, Skopje 1989;
Vladimir Velickovski, “50 Years ofDLUM”, Skopje 1996.
5 Boris Petkovski, On the Macedonian Art, Skopje 1989, p. 28.
6 Vlado Gorevski, “The Painting of Borislav Traikovski”, Supplements 34-35, Bitola 1981.



BREAKTHROUGH AND AFFIRMATION - FAUVISM AND EXPRESSIONISM 
(1951-1962)

The appearance of Borislav Traikovski was specific from his first one-man exhibition (1952) at 
the “Yugoslavia” restaurant in Bitola. It was one of the first individual exhibitions in Macedonia, maybe 
even the first. It was a modest show of oils and watercolours, portraits, landscapes and still life. The art 
critics stated that this exhibition was a result of the artist’s search for his own expression, so at moments 
it appeared like an exhibition of several artists. Still, there was something that united all of the exhibited 
paintings and gave them a mark of artistship. That was the feeling of pessimism, the red and black thread 
that constantly reappeared in all his canvases. His “Mother” is a woman who is contemplating the suffer
ings of her life. Even if the "Girl with a Red Scarf’ tried to smile, the burden of life painted by the artist’s 
brush, would not let her. The landscapes “Alley” and “Gypsy Quarters” evoke similar feelings. The 
“Pioneer with a Trumpet” is weighed with heavy emotions evoked by the saturated space and the robust 
contours. In the “Portrait of a School Teacher” (1951) the fauvist and expressionist inspiration are mani
fested in the subject - a portrait with a central composition and certain distortion of posture - as well as 
in the colour, ranging from light grayish-white to dark bluish-green applied in thick layers over theground. 
The portrait was painted with obvious patience reflected in the tranquility of the woman's physiognomy. 
His way of harmonizing the composition and the colour in this example makes him close to the expres
sionist approach of Zora Petrovic and Milan Konjovic.7

Traikovski found his true expression in the watercolour and that is why his “Armenian Girl” bears 
a compassionate, human feeling. His “Figure in a Studio”, “Girl with a Necklace” and “Girl Sitting on a 
Chair” dominated this exhibition. The citizens of Bitola evinced a great interest in this show and expressed 
their traditional love for art.8

The art critics found it hard to accept the innovative and bold breakthrough of Traikovski on the 
Macedonian art scene. His participation on the 7th Exhibition of DEUM (1952) aroused great interest 
among the art critics, who stated that Traikovski “has gone so far that he has reached a level of simple 
copying, of feeble imitation without individual expression, while looking up to the fauves (Georges 
Rouault) and accepting their manners.” While the extremes of his experiments made him an interesting 
figure, his oil painting “Bitola Flower", which has a decorative function,9 was positively evaluated and 
accepted. His bold composition, brave colours and profound artistic culture enabled him to make a partial, 
non-organically connected distortion which suggests dramatic feelings and events. D. Protuger, who found 
Traikovski's fauvist and expressionist manner hard to accept, noticed that he had transferred and compiled 
Rouault's fauvist manners, but left an impression that he hadn’t completely understood the language of the 
fauves and especially of Rouault. While Traikovski uses a black graphic contour, Rouault frames and 
underlines his figures in a dark cloud. The confusing drawing in “Landscape 2” and the unjustified dis
tortion in “Grandma Fanka” show “a superficial bluffing and aspiration to be interesting, which in the long 
run minimize his pretensions to originality”,10 states Protuger in his review of the exhibition. The dramat
ic strength and the successful tonal balance of the large surfaces in “Landscape 1”, according to Protuger, 
draws Traikovski closer to medieval Macedonian fresco-painting.

In 1953, when the Macedonian painters finally emerged from their local frames and presented 
their works before the Belgrade audience, the art critics discovered a new energy, a new spectrum of trends 
and a courageous break from the “verified values” in the spirit of realism, impressionism and fauvism. 
Borislav Traikovski's works, in which he raises expressionism to monumental heights, dominated this 
exhibition.11
Placing a sonic colour (cadmium red or yellow oxide) in the centre and arranging the other parts of the 
painting so as to support the basic sonic accent, Traikovski captured the attention of all Belgrade art cri
tics and artists, who stated that the paintings of Mazev and Traikovski and the drawings of Martinovski

Портрет на сестрата / 
Sisters Portrait, 1953 
масло на картон / oil 
on carton, 70 x 28

7 Liljana Hristovska, “Expressionist Tendencies in the Artistic Work of Borislav Traikovski”, Fine Art 10-11, Skopje 
1985.
8 Malevski Vlado, “Enthusiasm and Problems - Exhibition of the Artist Borislav Traikovski”, Nova Makedonija, 
Skopje 26.06.1952.
’ G. “VII Exhibition of the Macedonian Painters”, Mlad Borec, 10.12.1952.
10 Dimce Protuger, “Painting Problems”, Nova Makedonija, Skopje 27.12.1952.
11 Vasic, “Exhibition of Macedonian Artists”, Politika, Belgrade 27.03.1953.



Дојранска фауна / Dojran Lake Fauna, 
1964
масло на платно / oil on canvas,
100x70,5

contributed to the basic orientation of Macedonian art towards the contemporary.12 Several Yugoslav 
critics noted the affirmation of Traikovski on the Macedonian, as well as on the Yugoslav art scene.
For Miodrag Protic, a couple of Traikovski’s paintings, expressionistic in their orientation and restless
ness, were among the most interesting works. According to him, Traikovski’s “Flower” was the most 
powerful, the noblest and the most realistic item at the exhibition. His positive review included “Still 
Life”, while he found “Landscape” a little dry. Still, he noted a dose of lightness, short breath and 
incompletion in these works.”13

Stojan Aralica loved colour and that is why he observed the exhibition through the prism of 
colour. His opinion was that the paintings of Traikovski were artistically successful, and he singled out 
his “Flower” as the most interesting and the most striking of his works. He stressed that Traikovski man
aged to solve the problem of colours successfully.

For Sabatin Hodzic, who was very impressed by the young artists, Traikovski was highly tal
ented and showed that the modem concepts of art can be applied with Macedonian themes as well. 
Petar Lubarda also noticed his true talent, while the “Flower” really impressed Ljubica Sokic, who 
noticed real progress in the works of Traikovski.14 Aleksa Celebonovic expressed his delight in the 
unforced compactness of the composition in “Landscape”15, whereas Stojan Celic thought that the works 
of Traikovski relied on some artistic solutions of Group Eleven.16

After the successful presentation in front of the Belgrade audience, that same year Traikovski 
participated in the annual exhibition of the Association of Macedonian Painters in Skopje. The art crit
ics were divided in their assessments of the works of Traikovski. Petar Had'i Boskov noted his authen
tic feeling for colour, which was intensely and bravely applied on the canvas, as well as his exception
al ability to notice the characteristic and the essential in the artistic subject, but his expressionist spirit 
and temperament was negatively judged because it reminded him of Rouault’s stained glass.17
On the other hand, Mira Popovic stated that “Mazev, Traikovski and Protuger are on their way to cre
ating conditions for a serious and mature Macedonian expression and are to be the carriers of that 
expression”.18

The newly-established artistic norms were also hard to accept in the following year, 1954, at 
the ninth exhibition of the Association of Macedonian Painters, when a separate room in the Art Gallery 
in Skopje was given to the artists using contemporary expression. They were the artists who on one hand 
carried the most positive elements at the exhibition, but on the other hand they were the ones with the 
largest number of deficiencies, incompletely expressed thoughts and stylistic inconsistencies. Those 
artists determined the criteria for the qualitative development of Macedonian painting by breaking from 
the conventional framework and by modernizing language of art. In the assessment of Protuger, some 
of them, like Traikovski, Mazev, Lazeski, Lozanovski and to some extent Boro Krstevski, were led 
astray by the fashionable mannerism and neglected their originality and their personal expression, but 
“that signals that in a short while some of them will appear on the surface with all the characteristics of 
true artists”.”

Traikovski’s work “Grey Water - Bitola” (1954) attracted attention with its contemporary 
artistic expression and confident establishment of the extent to which the painter may escape reality and 
set his own rules. The landscape abounds in fauvist colour solutions on the one hand and inner, dra
matic, expressive conflicts of subject on the other. The basic expressive feeling is achieved by the 
colour, which determines the psychological meaning of the paining. The contrast between the warm and 
the cold tones (yellow ochre and cadmium red contrasted with bluish-green) is achieved by white sur
faces that are very rare in his work. The slight distortion of his forms introduces a spirit of restlessness 
in the traditionally static Macedonian landscape.

12 Mica Popovic, “From Skopje: Exhibition of Macedonian Painters”, NIN, Belgrade 13.12.1953.
13 M.B.Protic, “Macedonian Painters in Belgrade”, NIN, Belgrade 29.03.1953.
14 “Belgrade Artists on Macedonian Artists, Razgledi, Skopje 26.03.1953.
15 Aleksa Celebonovic, “Exhibition of Painters from Macedonia”, Borba, Belgrade 29.03.1953.
16 Stojan Celik, “Macedonian Painters”, Review for Theatre, Film and Fine Arts 8, Belgrade 01.04.1953.
17 Petar H. Boskov, “Step Forward”, Nova Makedonija, Skopje 13.12.1953.
18 Mixa Popovik, “Mature and Immature Aspects of the Macedonian Contemporary Art”, Razgledi 1, Skopje 
03.01.1954.
15 D. Protuger, “Ninth Exhibition of the Macedonian Painters”, Razgledi 25, Skopje 05.12.1954
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On September 2nd 1955 the VDIST group was formed in Bitola by Vidimce Peco, Dimovski Jovan, 
Ivanovski Metodija - Mende, Spiroski Pero and Traikovski Borislav. The group functioned within the 
framework ofDLUM and its basic objectives were enthusiasm for contemporary artistic expression, artis
tic quality and the popularization of fine art among a wider audience. From this year Traikovski’s activi
ties were directed towards the general development of artistic life in Bitola and his own affirmation and 
confirmation of his stylistic and artistic directions. He maintained his style of expression on the tenth 
jubilee exhibition ofDLUM. Antonie Nikolovski pointed out some of his colourist inconsistencies and put 
a stress on the intimate experiences of his works, especially in “After the Story of Lilies”(1955) and 
“Contemplation”(1955).2°

Traikovski’s activity in 1956 was given special attention by the art critics at the exhibitions of 
VDIST in Belgrade and Bitola, as well as at the eleventh annual exhibition ofDLUM.
Traikovski established himself as a talented painter, whose palette created powerful rather than refined 
images. The lively and strong colours applied to the canvas with determined and passionate strokes are in 
exceptional harmony with the drawing and the form. Miodrag Protic singled out the painting “Flower” as 
the best at the Belgrade exhibition, although greatly influenced by Konjovic. In several of his paintings 
Traikovski showed a secure temperament and a pre-disposition for powerful colourist expression.20 20 21

After returning from Belgrade, Traikovski presented himself in front of the Bitola art audience 
with his works “Bitola Motif I” and “Bitola Motif II” as an artist with an established painting tempera
ment and a strong colour palette “refined in a pleasant crescendo”. As a contrast to these motifs, spacious 
and painted in vivid colours, the colours in his “Tulips” are dull and reflect his studious approach to the 
work. His broad, fresh and dignified brush-stroke is absent in “Bitola Motif III” just to reappear sudden
ly and unobtrusively in the “Three Moods”, accompanied by a clear and strong contour that intensifies the 
surrounding surfaces.22 At the VDIST exhibition in Bitola, Traikovski exhibited drawings in ink, charcoal 
and pencil which resemble a coloured lithograph. The most interesting among them is “Game,” with its 
original conception and subject. It is a figure-composition of a nude female and a foaming horse united 
in an artistic compromise.23

The reviews of the annual DLUM exhibition pointed out that the works of Mazev, Kondovski, 
Korubin, Gorgiev and Traikovski (who stood out with his “Bitola Motif’), showed obvious differences in 
the way each of them experienced the elements of expressionism. Momirovski stated that Traikovski, who 
was long-noticed for his interesting and vivid artistic jargon, always fresh and pleasant, this time intro
duced novelties which were well received and accepted with pleasure. He is highly confident and impec
cable in his use of colour. His three paintings reflect his personally understood fauvism, and present him 
as a virtuoso playing skilfully with light colours (“Lilies”). On the other hand, Nikolovski pointed out the 
fact that Traikovski repeated himself with already established techniques in the manner of Rouault. 
According to him, the characters in the painting “Relatives” are not psychologically complete and differ
entiated, and the head in the painting “Harvester” has hermaphrodite characteristics.24

At the VDIST exhibition in Zagreb (1957), J. Depolo set apart Traikovski as the most consistent, 
confident and homogenous artist and noticed that he was closely connected to German expressionism, that 
is to Nolde. Depolo spoke of a slight misbalance in his composition (“Mother and Son”), an uncertainty 
in his palette (“Still Life”) and forced, stylized solutions (“Child with a Basket”), but mentioned his “Three 
Heads" as a mature work, that clearly showed the growth of the artist's confidence. On the other hand, R. 
Putar noticed that Traikovski was a painter of figures, landscapes and still fifes. Figures seemed to be his 
favourite subject and he painted them in oil. using saturated colours: blood-red, unrefined yellow and deep 
blue, with massive black accents, used as contours or shadows, abundantly spread among clouds of a broad 
range of other colours. Traikovski's landscape “Bitola Motif’ and his ’’Still Life” were pointed out as his 
most mature canvases, free from the insecurity that could be noticed in his other works.25

Тунели / Tunnels, 1972
масло на платно / oil on canvas, 100 X 70

20 Antonie Nikolovski, “Tenth Jubilee Exhibition ofDLUM”, Razgledi 25-26 (51-52), Skopje 11.12.1955.
21 M.B. Protic, “Exhibition of the VDIST Group”, NIN 266, Belgrade 1956; M.M. “Group Exhibition of Five 
Painters from Bitola”, Borba, Belgrade 22.01.1956.
22 Tode Ivanovski, “The VDIST Group Before the Bitola Audience Again”, Nova Makedonija, Skopje 15.04. 1956.
23 T. Ivanovski, “Two Art Exibitions in Bitola”, Nova Makedonija, Skopje 15.11.1956.
24 Tome Momirovski, “On the Eleventh Exhibition of the Macedonian Artists”, Sovremenost 11-12, Skopje.
December 1956, p. 883; Antonie Nikolovski, “Annual Exhibition ofDLUM”, Razgledi 25-26 (77-78), Skopje 
09.12.1956; Borko Lazeski, “Twelfth Exhibition ofDLUM”, Nova Makedonia, Skopje 28.12.1956.
25 J. Depolo, “Vitality and Seriousness”, Vjesnik, Zagreb 22.01.1957; R. Putar, “VDIST Group in Zagreb”, Narodni 
list, Zagreb 25.01.1957.



