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Пишува: Милева ЛАЗОВА

"Во тишината 
на оваа 
мрачнотија, се 
раѓа силниот 
крик, те љубам 
посилно од сè 
моја страдалнице, 
бесмртна и вечна, 
моја Македонија

твој брат Љубе, 
Хаг '07"

ВРВНА ЕСТЕТИКА СОЗДАДЕНА 
ОД ЉУБЕ БОШКОСКИ И 
ЈОХАН ТАРЧУЛОВСКИЈОХАН ТАРЧУЛОВСКИ

"ДА СЕ БИДЕ МАКЕДОНЕЦ" "ДА СЕ БИДЕ МАКЕДОНЕЦ" 
И ВО ДОБРО И ВО ЗЛОИ ВО ДОБРО И ВО ЗЛО

Посвета која Љубе Бошкоски, 
ексминистер за внатрешни 
работи, ја напишал за сопругата на 
една од керамичките чинии:
"На мојата Вики. Јас заспивам. Јас 
заспивам со очи полни птици и 
сонувам една градина драга. Но, 
штом твоите очи се далеку од 
моиве, јас заспивам со очи полни 
со солзи и мојот сон се вика тага. 
Затвор, Хаг '06 Брат Љубе". 

Во Културно-информативниот цен-
тар во Скопје беше отворена не се-
којдневна изложба. Автори на изло-

жените дела се Љубе Бошкоски и Јохан 
Тарчуловски, кои веќе неколку години се 
наоѓаат во затворот "Шевенинген" во Хаг. 
На отворањето актерот Петар Темел ков-
ски презентираше извадоци од монодра-
мата "Да се биде Македонец", а за умет-
ничките димензии на делата говореше 
сликарот Милош Коџоман. 

Времето минато во тој затворен прос-
тор и двајцата го исполнувале и сè уште 

го исполнуваат создавајќи преубави дела, 
на кои неизбежни се и многуте посвети и 
пораки до нивните најблиски, но и до 
нивната Македонија. Изложени се 23 де-
ла-слики, масла на платно и керамички 
предмети, од кои може да се види дека и 
двајцата поседуваат креативен и умет-
нички дух. Бошкоски има насликано плат-
на како реплики на познати слики од 
Мартиновски, Ван Гог, Модилјани. Исто 
така, има и повеќе платна со религиозни 
теми, со Исус, други светци, Богородица 
и еден автопортрет. Познавачите на умет-

носта велат дека особено се успеш-
ни мажот и жената "Стојан" и "Сто-
јаница", изработени во керамика. 
Тие две фигури, велат теорети ча-
рите, се одделуваат по врвната ес-
тетика, за човек без особено ис кус-
тво во дизајнирањето на керами-
ката.

Бошкоски и Тарчуловски имаат 
изработено чинии, украсни пред-
мети, сувенири, натписи со знакот 
на ВМРО, со имињата на нивните 
деца, украсни вазни, пеперутки. На 
некои од чиниите од Бошкоски се 
испишани псалми. 

Изложбата беше отворена сим-
бо лично на 28 јануари, кога почна 
одбраната на Бошкоски и на Тарчу-
ловски во Хашкиот трибунал. 

Во КИЦ се поставени 
слики, масла на платно 
и керамички предмети, 
изработени во Хаг од 
Љубе Бошкоски и од 
Јохан Тарчуловски.


