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О СТВАРАЛАШТВУ НИКОЛЕ МАРТИНОСКОГ

Сажетак. У овом раду разматра се стваралаштво Николе Мартиноског али
се помињу и уља с којима шира јавност није упозната. Народни музеј у Нишу чува две
слике: Туркињу и Циганчицу, док платно Џанам III чини саставни део приватне ко-
лекције Мирјане Ђукнић из Ниша.

Никола Мартиноски рођен је 1903. године у Крушеву, у старој угледној ма-
кедонској породици. Основну школу и гимназију завршио је у Скопљу, а Школу ле-
пих уметности у Букурешту. Од краја 1927. до краја 1928, боравио је на усавршавању
у Паризу. У сложеној, уметничкој клими Париза, Мартиноски је нашао узоре у дели-
ма неких од најзначајнијих представника Париске школе. 

У стваралаштву Мартиноског, по повратку из Париза у Скопље, видљив је
снажан утицај Сутина. Узнемирену и драматичну уметност овог сликара Мартиноски
комбинује у својој свести са делима других уметника, Пикаса, Сезана, Модиљанија…
У Македонији је Мартиноски спонтано нашао мотиве за своје сликарство у сиротињ-
ским призорима скопских циганских махала, у јавним крчмама и крчмама Скопља и
Солуна. Сликао је актове, портрете, мртву природу, пејзаже… Посебно место у њего-
вом стваралаштву заузимају теме: Мајка са дететом, Дојиља, Циганка и Свадба.

Слике Николе Мартиноског налазе се у музејима и галеријама широм бив-
ше Југославије, али и бројним приватним збиркама на том простору. 

Никола Мартиноски, утемељивач савремене македонске уметности, умро
је 7. фебруара 1973. у Скопљу. 

Кључне речи: Никола Мартиноски, Крушево, Скопље, Букурешт, Школа
лепих уметности, Париз, експресионизам, акт, портрет, мртва природа, пејзаж.
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ПОРЕКЛО, ЖИВОТ, ШКОЛОВАЊЕ

Никола Мартиноски започео је свој животни пут у једном од најсложе-
нијих периода у историји Македоније. То је време Илинденског устанка који
је подигнут 2. августа 1903. године. Пет векова сурово тлачен од стране Ото-
манске империје, македонски народ је дигао устанак, у намери да скине окове
ропства. Устанак је био најбоље организован и спроведен у крушевском крају.
Устаници су напали турске снаге у Крушеву тог 2. августа 1903. године, и већ
следећег дана у потпуности ослободиле град. 

У Крушеву је била формирана Република, захваљујући идеологу и орга-
низатору устанка, социјалисти Николи Кареву (1877−1905). 

Турска војска, додатно ојачана, под командом Бахтијар-паше, опколила
је Крушево са 20 000 војника. Наспрам ове до зуба наоружане војске стајало је
1200 храбрих устаника, који су бранили своје животе и животе својих најбли-
жих. Борбе за Крушево почеле су 12. августа. Том приликом потпуно је уни-
штено 201 насељено место, изгорелo је 12 400 кућа (међу њима и кућа Косте
Мартина, оца Николе Мартиноског), 70 836 лица остало је без крова над гла-
вом, више од 30 000 људи је побегло, 8 816 лица је убијено.2 Иако је трајала
веома кратко, Крушевска Република је имала велики значај за национално-
ослободилачки покрет у Македонији, посебно због својих „дубоких демо-
кратских принципа”.3

Родитељи Николе Мартиноског, отац Коста Мартин и мајка Анушка
(или Нушка) из фамилије Геро, били су родом из Крушева. Отац Мартин је
био угледни грађанин Крушева, а једно време, непосредно пре избијања
Илинденског устанка, радио је у фабрици штофова у Каиру. Када је Мартину
један од двојице браће, Рафаил, умро у Румунији, где је имао велико имање у
месту Алмажел, близу Турн Северина, други брат Николае, позвао је Косту
Мартина да заједнички управљају имањем. Коста Мартин је прихватио позив
и остао у Румунији, са малим прекидима, 21 годину. Породица је за то време
живела у Крушеву. У време трајања Илинденског устанка, Коста Мартин је
био у Румунији, а породица Мартин је успела да побегне из своје куће пре него
што је она запаљена, и склонила се у кућу породице Борјаровци. Ту, неколико
дана по угушењу устанка, 18. августа родио се један од четири синова Косте
Мартина, Никола.4 Неколико дана по рођењу сина, у Крушево је стигао из Ру-

2 Историја на македонскиот народ, Скопје 1972, стр. 192.
3 Историја на македонскиот народ 2, Скопје 1971.
4 Што се датума рођења тиче, Никола Мартиноски у својим документима и аутобиогра-

фији помиње 15. август 1903. године. У изјави коју је дао Јелени Мацан-Чукић, Борису Пет-
ковском, и његовим сестрама, произилази да је тачан датум рођења, ипак, 18. август 1903. Ни-
кола Мартиноски је имао три брата и четири сестре, од којих су после Првог светског рата ос-
тале само Емилија и Шундика, и брат Стерија.
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муније и његов отац. Две године након Илинденског устанка, породица Мар-
тин вратила се у своју обновљену кућу, у центру Крушева. Ту су остали све до
1908. године, када су се преселили у Скопље.