Влез во душата / Soul Entrance, 1974 
масло на платно / oil on canvas, 100 х 80

That same year at the VDIST exhibition in Prilep, Traikovski was the most exclusive painter in 
the group. Serious and strong, he displayed watercolours of the Bitola streets, freely and boldly painted, 
thematically similar to his oil paintings. Traikovski expressed his “beliefs” with great confidence, taking 
everything in his hands. There are moments, as in his “Landscape”, when the swing of his palette does not 
suit his feelings and his expression becomes confused, but in “Bitola 1” and “Bitola 3" he gets closer to a 
full, clear and confident expression. The visions of his expressionist insights are tightly woven in the black 
and blue tones of these pictures.26
Traikovski received favourable reviews on the progress of his work at the DLUM exhibition in Belgrade. 
His powerfully expressive work “Landscape” was one of the most prominent works in the exhibition. It 
established him among the few, very gifted young artists who hold the future of contemporary Macedonian 
art in their own hands.27

Immediately after the opening of the Bitola Art Gallery (1958), Traikovski had a one-man exhi
bition, where he included Bitola motifs, figures and landscapes with the obligatory poplars and haystacks. 
His paintings abound in harmonized colours and bear typical overtones of pathos, but he stays fresh and 
optimistic.28

At the VDIST exhibition in Skopje (1959), Traikovski did not present new and significant solu
tions, but remained faithful to his style and, as far as craft is concerned, he was quite sound and compact. 
In his review, Protuger noted that his works “Lilies,” and especially “Pelagonija” are richly saturated in 
colour, brave and expressive in composition. That same year at the DLUM exhibition in Belgrade, he 
again attracted attention with the powerful palette of his “Symphony in Red”.29
Traikovski’s one-man exhibition in Pristina (1960) with 24 works in oil, was among the best that the 
Pristina art audience attended in that period. His subjecys were versatile, interesting and reflected his lyri
cal nature. He expressed his feelings and thoughts skilfully applying the colours that suited his emotional 
outbursts.30

Thirty tempera works entitled “Days” were displayed that same year in the Bitola Art Gallery. 
They abounded in freshness and pleasant composition of colours and were without the black contours typ
ical of his work. His new concept speaks of a new, individual way of work.31

The critics connected Traikovski’s expressionist works, which set him apart from the other 
Macedonian artists of the 60s, to Georges Rouault. He was certainly enthusiastic about Rouault, but in his 
work he managed to create an individual expressionist style, with an exceptionally rich palette of colours 
and tones. His expressionism is characterized by large, black accents in the form of contours and shadows 
abundantly spread among the wide clouds of other colours, where the dark, striking lines frame the 
coloured surfaces. Traikovski has woven the visions of his expressionist experience in these dark and deep 
tones which materialize and specify the other surfaces. He uses colour as a basic artistic means. It is 
applied with powerful strokes of his brush and covers the canvas in thick, paste-like layers. Putting stress 
on the moment of painting, Traikovski gives rise to an esthetic evolution of the typical fauve and expres
sionist manners. The oddly likable expressiveness of the hard, dark, clumsy contours of the objects on the 
one hand and the feverish stroke of the boldly and thickly applied chromatic layers on the other, create a 
dramatic conflict between the light and the dark surfaces. Traikovski builds a colourist and architectonic, 
robust and massive expressiveness with an aggressive fauve sonority of colours, but behind the visual 
boldness one can sense a surpressed nostalgia and disturbed emotions.

26 Lazar Licenoski, “Two Art Exhibitions in Prilep”, Razgledi, Skopje, 22.09.1957; Boshko Babik, “Exhibition of the 
VDIST Group in Prilep”, Mlada Literatura 7, Prilep September 1957.
27 Rade Predic, “A Word or Two on Contemporary Macedonian Art”, Vidici 32, Belgrade, December 1957; Gorge 
Popovic, “Macedonian Panorama”, Borba, Belgrade 18.11.1957.
28 D. Dimitrovski, “Painter of Dark Contours”, Nova Makedonija, Skopje 27.07.1958; D.D. “Exhibition of the Painter 
Borislav Traikovski”, Nova Makedonija, Skopje 02.10.1958.
29 D. Protuger, “Without a Platform”, Nova Makedonija, Skopje 15.11.1959; Pavle Vasic, “Contemporary Macedonian 
Art”, Politika, Belgrade, 04.12.1959; Lazar Trifunovic, “December Exhibitions”, AZA 467, Belgrade 13.12.1959.
30 Din Mehmeti, “Tematika Maqedune ne koncepcione modeme”, Rilindija, 04.05.1960; M.L. “Two Exhibitions”, 
Jedinstvo, Pristina 09.05.1960.
31 P. Petrov, “New Traikovski - in “Days”, Izgrev, May 1960: Petrov singles out the exhibits: "My Son”, “Peace after 
Storm”, “Poetry, Music, Colour”, “Where the Fairies Dance” and “You Are Geometrically Different from Me”, etc.



ESSENCE OF FORM, BREAKTHROUGH OF ABSTRACTION AND PARALLEL CONTINUITY 
(1960-1970)

At the beginning of the 1960s the Macedonian artistic mosaic, which already incorporated fau- 
vism, expressionism, certain characteristics of cubism and constructivism, magical realism and surrealism, 
felt the influence of some new styles, as well. There was a tendency to accept foreign spiritual and cul
tural languages and to adjust them to the national ambience. The 60s brought about a free and energetic 
acceptance of non-figurative expression and other popular movements which penetrated the narrow frame
work of the regional iconography. The non-figurative universality of the new trends included the artist’s 
personal views on the world, the sensuality of the palette of the Macedonian region, particular respect for 
traditional values and a new feeling for the world of the imagination. The introduction of lyric abstraction 
and tachism, and the rejection of figurative art, enabled the artists to break free from the constraints of the 
old artistic climate and to adjust to a new, contemporary spiritual situation.32 The abstract art acquired the 
form of a new, contemporary humanism in which the artists explored their own world and the world 
around them. The moment of “observation of thesubject” became one with the moment of “identification 
with the problems of art” and enabled a rebirth of some previously-existing elements of art.33

The Macedonian artists who accepted the new aesthetics of the abstract art were Gorgiev, 
Kalcevski, Lozanovski, Dimovski, Ivanovski, Velkov, etc. and Borislav Traikovski. He developed his con
sciousness of painting, the laws that practice its universality in it and the relations between the elements 
of the painting. French contemporary art and the dynamics of the “city of art” brought about an aesthetic 
change and gave preference to the pictorial moment rather than the subject. The picture “Spirals” (1961) 
reveals a new universality of space. Traikovski’s new form is authentic and concrete, and enables him to 
enhance the basic elements (the colour, the line and the light) with new meanings of materiality, tone and 
movement. The spiral is a motif that Traikovski uses on several other occasions, giving it various visual 
interpretations and peculiar symbolical meaning.

After his return from Paris (1962),34 he directed his interests towards abstract expressionism as a 
means of bringing the outer form into harmony with the colour sonority. In his new works the colour is a 
trembling, organic energy that creates time and space, it becomes an emotion that reflects the mood of the 
painting. It acquires the form of a robust, rough and irregular line that carries the action. His exhibition in 
Skopje (1962) reflected his new tendencies and attempts to keep pace with the contemporary trends, con
tinuously developing his fauve and expressionist features, putting the sole accent on colour and turning art 
into a study of the landscape and shaded gamut of several colours. At this exhibition he demonstrated ten
dencies towards abstract expressionism with a decorative, two-dimensional understanding of the form, 
devoid of the skilful play of colours, shades and lines which are important sensations in abstract painting. 
The meditation and the modem concept, created by a lively palette and the introduction of skilful nuances 
in his expression and style, reflect his visual and audial observations as well as his psychological experi
ences. Several of his paintings made a strong impression, especially the “Ordinary Day” in which he sub
limated his artistic values.35

The canvas “Growing” (1962) reflected the new mood which included all his contemplations, 
ideas and memories of the year spent in France. This painting was very dear to him because it evoked 
many pleasant memories of the time after his return from Paris. The paint applied in thick and energetic 
layers and the lyrical combination of the colour surfaces made this work close to an abstract landscape 
seen through the prism of abstract expressionism.

Until 1965 Traikovski followed the line of his previous artistic beliefs, so his individual exhibition of 
thirty new, small-format pictures in tempera and gouache, held in Bitola, kept continuity with them.36

At this period Traikovski was keenly engaged in promoting art in the small provincial towns of 
Macedonia. In 1965 he had a joint exhibition with Peco Vidimce in the Workers’ Center in Skopje, where 
he introduced his new interests. He maintained continuity with his two expressionist canvases 
“Landscape” and “Masque”, while in most of his new works he showed an orientation towards composi

32 Antonie Nikolovski, “Developing Tendencies of the Contemporary Macedonian Art and Its Criticism in the Post - 
war Period”, Cultural inheritance 6, Skopje 1975; Boris Petkovski, “Contemporary Macedonian Art: Paintings, 
Sculptures, Objects”, On the Macedonian Art, Skopje 1989.
33 Lazar Trifunovic, “Abstract Art in Serbia, from Impressionism to Informer , Belgrade 1982.
34 In 1961 Traikovski receives a scholarship from the Mosa Piade Fund for a year of study in Paris, (together with 
Mence Spirovska - graphics and Boro Mitrikevski - sculpture)
35 Tome Momirovski, “Intensive Art Activity”, Borba, Belgrade 15.05.1962; J(ovan) D(imovski), “Six Exhibitions”, 
Nova Makedonija, Skopje 15.05.1962.
36 Boris Petkovski, “Spring Exhibition of DLUM”, Nova Makedonija, Skopje 17.05.1964.
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tion and colour. Figures disappeared and the landscape was only suggested. The titles of his new works: 
“Lost in Infinity”, “Temporary Tranquility”, “Disturbed Harmony” suggested new inner striving, new con
templations on painting deprived of its narrative and decorative function and filled with inner forces that 
reflect the artist’s visual impressions. Traikovski’s abstract paintings may be placed between the fauve and 
the expressionist abstraction, and according to its form, between the geometrical and decorative abstrac
tion. The colours determine the form, the subject, the atmosphere and the nature of the composition in 
order to achieve an exciting result. Figures are replaced with tones, whereas the light and dark effect is 
achieved with contrasts of surfaces. The paintings reveal the new, cold and closed sensibility on the basic 
principle that the painting is simply colour.

Paskal Gilevski noticed that the painting of Traikovski was sincere and spontaneous, without 
mannerisms and monotonous expression, and at its best when playing with geometry. The colour, applied 
powerfully with broad strokes open to wide surfaces, purified and refined his drawing and reduced the 
intensity of feeling.3’

At the joint exhibition with Ilija Ad'ievski, on the occasion of the Struga Poetry Evenings, 
Traikovski displayed small-format gouaches and oils which sublimated the mature experience of his later 
period when he painted lyrical landscapes. The paintings from his latest cycle reflect his inclinations 
towards a refined conception and bear his masterful mark of integrity and authenticity.
The end of 1965 was in the spirit of the VDIST exhibition in Bitola where Traikovski presented portraits 
which reflected an extraordinary insight into the psyche of his characters. They carry the burden of their 
destiny like a nightmare they cannot get rid of. The critics singled out the “Two Figures”, “Portrait 1”, 
“Portrait2”, and “Portrait 3” whose characters hide cynicism and mistrust life, but still stand up to life’s 
difficulties.37 37 38

The exhibition “Thirty Graphics” in the Tobacco Institute in Prilep organised “in one breath” the 
following year was a chance for a break and refreshment of the artistic expression of the artist.
The exhibition of fifty works in oil and tempera in the Art Gallery in Skopje (1966) was an exceptional 
opportunity to view the development of the artist. He continued his engrossed studies of style in the man
ner of expressionism, at the same time searching for abstract solutions. Still, he showed a keener interest 
in abstraction. In those paintings he recognised his real, true self, the abstraction became an inherent part 
of his reality and of true art. “Red with several stains, that is a real painting for me,” he declared in an 
attempt to explain his work “Trails in Red” 39

In “Engagement”, “Stains” and “False Tranquility” he searched for the dramatic effect of the 
moment, for its essence. Keeping his expressionist beliefs in the various motifs with wide surfaces of gra
dated colour, he achieves a rich colour structure in several landscapes and figurative presentations where 
several hard lines frame the coloured surfaces. At the same time, he uses stylization and shortening to 
achieve mood of the form in the “Flower” (1966), or the mood of the psyche in his work “Sevda” (1967). 
This exhibition did not introduce huge or sensational changes, but showed a development of technical and 
spiritual concepts which became obvious at the Third Yugoslav Art Triennale in Belgrade.40

After a one-year break, Traikovski prepared two exhibitions in 1969 - in the Idnina textile facto
ry in Bitola, on the occasion of 8th March, and another in the Ilinden Library in Demir Hisar where he 
exhibited sixty-five works - gouaches, temperas and graphics. These exhibitions had a new quality which 
raised the artist's palette to a high level and gave it an authentic artistic language and expression. The 
strong contours invoke associations with the sad symbolism of our traditional embroidery, while the 
colours breathe in harmony with the Macedonian scenery. A burnt ochre gamut dominates the palette and 
conducts the orchestra of purified sensitive tones ranging from brown to cinnabar, while burnt ochre and 
white give finishing touches to the refined sonority of the surfaces. The artist's expression reflects his feel
ings, thoughts and temperament. In his oils “Still Life”, “Flower” and “Bitola Landscape” he gives the 
impression of a confident and sensitive artist. His experiments in gouache are also interesting. In his 
attempts to escape monotony, he creates imagination and feelings that breathe life into the colour surfaces 
in “Part of Bitola”, “Alley”, “Street”, etc. Experiments occasionally require sacrifices, so in some of the 

37 “VDIST Group Exists”, Nova Makedonija, Skopje 15.05.1965; Paskal Gilevski, “Peaceful and Intensive 
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Skopje 21.05.1965; Jozo T. Boskovski, “Academic Naivety”, Vecer, Skopje 21.05.1965.
38 Done Panovski, “Jubilee Exhibition of the VDIST Group”, Studentski zbor, Skopje 26.11.1965.
39 Nikola Talevski, “Trails in Red - That Is a Painting for Me”, Bitolski vesnik, Bitola 12.10.1966.
40 Paskal Gilevski, “Exhibition of Borislav Traikovski in Skopje - Spontaneous Painting”, Nova Makedonia, Skopje 
03.01.1967; T. Sirilov, “Twenty-two Painters from Macedonia”, Vecer, Skopje 1967.



gouaches Traikovski remains incomplete, inadequate to his abilities, and loses the specific sonority of his 
palette (“At the Side”, “Lonely”).

The artist’s feelings speak through the black contours, through refined sensitive tones and the 
warm gamut of his palette. The DLUM exhibition in Ferrara on 4th July and VDIST exhibition in the Center 
for Culture and Information in Skopje show subdued dramatism, nostalgia and disturbed emotions in the 
robust, massive expressiveness of the shapes, while the colours echo with aggressive “fauvist” sonority.4' 

That same year Traikovski had two exhibitions in Slovenia, in Izlake and in Zagorje. They round
ed up his total engagement in artistic colonies in the former Yugoslav republics.
The interest in graphic expression was a short-lived episode in the complete artistic oeuvre of Traikovski. 
In 1966 he prepared two cycles of mono-lithographs in black and white - “Gates” and “Coins”. The former 
was dominated by nostalgia for the mysterious, old-time feeling of the urban scenery of Bitola; the latter 
was inspired by the mysticism of the archaic, ancient world of Heraklea Linkestis. He showed maximum 
patience when working with the black tones in order to achieve the depth and the richness of his oils. The 
artist whispers through his nudes, through the doors, the old town gates, the windows in a sfumato of soft 
half-tones achieved by an authentic technique.41 41 42 Traikovski's expressionism, close to that of Emil Nolde, is 
evident in his graphic works, too.

PARALLEL CREATIONS (ABSTRACT SUBJECTS) (1970-1980)

The beginning of the 1970s brought continuity and dynamics to Traikovski’s efforts to make art 
closer to the working people. It was a period when the sense, the role and the future of art was explained 
by the existentialist, anthropological, sociological and philosophical features of the artist's world. Art con
tinued its exploration of abstract subjects. Traikovski painted the moments that had inspired him to create 
a work of art, not a mere illustration, and concentrated on abstract subjects. Easily recognisible with his 
typical colours, cinnabar, chrome yellow, and the black contours which reflect his native scenery, he cre
ates a specific harmony of colour which makes his paintings talk about time, space and the value of life. 
His still lifes become alive in the play of colours and the landscapes ennoble everyone’s soul.43 
Clear in his concept, confident in his expression and unimposing in his message, he appears as a mature 

artist whose pictures stand out from the works of all other Bitola painters, stated Done Pavlovski in his 
review on the Traditional Exhibition of the Bitola Artists. In this exhibition Traikovski attracted attention 
with his canvas “Painting”, a portrait which brings associations of a skillfully borrowed fresco.44

The painting, in which the visual is a result of the inner experience of the subject, shows the new 
approach of the contemporary artist towards the tradition and the subject.
Traikovski was an artist in constant creative movement. His constant search for new insights, anticipations 
and revelations of new moments which may bring positive changes in life is evident at his one-man exhi
bition (1973), which had some retrospective elements. These works abound in rich, powerful colours and 
robust black contours which are dominant at the expense of linear precision. There is a stress on monu- 
mentality, while plasticity is neglected. Figures are in a dialectical unity with nature, there are elements of 
rusticity, grotesqueness and caricature. Many of his paintings bear his typical, expressionist feeling for dra
matic contrasts. The strokes of his brush are energetic, wide and concrete, not only when he works on the 
construction, but also when he adds finishing touches with intense colours and black contours.

