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Пишува: Милева ЛАЗОВА

Во Националната гале-
рија во просторот на 
Чифте амам беше отво-

рена голема изложба, пос ве-
тена на последниот маке дон-
ски зограф и првиот совре-
мен сликар Димитар Андо-
нов Папрадишки (1859-1954). 
Изложбата содржи седум де-
сет ликовни дела (икони и 
масла), а презентиран е и не-
говиот сликарски прибор. 

Организатор на оваа ре-
троспективна изложба е Сла-
вица Алексоска, виш кус тос 
во Националната гале рија. Неј-
зиниот стручен те к ст, заедно 
со освртот на д-р Владимир 
Величковски се те ориските 
поткрепи во ката логот, кој 

Рецензентите велат дека повод за оваа изложба 
не мора да биде формалното одбележување 
на годишнината од неговата смрт, туку 
напротив таа е резултат на долги и темелни 
истражувања и ретроспективно пренесува-
ње на неговото плодно дело.

По карактеристиките на долгиот животен пат и 
на творештвото, Папрадишки се доживува 
како историска и митска фигура.

содржи голем број илус тра-
ции, од живописот, иконо-
писното творештво, сликар-
ските теми со кои се зани ма-
вал авторот во дол го годиш-
ниот живот. 

ЗНАЧЕЊЕ

Изложбата е компонирана 
од познати и од непознати 
дела на Папрадишки, позај-
мени од јавни објекти, цркви 
и музеи, како и од приватни 
колекции, пред сè, од чле-
новите на семејството. Нај-
големиот дел од иконите на 
Папрадишки, проценети на 
високи суми, се наоѓаат во 
манастирот "Св. Јоаким Осо-
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говски", а дел има и во црк-
вата "Св. Димитрија" во Скоп-
је. Покрај определениот број 
ликовни дела од пред вес-
никот на модерното маке-
донско сликарство, зачувани 
се и неговиот прибор за ра-
бота, како и сликарскиот при-
бор кој прв пат се изложува 
во јавноста, откривајќи ни 
еден понепознат детал, а тоа 
е дека уметникот сам ги из-
работувал своите четки од 
влакна на верверичка. Дела-
та на Папрадишки се хете-
рогени и еклектични по стил-
ските карактеристики, како 
и по остварените вредности. 
Во штафелајното сликарство 
тој во манир на наивен или 
примитивен реализам, не-
гувал разни теми: граѓански 
портрети, пејзажи и фигу ра-
тивни композиции со на род-
ни и историски теми. Покрај 
нивната документирана и 
историска вредност, тие во 
еден дел се најава на модер-
ната уметност во Македонија. 

   НИОТ МАКЕДОНСКИ ЗОГРАФ ПАПРАДИШКИ

кедонска уметност, имаат не-
говите остварувања во об-
ласта на портретниот и пеј-
зажниот вид, отворајќи го по-
главието на употребата на 
фотографијата како работна 
предлошка, како и фигура-
тив ните композиции со фол-
клорни и историски теми 
кои, исто така, имаат своја 
еволуција во современата 
македонска уметност. 

ВЛИЈАНИЕ

 Димитар Андонов од ве-
лешкото село Папрадиште е 
за бележан како последниот 
зограф и првиот втемелувач 
на современото македонско 
ликовно творештво. На 24 -
годишна возраст тој се запи-
шал на Художествената ико-
нографска школа во Киев, 
која успешно ја завршил. На 
иницијатива на професорите 
се запишал на московската 
академија, кога ја насликал 
иконата Вознесение Хрис-

семејството и никогаш потоа 
не го продолжил студи ра-
њето во Москва. На поче-
токот на XIX век Папрадишки 
ги прифатил западните стру-
ења и почнал со сигурност 
да влијае врз ликовните слу-
чувања во Македонија. 

"Папрадишки успеал да 
внесе новини во сликар с-
твото во периодот кога ли-
ковната уметност во Маке-
донија покажувала сериозни 
знаци на опаѓање и пре за-
ситеност од еднолични пов-
торувања", пишуваат Алексо-
ска и Величковски. 

Неговиот талент, работа, 
школувањето надвор од зем-
јата, придонеле Андонов да 
прерасне во сликар со мо-
дернистички тенденции. По-
крај иконите и фреските тој 

сликал и портрети, исто рис-
ки настани, етно-мотиви, пеј-
зажи. Папрадишки оства ру-
вал разновидни релации со 
сликарите Лазар Личе но ски, 
Никола Мартиноски, То мо 
Вла димирски, Вангел Ко џо-
ман, Василие Цицо По по виќ, 
но до крај останал до следен 
на своите сфаќања и сли кар-
ски пристап. 

Последните денови од сво -
јот живот, покрај сли ка њето, 
Димитар Андонов Па пра диш-
ки му ги посветил и на раз-
мислувањето за живо тот и за 
смртта. Тие разми слу ва ња уме-
ел да ги оформи во убави афо-
ризми: "Смртта не е пре ки ну-
вање на сè. Смрт  та е само 
едно повле кување на снагата 
од при ро дата. Духот останува 
ако по стоел". 

ЛИКОВНО ТВОРЕШТВО
Одлуката на Папрадишки па-
ралелно со создадените ико-
ни и фрески да слика про-
фани теми, има историско 
значење. Особено значење, 
како најава на модерната ма-

МЕНОТО МАКЕДОНСКО

тово, за која добил награда 
од 1.000 рубљи, сребрен ме-
дал и редовна стипендија. 
Но, поради познатиот грабеж 
во Папрадиште, се вратил 
дома за да му помогне на 


