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Почитувани читатели,
Почитувани колеги,
Пред нас е новото издание на „Зборник на трудови” кое како и години наназад
така и овој пат ќе понуди автентични материјали и нови сознанија од областа на
историјата, заштитата и презентацијата на движното и недвижното културно
наследство, како и од музеологија, етнологија, фолклористика, археологија,
историја на уметноста, епиграфика....
Како дел од издавачката дејност на Националната установа Завод за заштита на
спомениците на културата и Музеј – Битола оваа едиција претставува стручно и
научно списание кое е интересно четиво како за стручната така и за пошироката
јавност. Во него се поместени трудови на наши колеги од редот на вработени во
оваа институција, но и трудови на колеги кои работат во различни сфери во
културните и научнитеинституции ширум републиката.
Традиционално „Зборникот на трудови” го носи зачуваното графичко решение
на корицата како препознатлив печат на ова издание, додека во самата едиција ќе
ги најдете поместени и инструкциите за авторите, со цел да информираме за тоа
како треба технички да се подготвуваат статиите за да го заслужат своето место
во некој иден ваков број.
Како и секое претходно, и ова издание го испраќа својот апел до сите колеги и
научни работници и во иднина да се пријавуваат со свои стручни и научни
трудови до редакцискиот одбор со цел истите да бидат презентирани во јавноста.
Престедателот и техничкиот секретар на овој одбор во текот на целата година
стојат на располагање за прифаќање на трудови, но и за секаква асистенција во
врска со аплицирањето за учество во Зборникот.

Претседател на Редакцискиот одбор

в.д.Директор

Енгин Насух

д – р Мери Стојанова
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Славица КРСТИЌ1
ТРАЈКО МУФТИНСКИ
ПРВИОТ КУМАНОВСКИ ЗОГРАФ И СЛИКАР
- по повод 55 години од неговата смрт (1963 - 2018)
Апстракт: Трајко Муфтински е првиот кумановски зограф и еден од
основоположниците на современото сликарство во Куманово, во 1956/58 година.
Тој е недоволно познат и проучен во науката од областа на историјата на
уметноста. Твори во периодот меѓу двете светски војни и по Втората светска
војна. Во неговото творештво се застапени дела со религиозни и световни теми,
како и теми од секојдневниот живот. Главно, работел икони за иконо-стаси во
црквите во Куманово и кумановските села: Рамно, Руѓин-це, Табановце, Облавце,
Пелинце, Романовце, Пезово и Сув Орах, и фреско - живопис во Бељаковскиот
манастир. Повеќе ангаж-мани имал и за црквите од Врањската епархија, и, иако
поретко, творел и во Белград. Околу стотина дела, насликани во техника масло
на платно, од сите жанрови, денеска се наоѓаат во ликов-ната збирка на
Музејот во Куманово. Прва и единствена самос-тојна изложба имал во родното
Куманово, 1960 година. Умрел 1963 година во Белград, каде имал свое сликарско
ателје.
Клучни зборови: Трајко Муфтински, зограф, сликар, основоположник, наос,
црква, иконостас, икони, двери, фрескоживопис, фасада, олтар, лунета, апсида,
попрсје, медалјони, патрон, апостоли, евангелисти.

ТРАЈКО МУФТИНСКИ (1892 – 1963)
Трајко Муфтински е роден 1892 година во Куманово, а умрел во
Белград 1963 година. Потекнува од трговско семејство, од татко Јован и
мајка Ана. Муфтински завршил Уметничко училиште во Белград. Таму го
посетувал наставниот курс кај Бета Вукановиќ, каде што се школувал и
Лазар Личеноски. Освен во Белград, сликарство учел во Загреб и во Прага.
Во Загреб бил ученик на Влахо Буковац. Тука се запознал со македонскиот
сли-кар Вангел Коџоман.2
Своите први почетоци Муфтински ги започнал со фреско-живопис
и иконографија и професионално се занимавал по црк-вите во околината
на Куманово, во околината на Врање и во Белград. За време на неговиот
престој во Белград, главно, кога немал порачки за кумановските цркви, се
дружел со тамошните сликари и зографи и ја научил умешноста на
1