“His sunflower landscapes were the best refreshment to the exhibition, especially the one in 
which the dark constructions had made way for partial frames of harmoniously complex colours”45 con
cluded Pande Petrov. The characters in the works of Traikovski live with authentic physiognomy and 
reveal destiny as an inevitable burden of time. His “Mothers” (1973) successfully reestablished him as a 
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master of portrait. This work expresses powerfill tension, specific distortion that reflects deep sorrow and 
■mild stylization which enhances these effects. The artist presents the wealth of his palette in his work 
“Bitola Landscape” 46 which shows all the characteristics of his previous phase. The following year, at the 
exhibition of the VDIST Group, Traikovski's wide palette of colours and tone gradations brought about 
dramatic harmony and created huge accents with strokes tamed in dark frames. His mastership in harmo
nious transformation of “common” subjects into symbolic images is present in the variety of subjects, 
mostly stylized landscapes which are not always well accented, or portraits that lack clear objective and 
essence.47

His one-man exhibition in the Art Gallery in Skopje (1975) gave rise to different impressions and 
reactions. The act of painting for Traikovski was a passionate transformation of his spirit, an act that unit
ed all of his characters, landscapes and emotions in his creative work through his unique experience of 
reality. At this exhibition he remained faithful to his landscapes, still lifes and clear composition, but they 
had acquired an abstract form. He neglects figuration for the sake of other expressive means and colour 
relations. His painting is spontaneous, sincere and confessional: loneliness and silence ignite an occasion
al flame of happiness and joy, sadness awaits by some deserted bend on the country road, bitterness and, 
the grotesque emanate from the stiff, ugly mask of a portrait, discontent is expressed in the form of a 
melancholic feeling, intimate confessions reflect sacral mystery. His previous works characterize the artist 
as a painter decisively turned towards colour applied with wide strokes and in frill intensity, without grad
ual transitions of tone, with no interest in space apart from the wide black and red lines which function as 
symbols and main carriers of the idea and the message. However, his recent works reveal confidence in 
the figurative domain, he uses contours and stylized form, while his colours become more vibrant, subtle 
and natural. The colour communicates and interprets his motifs realistically. In these works he finds the 
right measure in its use and it gives true light to his talent. Commenting on the reviews of his stylized 
drawing, in an interview Traikovski explains: “My way of expression makes the motifs of my paintings 
fragments of a bigger whole: I communicate motifs with wide surfaces, in a simplified, rather than styl
ized drawing. I strive to keep my personal expression, the style I have been building for twenty years. The 
figures and the people have the central position,48 and the accent is on the clothes (usually an intense 
cinnabar tone), which are in harmony with the characters. This spirit is evident in the works with mono
graphic subjects, “Cyril and Methodius” (1975) and a sequence of ten miniatures on the common topic 
“Christ from the Cupola of Pek's Patriarchy” (1978), where he expresses inner spirituality through his free 
artistic and technical individual observations. Other figurative presentations that attracted attention were 
“Characters 1” and “Characters 2” in which Traikovski expresses his feelings of dissatisfaction and revolt 
while presenting his characters as two-dimensional masks without identity and emotions, morally indig
nant and satirical. The colour abounds in rich, dark tones, and the dynamic is achieved by the energetic 
and unusual drawing.

Traikovski was a painter who strove to give his visual perceptions material form. His new inter
ests in contemporary ideas are reflected in his abstract realizations with schematized forms, as well as in 
geometrical compositions dominated by statics and symmetry. In his attempts to distance himself from the 
subject he concentrates on the chromatic intensity of colours, which strengthens his spiritual mood. 
His non-figurative attempts reflect his effort to follow the universal feeling, but they remain only experi
ments which bring about novelty only in the chromatic expression - the black contours are replaced with 
sky-blue, which gives a new, special charm to the works.49

The phase of abstract orientaion as an experiment in the work of Traikovski was observed by both 
V. Velickovski and D. Konstantinov, but it preoccupied him in the second part of this decade. In this peri
od he creates a sequence of abstract solutions correlated to expressionist abstraction with lyrical and geo
metrical variety, inspired by the colours of the Bitola region.50

46 D. Panovski, "Tenth Exhibition of the Bitola Artists", Bitolski Vesnik Bitola 13.11.1973.
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The new artistic solutions come as a result of reexaminations and the changes of the form, that 
range from the expressiveness of the brush stroke to abstract expressionism. Traikovski observes colour 
as energy that changes and develops art in time and space. It is an emotion that creates the mood of the 
painting, while the robust, rough and twisted lines create the action. The vibrant energy of the colour is 
organic rather than geometrical, it is arranged systematically in visual, picturesque elements. The creative 
act in the organised space filled with constructive content is a magical experience that unites the inner 
vision with the outer experience of truth that exists in parallel with the man and his nature.51 His works: 
“No Beginning or End” (1974) “Touches” (1974) “View of the World” (1977) “Two Spirals” (1978) “The 
Lost Town” (1979) “In the House of Mirrors”(1979) “Herbarium” (1979) “Waterworld” (1979) “Dreaming 
Town” (1979) “Fantastic Fruits” (1979) are the most specific realizations of this period and bear the mark 
of his personal style. The wide surfaces of colour in the already established colourist orchestration, creat
ed by a play of vibrant relations, fall into an extraordinary rhythm with the azure transparency of the 
resounding colours and the richly elaborated small surfaces, aiming at destruction of the monochromatic 
monotony.

Starting from the one-man exhibition of thirty gouaches and twelve oils in the Federal 
Secretariate for Foreign Affairs - Workers’ Club in Belgrade, on the occasion of the 25th anniversary of 
his first one-man exhibition in 1951, until the end of the 1970s, Traikovski's creative interest may be fol
lowed through the joint projects of the VDIST Group and the individual exhibitions in various industrial 
premises throughout Macedonia.

The award for life achievement (1980) was an incentive for further work, so that same year 
Traikovski had a one-man exhibition of miniatures (oils, encaustics, graphics) done in the past two years, 
in the gallery of DLUB in Bitola and in KIC in Skopje. He stayed loyal to expressionism, using unrefined 
tones that ennobled his works and created harmony that the artist correlated to the harmony in music.52

CONTINUITY IN CONNECTION (1980-1996)

The 1980s announced a calm continuity in the attempt to connect the artistic elements of the two 
previous phases. From 1979 - 1990 Traikovski’s work was dominated by the miniature to which he payed 
special attention. These works (watercolours and gouaches) strive to connect his painting experiences and 
to observe the confirmed qualities of some interesting visual effects,53 which is directly connected with 
colour expression. The contrastive improvisations, which create an effect of overlapping shadows through
out the canvas, thus recalling reflections on water, are especially interesting. The rural and urban land
scapes and the nudes abound in restless and lively light melting into colourful, sad and somewhat cold 
transitions of dark green, yellow and purple shades, connected into solid and soft forms. The miniature fig- 
ural presentations are specially emphasized: “Violoncellist”, “Violinist” and “Flautist” in which the 
painter’s colouristic “polyphony” of Brahms, Debussy and Wagner54 can be felt, as well as a compositional 
and colourist procedure, have some post-impressionist elements. In these small-format paintings, 
Traikovski uses his previous experience by means of an already prepared concept with a new stylistic and 
artistic synopsis. In “Heads 1”, “Heads 2” and “Heads 3” (1980), he again undermines and deforms the 
form, but now he introduces bright, white surfaces, which in “Landscape” (1981) again reflect his initial 
fauvist inclinations.

In the figurative presentations like “Insatiety ” (1983), “Thinkers” (1983), “Act” (1984), “Two 
Figures, Staring” (1984), one can witness a change in the mood of Traikovski, rather than in the stylistic 
and technical performance. The colour is again applied in thick, dense layers with wide and heavy black 
or blue contours in an expressionist manner and his feelings are rendered in an abstract manner.

51 "Homage on Borislav Traikovski's Art", Borislav Traikovski, Art Gallery, November 1999.
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These abstractions differ from the expressionist motifs only in subject, while the use of colour is 
typically expressionistic. The linearity and the stroke of the brush show an inclination towards geometrical 
presentation (rectangular surfaces, concentric circles, spacially undefined forms). In the works “Paths” 
(1980), “Labyrinth”, “Pink World” (1980), and “Imaginary World”(1980), Traikovski is interested in the 
rhythmic and dynamic elements of the composition, whereas in the works “Mood” (1984), “Melancholy” 
(1985), and “Searching for Memories”(1985) he is obsessed with the emotional charge of the harmony of 
sounds, which gets a special colour transparency. Several works from this period bear his specific experi
ence - he does not pay attention to the distortion of shapes any more, but puts an accent on the emotional 
element, achieved by means of thick colour descriptions, subdued expressionist intonation and imaginative 
colour transitions. The colours in Traikovski’s scales are never clear or bright, happy or joyful, but sustained 
and melancholic “as a contemplative absolute and absurd of the expressionist illusion.” 55

The last exhibits, “The Holy Trinity” (1990), “Clashing Spirals” (1990), “Haystacks” (1990), 
“Spring” (1993), and “Offering” (1993) present a fresh sensibility which underlines the inner spirituality, 
free from conventional aesthetic forms. The exhibition on the occasion of Traikovski’s fortieth anniversary 
of creative work (1991) was a confirmation of his artistic individuality and continuity by means of a con
sistent maintenance of his artistic expression. This exhibition rounded up Traikovski’s creative oeuvre and 
emphasized his importance for the consistent and stable development of contemporary Macedonian art.

Портрст на Никола / Nikola’s Portrait. 
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INSTEAD OF A SYNOPSIS: GENESIS OF THE STYLISTIC PHASES
IN TRAIKOVSKI’S CREATIVE WORK

Traikovski was among the first painters in Macedonia to graduate and for him the democratization of 
artistic ideas meant the freedom of the contemporary artistic expression. His work belongs to an important peri
od of contemporary Macedonian art: a period of breaking free from the academic traditions with aggressive 
socialist-realist connotations, democratization of the artistic thought and its modernisation.

Elements crucial to the establishment of his style and artistic figure were the exhibitions of Petar 
Lubarda and Milan Konjovic in Belgrade in 1951 and the works of George Rouault, whose creative oeuvre acted 
as “an elixir” for the aesthetics that he nourished and developed through his personal expression.

Having completed his academic knowledge and gained a broad art culture, Traikovski creates his first 
works, which reflect his expressionistic tendencies at the beginning of the 1950s. In them he shows interest in the 
expressive power of colour rather than in the painting’s inner tension and dramatics. The use of expressive and 
structural forms, as well as the successful combination of colour surfaces, enables him to raise colour beyond its 
descriptive function and bring him closer to the fauve solutions. His subjects are traditional (landscapes, still lifes, 
portraits) but the brave use of colour leads to a certain transformation of the subject. His first works are not entire
ly effective in communicating their ideas and reflect his explorations in the depths of the objective reality. Using 
purely artistic means in the style of the time, Traikovski persistently and independently follows his own way, con
trary to the general tendencies imposed by the social, economic and cultural aspects of the political system.

His expressionist phase is characterised by simplification of the composition, with clear and bold, wide 
strokes of colour, with dark contours which define the forms in his two-dimensional space. The pure colours 
applied in thick layers with wide, dynamic swings put the drawing in second place. Prof. Dimce Koco points out 
that the basic elements of his paintings are his youth, his wild imagination and boldness, as well as the colour 
expressiveness. The art critics are fascinated by his works at the one-man and the joint exhibitions in the 1950s 
and do not save their words to express their impressions (Mika Popovic, Miodrag Protic, Ratko Putar, Josip 
Depolo, Ljubica Sokic, Stojan Aralica, Stojan Celic, Aleksa Celibonovic...), especially at the DLUM exhibition 
in Belgrade in 1953. Using his modem conception on “Macedonian” subjects, delighted by expressionism, 
Traikovski strikes the most powerful, virtuous and true accords at this exhibition. He gives central position to the 
strong, sonic colours (cadmium red and oxide yellow) and gives subordinate position to the other parts of the 
painting. His expressionist phase lasts throughout the 1960s. The art criticisms of this period connects him with 
the works of several world-known expressionists: George Rouault, Emil Nolde, Milan Konjovic, Lubarda, but it 

55 R. Ivanisevic, "Expressionist Intonation", Bitolski vesnik, Bitola 06.03.1985.



is a fact that from the very beginning Traikovski shows an energetic and confident temperament, a predisposition 
for strong colours, and develops an individual artistic style. The lively colours applied in wide, fresh and noble 
strokes, the strong, black contours that strengthen the intensity of the surrounding surfaces distinguish him as an 
artist who appreciates the power of the brush more than the refinement of the artistic elements in the painting.

Traikovski's expressionist phase, alongside the expressionism of Petar Mazev, played an important role 
in contemporary Macedonian painting. Contrary to Traikovski, Mazev searches for an emotional and intuitive 
bonding with mediaeval fresco-painting. His style reflects symmetry, geometrical shapes, monumentality and 
restrained composition structure expressed in cold colours, a balance of surfaces and two-dimensional solutions.56 

The elements of expressionism in the works of Risto Lozanovski, Peco Vidimce, Mile Korubin and 
Jovan Dimovski operate with simple stylization and geometry, a monotonous two-dimensional application of raw 
colours, schematic and static composition57 and reduction to pure colours supported by decorative features in the 
cubistic manner.58

In the 1960s, the expressionist still lifes, landscapes and figurative concepts no longer suit Traikovski's 
needs. He exhausts and overcomes expressionism, loses his interest in it, although it occasionally reappears in his 
work. In his striving for simplicity and essence in his form, Traikovski comes to abstract solutions that, in paral
lel with the figurative paintings, mark the period of the 1960s. Creating abstract and associative compositions that 
correlate with abstract expressionism and reflect lyrical and geometrical feelings, Traikovski decides on a stylis
tic and aesthetic form with subtle colours, optimism and lyricism that make transparent his psychological and inti
mate thinking. His new works are colourist compositions of his feelings and thoughts, the expression is concise 
and subtle, and the subjects are interesting and manifold. His new concept demonstrates stylistic tendencies 
towards abstract expressionism with two-dimensional understandings of the form. Traikovski tries to communi
cate his ideas. His paintings do no tell stories - they are filled with inner power. He leads us into the abstract world 
of rich forms, filled with inner forces and created by his rich palette, following the basic rule: the painting is noth
ing but colour. Masterfully using colour as his means, he creates the form, the content, the atmosphere and the 
nature of the composition. Modelling is replaced with colour tone and the light-dark contrasts reveal intense sen
sibility. Traikovski can be romantic and mysterious, especially when building the construction of the painting and 
planning the space. In these works he unites his inner visions with his experiences, mingling colour and form in 
the coloured surfaces, and adding a finishing touch with a thick layer of shiny polish.

The new types of post-informel abstraction (systemic, geometric, and optimal) which appeared in con
temporary Macedonian painting as a continuation of some former radical tendencies, in the 1960s gained some 
other aspirants besides Traikovski. Colour as a matter of intuition and magic powers enters the works of Petar 
Mazev, too. After 1968 he creates a specific, action painting where his restless, expressive brush-strokes stress 
the colour and reconnect him to the Macedonian ambience. Unlike him, the abstract solutions of Mile Korubin, 
Risto Lozanoski, Risto Kalcevski, Rodoljub Anastasov, etc. suggest simplification of forms, equalisation of plans 
and visual setting of the concrete and the abstract surfaces in lyric and meditative correlation of form, colour and 
composition.

The main components of Borislav Traikovski's art are his sincere expression, richness of colour, bold
ness of formal conception and his continuous effort to keep pace with contemporary tendencies in painting. His 
persistence is obvious in his works over many years, which reflect his way of observation and his artistic world 
filled with music and magic, line and light. They reveal his great love of and devotion to art.

