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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 нас-
ледство, 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 кул-
турните 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 тру-
дови 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 
 

 
Енгин Насух 

 

 в.д.Директор 

 
д – р  Мери Стојанова 
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Владо ЃОРЕСКИ 
 

ГАЛЕРИЈАТА НА СОВЕРЕМЕНАТА ЛИКОВНА 
УМЕТНОСТ ИЛИ  КРАТКА ИСТОРИЈА НА БИТОЛСКОТО 
СЛИКАРСТВО - ПРВ ДЕЛ НУ ЗАВОД И МУЗЕЈ – БИТОЛА 

 
Апстракт: Со отвoрањето на Галеријата на современата уметност во НУ 

Завод и музеј - Битола, се создаде можност - транспарентно, хронолошки и 

систематично да биде претставена современата ликовна уметност во 

Македонија, со посебен акцент врз историјата на современата ликовна 

уметност во Битола. Ова е своевидна мала антологија на ликовните случу-

вања во Битола или визуелен предговор на идната галерија или музеј на 

историјата на современата ликовна уметност во Битола, исклучително 

важна во разоткривањето на севкупната творечка кристализација во 

Македонија, и многу пошироко. 

 

Клучни зборови: современа ликовна уметност, историја на сликарството во 

Битола, галерија 

 
Галеријата на современата ликовна уметност во НУ Завод и музеј - 

Битола е еден помал дел од големиот творечки тестамент, педантно и со 
голема љубов и посветеност архивиран уште од средината на дваесеттиот век. 
Тоа е време, кога во градот постоеше ликовната галерија „Моша Пијаде“, во 
самиот негов центар, институција која беше средиште не само на ликовните 
творци, ликовното создавањетуку и на севкупниот интелектуален живот. 

Тоа е време во кое тогашната држава, Југославија, имаше посебен 
однос кон сите форми на цивилизациското креативно изразување. 

Преку назначените комисии и фондови, редовно и речиси без 
исклучок беа откупувани ликовни дела од сите поважни ликовни 
изложби,особено од оние со национален предзнак.Сите дела беа сместувани 
во трезорот на галеријата како сериозен влог и сведоштво за големината и 
неповторливоста на едно време. 

Со интеграцијата на Уметничката галерија „Моша Пијаде“ во Заводот 
и музеј, праксата да бидат откупувани дела продолжипреку посебни 
општински фондовии, следејќи ги поважните актуелни, афирмативни 
изложби. Така, во неколку децении беа собрани, откупени скоро 800 дела со 
кои беше зачувана историјата и вистината на феноменот наречен битолско 
ликовно творештво,опфаќајќи ги скоро сите автори од ова поднебје, а 
неизоставајќи ги поважните творци од македонскиот и југословенскиот 
ликовен простор. 

По осамостојувањето на Македонија,по промената на политичкиот 
систем, оваа пракса,овој своевиден граѓански идеализам сосема замре, 
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оставајќи го речиси потполно празен историјатот на творечките моменти во 
градот. 

Денес, со отворањето на Галеријата за современата ликовна уметност 
која е со дела од фондот на оваа институција, можеби ќе ја обновиме 
носталгијата за вистинското создавање, можеби ќе ја потврдиме големината, 
важноста на некогашните вистински творци, а можеби ќе ја обновиме 
благородната, исклучително важната пракса, да се откупуваат ликовните дела 
во редовна историска хронологија. Така, ќе  им докажеме на идните 
генерации дека откупувањето не е материјалистичка стихијност, туку верба 
во вистинското творештво кое ќе нè спасува секогаш од сите зла , чувајќи ја 
нашата вистинска верба и вистински чувства на мостот каде што постојано се 
среќаваат минатото, сегашноста и иднината секогаш во една единствена 
точка, наречена граѓанска свест и човекољубљивост. 

Оваа мала галерија е, всушност, визуелен предговор за идната 
поопсежна и покомплексна галерија - музеј на современото сликарство во 
Битола. Творечки, сликарски, ликовен феномен, чие значење не е само 
темелот, суштината, исклучителноста на македонското сликарство туку е 
своевиден ектракт на духовните проблесоци во балкански размери, и 
пошироко. 

Ако ништо друго, оваа галерија сместена во просториите на НУ Завод 
и музеј - Битола, е дефинитивна ревизија на македонското сликарство, 
докажувајќи и покажувајќи дека тоа суштествува многу поодамна отколку 
што досега официјално низ повеќе книги беше сервирано како дефинитивна и 
непроменлива вистина. 