советник историчар на уметност НУ Музеј - Куманово

2

Атанасовски – Гарски Т., 1944, 136; Неговиот татко Јован Петковиќ се доселил од
Коњух, Кратовско, и се занимавал со трговија, држел трговски дуќан во Куманово.
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изработка на икони и иконостаси. Таму работел во црквите Св. Богородица
и Александар Невски. Поголеми иконографски ангажмани имал во црквите
на Врањската епархија, во Р. Србија. Работел во црквите во с. Секирије, с.
Доња Трница, Св. Илија во с. Радовница, Св. Илија во Врањска Бања, во
манастирот Св. Прохор Пчињски, 1933/35 годи-на (чиј иконостас денеска
се наоѓа во црквата Св. Никола во Владичин Хан), Св. Димитрија во
Прешево, и др. Од пишани извори дознаваме дека, освен икони за
иконостас, Муфтински работел и на изработка на литиски бајраци кои
биле посветени на празникот на црквата, како што е во црквата во Доња
Трница.3 Сепак, најголем ангажман Муфтински имал за иконостасите на
црквите во Кумановско.
Мора да се признае дека сè уште е недоволно истражен сликарскиот
опус на нашиот прв кумановски зограф и осново-положник на современото
сликарство, кој допрва треба да излезе од анонимност со што ќе биде
запознаена не само кумановската, туку и целата македонска научна јавност
од областа на историјата на уметноста. Со последните теренски
истражувања во куманов-ските цркви, изведени од стручна екипа на Н.У.
Музеј - Куманово во 2013/15 година, откриени се иконографските дела на
овој уметник, и може да се заокружи целосната слика за иконописот на
Муфтински во црквите од Кумановско, а дел од нив веќе се објавени во
монографијата “Црковни споменици во Кумановско”, 2012 година.4
Главната творечка работа на Трајко Муфтински се сведува во
изработка на икони и цели иконостаси по желба на нарачателите од
локалното население. Според увидот во состојбата на иконите и
иконостасите, и неговите потписи на делата: Тр. Ј.Муф., Тр. Муфтински,
Т.М., или Трајко Ј. Муфтински, каде на места е сочувана, а на места е
оштетена годината на изработка, сепак, може да се каже дека најраните
почетоци на Муфтински започ-нале во 1920 година во манастирот Карпино
во Сув Орах и во црквите Св. Петка во Руѓинце (1921) и Св. Петка во
Пезово (1921). Цели иконостаси изработил за црквите: Св. Петка во
Руѓинце (1921), Св. Никола во Рамно (1925/27), Св. Ѓорѓи во Куманово
(1933 ?), Св. Петка во Табановце (1934/35), Св. Ѓорѓи Победоносец во
Пелинце (1936/38), Св. Никола во Облавце (1937), и Св. Илија во Орашац
(1936/38). Кај сите нив, ги слика вообичаените престолни икони со св.
Богородица Одигитрија, Исус Христос Вседржител, св. Јован Крстител и
патроните на црквата: св. Никола Чудотворец, св. Ѓорѓи Победоносец, св.
Параскева, св. Илија, Воведение Богородичино и Вознесение Христово,
неколку ликови од високи српски свештеници и кралеви (св. Сава Српски,
крал Стефан Дечански, кнез Лазар и др.), сцените од дводелната
композиција Благовести на царските двери, додека од празничните икони,
3
4