Извориште / Source, 1993
масло на платно / oil on canvas, 100 x 80

Liljana Hristova

56 B. Petkovski, "Petar Mazev", Skopje 1981.
57 Boris Petkovski, Contemporary Macedonian painting, Skopje 1981
58 Sonja Abadzieva, "Mile Korubin", Skopje 2001
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Риба / Fish, 1950
масло на платно / oil on canvas, 35 х 56



Две фигури загледани / Two Figures Staring, 1984 
масло на платно / oil on canvas, 100 х 80



Карактери / Characters, 1976
масло на платно / oil on canvas, 100 х 80



Сива вода / Gray Water, 1954 
масло на платно / oil on canvas, 110 х 90,5

Кринови / Lilies, 1955
масло на платно / oil on canvas, 80 х 60



Циганско маало/ Gipsy Quart, 1951 
масло на платно / oil on canvas, 43 х 58



Пејзаж од Битолско / In the Vicinity of Bitola, 1965 
темпера на хартија / tempera on paper, 42,5 x 50,5



Квечерина / Twilight, 1959
масло на платно / oil on canvas, 110 х 180

Пештани / The Village of Pestani, 1953 
масло на платно / oil on canvas, 46 x 63



Мртва природа / Still Life, 1963 
масло на платно / oil on canvas, 59,5 х 99,5



Обичен ден / An Ordinary Day, 1957 
масло на платно / oil on canvas, 70 x 100 

Мртва природа / Still Life, 1965 
масло на платно / oil on canvas, 100 x 58



Кловнови / Clowns, 1966
масло на платно / oil on canvas, 100 x 70



Каријатиди / Caryatids, 1975
масло на платно / oil on canvas, 100 х 80



Вишнење / Growing, 1963
масло на платно / oil on canvas, 100 х 80



Пелагониски пејзаж / Pelagonija Scenery, 1972 
масло на платно / oil on canvas, 98 х 58



Втонат пејзаж / Sunken Landscape, 1979 
масло на платно / oil on canvas, 100 х 80



Последната слика / The Last Painting, 1994 
масло на платно / oil on canvas, 100 x 80



Поглед во светот / View of the World, 1977 
масло на платно / oil on canvas, 100 x 80



Две спирали / Two Spirals, 1978
масло на платно / oil on canvas, 100 х 80



Портрет на Ахилеја / Ahileja's Portrait, 1971 
масло на картон / oil on carton, 42 х 26
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Портрет на мајката / Mother's Portrait, 1951 
масло на картон / oil on carton, 41 х 27



Музиканти / Musicians, 1957 
масло на платно / oil on canvas, 180 x 110

Портрет на учителката Весела / Portrait of Teacher Vesela, 1951 
масло на платно / oil on canvas, 65 x 50

Свирачот / Lute Player, 1988 
масло на платно / oil on canvas, 100 x 80



Воден свет / Water World, 1979 
масло на платно / oil on canvas, 100 х 80

Барање на спомените / Searching for Memories, 1985 
масло на платно / oil on canvas, 100 х 80

Патеки / Paths, 1980
масло на платно / oil on canvas, 100 х 80



Имагинарен свет / Imaginary World, 1980 
масло на платно / oil on canvas, 100 х 80



Поклонување / Bowing, 1993
масло на платно / oil on canvas, 100 х 80



Спирали / Spirals, 1961
масло на платно / oil on canvas, 110 х 90

Спирали во судир / Clash of Spirals, 1990 
масло на платно / oil on canvas, 100 х 80



Незаситност / Insatiety, 1983
масло на платно / oil on canvas, 100 х 80

Стремеж / Aspirations, 1965
масло на платно / oil on canvas, 100 х 60
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Борислав Траиковски, снимен на 
четиригодишна возраст,
Битола, 1921

Траиковски како гимнази- 
јалец на Битолската 
гимназија, Битола, 1937-1938

Borislav Traikovski at the age of four, 
Bitola, 1921

Traikovski as a High School 
student, Bitola, 1937-1938

Траиковски bo ателјето во Белград, 
околу 1950

Traikovski in a Belgrade studio, around 1950

Како професор no ликовно воспитување во Битолската гимназија, 1951
As an Art teacher in the high school in Bitola, 1951



Траиковски (трет од лево) на студиско патување во Италија co колеги од 
Македонија (од лево: К. Поп Ефтимова, П. Видимче, Ј. Симонче, П. Николовски, 
Б. Костовски, Д. Пандилов, М. Корубин, В. Ѓорѓиевски, М. Ивановски, Р. 
Лозаноски и др.), Венеција, 1954

Traikovski (third from left) on a study tour of Italy with his Macedonian colleagues (from 
left - K. Pop Eftimova, P. Vidimce, J. Simonce, P. Nikolovski, B. Kostovski, D. Pandilov, 
M. Korubin, V. Gorgievski, M. Ivanovski, R. Lozanoski and others), Venice, 1954

Траиковски (осми од лево) на студиско патување во Италија co колеги од 
Македонија (од лево: Д. Пандилов, П. Николовски, Б. Костовски, П. Видимче, 
В. Ѓорѓиевски, Ј. Симонче, Карада, Љ. Поп Стефанија, К. Поп Ефтимова, М. 
Ивановски и др.), Помпеја, 1954

Traikovski (eighth from left) on a study tour of Italy with his colleagues (from left: D. 
Pandilov, P. Nikolovski, B. Kostovski, P. Vidimce, V. Gorgievski, J. Simonce, Karada, 
K. Pop Stefanija, K. Pop Eftimova, M. Ivanovski and others), Pompeii, 1954



Борислав Траиковски, снимен во ателјето, 
Битола, 1959

Borislav Traikovski in his Bitola studio, 1959

Co сопругата Bepa и ќерката Јадранка, 
Битола, 1961

With his wife Vera and his daughter 
Jadranka, Bitola, 1961

i

Борислав Траиковски и Bepa Добривојевиќ, непосред- 
но пред стапување во брак, Битола, 1959

Borislav Traikovski and Vera Dobrivojevic, just before they 
got married, Bitola, 1959

Co потесното семејство (сопругата 
Bepa, ќерката Јадранка и внуците), 
Битола, 1992

With his family (wife Vera, daughter 
Jadranka and grandchildren), Bitola, 
1992



Траиковски (втор од лево) co колегите од 
Ликовната академија, 1947-1951

Traikovski (second from left) with colegues from the 
Academy of Fine Arts 1947-1951

Од отворањето на изложбата на групата ВДИСТ, 
Завод, музеј и галерија, Битола, 1996

Launching the exhibition of the VDIST group, Institute, 
Museum and Gallery, Bitola, 1996

Траиковски BO годината на одбележување на својот 
40 годишен јубилеј, 1991

Traikovski in the year of celebrating of his 40 year Jubilee, 
1994



КРАТКА БИОГРАФИЈА

Роден е на 15.06.1917 год. во Битола. 
1937 год. заминал во Белград каде 
студирал две години на Техничкиот 
факултет - отсек архитектура. 1941 
год. прекинува co школувањето и се 
враќа во Битола. Од 1944 до 1947 год. 
работи во просвета, како учител по 
цртање во едно основно училиште, во 
Учителската школа и Битолската гим- 
назија. Академија за ликовни уметнос- 
ти завршил 1951 год. во Белград кај 
професорите Ѓурѓе Теодоровиќ, Коста 
Хакман, Љубица Сокиќ и Иван 
Табаковиќ. По завршувањето на 
Академијата се враќа во Битола и 
работи како професор по ликовно 
воспитување во Битолската гимназија, 
а потоа во Центарот за стручни кадри 
„Кочо Рацин“, како и во Учителската 
школа. Бил на студиски престој 1954 
год. во Италија и 1961 год. во Париз, 
Франција, како стипендист на Фондот 
„Моша Пијаде". Член е на ДЛУМ од 
1952 година, а од 1955 година и на гру- 
пата ВДИСТ. Починал 1996 год. во 
Битола.

Самостојни изложби

1952 Битола,
Хотел „Југославија"
1955 Прилеп (заедно co Менде 
Ивановски), Дом на културата
I960 Битола, Уметничкагалери- 
ја „Моша Пијаде"
Битола, Ф-ка за фрижидери „Ѓорѓи 
Наумов“
Приштина, Сала КП
1962 Скопје, Изложбен салон 
Работнички дом
1963 Битола, „Југотутун"
1965 Скопје (заедно co Пецо 
Видимче), Центар за култура и 
информации
Битола, „Југотутун"
Струга (заедно co Илија Аџиевски) 
Битола (заедно co Илија Аџиевски)
1966 Прилеп, Тутунов комбинат 
Скопје, Уметничка галерија 
„Скопје“
1967 Битола, ЗИК „Пелагонија" 
Битола, Гимназија „Браќа 
Миладиновци"
1968 Битола, „Битолатекс“
1969 Битола, Конфекција 
„Иднина"
Битола, КИБ
1971 Велес, „Нонча Камишова“
Велес, „Борис Кидрич“
Битола, Уметничка галерија 
„Моша Пијаде“
Битола, Изложба на тараби 
Скопје, Изложбен салон на ДЛУМ
1973 Ресен, „Агроплод"
Битола, Конфекција „Иднина" 
Битола, Уметничка галерија 
„Моша Пијаде“
1974 Скопје, Центар за култура 
и информации
Битола, „Југотутун"
1975 Прилеп, Текстилна индус- 
трија „Билјана"
Скопје, Уметничка галерија 
„Скопје"
1976 Белград, Клуб ССВП-а 
1979 Битола, Народен театар 
Битола, Простории на 
дописничкиот центар на „Вечер“ 
Битола, Окружен суд

1980 Битола, Изложбен салон 
на ДЛУБ
Скопје, Центар за култура и 
информации
1982 Битола, Изложбен салон 
на Домот на културата
Битола, Ликовен салон на ДЛУБ 
1982/83 Демир Хисар, Болница за 
душевни болести
1983 Битола, гимназија „Браќа 
Миладиновци"
1984 Битола, РЕК - Битола
Битола, Педагошка академија
1985 Битола, Ликовен салон на 
ДЛУБ
1991 Скопје, Уметничка галери- 
ја „Скопје“
Охрид, Дом на културата
1996 Битола, Уметничка галерија 
1999 Битола, Уметничка галерија 
2002 Битола, Уметничка галерија



Групни изложби

1951 Скопје, Годишна изложба 
на ДЛУМ (од 1951 год. редовно 
учествува на годишните изложби 
на ДЛУМ)
1955 Охрид, Битола, Прилеп, 
Изложба на пет битолски уметни- 
ци, Сала на хотелот „Белви“, Дом 
на ЈНА (од 1955 учествува на сите 
изложби на групата ВДИСТ во 
Битола, Скопје, Белград, Загреб и 
ДР)
1959 Скопје, 15 години ликовно 
творештво во HP Македонија, 
Уметнички павиљон
1960 Скопје, Македонски пејзаж 
1950-1960, Уметничка галерија 
Скопје
1962 Скопје, Македонски 
портрет XIX-XX век, Уметничка 
галерија Скопје
1963 Co група македонски умет- 
ници во Лондон, Брадфорд, 
Даблин, Ферара и Епинал
1964 Sloven Gradec, Makedonski 
Likovni Umetniki, Umetnosni Pavilljon 
Штип, Современа македонска 
уметност, Уметничка галерија 
„Безистен"
Струмица, I Струмичка ликовна 
колонија, Работнички универзитет
1965 Суботица, IV ликовна сред- 
ба - Уметничка колонија Палиќ
1966 Скопје, Збирка на ликовни 
дела, Галерија на Работнички уни- 
верзитет - Скопје
1967 Белград, III Триенале на 
југословенската ликовна уметност, 
Београдски сајам - хала III;
Тузла, Југословенски портрет, 
Галерија портрета истакнутих 
личности и изложбен павиљон; 
Суботица, VI ликовна средба, 
Уметничка колонија Палиќ
1969 Ферара, Rassegna Artisti 
Macedoni, Ex Chiesa di S. Romani; 
Суботица, VIII ликовна средба, 
Уметничка колонија Палиќ
1970 Скопје, Моето сакано дело, 
Уметничка галерија Скопје
1971 Скопје, Делата на македон- 
ските уметници (од колекцијата на 
МСУ, Скопје), МСУ
1973 Загорје, Сликарска колонија

Од 1974 Учествува на изложбите 
на ДЛУБ 
1975 Скопје, Пејзажот како 
мотив во творештвото на некои 
југословенски уметници, no работ- 
ни колективи
1977 Скопје, Изложба од колек- 
цијата на Уметничката галерија - 
Битола, Центар за култура и 
информации
Скопје, Изложба на откупени умет- 
нички дела од Републичкиот СИЗ 
за култура (1974-1976), МСУ 
Скопје, Македонски пејзаж, МСУ
1978 Бања Лука, Savremena 
makedonska umjetnost, iz ciklusa 
„Savremena likovna umjetnost naroda 
i narodnosti SFRJ“, Dorn kulture 
Banja Luka
Тетово, Современа македонска 
ликовна уметност (од колекцијата 
на МСУ - Скопје), Дом на култура- 
та Тетово
1978/79 Скопје, Современа маке- 
донска уметност, МСУ
1980 Скопје, Изложба на отку- 
пени уметнички дела од Републи- 
чкиот СИЗ за култура - Комисија 
за откуп на ликовни дела (1977- 
1979), МСУ
1981 Битола, Ретроспективна 
изложба од фондот на Галеријата 
„Моша Пијаде“
1982 Скопје, 20 македонски 
ликовни уметници (од колекцијата 
на МСУ, Скопје), Републичка 
комисија за културни врски co 
странство, МСУ;
Скопје, Аквизиции III, МСУ
1984 Скопје, 40 години македон- 
ско ликовно творештво 1944-1984, 
МСУ
1985 Скопје, Современа маке- 
донска ликовна уметност (од 
колекцијата на МСУ, Скопје), МСУ
1986 Велес, Македонско совре- 
мено сликарство (од колекцијата 
на Народен музеј - Велес), 
Ликовен салон - Велес
Скопје, Аквизиции V (1984-1985), 
МСУ Куманово, Современи маке- 
донски сликари (од збирката на 
МСУ, Скопје), Уметничка галерија 
Куманово
1987 Скопје, Подарени дела, 
1983-1986, МСУ
Сисак, Izlozba likovnih stvaralaca 

bratskih gradova Bitole, Pozarevca, 
Siska, Centar za kulturu „Vladimir 
Nazor“
1988 Скопје, Македонска ликов- 
на уметност 1948-1988, Уметничка 
галерија Скопје
1989 Штип, Современа македон- 
ска уметност, Уметничка галерија 
„Безистен"
1991 Скопје, Нова постојана 
поставка на МСУ, МСУ
1991/1992 Скопје, VIII сликарство 
мал формат, КИЦ
1992 Скопје, Апстрактно 
сликарство во Македонија, 1960- 
1990, МСУ;
Куманово, Современи македонски 
сликари и скулптори (од колекција- 
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ски предизвик (од колекцијата на 
Уметничката галерија Скопје, 
македонски автори - слики скулп- 
тури), Уметничка галерија Скопје 
Битола, Слики од меѓународната и 
националната колекција од МСУ - 
Скопје, Завод, музеј и галерија 
2000/2001 Скопје, Преобразби, 
МСУ
2002 Скопје, Париз - Скопје 
1927-1966, МСУ

Награди:

1956 Признание Орден на тру- 
дот од 2. ред на СФРЈ
1962 Битола, Награда на ДЛУБ 
Битола, Награда „4 Ноември“ за 
сликарство на град Битола
1975 Скопје, Признание на 
ДЛУМ за активност, по повод 30 
години ДЛУМ
1980 Скопје, награда „11 
Октомври" на СРМ за животно 
дело
Битола, Годишна награда на ДЛУБ



BIOGRAPHY

Borislav Traikovski was bom in Bitola, on 
June 15th 1917. In 1937 he started studying 
architecture at the Technical Faculty in 
Belgrade. His studies were interrupted in 1941 
by the outbreak of the Second World War and 
he returned to Bitola. From 1944 to 1947 he 
worked as an Art teacher in a primary school, 
in the Teachers' College and in the High 
School. He studied Fine Arts at the Art 
Academy in Belgrade with professor Gjurgje 
Teodorovic, professor Kosta Hakman, profes
sor Ljubica Sokic and professor Ivan 
Tabakovic and graduated in 1951. After his 
graduation he returned to Bitola, where he 
worked as an Art teacher in the High School, 
in the Koco Racin Center for Professional 
Cadres and in the Teachers' College. In 1954 
he went on a study trip to Italy and in 1961 he 
spent some time in Paris as a scholar of the 
Mosa Pijade Fund. He was a member of 
DLUM from 1952, and a member of the 
VDIST group from 1955. He died in Bitola in 
1996.