Ова е почеток на една спиритуална авантура која ќе разоткрива многу 
скриени, закопани, тргнати, игнорирани вистини. Ова е мал остров во којшто 
времето и просторот суштествуваат обратнопропорционално од севкупното 
човеково прагматично „реално“, минливо сфаќање на животот и неговите 
траги кои се губат како трагите на сенките во пустинската олуја на животот и 
ништото. Можеби? 

Во она што е зададеност како „физички“ простор, единствено се 
настојуваше да се следи одредена „хронологија“ која започнува со најстарата 
генерација и завршува со некои претставници на средната ликовна генерација 
на Битола ( исклучувајќи ги антологиските дела на низа истакнати 
македонски автори).Ова е само никулец, почеток на една посеопфатна и 
поопсежна генеологија и родословие на сликарскиот бескрај на Битола. 
Останува надежта, дека во иднина, ќе има можности севкупноста и 
хоризонтот на овој единствен творечи чин којшто и понатаму трае да биде 
собран, претставен и извлечен од „заборавот“ во еден галериски универзум 
наречен - битолската ликовна уметност. Можеби? 
Историјата на современата ликовна уметност во Битола опстојува повеќе од 
еден век. 

Тоа е бурна историја,  недоволно проучена,  исполнета со многу 
изненадувања  кои можеби допрва ќе се откриваат.  
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Тоа е историја на афирмација,  на потенцирање,  на исклучителна 
верба, идеализам и размислување за креативниот дел од животот како еден од 
суштинските во опстојувањето на Вистинскиот Човек. 

Речиси, константно се откриваат факти  дека современата ликовна 
уметност во Македонија започнува,  се оформува во Битола, и тоа од крајот 
на деветнаесеттиот век  ( Александар Ѓаконов, Коста Шкодреану,  Владимир 
Бециќ којшто во Првата светска војна – во време на потполна деструкција,  
уништување,  трагедии,  ја носи естетиката, европската ликовна визура за 
животот погледната или оформена во Минхенската академија,  како 
контрапункт на сè што се случува.  Во ова време на војна, тој ја отвора првата 
самостојна изложба во Македонија, токму во Битола - само неколку години 
по првата самостојна изложба отворена во Љубљана од Ивана Кобилца – 
нешто што е референца, главен репер од кој Словенците и словенечката 
ликовна јавност секогаш ја пишуваат азбуката на нивната современа 
уметност).  Тука е и Коста Шкодреану  со сиот свој италијанско – ренесансен 
багаж донесен како тестамент за идната уметност...Гамлиел Гастон со првите 
графики...итн. 

Веднаш по  Втората светска војна,  благодарение на бројните темели,  
ликовната уметност во Битола станува еден од главните сегменти на 
кретивното, творечкото живеење:  1958г., се отвора Уметничка галерија како 
самостојна институција со изложбени активности, потоа,  директно 
преземани од Белград, Загреб, Рим... францускиот импресионизам, старата 
кинеска уметност,  германскиот експресионизам,  Светската изложба на 
уметничка фотографија – директно преземена од Белград итн.  

Ликовната уметност во Битола од дваесеттиот век е своевиден 
феномен чиј радиус е посеопфатен од овдешниве простори на Македонија, и 
пошироко. 

Друштвото е формирано со благородна идеја, визија и верба во 
обединување, хармонизирање и постојана присутност на ликовниот говор во 
животот на овој град, и пошироко. Неговите активности во организирањето 
на традиционалните обединувачки изложби се само еден од сегментите на 
овој постулат.  Друштвото ги следи,  ги архивира  ги поттикнува бројните 
активности,  изложби,  исклучително богатата ликовна продукција.  

Тоа е време кога веќе поголем дел од битолското граѓанство не само 
што е бројно туку е и заинтересирано присутно како публика на изложбите, 
тоа е време кога тоа исто граѓанство започнува да откупува слики од 
авторите,  не како материјален или престижен мотив, инспиративно време 
кога се разговара, се дискутира, полемизира, се формираат симпатизери на 
еден или друг сликарски израз. Луѓето ги препознаваат стиловите на 
уметниците, разговараат за нив, редовно ги следат сите настани и активности 
во кои најчесто е вклучен организацискиот и идеен ангажман на ДЛУБ.  Се 
јавува критичко – есеистичка мисла.  Битолските медиуми редовно 
ослободуваат поголем простор за ликовниот живот. Скопје со своите главни 
републички медиумски гласила, редовно ги акцентира сите ликовно – 
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творечки збиднувања во градов.  Се печатат каталози,  се организираат 
изложби во Скопје,  Белград,  Загреб, Епинал, во тогашните збратимени 
градови, /сликарството?/присутно е насекаде низ институции,  фабрики... 