Макуљевић Н., 2005, 30;
Крстиќ С., 2012, 146;
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покрај сцените од Големите празници, допојасијата на апостолите и
евангелистите, најчеста тема му е Тајната вечера, а понекаде и Св. Троица.
За претставата Тајна вечера директно се инспирирал од византиското
сликарство од XIV век на старонагоричкиот храм Св. Ѓорѓи, што може да
се види по начинот на сликањето на трпезата и распоредот на апостолите
околу неа. На места, во одделни ликови, од рафиниран ликовен израз,
Муфтински применува груби сликарски потези со изобличени лица,
крупни очи (во Руѓинце), што најмногу се забележува на дверите од
иконостасот на Св. Спас во Романовце и Св. Ѓорѓи во Куманово. Кога сме
кај Руѓинце, да истакнеме дека за престоните икони на св. Богородица и
Вседржител, насликани во цел раст, директно се
Исус Христос
инспирирал од иконите на црквите Св. Троица во Куманово (1903), Св.
Петка во Бедиње (1925) и Бељаковскиот манастир Св. Ѓорѓи (1898),
најверојатно изработени од дебарски зографи: браќата Дичиќи (Димитар
Пандилов Аврамовски (1898 - 1963) и чичко му Крсто Аврамов (1866 1939), син на Аврам Дичов и внук на Дичо зограф), или Теофан Исаилиќ
Буџароски од Галичник), но, се разбира, со понамалени сликарски
можности. Според пишани извори, ерминијата на Теофан Буџароски од
1830 година е пронајдена кај Муфтински во 1941 година,5 што значи дека
не е исклучена можноста дека Муфтински бил близок и се инспирирал од
сликарството на Теофан Буџароски, а обајцата по нарачка, независно еден
од друг, твореле во исто време по црквите од Врањската епархија. Со
посебна убавина зрачат ликовите на иконите, целосно насликани на
иконостасите во црквите: Св. Никола во Рамно, Св. Никола во Облавце,
Св. Ѓорѓи Победоносец во Пелинце, Св. Петка во Табановце и Св. Илија во
Орашац. Неговото совршенство се чувствува во лико-вите на св.
Богородица, Христос Вседржител, св. Никола Чудотворец и св. Јован
Крстител, а особено на ликот на архангел Гаврил од дводелната
композиција Благовести, насликан на царските двери, на кого како пример
му послужило сликарството на Димитар Андонов.
Поединечни икони изработил за иконостасите во манастирската
црква Св. Богородица (манастир Карпино) во Сув Орах (1920) и тоа:
Воведение на Богородица во храм, патрон на црквата, каде го оставил
својот потпис и годината, и Св. Кирил и Методиј; во црквата Св. Петка во
Пезово (1921), престолна икона на Богородица со Христос, и празнични
икони со св. Параскева, патрон на црквата, св. Петар, св. Јован Крстител и
допојасните икони на четирите евангелисти: Марко, Матеј, Јован и Лука6;
дверите од Св. Спас во Романовце (1938/39) каде, освен вообичаената
дводелна композиција Благовести, се насликани допојасија на св. Никола
Чудотворец (северно) и св. Сава (јужно), како и во новата црква Св.
5
6