One-man exhibitions

1950
Bitola, Yugoslavia Hotel
1955
Prilep (together with Mende Ivanovski),
House of Culture
1960
Bitola, Mosa Pijade Art Gallery
Bitola, Gorgi Naumov Refrigerator
Factory
Pristina, Prison Hall
1962
Skopje, Workers’ Center Gallery
1963
Bitola, Yugotutun
1965
Skopje (together with Peco Vidimce),
Center for Culture and Information;
Bitola, Yugotutun Struga (together with
Ilija Adzievski)
Bitola (together with Ilija AdHevski)
1966
Prilep, Tobacco Institute
Skopje, Art Gallery
1967
Bitola, Pelagonija Agricultural
Organisation
Bitola, Braka Miladinovci high school
1968
Bitola, Bitolateks
1969
Bitola, Idnina textile factory;
Bitola, KIB
1971
Veles, Nonca Kamisova factory Veles,
Boris Kidric factory
Bitola, Mosa Pijade Art Gallery
Bitola, exhibition on fences Skopje,
Gallery of DLUM
1973
Resen, Agroplod factory
Bitola, Idnina textile factory
Bitola, Mosa Pijade Art Gallery
1974
Skopje, Centre for Culture and Information
Bitola, Yugotutun
1975
Prilep, Biljana textile factory
Skopje, Art Gallery
1976
Belgrad, SSVP Club
1979
Bitola, National Theatre correspondence 
offices of Vecer
Bitola, District Court

1980
Bitola, DLUB Gallery
Skopje, Centre for Culture and
Information
1982
Bitola, House of Culture Gallery
Bitola, DLUB Gallery
1982/83
Demir Hisar, Mental Hospital
1983
Bitola, Braka Miladinovci high school
1984
Bitola, REK — Bitola
Bitola, Teachers’ Academy
1985
Bitola, DLUB Gallery
1991
Skopje, Skopje Art Gallery
Ohrid, House of Culture
1996
Bitola, Art Gallery
1999
Bitola, Art Gallery
2002
Bitola, Art Gallery



Group exhibitions:

1951
Skopje, DLUM Annual Exhibition 
(Traikovski took part in all DLUM exhibi
tions from 1951) 
1955
Ohrid, Bitola, Prilep, Five Artists from 
Bitola, Belvi Hotel, Yugoslav Army Club, 
Prilep (participated in all VDIST exhibi
tions in Bitola, Skopje, Belgrad, Zagreb 
etc. from 1955) 
1959
Skopje, Fifteen Years of Fine Arts in SR 
Macedonia, Art Pavillion 
1960
Skopje, Macedonian Landscapes 1950- 
1960, Skopje Art Gallery 
1962
Skopje, Macedonian Portrait 19th-20th 
Century, Skopje Art Gallery 
1963
Joint exhibitions in London, Bradford, 
Dublin, Ferrara and Epinal 
1964
Sloven Gradec, Macedonian Artists, Art 
Pavillionc
Stip, Contemporary Macedonian Art, 
National Museum - Bezisten Gallery 
Strumica, First Art Colony, Workers’ 
University 
1965
Subotica, Fourth Art Meeting - Palic Art 
Colony 
1996
Skopje, Collection of Art Works, 
Workers’ University Gallery 
1967
Belgrade, Third Triennale of Yugoslav 
Fine Arts, Belgrade Fair, hall 3;
Tuzla, Yugoslav Portrait, Gallery of 
Portraits and exhibition pavillion;
Subotica, Sixth Art Meeting, Palic Art Colony; 
1969
Ferrara, Rassegna Artist! Macedoni, Ex 
Chiesa di S. Romani;
Subotica, Eighth Art Meeting, Palic Art 
Colony 
197«
Skopje, My Favourite Work of Art,
Skopje Art Gallery 
1971
Skopje, Works of Macedonian Artists
(from the collection of MSU, Skopje), MSU 
1973
Zagotje, Art Colony

From 1974 participated in all DLUB exhi
bitions 
1975
Skopje, Landscape in the Work of 
Several Yugoslav Artists, different 
industrial premises
1977
Skopje, From the Collection of the 
Bitola Art Gallery, Centre for Culture 
and Information
Skopje, Works of Art
Purchased by the Macedonian SIZ for 
culture (1974-1976), MSU
Skopje, Macedonian Landscapes, MSU 
1978
Banja Luka, Contemporary Macedonian 
Art, from the cycle Contemporary Art of 
the People and the Minorities of SFRJ, 
House of Culture, Banja Luka
Tetovo, Macedonian Contemporary Art: - from 
the collection of MSU, Skopje, House of 
Culture
1978/79
Skopje, Macedonian Contemporary Art, 
MSU
Skopje, Works of Art Purchased 
by the Macedonian SIZ for Culture 
(1977-1979), MSU 
1981
Bitola, Retrospective Exhibition of the 
Mosa Pijade Gallery Fund 
1982
Skopje, Twenty Macedonian Artists - 
from the collection of MSU, Skopje, 
Republic Commission for Foreign 
Cultural Relations, MSU Skopje, 
Acquisitions 3, MSU 
1984
Skopje, Fortieth Anniversary of 
Macedonian Art 1944-1984, MSU 
1985
Skopje, Contemporary
Macedonian Art - from the MSU collec
tion, Skopje, MSU 
1986
Veles, Contemporary Macedonian Art - 
from the Veles National Museum collec
tion, Veles Art Gallery
Skopje, Acquisitions 5 (1984-1985), MSU;
Kumanovo, Contemporary Macedonian 
Painters - from the collection of MSU, 
Skopje, Kumanovo Art Gallery 
1987
Skopje, Works Given as Presents 1983- 
1986, MSU

Sisak, Artists from the Sister-cities of 
Bitola, Pozarevec and Sisak, Vladimir 
Nazor Cultural Centre,
Sisak 
1988
Skopje, Macedonian Fine Arts 1948- 
1988, Skopje Art Gallery 
1989
Stip, Contemporary Macedonian Art, 
Bezisten Art Gallery 
1991
Skopje, New Permanent Exhibition of 
MSU, MSU
1991/1992
Skopje, Eighth Exhibition of Small-for 
mat Paintings, KIC 
1992
Skopje, Abstract Art in Macedonia 
1960-1990, MSU
Kumanovo, Macedonian Contemporary 
Painters and Sculptors from the MSU col
lection,
Kumanovo Art Gallery 
1994
Skopje, Anthology of Macedonian Fine
Arts 1894-1994, MSU 
1995
Skopje, Fourth Winter Exhibition,
Skopje Art Gallery 
1996
Skopje, Portrait as a Challenge
- from the collection of the Skopje Art 
Gallery, Macedonian Artists - Paintings 
and Sculptures, Skopje Art Gallery;
Bitola, From the National and the 
International Collection of MSU -
Skopje, Bitola Institute, Museum and
Gallery
2000/2001
Skopje, Transformations, MSU 
2002
Skopje, Paris - Skopjel927-1966, MSU 
AWARDS:

1956:
Labour Decoration, secound degree, SFRJ 
1962
Bitola, The DLUB Award
Bitola, “4 November” Art. Award of Bitola 
1975
Skopje, DLUM Acknowledgement, on 
the occasion of the 30th anniversary of
DLUM 
1980
Skopje, “11th October” Award of SR 
Macedonia for his life achievement.
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весник, Битола, 14.04.1971 
ЃОРЃИЕВ, Љубомир. 
Сликарскиот свет на 
Борислав Траиковски во 
Порцеланка, Керамичар, Т. 
Велес, април 1971 
Аноним. Изложба на 
Борислав Траиковски, 
Битолски весник, Битола, 
21.04.1971
Аноним. Ликовна изложба 
- Борислав Траиковски, 
Нова Македонија, Скопје, 
08.05.1971
ЃОРЃИЕВ, Љ. Сликарскиот 
светдо - работникот 
(искажување), Вечер, 
Скопје, 11.05.1971, бр. 2468 
ТАСЕВСКИ, А. Ликовна 
колонија - нов уметнички и 
културен бран за градот, 
Битолски весник, Битола, 
28.06.1971
ЃОРЃИЕВ, Љ. Сликарство и 
за работниците 
(искажување), Вечер, 
Скопје, 10.07.1971, бр. 2520 
МАЧЕСКИ, Спиро. Тарабе, 
Свет 16, Београд, 
20.08.1971
М. Џ. Подготовки заретро- 
спективна изложба 
(искажување), Нова 
Македонија, Скопје, 
02.09.1971, бр. 8841, стр. 8 
П. П. Изложба на Б.
Трајковски и Ѓ. Десано, 
Битолски весник, Битола, 
29.09.1971
ПЕТРОВ, Панде. Под 
минатогодишното ниво, 
Битолски весник, Битола, 
24.11.1971
ПАНОВСКИ, Д. Евидентни 
уметнички достигања, 
Битолски весник, Битола, 
29.11.1971



1972
М. У. Реформација на 
ВДИСТ - Видимче, 
Димовски, Ивановски, 
Спировски, Трајковски, 
Нова Македонија, Скопје, 
11.08.1972
ПАНОВСКИ, Доне.
Евидентни уметнички 
достигања, Битолски вес- 
ник, Битола, 29.11.1972

1973
П. С. Штафетна изложба на 
Траиковски, Нова 
Македонија, Скопје, 
10.05.1973
П. С. Слики од Траиковски 
меѓуработниците, Нова 
Македонија, Скопје, 
15.06.1973
П. С. Траиковски излага во 
Уметничката галерија, Нова 
Македонија, Скопје, 
12.09.1973
Аноним. Најпосле 
Борислав Траиковски, 
Вечер, Скопје, 02.10.1973 
В.Д Изложба на Борислав 
Траиковски, Битолски вес- 
ник, Битола, 19.09.1973 
ПЕТРОВ, Панде. Силна 
колористичка материја, 
Битолски весник, Битола, 
26.09.1973
Г. Ч. Борислав Траиковски 
излаже у Битољу, Борба, 
Београд, 02.10.1973 
ПАНОВСКИ, Д. Десетта 
изложба на битолските 
уметници, Битолски весник, 
Битола, 13.11.1973 
ТАСЕВСКИ, Атанас.
Потврдени уметнички вред- 
ности - изложба на битол- 
ски уметници, Студентски 
збор, Скопје, ноември 1973 
ШИРИЛОВ, Т. ВДИСТсе 
реактивира, Вечер, Скопје, 
25.12.1973

1974
П. С. Формирано Друштво 
на ликовни уметници 
Битола, Вечер, Скопје, 
01.03.1974

Аноним. Изложба на 
Борислав Траиковски, 
Вечер, Скопје, 01.03.1974 
Аноним. Обединети (Б. 
Траиковски), Вечер, Скопје, 
01.03.1974
Аноним. Изложба на Б.
Траиковски, Нова 
Македонија, Скопје, 
01.03.1974
Аноним. Изложба на Б.
Траиковски, Нова 
Македонија, Скопје, 
03.03.1974
Аноним. Изложба на Б.
Траиковски, Вечер, Скопје, 
08.03.1974
Аноним. Уметници (Б.
Траиковски), Нова 
Македонија, Скопје, 
23.03.1974
МИТАНОВСКИ, Ј.
Сликарството е моето пос- 
тоење, Просветен работник, 
Скопје, 28.04.1974 
ГИЛЕВСКИ, Паскал. 
Сликата како исповед, 
Нова Македонија, Скопје, 
13.03.1974, бр. 9747 
К. Ч. Еден творец едно 
дело - Борислав 
Траиковски (искажување), 
Починка, Скопје, 
16.03.1974, бр. 9747 
ПЕТРОВ, П. ВДИСТ- 
Единствена ликовна посто- 
јаност, Битолски весник, 
Битола, 17.04.1974 
ДИМИТРОВСКИ, д. 
Групата ВДИСТповторно 
заедно, Нова Македонија, 
Скопје, 21.04.1974 
МИТАНОВСКИ, Ј.
Сликарството е моето пос- 
тоење, Просветен работник, 
Скопје, 28.04.1974 
ВЕЛИЧКОВСКИ, 
Владимир. Пет кажувања 
за едно поднебје, Нова 
Македонија, Скопје, 
12.06.1974
ГЕОРГИЕВСКИ, В. Триге- 
нерации (за развитокот на 
македонската ликовна 
уметност), Политика, 
Београд, 04.08.1974 
ПЕТРОВСКИ, К. Ликовните 
уметници бараат свое 

место - разговор co Б.
Траиковски, Вечер, Скопје, 
21.08.1974
ВЕЛИЧКОВСКИ, В.
Спектар на ликовни 
насочености, Нова 
Македонија, Скопје, 
08.12.1974

1975
ДАНИЛОВИЌ, Вера.
Траиковски (предговор во 
каталог), Скопје, Уметничка 
галерија, 1975 
П. С. Изложба на
Траиковски во „Биљанау 
Нова Македонија, Скопје, 
05.03.1975
АНДРЕВСКИ, Ж.
Траиковски изложува во 
Скопје, Битолски весник, 
Битола, 03.04.1975 
Аноним. Изложба на 
Траиковски, Крмов и 
Видимче, Вечер, Скопје, 
26.08.1975
Аноним. Изложба на 
Борислав Траиковски од 
Битола, Нова Македонија, 
Скопје, 18.09.1975
ВЕЛИЧКОВСКИ,
Владимир. Водоменот на 
познатото, Нова
Македонија, Скопје, 
26.09.1975
ГИЛЕВСКИ, Паскал. Црни 
и сини контури, Вечер, 
Скопје, 03.10.1975, бр. 3823 

1976
Д. С. Самосто/на изложба 
на Борислав Трајковски, 
Нова Македонија, Скопје, 
07.05.1976
Аноним. Траиковски излага 
во Белград, Битолски вес- 
ник, Битола, 12.05.1976 
Dr. PETKOVSKI, Boris.
Naglasena individualnost, 
Oko, Zagreb, 02.12.1976 
M. Мак.Дела од 70-ина 
уметници, Нова Македонија, 
Скопје, 03.12.1976

1977
Д. Д. Групата ВДИСТќе 
излага, Нова Македонија, 
Скопје, 04.02.1977

1978
Аноним. Самостојна 
изложба на Перо 
Спировски (П. Видимче, Ј. 
Димовски, М. Ивановски, Б. 
Траиковски), Вечер, Скопје, 
17.01.1978
Аноним. Постоење, Вечер, 
Скопје, 31.01.1978
Т. Ш. ВДИСТизлага во 
Загреб, Вечер, Скопје, 
07.02.1978
Аноним. Излага ликовната 
група ВДИСТ, Нова 
Македонија, Скопје, 
10.02.1978
Аноним. ВДИСТ, Вечер, 
Скопје, 11.02.1978
Аноним. ВДИСД Вечер, 
Скопје, 13.02.1978
R. A. Izlozba makedonskih 
umjetnika, Vjesnik, Zagreb, 
11.02.1978
P. A. Отворена изложба 
ликовних уметника из 
Македоније, Политика, 
Београд, 11.02.1978 
Т. П. Битољ, Политика, 
Београд, 14.02.1978 
MALEKOVIC, Vladimir. 
Izmedju tradicije i savre- 
menosti, Vjesnik, Zagreb, 
16.02.1978
ZIMA. Z. VDIST u Muzeju 
grada, Oslobodjenje, 
Sarajevo, 20.02.1978 
DJAKOVIC, Marinka.
Privrzenost makedonskoj 
likovnoj tradiciji, Radnicke 
novine, Zagreb, 27.02.1978 
Д.Д Изложба на минија- 
тури на Траиковски, Нова 
Македонија, Скопје, 
02.03.1978
С. Г. Минијатури на 
Борислав Траиковски, 
Битолски весник, Битола, 
07.03.1978
Аноним. Претставување, 
Вечер, Скопје, 04.04.1978 
Аноним. Убава практика, 
Битолски весник, Битола, 
18.04.1978
Аноним. Изложба на 
ВДИСТво Белград, Вечер, 
Скопје, 11.05.1978