По Втората светска војна, всушност, Битола, речиси веднаш, по првите 
повоени години се одделува како значаен културен центар во пошироки 
хоризонти. 

Тоа не е само во ликовната уметност: литературата, книжевноста, 
издаваштвото, музиката, театарот...Кон седумдесеттите години на 
дваесеттиот век, по сугестија на Белград, Битола станува културен центар на 
Македонија, наспроти Скопје кое е општествено - политички, економски 
центар. 

Благодарение на ова залагање и концепт, во Битола се отвора во овој 
период вториот Универзитет, тетатарот станува релевантен со театарските 
центри во Југославија, книжевноста добива универзален и значаен контекст ( 
цела плејада на писатели од Битола, предводени од Владимир Костов), 
создадена е првата македонска опера, делува симфониски оркестар, 
издаваштвото има значаен балкански интензитет, се формира единственото 
југословенско триенале на современата графика, единствениот фестивал на 
филмската камера „Браќа Манаки“, библиотека која со својот богат и редок 
книжевен фонд е меѓу најзначајните институции од овој вид, итн.итн. 

Сè до деведесеттите години, Битола се претвора во светло острово кое 
го озрачува југословенското и европското духовно, творечко милје. 

Денес градот е исправен  пред сериозна дилема,  резигнација,  мисла:  
дали е ова само носталгично сеќавање на оставените тестаменти? Дали сево 
ова може да биде поттик за повторното заживување - оживување на 
творечкото и културното постоење?  Дали културата на овој град ќе го  гледа 
светлото на минатото, исправено пред нејасната визура на иднината:  се 
помалубројната публика, се помалубројните изложби, отсуството или 
фрагментарноста во информирањето, отсуството на разговори, откупи,  дали 
елементарниот егзистенцијализам завладеа како епидемија со потполна 
рамнодушност кон творештвото, креативноста??? 

Во оваа епидемија на брзина, апатија, рамнодушност, 
незаинтересираност, присутна речиси насекаде во светот, создавањето е 
заменето со надворешна форма која покрај трговскиот цинизам, снобизам, 
лажен елитизам сè поблиску ги носи масите кон повторното заживување на 
Златното теле. 

Денес, Битола е исправена пред  хамлетовската пресвртници на 
битисувањето  во „нашето“ време– дали е можно институционално 
хуманистичко обновување на човечката благородна индивидуална 
кретативност,  дали е возможно основниот постхуманистички постулат – „сè 
што може да се купи е вредно“ да се замени со сè што е од човечкото срце и 
благороден сон е вредно. 

Дали севкупните и се поретки случувања, размислувања, сеќавања, 
рекапитулации, визии ќе поминат, како и речиси сите други од овој вид - 
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колку што изнесува еднодневната еклиптика на сонцето, кое се помалку 
вистински сакаме да го гледаме? 
Сепак, Битола е место на духовно - творечко постоење, изразување, 
искажување; сеизмичките амплитуди на неговото пројавување низ времето, 
се само доказ за неговата безвременост, можеби и и оваа агонија е сепак еден 
од  знаците покрај патот, знаците на  движењето кон бескрајот на човечкиот 
дух, колку и поосамен бил, колку и поредок, аскетски, скриен, навидум 
невидлив? 
 
Фрагменти 

Александар Ѓаконов е првиот модерен сликар во Македонија, којшто 
се образувал во Виена, прифаќајќи ги убавината, елеганцијата и градскиот 
стил на живеење како главен мотив во неговото ликовно изразување. 

Изложени се два цртежи изработени во техника молив: портрет на 
постар маж и портрет на девојка. 

Изработени  со фина чиста линија и безброј нежни валери и тонски 
градации како своевиден ламент на виенскиот нежен допир врз битолската 
средина од крајот на деветнаесеттиот век, време на верби, романтизам, 
поетика и мисла за светлината на човечкото лице и ведрината во 
девојчинските погледи. Нереално време, кое опстојува во соништата и во 
поезијата на осамените поети - времето на убавата епоха или манирите на 
лесностијата на постоењето наречена бидермаер. Тоа се почетните 
проблесоци на македонското сликарство, тоа се почетоците на една надеж 
испишана со сликата на нежноста, а преобразена во тивките звуци пророчки 
звуци на пијаното, меланхолични пред бројните апокалипси кои доаѓаат. 
Последниот сон на граѓанската класа. 

