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Триесетипетта самостојна 
изложба на реномираниот 
македонски уметник. 

Стефан Хаџи-Николов 
завршил Педагошка 
академија група Ликовно 
воспитување во 1975 
година во Скопје. Член е на 
ДЛУМ од 1984 година.

Македонскиот ликовен уметник 
Стефан Хаџи-Николов ги пре-
зен  тираше своите најнови дела 

во центарот за култура "Марко Це пен-
ков" во Прилеп. Тоа беше 35. по ред са-
мостојна изложба на реномираниот ма-
кедонски сликар, на која беа изложени 
дваесеттина дела од најновиот тво реч-
ки период на авторот. Станува збор за 
слики со фигуративна тематика, како и 
со апстрактни композиции, дела рабо-
тени последнава година. Ова е прво 
претставување на Хаџи-Николов во При -
леп, а досега уште од 1982 година са-
мостојно изложувал освен во маке дон-
ската метропола, и во Штип, Охрид, 
Струмица, Гевгелија, Кавадарци. Хаџи-

ИЗЛОЖБАИЗЛОЖБА

ПРЕТСТАВУВАЊЕ НА ПРЕТСТАВУВАЊЕ НА 
МАКЕДОНСКИОТ СЛИКАРМАКЕДОНСКИОТ СЛИКАР  
СТЕФАН ХАЏИ-НИКОЛОВ ВО ПРИЛЕПСТЕФАН ХАЏИ-НИКОЛОВ ВО ПРИЛЕП

НОВИ СЛИКИ СО НОВИ СЛИКИ СО 
ФИГУРАТИВНА ТЕМАТИКА И ФИГУРАТИВНА ТЕМАТИКА И 
АПСТРАКТНИ КОМПОЗИЦИИАПСТРАКТНИ КОМПОЗИЦИИ

Николов може слободно 
да се пофали и со са мо-
стојни изложби надвор од 
Македонија - Нови Сад, 
Љубљана, Солун, Софија, 
Лондон, Албена, Варна, Па-
риз, Анкара, Истанбул...

Учествувал на повеќе од 
100 групни изложби во зе-
мјата и надвор од неа. 

Учесник е на повеќе 
меѓународни ликовни ко-
лонии. Од 2002 до 2006 го-
дина учествувал на Саемот 
на уметност "Импресија" 
во Пловдив-Бугарија како 
единствен претставник од 
Република Македонија. До-
битник е на повеќе на гра-
ди - откупна награда "Климент 
Охридски", специјална награда 
за сликарство на Авторската аген-
ција на Македонија, награда на 
галеријата "Лабин", награда "Ван-
гел Коџоман" и награда од љу-
бителите на ликовната уметност, 

специјална награда на Бугар ска та 
национална асоцијација "Феномени" - 
статуетка "Златен феномен", награда 
"Константин Мазев", признание од Опш-
тина Кисела Вода по повод 50-го диш-
нина од постоењето на Општината и 
награда на меѓународната ликовна ко-
лонија во Залаегерзег од Унгарија. 