Макуљевић., 2005, 29:
Крстиќ С., 2012а, 96 - 97;
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Богородица во Романовце (1995), иконата со доподпојасието на св. Наум
(1946). Повеќето од иконите ги изработил во темперна техника на штица.
Муфтински, иако поретко, се занимавал и со ѕидно сликар-ство во
христијанските сакрални градби. Единствениот фреско-живопис во
Кумановско, каде го достигнал својот најголем уметнички подем во
црковното сликарство е манастирската црква Св. Ѓорѓи во Бељаковце
(манастир Бељаковце) во 1937 година. Тука насликал цела плејада од
фигури на светители и ликови на високи српски свештеници и владетели:
св. Никола Чудотворец, св. Јован Златоуст, св. Спиридон, св. Сава Српски
(во олтарската апсида); св. Григориј Богослов, св. Прохор Пчињски, св.
Арсениј, прв српски патријарх, крал Милутин, св. Петка, св. Мајка Ангелина, крал Стефан Дечански, св. Антониј Велики, св. Гаврил Лесновски и
Василиј Велики (на ѕидовите во наосот). Над сите овие ликови е насликан
српскиот симбол на двоглавиот бел орел со флорална орнаментика.
Единствената сцена со Судењето на св. Ѓорѓи, патронот на црквата, ја
насликал на западниот ѕид, над влезот, чиј дарител е неговата мајка Ана.
Овие иконографски претстави се насликани со просторна волуминозност
што е одлика за сликарството од Преродбата, од XIX век.7 Во обликувањето на ликовите, главно сликани во фронтална поза, освен во олтарот во
профил, е запазена симетричност, грижливост во обработката на деталите
на облеката и ликовите, како и колоритот каде доминира сината боја.
Покрај сината, најчесто ги користи затемнетите бои: сивата, зелената, окер
и црвената боја. Треба да се нагласи дека во ликовите е изразена една
драматичност во обликувањето на цртите на лицето, односно веѓите со
извесна девијација и погледот на очите, што е очевидно дека се инспирирал од анонимниот нерешки зограф на византиското комненско
сликарство од XII век, и тоа од најдраматичните сцени Симнување од крст
и Оплакување Христово. Се забележува дека ваквите претстави подинамично ги слика во третата и четвртата деценија на XX век.
Поединечни фрески има насликано на патронот на црквата Св.
Параскева во Руѓинце (1921/22), фронтална фигура во цел раст на западната фасада, во лунетата над главниот влез; св. Никола во цел раст на
јужниот ѕид на нартексот во манастирот Карпино (1920); претстава на Бог татко, портрет на старец со бела коса и долга бела брада со триаголен
нимбус на сводот во манастирот Св. Илија во Орашац, во 1936/38 година;
и најверојатно, Богородица Оранта во олтарската апсида на црквата Св.
Спас (Вознесение Христово) во Романовце, во 1940 година. Вршел
корекции на ѕидното сликарство во двете истоимени цркви Св. Богородица, во Пчиња и Студена Бара. Фреските во Студена Бара денес се покриени со нови фрески во 2008 - 2011 година. Во Студена Бара, Муфтински ги
7
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насликал сите иконографски претстави во поче-токот од третата деценија
на 20 век (1920/21). Во олтарската апсида ја насликал Богородица Оранта и
допојасието на Исус Христос Вседржител во проскомидијалната конха,
потоа попрсјата на апостолите св. Петар и св. Павле во кружни медалјони
на источниот ѕид во олтарот, како пандани на попрсјата на евангелистите
св. Марко и св. Матеј на западниот ѕид во наосот. Во наосот, на западниот
ѕид помеѓу влезот, ги насликал двете композиции, Св. Димитрија го убива
царот (десно) и Св. Ѓорѓи го убива змејот (лево), додека на јужниот и
северниот ѕид биле насликани фигури на светители во цел раст: св.
Никола, св. Прохор Пчињски, крал Стефан Дечански, св. Илија, архангел
Михаил, св. Атанасиј, св. Василиј и св. Јован Крстител. Дека овие фрески
биле дело на Муфтински потврдува идентичната икона на Стефан
Дечански во црквата Св. Петка во Руѓинце, каде што се потпишал
зографот. За ликот на Стефан Дечански, Муфтински се инспирирал од
Ѓорѓи Зографски, кој истата фреска ја насликал на јужниот ѕид во наосот
на црквата Вознесение Христово во Рлевци, Велешко (1927).8
Во слободно време сликал дела со сцени од секојдневниот живот,
како и сцени од христијанската религија, на сликарски платна. Иако се
занимавал со ликовна дејност, многу малку ги презентирал делата на
групни и самостојни изложби. Во периодот пред Втората светска војна,
неговите дела биле изложувани во трговскиот дуќан на татко му, што не се
смета за презентирање. За време на неговиот живот организирал само една
самостојна изложба во 1960 година, и тоа во салата на поранешниот
ресторан “Палас” во центарот на градот Куманово.
За Трајко Муфтински може да се каже дека е еден од основоположнците на современото сликарство и иницијатор за формирање на
Друштвото на ликовните уметници во Куманово заедно со Кирил Караџа
(1900 - 1973). Со формирањето на официјалната ликовна група на