Аноним. ВДИСТ, Вечер, 
Скопје, 13.05.1978 
МАРКУШ, 3. Одјеци 
прошлости, Борба, Београд, 
16.05.1978
Аноним. Трет мајски салон 
наДЛУБ, Нова Македонија, 
Скопје, 02.06.1978
Д. Д. Деветнаесетта 
изложба на групата ВДИСТ, 
Нова Македонија, Скопје, 
14.06.1978
Ц. М. Бројни предлози за 
наградата „11 Октомври", 
Вечер, Скопје, 30.06.1978 
(Д- Д) Ништо ново во 
Ноемврискиот салон, Нова 
Македонија, Скопје,
17.11.1978
С. Г. Минијатури на 
Борислав Траиковски, 
Битолски весник, Битола, 
07.03.1978

1979
П. С. Минјатури на 
Траиковски во „Вечер“, 
Вечер, Скопје, 27.02.1979 
Аноним. Гостувања, Вечер, 
Скопје, 06.04.1979 
СТАВРЕВ, П. Вљубенво 
битолскиот колорит 
('искажување), Вечер, 
Скопје, 19.04.1979, бр. 4916 
ДИМИТРОВА А. Соња. Во 
просторот на цвеќето, 
Комунист, Скопје, 
22.06.1979
Т. Ш. Изложба, Дваесет 
македонски ликовни умет- 
ници, Вечер, Скопје, 
12.07.1979
ПОПОВСКИ, Коста. Луѓе во 
фокусот, Импулс, Вечер, 
Скопје, 03.08.1979 
СТАВРЕВ, П. Импулс 
(искажување), Вечер, 
Скопје, 03.08.1979, бр. 5005 
Аноним. Изложба, 
Битолски весник, Битола,
10.11.1979
Аноним. Одбележување, 
Вечер, Скопје, 29.09.1979 
М. К. Изложба наДЛУБ., 
Нова Македонија, Скопје,
28.10.1979, бр. 11740

П. С. Изложба на битолски 
уметници, Вечер, Скопје, 
07.11.1979, бр. 5087
Аноним. Изложба, Вечер, 
Скопје, 10.11.1979, бр. 5090 
МУСОВИЌ, Богдан.
Предничат младите уметни- 
ци, Нова Македонија, 
Скопје, 25.11.1979, бр. 
11797

1980
ДД Шеста мајска изложба 
наДЛУБ, Нова Македонија, 
Скопје, 30.05.1980
ШИРИЛОВ Т. Призвуци на 
дамнешни кажувања, 
Вечер, Скопје, 03.06.1980 
Аноним. Борислав 
Траиковски - добитник на 
наградата наДЛУБ., 
Битолски весник, Битола, 
04.06.1980
Анотам. Пејзаж, Вечер, 
Скопје, 06.09.1980, бр. 5432 
Аноним. Илинденски 
инспирации, Вечер, Скопје, 
30.07.1980, бр. 5309 
П. С. Излага Борислав 
Траиковски, Вечер, Скопје, 
07.10.1980
Аноним. Изложба на 
Борислав Траиковски, 
Битолски весник, Битола, 
08.10.1980
ШИРИЛОВ. Т. Кандидати за 
наградата „11 Октомври“, 
Вечер, Скопје, 10.09.1980, 
бр. 5345
Аноним. Борислав 
Траиковски (за животно 
дело), Вечер, Скопје,
11.10.1980
Анонии. Лауреати на 
наградата „ 11 Октомври“ - 
1980, Вечер, Скопје,
11.10.1980, бр. 5372
Аноним. Сопствено виду- 
вање на сликарскиот свет, 
Нова Македонија, Скопје,
11.10.1980
В. М. Доделени наградите 
„11 Октомври“, Нова 
Македонија, Скопје,
11.10.1980, бр. 12113 
Анониѕи. Добитници на 
наградата „11 Октомври“ - 

1980, Нова Македонија, 
Скопје, 11.10.1980, бр.12113 
Аноним. Додељене репуб- 
личке награде „ 11
Октобар", Борба, Београд 
Anonim. Dodeljene nagrade 
„11 Oktobar, Oslobodjenje, 
Sarajevo, 11.10.1980, br. 
11625
МЕХАНЏИСКИ, B. Врачени 
највисоките републички 
награди, Нова Македонија, 
Скопје, 12.10.1980, бр. 
12114
РАКИК С; СТАНЧИТч, М.
Непоколебљиви на Титовом 
путу, Вечерње новости, 
Београд, 12.10.1980, бр. 
8283
ШИРИЛОВ, Т. Врачени 
наградите „11 Окромври", 
„Св Клименг и „Јасмин“, 
Вечер, Скопје, 13.10.1980, 
бр. 5373
Аноним. Уручене награде 
„11 Октобар“ Политика, 
Београд, 14.10.1980, бр. 
24076
ХРИСТОВА, Лиљана.
Широкдијапазон на 
размислувања и науки, 
Битолски весник, Битола,
15.10.1980
Амоним. Врачени репуб- 
личките награди, Просве- 
тен работник, Скопје,
16.10.1980, бр. 530, бр. 1 
Anonim. Nagrade „11 
oktobar..., Vecernji list, 
Zagreb, 16.10.1980, br. 6508, 
br. 13
Аноним. Врачени награ- 
дите „11 Октомври 
Комунист, Скопје,
17.10.1980, бр. 41 
Д(ИМИТРОВСКИ), Д(ими- 
тар). Доследност на 
експресионизмот 
(искажување), Нова Маке- 
донија, Скопје, 24.10.1980, 
бр. 12120
Анонии. Излага Борислав 
Траиковски, Нова 
Македонија, Скопје, 
08.11.1980
Анонии. Изложба на 
Борислав Траиковски, Нова

Македонија, Скопје, 
08.11.1980
Л. М. Апстрактно и конкрет- 
но (искажување), Нова Мак- 
едонија, Скопје, 11.11.1980, 
бр. 12138
П. С. Традиционална ликов- 
на изложба, Вечер, Скопје,
11.11.1980, бр. 5398 
Аноним. Средби, Вечер, 
Скопје, 17.11.1980, бр. 5403 
Аноним. Изложба 
Борислава Траиковског, 
НИН, Београд, 23.11.1980, 
бр. 1560
ГИЛЕВСКИ, Паскал.
Исповед низ бои, Вечер, 
Скопје, 18.11.1980, бр. 5404 
ГИЛЕВСКИ, Паскал.
Најновидострели, Вечер, 
Скопје, 18.12.1980, бр. 5429 
ТРАИКОВСКИ, Борислав. 
НаЈзначаен настан во 
старата и најголема желба 
во новата година, Битолски 
весник, Битола, 31.12.1980

1981
ПАВЛОВСКИ, Димитар. 
Експресија облика и боја 
(искажување), Oslobodjenje, 
Sarajevo, 05.01.1981, бр. 
11704
ИВАНИШЕВИЌ, Ричард. 
Сликарски рефлекси, Млад 
борец, Скопје, 04.02.1981, 
бр. 1336
Д. Д. Мајска изложба на 
ДЛУБ во Титов Велес, Нова 
Македонија, Скопје, 
03.06.1981, бр. 12342, стр. 7 
БОШКОВСКИ, Љубомир. 
Помеѓу реалното и 
апстрактното, Студентски 
збор, Скопје, 29.11.1981, бр. 
855/856
ЃОРЕВСКИ, Владо.
Сликарството на Борислав 
Траиковски, Друштво за 
наука и уметност - Битола, 
сепарат, Прилози бр. 34-35

1982
ПАНОВСКИ, Д. Стремеж за 
сликарските квалитети, 
разговор во ателје, 
Битолски весник, Битола, 
19.05.1982



Д(ИМИТРОВСКИ), д. 
Изложба на Борислав 
Траиковски, Нова 
Македонија, Скопје, 
20.05.1982
ГИЛЕВСКИ, Паскал. 
Битолскиуметници, Вечер, 
Скопје, 26.05.1982, бр. 5871 
ИВАНИШЕВИЌ, Ричард. 
Борислав Траиковски, 
Млад борец, Скопје, 
08.06.1982, бр. 1387 
П.ИРКОВСКА Конча.
Светот на Менде 
Ивановски, Студентски 
збор, Скопје, 14.06.1982, бр. 
816
КОЛЕМИШЕВСКИ, Панде. 
Сликање за душата, Нова 
Македонија, Скопје, 
06.11.1982, бр. 12857 
ПАУНОВСКИ, Љубен. 
Многу анемија и малку 
надеж, Студентски збор, 
Скопје, 15.11.1982, бр. 886 
Д. Д. Три изложби, Нова 
Македонија, Скопје, 
03.12.1982, бр. 12882 

1983
Аноним. Кој настан, 
личност, дел?, Нова 
Македонија, Скопје, 
09.01.1983, бр. 12917 
ПОПОВСКИ, Коста. Многу 
уметници - малку уметност, 
Млад борец, Скопје, 
01.03.1983, бр. 6108 
Аноним. Награда наДЛУБ 
за Симеон Силјановски, 
Вечер, Скопје, 27.05.1983, 
бр. 6182
П. С. Три изложби, Вечер, 
Скопје, 08.11.1983, бр. 6323 
ВЕЛИЧКОВСКИ, Владимир. 
„Обновена“ фигурација, 
Нова Македонија, Скопје,
10.12.1983, бр. 13249

1984
Аноним. Несекојдневен 
настан за сите вработени, 
Битолски весник, Битола, 
21.03.1984
П. С. Мајската награда за 
Борислав Траиковски, 
Вечер, Скопје, 24.05.1984, 
бр. 6488

Д. Д. Отворена мајската 
изложба, Нова Македонија, 
Скопје, 24.05.1984, бр. 10 
Аноним. Изложба на 
ВДИСТ, Вечер, Скопје, 
19.09.1984, бр. 11 
ВЕЛЕВСКА, Валентина. 
Евидентен развој, Млад 
борец, Скопје, 25.09.1984, 
стр. 1457, бр. 12 
дд Изложба на македон- 
ската група ВДИСТ, Нова 
Македонија, Скопје, 
26.09.1984, бр. 10 
АБАЏИЕВА-ДИМИТРОВА, 
Соња. Кога амбициите ги 
надминуваат можностите, 
Комунист, Скопје,
21.12.1984, бр. 19

1985
ХРИСТОВА, Лиљана. 
Експресионистички тен- 
денции во ликовното 
творештво на Б.
Траиковски, Ликовна умет- 
ност 10-11, Друштво на 
историчарите на уметноста 
на СРМ, Скопје, 1985 
ИВАНИШЕВИЌ, Р 
Експресионистичка 
интонација, Битолски вес- 
ник, Битола, 06.03.1985 
ИВАНИШЕВИЌ, Р 
Заедничка изложба на 
битолските ликовни уметни- 
цинаДЛУМ, Битолски вес- 
ник, Битола, 22.05.1985 
П. С. Изложба на членови 
наДЛУМ, Вечер, Скопје, 
22.05.1985, бр. 6793 
ДАМЈАНОВСКА, Љубица. 
ВДИСТ(предговор во ката- 
лог), Скопје, Музеј на совре- 
мената уметност, октомври- 
ноември 1985
В. С. Изложба на ВДИСТ, 
Вечер, Скопје, 08.10.1985, 
бр. 6912
ШИРИЛОВ, т. вдист- 
ликовна група што опстоју- 
ва, Вечер, Скопје,
10.10.1985, бр. 6914
ВЕЛИЧКОВСКИ, Владимир. 
Смисла за континуитет, 
Нова Македонија, Скопје,
26.10.1985, бр. 13924

ВЕЛЕВСКА, В. Нешто 
помеѓу, Млад борец, Скопје,
30.10.1985, бр. 42
П. С. Изложба на битолски 
уметници, Вечер, Скопје, 
07.11.1985, бр. 6938 
BARISIC, Ladislav. Dvije 
grupe iz Bitole, Oko, Zagreb,
21.11.1985, 6p. 357 
КАРАНФИЛОВ, B. ВДИСТ 
bo историјата, Екран, 
Скопје, 15.11.1985, бр. 783 
АРНАУДОВСКИ, Г. 
Борислав Траиковски (р.), 
Екран, Скопје, 15.11.1985, 
бр. 783
ГИЛЕВСКИ, Паскал. 
Битолски созвуч/а, Вечер, 
Скопје, 25.11.1985, бр. 6953 
П. С. Изложба на битолски 
уметници, Вечер, Скопје, 
07.11.1985, бр. 6938 
ИВАНИШЕВИЌ, Ричард. 
Ретроспективен ликовен 
приказ, Млад борец, Скопје,
11.12.1985, бр. 1496

1986
Y. R. Nagrade banjaluckim 
ucenicima, Gias, Banja Luka, 
20.03.1986, br. 1665 
Аноним. Траиковски излага 
во ректоратот на 
Универзитетот, Битолски 
весник, Битола, 18.05.1986 
BARISIC, Ladislav. 
Retrospektiva Riste 
Lozanovskog, Oko, Zagreb,
20.11.1986, 6p. 383

1987
HRISTOVA, Liljana. Dani kul- 
ture, Bitola, Pozarevac, Sisak 
(abecednik umetnosti - пред- 
говор bo каталог), Sisak, 29 
svibanj-9 lipanj, 1987 
M. И. Сликари братских 
градова, Реч народа, 
Пожаревац, 30.06.1997 
Д. К. Вонредно собрание на 
ДЛУБ, Нова Македонија, 
Скопје, 11.12.1987, бр. 
14686
ЌУРЧИЕВ, Д. Икритика и 
доверба, Нова Македонија, 
Скопје, 16.12.1987, бр. 
14691

1991
Д. П. На рамништето на 
угледот на фестивалот, 
Нова Македонија, Скопје, 
28.05.1991
Талеска, Мирјана.
Борислав Траиковски, 40 
години творештво (предго- 
вор во каталог), Уметничка 
галерија Скопје, 4-28.06. 
1991; Охридско лето, Дом 
на култура „Глигор 
Прличев“ - Охрид, 12- 
26.07.1991
В. Р. Јубилејна изложба на 
Борислав Траиковски, Нова 
Македонија, Скопје, 
04.06.1991, бр. 15933 
С(аздова), В(инка).
Ретроспектива на Борислав 
Траиковски, Вечер, Скопје, 
05.06.1991, бр. 8654 
ЛАЗЕСКИ, Борко. Верност 
кон концептот, Нова 
Македонија, Скопје, 
12.06.1991
ВЕЛИЧКОВСКИ, Владимир. 
Витражна конструкција, 
Нова Македонија, Скопје, 
19.06.1991
Аноним. Традиционална 
ликовна изложба, Охридско 
лето - Информатор, Охрид, 
јули 1991, билтен бр. 2 
ЗОЈЧЕВСКА, Ц(ветанка). 
Изложба на Борислав 
Траиковски, Вечер, Скопје, 
11.07.1991, бр. 8686 
РИСТОВСКИ, Г(оце).
Одблесокна македонската 
уметности култура, Нова 
Македонија, Скопје, 
12.07.1991, бр. 15971 
ПЕЈЧИНОВСКИ, Д„ РИС- 
ТОВСКИ, Г(оце). Културата 
нема и не признава 
граници, Нова Македонија, 
Скопје, 13.07.1991, бр. 
15972
ВЕЛИЧКОВСКИ, Владимир.
Духовно богатство, Нова 
Македонија, „Лик“, Скопје, 
02.10.1991, бр. 139 

1992 
Г(уровска) С(офија). 
Апстрактното сликарство



во македонија од 1960до 
1990 (МСУ), Нова 
Македонија, Скопје, 19 јуни 
1992, бр. 16310

1993
С. М. Потсетување на 
„ВДИСТ' (Битола), Пулс, 
Скопје, 8 октомври 1993, бр. 
142

1994
Л(озановски), З(лате). 
Изложба на групата 
..ВДИСТ' (Уметничка гале- 
рија „Моша Пијаде“ - 
Битола), Вечер, Скопје, 16 
март 1994, бр. 95138 
И. Ч. Изложба на групата 
„ВДИСГ, Нова Македонија, 
Скопје, 18 март 1994, бр. 
16937
Аноним. Ликовна група 
ЈЗДИСТ, Нова Македонија, 
Скопје, 23 март 1994, бр. 
16942
ПЕТКОВСКИ, д-р Борис.
Критичко преболување на 
Европа, Нова Македонија, 
Скопје, 22јуни 1994, бр. 
17031