Александар Лепавцов - немирен ахасверски скитник, кој низ 
лавиринтите на Европа ги сонуваше импресионистичките траги на 
битолскиот пејзаж, кој се разлеваат како магловито, носталгично сеќавање на 
дождот, на светлината пред залез на тајната која потонува во несигурното 
треперење на „Еврејскиот сокак“ , дневнично забележано во 1937 година, 
предворје на уште една војна и бесмислено страдање. 

Пецо Видимче - најтаинствениот битолски сликар. Никој не ги 
растолкувал неговите колористички арабески, композиции кои се сосема 
лични дневници на неговата визија кон чудното сеќавање за сите талози врз 
sидовите, домовите, лицата, улиците на еден град којшто е создаден од 
поетските сентенци на некој залутан француски поет, изгубен во безбројните 
смртници/умирачки на војната која ќе ги раскопа сите сеништа на градот 
којшто го сонуваше бидермаерот како минливата младост на девојката што 
никогаш и никој нема да ја најде. 

Борислав Траиковски - Навидум слободното, ослободеното  
сликарство, во раскошните потези исполнети со длабоки колористички траги 
згуснати како праматеријата на нова галаксија, внесува еден севкупен 
симболичен систем меѓусебно поврзан во своевидна метафизичка филозофија 
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и рефлексивна реминисценција низ која е наведена севкупната  генеологија 
на животот, претставена низ длабоки внатрешни чувства како ликовен 
метроном на бескрајот.Кристализацијата на мислата и доживувањата на 
делата на Траиковски, низ времето, се повеќе ја докажуваат неговата 
присутност во значајните ликовни центри од Париз до Битола, без никаква 
дилема, без никаква задршка. 

Јован Димовски - импресионист, не по вокација туку по опстојување, 
по ликовно живеење, по слеаност со сите имиња на светлината и сите нијанси 
на колористичката оркестрација, распространета и во есенцијата на 
суштествувањето која е поврзана и во чиста хармонија со вербата и ликовната 
молитва. Неговото живеење во Белград ,само беше уште поголема присутност 
во Битола. 

Менде Ивановски - разновиден, а единствен во енергичноста, 
истражувањето, пребарувањето, откопувањето, во непрекинатиот 
контрапункт на шареноликиот омнибус којшто кружеше по сите литературни 
траги, слоевито наталожени од неговото детство до крикот и летот на птицата 
- распнат и растегнат како едно големо вознесение и преобразба на човечката 
тежина во слободен лет составен од цврстината и нераскинливоста на 
цртачката линија , создадена од праисконот на човековото изгрејсонце. 

Перо Спироски - човекот којшто човечкото фигуративно присуство 
го замени со неговото хармонично, просветлено, чисто постоење во неговото 
вистинско и единствено алтер его - пејзажот, природата. Секоја негова слика 
е дневникот на сликарот регистриран со сите неповторливи, безбројни 
промени, пулсирања, пројавувања на големиот потоп на постојаното  враќање 
кон домот, кон величенствената незаменлива природа којашто, всушност, е 
само лицето на Земјата - тажно, драматично, ведро, силно, полетно, 
расцветано, замрзнато во студот на своите претчувства. 

Стојан Апчевски - еден од најзначајните апстрактни експресионисти 
во пространствата на ликовното создавање, многу пошироко од Македонија. 
Никогаш не бил вистински вреднуван, никогаш неговото сликарство, толку 
смело, енергично и сосема неконвенционално не било препрочитано така 
како што заслужувало. Времињата на човековата минливост се менуваат 
според ритамот на брзите сончеви разминувања, но делата на човекот 
остануваат во јадрото на сончевата светлина како влог во заедничкото 
создавање на светлината и топлината која е вечното кружење на животот, 
осветлен од вечното извирање на творечката титанска светлина. 

Илија Кочовски - постојано ја бара девствената светлина на 
прапочетокот, светлината од која е создадена најфината, најрафинираната 
колористичка суштина од која сè започнува ,па дури и минливиот живот. 

Сликар на беспрекорни композициски структури на изгреви и залези 
кои се своевидна симболика на постоењето, сеизмографски регистрирано низ 
краткотрајноста на мигот во кој е содржана целата вонвременост на трепетот 
и чистотата на праисконот. 
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Борислав Талевски - исто така, никогаш недоволно и невистински 
протолкуван автор. Неговите социјални мотиви, искрени до болка, 
драматични, тешки, сурови, диленсовски, продираат во простори непознати 
за македонското сликарство кое избегнувајќи ја актуелноста и проклетството 
на елементарниот животен егзистенцијализам, бегаат во ликовни баркароли 
на вечната радост и расположба подалеку од сè. 

Во низа од поголеми асоцијативни пејзажи, слободно ја напушта 
баналноста на „реалистичкиот“ банализам. 