уметници “Кумановци” во 1956 годи-на, Муфтински често пати учествувал
на нивните состаноци и се дружел со други помлади уметници. Првите
кумановски уметници имале завршено средно уметничко училиште,
педагошка ликовна академија, а повеќето од нив завршиле ликовни академии кај познати реномирани професори во Скопје, Белград и Загреб. Тука
треба да се споменат имињата на: Трајче Јанчевски (1928 - 2015), Војо
Пантиќ (р. 1928), Јосиф Трајковски - Ќуп (1929 - 2000), Бранислав Перчинковски (р. 1931 - 2017), Драгутин Аврамовски - Гуте (1931 - 1986),
Димитар Манасиевски - Мите (р. 1932), Драган Паневски - Дракче (1933 1985), Момчило Петровски - Моцо (1936 - 2014), Верољуб Станковиќ Бубцо (1936 - 1967), првиот директор и Велимир Ковачевски (1936 - 2010),
вториот директор на Музејот во Куманово, Тане Атанасовски - Гарски
8
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(1938 - 2006) и др. И покрај тешките и материјални услови од недостиг на
изложбен простор, по 1958 година групните и самостојните изложби биле
презентирани во салата за читалиште на Градската библиотека “Тане
Георгиевски”, во салата на поранешниот ресторан “Палас”, во кафеаната
“Авала” - клубска просторија на ФЗЦ ”Металец”, во салата на Градскиот
шах - клуб, и др.9
Во периодот пред, и по Втората светска војна,
Муфтински изработил над двесте ликовни дела, од кои стотина се подарени на Музејот во Куманово, кои се депонирани во ликовната збирка на
Уметничката галерија. Делата се насликани во техниката масло на платно,
со различни жанрови, со теми од секојдневниот живот, и со световна,
религиозна тематика. Збирката поседува и скици за иконостаси изработени
на хартија. Две ликовни дела поседува Националната галерија во Скопје и
тоа: Портрет на маж (татко му), масло на картон, и Св. Богородица со
Христос, масло на платно. Во Куманово, Муфтински творел интензивно од
1920 до 1938 година, како и во периодот од 1950 до 1960 година. Сликал
пејзажи со градски, селски и приморски мотиви, мртва природа, вазни со
цвеќе, птици во кафез, борба на бик со волк и портрети (мајка му, жена со
палета и др.). Во пејзажите се чувствуваат слободни потези како во
импресионизмот, за разлика од портретното сликарство каде доаѓа до
израз графичкиот реализам во обликувањето на ликот. Освен на обичните
луѓе, сликал портрети и на високи српски црковни и кралски
достоинственици, во завис-ност од нарачките на тогашната власт (св. Сава
Српски, св. Арсениј, цар Душан, крал Стефан Дечански, крал Милутин,
кнез Лазар и др.) и портрети на одделни светители и светителки (св. Ѓорѓи,
св. Богородица, св. Параскева, св. Никола Чудотворец, Исус Христос, св.
Јован Крстител, архангел Михаил и др.), сцени од Големите празници
(Благовести, Раѓање, Сретение, Крштевање, Преображение, Распетие,
Воскресение, Вознесение, итн.) и Христовите страдања (Тајна вечера,
Оплакување Христово и др.). Мошне омилена и честа тема му се сцените
со Св. Тројство и Тајна вечера.
Следејќи ја иконографијата на Муфтински во црквите од околината
на Куманово, слободно може да се каже дека во созда-вањето на неговите
ликовни дела црпел инспирација од фреско-живописот на двата најзначајни византиски споменици во Кума-новско од ЏИВ век: Св. Ѓорѓи во
Старо Нагоричино и манастирската црква Успение на св. Богородица во
Матејче (манастир Матејче). Во тој поглед, голема заслуга имаат и најпознатите зографи од Преродбата во Македонија, кои твореле во тоа време,
Димитар Андонов - Папрадишки (1859 - 1954) и Ѓорѓи Зографски (1871 1945) од Велес, а со кои Трајко Муфтински имал директни или индиректни
контакти, бидејќи и двајцата твореле и во Куманово, Кратово и Врање.
9
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Можно е со Ѓорѓи Зографски да соработувал и во Белград кој творел таму,
каде Муфтински имал свое сликарско ателје, а во ликовната колекција на
Муфтински се застапени дела со религиозна тематика токму од Андонов,
нашиот последен зограф од Преродбата и прв современ сликар во Македонија. Очевидно е дека Муфтински го следел и се иснспирирал од неговото
творештво.
Во секој случај, Трајко Муфтински, првиот кумановски зограф,
творечкиот максимум го постигнал во периодот меѓу двете светски војни
или Преоден период, кога Македонија била во границите на Кралството на
СХС (1918 - 1929) и Кралството Југославија (1929 - 1941).10 Па така, и
иконографските нарачки доаѓале од високите српски црковни и кралски
достоинственици.
Трајко Муфтински е сè уште недоволно познат во македонската
јавност и заслужува да го добие своето место во науката, и како зограф од
Преоден период, и како современ сликар во поствоениот социјалистички
период, како еден од втемелувчите на современото македонско сликарство,
по стапките на неговиот претходник, Димитар Андонов. Дотолку повеќе,
што токму годинава чествуваме 55 години од неговата смрт (1963 - 2018).