1996
Г(уровска), С(офија). 
Борислав Траиковски 
(1917-1996), Нова 
Македонија, Скопје, 
30.10.1996, бр. 17880 
Аноним. Борислав 
Траиковски: Античка тема 
(р.), Нова Македонија, 
Скопје, 30.10.1996, бр. 
17880

1997 
ИВАНИШЕВИЌ, Ричард. 
Борислав Траиковски 
(предговор во каталог), 
Хераклејски вечери, 1997 
ИВАНИШЕВИЌ, Ричард. 
Борислав Траиковски - 
ретроспективна изложба 
(предговор во каталог), 
Универзитет „Св. Климент 
Охридски", Битола, 
декември 1997

1998
ЃУРОВСКА, С(офија). 
Национален храм на умет- 
носта, Нова Македонија, 
Скопје, 06.11.1998, бр. 
18536

1999
ХРИСТОВА, Лиљана.
Пиететкон творештвото на 
Борислав Траиковски 
(предговор во каталог), 
Уметничка галерија Битола, 
5-25.11.1999

2000
ЃУРОВСКА, Софија. Дали 
дома имате слики?, Нова 
Македонија, Скопје, 
17.03.2000, бр. 18948 
ВЕЛИЧКОВСКИ, Владимир. 
Историско и уметничко 
значење, Дневник, Скопје, 
29.05.2000, бр. 1264

2002
ХРИСТОВА, Лиљана.
Борислав Траиковски - 
Експресионизам и апстрак- 
ција (предговор во каталог), 
Уметничка галерија Битола, 
15.11-06.12.2002
Аноним. Научен собир 
Борислав Траиковски - 
живот и творештво (1917- 
1996), Дом на култура, 
Битола, 15.11.2002
П. С. Чествување за умет- 
никот Борислав Траиковски 
(Битола), Вечер, Скопје,
18.10.2002, бр. 12149
М. П. Д. „Експресионизам и 
апстракција“ на Борислав 
Траиковски, Нова 
Македонија, Скопје,
15.11.2002, бр. 19745
Аноним Уметничка галери- 
ја - Битола, Дневник, 
Скопје, 15.11.2002, бр. 2002



Каталог:

1. Позирање, 1949 
масло на картон, 38 х 28 
сигн. д.д. Б. Траиковски, 1949 
сопств. семејство Траиковски
2. Акт, 1950
акварел на хартија, 37 х 27 
сигн. д.д. Б. Траиковски, 1950 
сопств. семејство Траиковски
3. Риба, 1950
масло на платно, 35 х 56 
сигн. д.д. Б. Траиковски, 1950 
сопств. Завод, музеј и галери- 
ја - Битола
4. Портрет, 1951
масло на платно, 69 х 52 
сигн. д.д. Б. Траиковски, 1951 
сопств. семејство Траиковски
5. Акт, 1951
акварел на хартија, 35 х 24 
сигн. д.д. Б. Траиковски, 1951 
сопств. семејство Траиковски
6. Портрет, 1951 
масло на платно, 41 х 29 
сигн. д.д. Б. Траиковски, 1951 
сопств. семејство Траиковски
7. Портрет на ученик, 1951 
масло на платно, 58 х 43 
сигн. д.д. Б. Траиковски, 1951 
сопств. семејство Траиковски
8. Портрет на мајката, 1951 
масло на картон, 41 х 27 
сигн. д.д. Б. Траиковски, 1951 
сопств. семејство Траиковски
9. Портрет на учителката 
Весела, 1951
масло на платно, 65 х 50 
сигн. д.д. Б. Траиковски, 1951 
сопств. семејството Малбашиќ 
- Битола
10. Циганско маало, 1951
масло на платно, 43 х 58
дат. и сигн. д.д. Б.Траиковски,1951 
сопств. Музеј и завод Охрид
11. Момче, 1951
масло на платно, 58,5 х 38,5 
дат. и сигн. д.д. Б.Траиковски,1951 
сопств. Собрание на град 
Скопје
12. Шепотење, 1952 
масло на платно, 57 х 68 
сигн. д.д. Б. Траиковски, 1952 
сопств. семејствоТраиковски
13. Портрет на стара 
Македонка, 1952
масло на шперплоча, 68 х 39 
сигн. д.д. Б. Траиковски, 1952 
сопств. семејство Траиковски

14. Пештани, 1953
масло на платно, 46 х бЗсигн. 
д.д. Б. Траиковски, 1953 
сопств. семејство Траиковски
15. Портрет на сестрата, 1953 
масло на картон, 70 х 28 
сигн. д.д. Б. Траиковски, 1953 
сопств. семејство Траиковски
16. Крушата во мојот двор, 
1953
масло на платно, 76х 62 
сигн. д.д. Б. Траиковски, 1953 
сопств. семејство Траиковски
17. Мртва природа, 1953 
масло на платно, 44 х 59 
дат. и сигн. д.д. Б.Траиковски, 
1953
сопств. Уметничка галерија 
Скопје
18. Сива вода, 1954 
масло на платно, 110 х 90,5 
дат. и сигн. д.д. Б. Траиковски 
сопств. Уметничка галерија 
Скопје
19. Ноќ, 1954
масло на платно, 44 х 59 
сигн. д.д. Б. Траиковски, 1954 
сопств. семејство Траиковски
20. Пејзаж, 1955 
масло на платно, 50 х 37 
сигн. д.д. Б. Траиковски, 1955 
сопств. семејство Траиковски
21. Кринови,1955 
масло на платно, 80 х 60 
дат. и сигн. д.д. Б.Траиковски, 
1955
сопств. Уметничка галерија 
Скопје
22. Музиканти,1957 
масло на платно, 180 х 110 
сигн. д.д. Б. Траиковски, 1957 
сопств. семејство Траиковски
23. Риби (мртва природа), 
1957
масло на платно, 79 х 60
дат. и сигн. д.д. Б.Траиковски, 
1957
сопств. Завод и музеј Штип
24. Обичен ден, 1957 
масло на платно, 70 х 100 
дат, и сигн. д.д. Б. Траиковски 
сопств. Завод и музеј Штип
25. Портрет на Боро, 1958 
масло на платно, 100 х 60 
сигн. д.д. Б. Траиковски, 1958 
сопств. семејство Траиковски
28. Пејзаж, 1958
масло на платно, 74 х 57 
дат. и сигн. д.д. Б. Траиковски 
сопств. Собрание на град 
Скопје
27. Квечерина, 1959
масло на платно, 110 х180 

сигн. д.д. Б. Траиковски, 1959 
сопств. семејство Траиковски
28. Спирали, 1961 
масло на платно, 110 х 90 
сигн. д.д. Б. Траиковски, 1961 
сопств. Завод, музеј и галерија 
- Битола
29. Психа и парадокс, 1961 
масло на платно, 60 х 99,5 
дат. и сигн. д.д. Б. Траиковски 
сопств. Македонска книга - 
Скопје
30. Вишнење, 1963 
масло на платно, 100 х 80 
сигн. д.д. Б. Траиковски, 1963 
сопств. семејство Траиковски
31. Милтон Манаки, 1963 
масло на платно, 100 х 80 
сигн. д.д. Б. Траиковски, 1963 
сопств. Завод, музеј и галери- 
ја - Битола
32. Мртва природа, 1963 
масло на платно, 59,5 х 99,5 
дат. и сигн. д.д. Б.Траиковски 
1963
сопств. Уметничка галерија 
Скопје
33. Дојранска фауна, 1964 
масло на платно, 100 х 70,5 
сигн. д.д. Б. Траиковски, 1964 
сопств. Завод и музеј Струмица
34. Движење, 1984 
темпера на хартија, 41 х 28 
сигн. д.д. Б. Траиковски, 1964 
сопств. Завод и музеј Струга
35. Риби,1964
масло на платно, 59,5 х 100 
дат. и сигн. д.д. Б. Траиковски 
сопств. Културно-информати- 
вен центар - Скопје
36. Стремеж, 1965 
масло на платно, 100 х 60 
сигн. д.д. Б. Траиковски, 1965 
сопств. семејство Траиковски
37. Мртва природа, 1965 
масло на платно, 100 х 58 
дат. и сигн. д.д. Б.Траиковски 
1965
сопств. Завод и музеј Штип
38. Пејзаж од Битолско, 1965 
темпера на хартија, 42,5 х 50,5 
сигн. д.д. Б. Траиковски, 1965 
сопств. Завод и музеј Струга
39. Врснички, 1965 
масло на платно, 100 х 60 
сигн. д.д. Б. Траиковски 
сопств. Завод и музеј Струга
40. Ангажираност, 1865 
масло на платно, 99 х70 
дат. и сигн. д.д. Б. Траиковски 
сопств. Собрание на град 
Скопје (Геодетска управа)

41. Порти (4 графики), 1966 
моно-литографии, 30 х 21 
сигн. д.д. Б. Траиковски,1966 
српств. семејство Траиковски
42. Монети (4 графики co 
антички теми), 1966 
моно-литографии, 30 х 21 
сигн. д.д. Б. Траиковски,1966 
сопств. семејство Траиковски
43. Кловнови, 1966 
масло на платно, 100 х 70 
сигн. д.д. Б. Траиковски,1966 
сопств. МСУ - Скопје
44. Цвеќе, 1966
масло на платно, 100 х 70 
дат. и сигн. д.д. Б.Траиковски, 
1966
сопств. Уметничка галерија 
Скопје
45. Севда, 1967 
масло на платно, 80x100 
дат. и сигн. д.д. Б.Траиковски, 
1967
сопств. Уметничка галерија 
Скопје
46. Портрет на ќерката, 1971 
масло на платно, 40 х 25 
сигн. д.д. Б. Траиковски, 1971 
сопств. семејство Траиковски
47. Портрет на Ахилеја, 1971 
масло на картон, 42 х 26 
сигн. д.д. Б. Траиковски, 1971 
сопств. семејство Траиковски
48. Тунели,1972
масло на платно, 100 х 70 
сигн. д.д. Б. Траиковски, 1972 
сопств. семејство Траиковски
49. Пелагониски пејзаж, 1972 
масло на платно, 98 х 58 
сигн. д.д. Б. Траиковски, 1972 
сопств. семејство Траиковски
50. Шишиња, 1972 ' 
масло на платно, 100 х 80 
сигн. д.д. Б. Траиковски 
сопств. Народен музеј Велес
51. Портрет на Траиковска 
Вера, 1973
масло на платно, 80 х 60 
сигн. д.д. Б. Траиковски, 1973 
сопств, семејство Траиковски
52. Есенско расположение, 
1973
масло на платно, 100 х 80 
сигн. д.д. Б.Траиковски, 1973 
сопств. МСУ - Скопје
53. Штрк, 1973
масло на платно, 98 х 80 
сигн. д.д. Б. Траиковски 
сопств. Народен музеј Велес
54. Влез во душата, 1974 
масло на платно, 100 х 80 
сигн. д.д. Б. Траиковски, 1974 
сопств. семејство Траиковски



55. Без почеток и крај, 1974 
масло на платно, 100 х 80 
сигн. д.д. Б. Траиковски, 1974 
сопств. семејство Траиковски
58. Портрет на ќерката 2, 
1974 
масло на платно, 120 х 80 
сигн. д.д. Б. Траиковски 
сопств. семејство Траиковски
57. Риби, 1975
масло на платно, 100 х 80 
сигн. д.д. Б. Траиковски, 1975 
сопств. семејство Траиковски
58. Каријатиди, 1975 
масло на платно, 100 х 80 
сигн. д.д. Б. Траиковски, 1975 
сопств. семејство Траиковски
59. Глави,1975
масло на платно, 62 х 58 
дат. и сигн. д.д. Б. Траиковски 
сопств. Народен музеј Куманово
60. Карактери, 1976 
масло на платно, 100 х 80 
сигн. д.д. Б. Траиковски, 1976 
сопств. семејство Траиковски
61. Карактери - 1,1976 
масло на платно, 100 х 80 
сигн. д.д. Б. Траиковски, 1976 
сопств. семејство Траиковски
62. Поглед во светот, 1977 
масло на платно, 100 х 80 
сигн. д.д. Б. Траиковски, 1977 
сопств. Завод, музеј и галери- 
ја - Битола
63. Ранобудник, 1977 
масло на платно, 100 х 80 
дат. и сигн. д.д. Б.Траиковски, 
1978
сопств. Уметничка галерија 
Скопје
64. Две спирали, 1978 
масло на платно, 100 х 80 
сигн. д.д, Б. Траиковски, 1978 
сопств. семејство Траиковски
65. Два светители од циклу- 
сот минијатури на тема 
Христос од кубето на 
Пеќската Патријаршија, 1978 
масло на дрво, 25 х 15,5 
сопств. семејство Траиковски
66. Во куќата на огледалата, 
1979
масло на платно, 100 х 80 
сигн. д.д. Б. Траиковски, 1979 
сопств. семејство Траиковски
67. Градот што сонува, 1979 
масло на платно, 100 х 80 
сигн. д.д. Б. Траиковски, 1979 
сопств. семејство Траиковски
68. Втонат пејзаж, 1979 
масло на платно, 100 х 80 
сигн. д.д. Б. Траиковски, 1979 
сопств. семејство Траиковски

69. Хербариум,1979 
масло на платно, 100 х 80 
сигн. д.д. Б. Траиковски, 1979 
сопств. семејство Траиковски
70. Портрет на Јадранка, 
1979
масло на платно, 100 х 80 
сигн. д.д. Б. Траиковски, 1979 
сопств. Јадранка Траиковска 
Главинче
71. Воден свет, 1979 
масло на платно, 100 х 80 
сигн. д.д. Б. Траиковски, 1979 
сопств. семејство Траиковски
72. Розов свет, 1980 
масло на платно, 100 х 80 
сигн. д.д. Б. Траиковски, 1980 
сопств. семејство Траиковски
73. Лавиринт, 1980 
масло на платно, 100 х 80 
сигн. д.д. Б. Траиковски, 1980 
сопств. семејство Траиковски
74. Имагинарен свет, 1980 
масло на платно, 100 х 80 
сигн. д.д. Б. Траиковски, 1980 
сопств. семејство Траиковски
75. Патеки, 1980
масло на платно, 100 х 80 
сигн. д.д. Б. Траиковски, 1980 
сопств. МСУ - Скопје
76. Композиција, 1980 
масло на платно, 110 х 80 
сигн. д.д. Б.Траиковски, 1980 
сопств. Уметничка галерија 
Скопје
77. Перуники, 1981 
масло на платно, 100 х 80 
сигн. д.д. Б. Траиковски, 1981 
сопств. семејство Траиковски
78. Индира Ганди, 1982 
масло на платно, 100 х 80 
сигн. д.д. Б. Траиковски, 1982 
сопств. Завод, музеј и галери- 
ја - Битола
79. Незаситност, 1983 
масло на платно, 100 х 80 
сигн. д.д. Б. Траиковски, 1983 
сопств. семејство Траиковски
80. Мислители, 1983 
масло на платно, 100 х 80 
сигн. д.д. Б. Траиковски, 1983 
сопств. семејство Траиковски
81. Животно прашање за 
детска психологија, 1983 
масло на платно, 100 х 80 
сигн. д.д. Б. Траиковски, 1983 
сопств. Завод и музеј 
Струмица
82. Две фигури загледани, 
1984
масло на платно, 100 х 80 
сигн. д.д. Б. Траиковски, 1984 
сопств. семејство Траиковски