Александар Цане Јанкуловски - неговот о долго отсуство и творечко 
присуство во Загреб, само го докажуваше и покажуваше неговиот извонрден 
творечки талент ко што од Роден, па сè до античките траги во мермерите од 
неговиот роден град го најавуваа далбокото доживување на човечкиот лик 
трагичен во севкупното постоење, но драматичен во силата  на енергијата да 
се издржи во целокупната мускулатура на ликот како чиста и единствена 
површина на болката и радоста. Секој портерт , секоја скулптура кај него 
зборува за карактери кои носат одредена гама на поетиката и аналитиката на 
Достоевски. Вајарството на Александар е континуитет на скулпторската 
традиција од Виа Егнација до Мирогој како доказ дека ништо што се 
појавило на овој свет и било допрено од мислата на создателот, не завршило 
во ништо. 

Димитар Кочевски - Мичо  - ја игра сликарската полонеза особено на 
женската поетика - засонувана, проsирна, левитирачка, поезија на сите 
соништа. Сон на секоја љубовна фатаморгана, чипка низ која продираат 
витменовите грстови на треви кои треперат како што трепери пролетта 
уплашена од утрешниот ден- непредвидлив, раскошен или драматично 
променет во студенилото и мразните  траги кои траат онолку колку што трае 
летот на жената - жената пеперутка. 

Поетика која најчесто е изразена во циклуси слични на збирки нежна, 
суптилна поезија. 

 
Свето Манев - барајќи ги сите метаморфози и светлосни 

контрапункти во згрченото, притеснато, заробено човеково тело, низ крик го 
преобликува крикот во сликарска увертира која се распростира низ  патеката 
на редефинирањето, во кое тој корпус на егзистенцијалент трагичен безизлез 
се открива новата светлина од која ќе биде преобликувано новото тело - 
проѕирно, нимбус кој ќе му пркоси на смртта, како на последното 
пристаниште во кое непотребно залутувале сите цивилизации. 

Цртеж доведен до перфекцијата на оргеевското довикување во 
пеколот. 

Панде Петровски - со богатиот и најразновиден опус, изведен во 
речиси сите графички техники, создаде своевиден сопствен галериски музеј 
како своевидна ликовна и мотивска хроника на ликовните збиднувања во 
Битола, повеќе од половина век. 
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Димче Николов - откривајќи ја Љубљана ги откри таинствените 
духовни трансверзали што ја поврзуваат со Битола, и низ магиските светло 
сенки на Тиволи, всушност, ја откри севкупната квантност на непостоењето 
на далечините, на математичката перспектива, барајќи ги сите линии и 
нијанси на темното и светлото, ја откри севкупната олимписка боженственост 
на графиката која ја распространи низ светот како нова митологија од која 
повторно и повторно се раѓа светот и сите слики на неговото постоење низ 
сите времиња. Неговото присуство е низ сите графички центри на светот како 
доказ за неслучајноста на ликовниот пат и универзалноста, актуелноста, 
значењето на тивкото, скриено, повлечено, замислено, често заборавено 
битолско сликарство чие траење е во директна и нераскинлива поврзаност со 
траењето на градот - ликовната, книжевната, музичката Битола. 
 
Забелешка - текстот е основа од која треба во многу поширок обем да се 
разгледаат, проучат, постават, анализираат и да се испишат комплетните 
хронологии на случувањата во битолското сликарство кое трае скоро 150 
години. 

Галеријата за современата ликовна уметност е само мал повод, еден од 
бројните темели. 

Битолскиот ликовен феномен треба севкупно да се обработи во 
пообемен материјал - монографија: Ранко Струмениковски, Георги 
Десановски, Ристо Димовски, Роберт Михајловски, Мустафа Асим, Благоја 
Ралефски, Зекман Ракиповски,Јанко Константинов, Боге Димовски и други се 
имињата на бројните автори кои ќе ја испишуваат идната историја и чии дела 
ќе бидат предмет и на презентација и на своевидна естетска дијалектика која 
е можеби заедно со литературата , театарот,  музиката,  најсветлата и 
најважната точка во овој град.  
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Александар Ѓаконов 
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     Александар Лепавцов          Пецо Видимче 
 
 
 

   
      Борислав Траиковски                             Јован Димовски 
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      Менде Ивановски                                                        Перо Спироски 
 
 
 
 
 

    
   Стојан Апчевски                                               Илија Кочовски 
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Борислав Талевски                                           Александар Цане Јанкуловски 

 
 
 
 
 
 

    
Димитар Кочевски – Мичо                          Свето Манев 
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Димче Николов 
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