10
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ПРИЛОГ СО ФОТОГРАФИИ

Трајко Муфтински (892 – 1963)

Воведение на Богородица, патронска
икона, манастир Карпино

Иконостас, Св. Петка во Руѓинце
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Стефан Дечански и св. Ѓорѓи, Св. Петка во Руѓинце

Св. Петка, престолна икона, Св.
Петка во Пезово
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Иконостас, Св. Никола во Рамно

Св. Троица, иконостас, Св. Никола во Рамно
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Исус Христос Вседржител, престолна
икона, Рамно

Иконостас, Св. Петка во Табановце

Тајна вечера, празнична икона, Св. Ѓорѓи во Куманово
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Иконостас, Св. Ѓорѓи Победоносец во Пелинце

Иконостас, Св. Никола во Облавце

ЗБОРНИК НА ТРУДОВИ БР.21

189

НУ ЗАВОД И МУЗЕЈ БИТОЛА

Борба на бик со волк

Селски мотив
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Композиција

Огниште
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Птица во кафез

ИКОНОПИСНО ТВОРЕШТВО
ФРЕСКО - СЛИКАРСТВО
СОВРЕМЕНИ ЛИКОВНИ ДЕЛА
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РЕЗИМЕ
Трајко Муфтински (1892 – 1963) е првиот иконописец од Куманово, и е еден од
зачетниците на современото сликарство во Куманово од 1956 година. Тој не е
многу познат и славен во областа на историја на уметноста. Тој создавал во
периодот меѓу двете светски војни но и после Втора светска војна. Неговото
творештво го сочинуваат дела со религиозни и секуларни теми, како и мотиви од
секојдневниот живот (рурални мотиви, пејсажи, мотиви од живеењето, портрети).
Сепак неговата главна преокупација е сликање на икони и цели иконостаси, а
понекаде иако ретко, сликање на фрески во црквите со теми од христијанството.
Најголемиот број на икони и иконостаси кои тој ги насликал се наоѓаат во
селските цркви во околината на Куманово насликани во период од 1920 до 1940.
Целосен иконостас изработил за црквите Св. Петка во Руѓинце (1921 г.), Св
Никола во Рамно (1925/27), Св Петка во Табановце (1933/34), Св. Ѓоргија
победоносец во Пелинце (1936/38), Св Никола во Облавце (1937), манастирот Св.
Илија во Орашец (1936/38), Св. Ѓоргија во Куманово (1933/34), насликал неколку
икони во манастирот Карпино во Сув Орев (1920), Св Петка во Пезово (1920/21)
и Св Спас во Романовце (1938/39). Единствениот поголем негов ангажман бил
сликањето на фреските во манастирот Св. Ѓоргија во Белјаковце во 1937 година.
Зад себе оставил близу стотина дела сликани како масло на платно, од кои
најголемиот дел се со религиозни мотиви. Денес тие се поместени во уметничката
збирка во музејот на Куманово. Покрај во Куманово бил ангажиран за сликање
во регионот на Белград и Врање. Воден од желбата да биде меѓу своите
сограѓани, затоа што во Белград се чувствувал секогаш како странец, тој ја
организирал својата прва изложба во 1960 година во Куманово.
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Slavica KRSTIKJ11
TRAJKO MUFTINSKI THE FRIST ICON PAINTER AND PAINTER
Regarding 55 years of his death (1963 – 2018)
Summary: Trajko Muftinski (1892 – 1963), is the first icon painter from Kumanovo,
and one of the originators of contemporary painting in Kumanovo in 1956. He is not
well known and not very famous in the area of science in history of art. He creates in
the period between the World Wars and after the Second World War. His creativity
counts pieces with religious and secular themes, as well as from everyday life (rural
motifs, landscapes, still life, portraits ect). Still his major preoccupation is painting
icons and whole iconostasis, and somewhere although rarely, fresco paintings in
churches with themes from Christianity. The most icons and iconostasis he made were
for rural churches in Kumanovo area, between 1920 and 1940. Whole iconostasis were
made for St. Petka in Rugjince (1921), St. Nicolas in Ramno (1925/27), St. Petka in
Tabanovce (1933/34), St. George the Victorious in Pelince (1936/38), St. Nicolas in
Oblavce (1937), St. Elijah monastery in Orashec (1936/38), St. George in Kumanovo
(1933/34), few icons for Karpino Monastery in Suv Orah (1920). St. Petka in Pezovo
(1920/21), and St. Saviour in Romanovce (1938/39). The only bigger engagement was
for fresco painting in St. George Monastery in Beljakovce, in the year 1937. Around a
hundred pieces, painted in oil on canvas technique, most of them with religious themes.
Today they are in art museum collection in Kumanovo. Besides in Kumanovo, he was
engaged in Belgrade and Vranje area. With the desire to be among his fellow citizens,
because he was always outlandish in Belgrade, he organized his first and only
exhibition in Kumanovo in 1960.

11

councilor - historian of art N.I.Museum – Kumanovo

ЗБОРНИК НА ТРУДОВИ БР.21

194