83. Акт, 1984
масло на платно, 100 х 80 
сигн. д.д. Б. Траиковски, 1984 
сопств. семејство Траиковски
84. Расположение, 1984 
масло на платно, 100 х 80 
сигн. д.д. Б. Траиковски, 1984 
сопств. семејство Траиковски
85. Барање на спомените, 
1985
масло на платно, 100 х 80 
сигн. д.д. Б. Траиковски, 1985 
сопств. семејство Траиковски
86. Меланхолија, 1985 
масло на платно, 100 х 80 
сигн. д.д. Б. Траиковски, 1985 
сопств. семејство Траиковски
87. Спирала - 1,1986 
масло на платно, 100 х 80 
сигн. д.д. Б. Траиковски, 1986 
сопств. семејство Траиковски
88. Стражар на полето, 1986 
масло на платно, 100 х 80 
сигн. д.д. Б. Траиковски, 1986 
сопств. семејство Траиковски
89. Портрет што се бара,1986 
масло на платно, 100 х 80 
сигн. д.д. Б. Траиковски, 1986 
сопств. семејство Траиковски
90. Свирачот, 1988 
масло на платно, 100 х 80 
сигн. д.д. Б. Траиковски, 1988 
сопств. семејство Траиковски
91. Сеќавање на пејзажот, 
1989
масло на платно, 80 х 100 
сигн. д.д. Б.Траиковски, 1989 
сопств. Уметничка галерија 
Скопје
92. Копи, 1990
масло на платно, 100 х 80 
сигн. д.д, Б. Траиковски, 1990 
сопств. семејство Траиковски
93. Портрет на Никола, 1990 
масло на платно, 55 х 43 
сигн. д.д. Б. Траиковски, 1990 
сопств. семејство Главинче
94. Спирали во судир, 1990 
масло на платно, 100 х 80 
сигн. д.д. Б. Траиковски, 1990 
сопств. семејство Траиковски
95. Дрво на отпорот, 1990 
масло на платно, 100 х 80 
дат. и сигн. д.д. Б.Траиковски, 
1990
сопств. Уметничка галерија 
Скопје
96. Поклонување, 1993 
масло на платно, 100 х 80 
сигн. д.д. Б. Траиковски, 1993 
сопств. семејство Траиковски
97. Извориште, 1993
масло на платно, 100 х 80

сигн. д.д. Б. Траиковски, 1993 
сопств. семејство Траиковски 
98. Последната слика, 1994 
масло на платно, 100 х 80 
сигн. д.д. Б. Траиковски, 1994 
сопств. семејство Траиковски



Catalogue:

1. Posing, 1949
oil on carton, 38 x 28
sign. b. r. B. Traikovski 1949 
owned by the Traikovski family
2. Nude 1950
aquarelle on paper, 37 x 27 
sign. b. r. B. Traikovski 1950 
owned by the Traikovski family
3. Fish, 1950
oil on canvas, 35 x 56
sign. b. r. B. Traikovski 1950 
owned by the Institute, Museum and 
Gallery, Bitola
4. Portrait, 1951
oil on canvas, 69 x 52
sign. b. r. B. Traikovski 1951 
owned by the Traikovski family
5. Nude 1951
aquarelle on paper, 35 x 24 
sign. b. r. B. Traikovski 1951 
owned by the Traikovski family
6. Portrait, 1951
oil on canvas, 41 x 29
sign. b. r. B. Traikovski 1951 
owned by the Traikovski family
7. Portrait of a Student, 1951 
oil on canvas, 58 x 43
sign. b. r. B. Traikovski 1951 
owned by the Traikovski family
8. Mother’s Portrait, 1951 
oil on carton, 41 x 27
sign. b. r. B. Traikovski 1951 
owned by the Traikovski family
9. Portrait of Teacher Vesela, 1951 
oil on canvas, 65 x 50
sign. b. r. B. Traikovski 1951 
owned by the Malbasic family, 
Bitola
10. Gypsy Quarters, 1951 
oil on canvas, 43 x 58
dated and signed b. r. B. Traikovski 
1951
owned by the Institute and Museum, 
Ohrid
11. A Boy, 1951
oil on canvas, 58,5 x 38,5 
dated and signed b. r. B. Traikovski 
1951
owned by the Town Assembly, 
Skopje
12. Whispering, 1952 
oil on canvas, 57 x 68
sign. b. r. B. Traikovski 1952 
owned by the Traikovski family
13. Portrait of an Old Macedonian 
Woman, 1952
oil on wood, 68 x 39
sign. b. r. B. Traikovski 1952 
owned by the Traikovski family

14. The Village of Pestani, 1953 
oil on canvas, 46 x 63 s
ign. b. r. B. Traikovski 1953 
owned by the Traikovski family
15. Sister’s Portrait 1953 
oil on carton 70 x 28
sign. b. r. B. Traikovski 1953 
owned by the Traikovski family
16. The Pear Tree in My Garden, 
1953
oil on canvas, 76 x 62 
sign. b. r. B. Traikovski 1953 
owned by the Traikovski family
17. Still Nature, 1953 
oil on canvas, 44 x 59
dated and signed b. r. B. Traikovski 1953 
owned by the Skopje Art Gallery
18. Night, 1954
oil on canvas, 44 x 59 
sign. b. r. B. Traikovski 1954 
owned by the Traikovski family
19. Gray Water, 1954 
oil on canvas, 110 x 90,5
dated and signed b. r. B. Traikovski 
owned by the Skopje Art Gallery
20. Landscape, 1955 
oil on canvas, 50 x 37
sign. b. r. B. Traikovski 1955 
owned by the Traikovski family
21. Lilies, 1955
oil on canvas, 80 x 60 
dated and signed b. r. B. Traikovski 
1955
owned by the Skopje Art Gallery
22. Musicians, 1957
oil on canvas, 180 x 110 
sign. b. r. B. Traikovski 1957 
owned by the Traikovski family
23. Fish, 1957
oil on canvas, 79 x 60 
dated and signed b. r. B. Traikovski 
1957
owned by the Institute and Museum, 
Stip
24. An Ordinary Day, 1957 
oil on canvas, 70 x 100
dated and signed b. r. B. Traikovski 
owned by the Institute and Museum, 
Stip
25. Boro’s Portrait, 1958 
oil on canvas, 100 x 60 
sign. b. r. B. Traikovski 1958 
owned by the Traikovski family
26. Landscape, 1958 
oil on canvas, 74 x 57
dated and signed b. r. B. Traikovski 
owned by the Town Assembly, 
Skopje
27. Twilight, 1959
oil on canvas, 110 x 180 
sign. b. r. B. Traikovski 1959 
owned by the Traikovski family

28. Spirals, 1961
oil on canvas, 110 x 90 
sign. b. r. B. Traikovski 1961 
owned by the Institute, Museum and 
Gallery, Bitola
29. Psyche and Paradox, 1961 
oil on canvas, 60 x 99,5
dated and signed b. r. B. Traikovski 
owned by Makedonska Kniga - 
Skopje
30. Growing, 1963
oil on canvas, 100 x 80
sign. b. r. B. Traikovski 1963 
owned by the Traikovski family
31. Milton Manaki, 1963
oil on canvas, 100 x 80
sign. b. r. B. Traikovski 1963 
owned by the Institute, Museum and 
Gallery, Bitola
32. Still Nature. 1963
oil on canvas, 59,5 x 99,5
dated and signed b. r. B. Traikovski 
1963
owned by the Skopje Art Gallery
33. Dojran Lake Fauna, 1964
Oil on canvas, 100 x 70,5 
sign. b. r. B. Traikovski 1964 
owned by the Institute and Museum, 
Strumica
34. Movement, 1964
tempera on paper, 41 x 28 
sign. b. r. B. Traikovski 1964 
owned by the Institute and Museum, 
Struga
35. Fish, 1964
oil on canvas, 59,5 x 100
dated and signed b. r. B. Traikovski 
owned by the Centre for Culture and 
Information, Skopje
36. Aspirations, 1965
oil on canvas, 100 x 60
sign. b. r. B. Traikovski 1965 
owned by the Traikovski family
37. Still Nature, 1965
oil on canvas, 100 x 58
dated and signed b. r. B. Traikovski 
1965
owned by the Institute and Museum, 
Stip
38. In the Vicinity of Bitola , 1965 
tempera on paper, 42,5 x 50,5 
sign. b. r. B. Traikovski 1965 
owned by the Institute and Museum, 
Struga
39. Peers, 1965.
oil on canvas, 100 x 60
sign. b. r. B. Traikovski
owned by the Institute and Museum, 
Struga
40. Engagement, 1965
oil on canvas, 99 x 70
dated and signed b. r. B. Traikovski 
owned by the Town Assembly 
(Geodesy Department), Skopje

41. Gates (4 graphics), 1966 
mono-lithographs, 30 x 21 
sign. b. r. B. Traikovski
owned by the Traikovski family
42. Coins (4 graphics on antique 
subjects), 1966
mono-lithographs, 30 x 21 
sign. b. r. B. Traikovski 
owned by the Traikovski family
43. Clowns, 1966
oil on canvas, 100 x 70 
sign. b. r. B. Traikovski 1966 
owned by the Museum of 
Contemporary Art, Skopje
44. Flowers, 1966
oil on canvas, 100 x 70
dated and signed b. r. B. Traikovski 
1966
owned by the Skopje Art Gallery
45. Sevda, 1967
oil on canvas, 80 x 100
dated and signed b. r. B. Traikovski 
1967
owned by the Skopje Art Gallery
46. Daughter’s Portrait, 1971 
oil on canvas, 40 x 25
sign. b. r. B. Traikovski 1971 
owned by the Traikovski family
47. Ahileja’s Portrait, 1971
oil on carton, 42 x 26
sign. b. r. B. Traikovski 1971 
owned by the Traikovski family
48. Tunnels, 1972
oil on canvas, 100 x 70
sign. b. r. B. Traikovski 1972 
owned by the Traikovski family
49. Pelagonija Scenery, 1972 
oil on canvas, 98 x 58
sign. b. r. B. Traikovski 1972 
owned by the Traikovski family
50. Bottles, 1972
oil on canvas, 100 x 80
sign. b. r. B. Traikovski
owned by the National Museum, 
Veles
51. Portrait of Vera Traikovska, 
1973
oil on canvas, 80 x 60
sign. b. r. B. Traikovski 1973 
owned by the Traikovski family
52. Autumn Mood, 1973
oil on canvas, 100 x 80
dated and signed b. r. B. Traikovski 
1973
owned by the Museum of 
Contemporary Art, Skopje
53. Stork, 1973
oil on canvas, 98 x 80
sign. b. r. B. Traikovski
owned by the National Museum, 
Veles
54. Soul Entrance, 1974 
oil on canvas, 100 x 80



sign. b. r. B. Traikovski 1974 
owned by the Traikovski family
55. No Beginning or Ending, 1974 
oil on canvas, 100 x 80
sign. b. r. B. Traikovski 1974 
owned by the Traikovski family
56. Daughter’s Portrait 2,1974 
oil on canvas, 120 x 80
sign. b. r. B. Traikovski 
owned by the Traikovski family
57. Fish, 1975
oil on canvas, 100 x 80 
sign. b. r. B. Traikovski 1975 
owned by the Traikovski family
58. Caryatids, 1975 
oil on canvas, 100 x 80 
sign. b. r. B. Traikovski 1975 
owned by the Traikovski family
59. Heads, 1975
oil on canvas, 62 x 58 
dated and signed b. r. B. Traikovski 
owned by the National Museum, 
Kumanovo
60. Characters, 1976 
oil on canvas, 100 x 80 
sign. b. r. B. Traikovski 1976 
owned by the Traikovski family
61. Characters - 1, 1976 
oil on canvas, 100 x 80 
sign. b. r. B. Traikovski 1976 
owned by the Traikovski family
62. View of the World, 1977 
oil on canvas, 100 x 80 
sign. b. r. B. Traikovski 1977 
owned by the Institute, Museum and 
Gallery, Bitola
63. Early Riser, 1977 
oil on canvas, 100 x 80
dated and signed b. r. B. Traikovski 
1977
owned by the Skopje Art Gallery
64. Two Spirals, 1978 
oil on canvas, 100 x 80 
sign. b. r. B. Traikovski 1978 
owned by the Traikovski family
65. Two Saints, from thecycle 
“Christ from the Dome of the Pec 
Patriarchy”, 1978
oil on plywood, 25 x 15,5 
owned by the Traikovski family
66. In the House of Mirrors, 1979 
oil on canvas, 100 x 80
sign. b. r. B. Traikovski 1979 
owned by the Traikovski family
67. Dreaming Town, 1979 
oil on canvas, 100 x 80 
sign. b. r. B. Traikovski 1979 
owned by the Traikovski family
68. Sunken Landscape, 1979 
oil on canvas, 100 x 80
sign. b. r. B. Traikovski 1979 
owned by the Traikovski family

69. Herbarium, 1979
oil on canvas, 100 x 80
sign. b. r. B. Traikovski 1979 
owned by the Traikovski family
70. Jadranka’s Portrait, 1979
oil on canvas, 100 x 80
sign. b. r. B. Traikovski 1979 
owned by Jadranka Traikovska 
Glavince
71. Water World, 1979
oil on canvas, 100 x 80
sign. b. r. B. Traikovski 1979 
owned by the Traikovski family
72. Pink World, 1980
oil on canvas, 100 x 80
sign. b. r. B. Traikovski 1980 
owned by the Traikovski family
73. Labyrinth, 1980
oil on canvas, 100 x 80
sign. b. r. B. Traikovski 1980 
owned by the Traikovski family
74. Imaginary World, 1980
oil on canvas, 100 x 80
sign. b. r. B. Traikovski 1980 
owned by the Traikovski family
75. Paths, 1980
oil on canvas, 100 x 80 
sign. b. r. B. Traikovski 1980 
owned by the Museum of 
Contemporary Art, Skopje
76. Composition, 1980
oil on canvas, 110 x 80 
dated and signed b. r. B. 
Traikovski 1980
owned by the Skopje Art Gallery
77. Irises, 1981
oil on canvas, 100 x 80
sign. b. r. B. Traikovski 1981 
owned by the Traikovski family
78. Indira Gandhi, 1982
oil on canvas, 100 x 80
sign. b. r. B. Traikovski 1982
owned by the Institute, Museum and 
Gallery, Bitola
79. Insatiety, 1983
oil on canvas, 100 x 80
sign. b. r. B. Traikovski 1983 
owned by the Traikovski family
80. Contemplators, 1983
oil on canvas, 100 x 80
sign. b. r. B. Traikovski 1983 
owned by the Traikovski family
81. Vital Question on Children’s
Psychology, 1983
oil on canvas, 100 x 80
sign. b. r. B. Traikovski 1983
owned by the Institute and Museum, 
Strumica
82. Two Figures Staring, 1984
oil on canvas, 100 x 80
sign. b. r. B. traikovski 1984 
owned by the Traikovski family

83. Nude, 1984
oil on canvas, 100 x 80
sign. b. r. B. Traikovski 1984 
owned by the Traikovski family
84. Mood, 1984
oil on canvas, 100 x 80
sign. b. r. B. Traikovski 1984 
owned by the Traikovski family
85. Searching for Memories, 1985 
oil on canvas, 100 x 80
sign. b. r. B. Traikovski 1985 
owned by the Traikovski family
86. Melancholy, 1985
oil on canvas, 100 x 80
sign. b. r. B. Traikovski 1985 
owned by the Traikovski family
87. Spiral - 1,1986
oil on canvas, 100 x 80
sign. b. r. B. Traikovski 1986 
owned by the Traikovski family
88. Fild watch, 1986
oil on canvas, 100 x 80
sign. b. r. B. Traikovski 1986 
owned by the Traikovski family
89. Portrait Searching for Its 
Identity, 1986
oil on canvas, 100 x 80
sign. b. r. B. Traikovski 1986 
owned by the Traikovski family
90. Lute Player, 1988
oil on canvas, 100 x 80
sign. b. r. B. Traikovski 1988 
owned by the Traikovski family
91. Memories of a Landscape, 
1989
oil on canvas, 80 x 100 
dated and signed b. r. B. 
Traikovski 1989
owned by the Skopje Art Gallery
92. Haystacks, 1990
oil on canvas, 100 x 80
sign. b. r. B. Traikovski 1990 
owned by the Traikovski family
93. Nikola’s Portrait, 1990
oil on canvas, 55 x 43
sign. b. r. B. Traikovski 1990 
owned by the Glavince family
94. Clash of Spirals, 1990
oil on canvas, 100 x 80
sign. b. r. B. Traikovski 1990 
owned by the Traikovski family
95. Tree of Resistance, 1990
oil on canvas, 100 x 80 
dated and signed b. r. B. 
Traikovski 1990
owned by the Skopje Art Gallery
96. Bowing, 1993
oil on canvas,. 100 x 80
sign. b. r. B. Traikovski 1993 
owned by the Traikovski family
97. Source, 1993
oil on canvas, 100 x 80
sign. b. r. B. Traikovski 1993 
owned by the Traikovski family

98. The Last Picture, 1994 
oil on canvas, 100 x 80 
sign. b. r. B. Traikovski 1994 
owned by the Traikovski family
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