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ИЗЛОЖБА НА СТЕФА    

Творечкиот оп-
ус на ре но ми-
раниот ма ке-

донски уметник гос-
подинот Стефан Ха-
џи Николов прет ста-
вува симбиоза на ге-

нијален континуитет и ква-
литет во македонската умет-
ност. Како ретко кој Хаџи 
Николов мошне успешно ја 

Во уметничкото портфолио на господинот Сте фан 
Хаџи Николов се евидентирани бројни при-
знанија и престижни награди од областа на 
уметноста, при што се потврдува неговото тво-
рештво и му се оддава должното при зна ние.

маѓепсува публиката, која со 
особено задоволство и во-
оду    шевеност ја прифаќа се-
ко  ја негова нова ликовна кре-
ација. На 15 март скопската 
публика повторно имаше 
можност да ги види делата 
на овој неповторлив гениј. 
Изложбата насловена како 
"Пејсажи на душата" (Land-
scapes of the soul), беше сво-
евидно футуристичко пату-
вање низ убавините на при-
родата и сè она што прет-
ставува нејзина оставнина. 
Хаџи Николов креира умет-

ност која допрва ќе се бе ле-
жи во историските читанки 
по уметност. 

Графичкото студио при 
Музејот на град Скопје беше 

пре тесно да ги собере сите 
доб ронамерни посетители, 
кои присуствуваа на промо-
ци ја та на ова несекојдневно 
до жи вување.



    ЕМОЦИОНАЛЕН ПРИСТАП
  Н ХАЏИ НИКОЛОВ
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Во однос на импресиите 
од изложбата, господинот Ха-
џи Николов истакна:

"Во духот на скромноста и 
непристрасноста ќе се оби-
дам да ја дефинирам и мојата 
последна изложба. Почестен 
сум што сите посетители беа 
пријатно изненадени од пре-
зентираните дела. Општ впе-
чаток е дека оваа из лож ба ја 
оквалификуваа како мое нај-
добро тематско претста ву ва-
ње. Севкупниот коментар мо-
же да се сведе на тоа дека со 
оваа изложба сум се над ми-
нал и себе си, иако лично 
сметам дека тоа што сум го 
направил е резултат на еден 
континуитет и на преданата 
љубов кон уметноста. Задо-
волен сум од посетеноста, од 
комуникацијата со печа тени-
те и со електронските ме-
диуми, и се надевам дека во 

иднина моето творештво ќе 
биде предмет на интерес и 
на сеопшто задоволство".  

"Пејсажи на душата" не е 
случаен избор на Стефан Ха-
џи Николов. Самото имену-
вање на изложбата говори за 
еден посуптилен и емоци о-
нален пристап кон сè она 
што претставува природата 
и нејзината убавина во ду-
шата на уметникот. Темат ска-
та организација на из лож ба-
та беше осмислена како сли-
ки на масло во помала ди-
мензија. 

"Изложбата отсликува спе-
цифични пејсажи, кои не се 
насликани во ориги нал ната 
првенствена импресија на 
човечкото око. Тие отста пу-
ваат од класичната фор ма ци-
ја, што значи дека се доло ве-
ни во поинаков фор мат. Тие 
се насликани така како што 

јас ги доживував во мојата 
потсвест и душа. Не случајно 
изложбата ја име нував како 
"Пејсажи на ду шата". За мене 
оваа изложба претставуваше 
можност да ги пренесам им-
пресиите и чувствата повр-
зани со при родата", вели гос-
подинот Ха џи Николов. 

Во уметничкото портфо-
лио на господинот Стефан 
Хаџи Николов се евиден ти-
рани бројни признанија и 
престижни награди од об-
ласта на уметноста, при што 
се потврдува неговото тво-
рештво и му се оддава дол ж-
ното признание. Ќе набро-
име некои од нив: наградата 
"Климент Охридски" во 1987 
година, наградата "Вангел Ко-
џоман" во 1994 година, спе-
цијалната награда од Бу гар-
ската национална асоци ја-
ција, статуата "Златен фе но-
мен" (Golden pheno me non), 

како и најновото при знание 
наградата "Констан тин Ма-
зев" освоена на из лож бата 
"Слики во мал формат". 

Неговата уметничка пре-
зентација во Македонија и 
ши рум светот се протега на 
период од дваесеттина го-
дини, и ги опфаќа следниве 
дестинации: Скопје, Штип, 
Ох   рид, Струмица, Нови Сад, 
Љубљана, Софија, Лондон, 
Париз, Анкара итн. Воедно 
тој учествувал на повеќе 
групни изложби, како во зем-
јава така и во странство.  

Следните проекти кои мо-
жат да се очекуваат од гос-
подинот Хаџи Николов се 
гостувањата во Гевгелија, Со-
фија, Ниш и во Белград, со по-
веќе извадоци од неговото 
творештво, со значаен ак-
цент на фигуративното сли-
карство кое тој го негува со 
посебен пиетет. 