У међувремену, Коста Мартин је и даље радио са својим братом на
имању Алмажел, које је доносило браћи добит од око 2000 дуката годишње.5

Док је био жив Коста Мартин, до краја Првог светског рата, његова по-
родица је живела богато и у благостању. Поред куће у Крушеву, стари Мартин
је купио и три куће у Битољу и неколико у Скопљу. Свако Мартиново дете је
добило кућу за живот, а Мартин је за себе задржао кућу, два хотела и неколико
дућана. У једној од тих кућа у Скопљу, оној која се налазила у близини бившег
позоришта, на левој обали Вардара, Никола Мартиноски је живео од усељења
пре Првог светског рата до 1955. године. 

Године 1914, Скопље је имало око 40 000 житеља. Поред најбројнијег
македонског живља, имало је и 450 влашких породица из Крушева, које су по-
бегле отуда након Илинденског устанка. Турско и албанско становништво,
исто тако, било је бројно, а било је много Рома, и нешто Јевреја.6 Тих година
град Скопље је израстао у значајан привредни и културни центар Македоније,
мада је још увек био типична турска, балканска касаба. Град је у то време
имао и румунску основну школу, у коју се 1910. године уписао и Никола Мар-
тиноски (тада се још увек презивао Мартин). У школи се настава одвијала на
румунском језику а уџбеници су допремани из Румуније. Наставу је финанси-
рала румунска држава, а школу су новчано помагали и трговци Власи из
Скопља. Знања стечена у овој школи била су доста скромна. Поред румунског
језика, учио се турски као обавезан предмет, и ликовно образовање. Тих годи-
на (1910−1915), код Мартиноског се родила љубав према цртању. Када је за-
вршио пети разред румунске школе Мартиноски се 1915. године уписао у срп-
ску школу, где је морао да поново учи четврти разред.7

Два балканска рата од 1912. и 1913. године донела су нова искушења ма-
кедонском народу. Од октобра 1912. до октобра 1915. године, Скопље је оку-
пирала српска војска, а од октобра 1915, град је био окупиран од стране бугар-
ске војске. Тако је било све до касне јесени 1918. године. У тим околностима
Никола Мартиноски је био принуђен да промени школу: овога пута уписао је
бугарску основну школу, коју је завршио заједно са два разреда ниже гимна-
зије.

5 На имању је радио велики број сеоских породица, а велику кућу опслуживало је десе-
так слугу. Никола је са навршених шест година, први пут, са оцем посетио имање. Коста Мар-
тин успева да сачува ту имовину све до пред крај Првог светског рата.

6 Јован Хаџи-Васиљевић, Скопље и његова околина, Београд 1930.
7 На основу изјаве Панчета Димитрова из Скопља, школског друга Мартиноског, они су

од 1912. до 1915. ишли у српску основну школу. Школовање су започели као ученици трећег
разреда.
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Године 1918. и 1919. Мартиноски је похађао српску гимназију, где завр-
шава само три разреда. У школи му је цртање предавао Христифор Црнило-
вић, угледни наставник гимназије. Стиче се утисак да Црниловић није уочио
таленат Мартиноског и ниским оценама је вредновао његове радове. Некако у
то време, 1918, Мартиноски је почео да посећује малу радионицу последњег
македонског зографа Димитрија Андонова-Папрадишког (1859−1954). Не-
што касније Мартиноском се придружио и Томо Владимирски (1904−1971),
један од првих колега Мартиноског, у тој првој, најстаријој генерацији маке-
донских сликара. Обојица су савладавали занат, више „крали”, а мање учили.
Никола Мартиноски је брзо „апсорбовао” знања која је поседовао њихов „пе-
дагог”, како би имао више времена за своју другу страст − фудбал.8

Породица Мартиноски након завршетка Првог светског рата нашла се у
врло тешкој финансијској ситуацији. Смрћу Косте Мартина 1919. године,
стање се још више погоршало. Па ипак, породица је услишила жељу Николе
Мартиноског и послала га на школовање у Букурешт. Млади Мартиноски је,
наводно, већ 1919. дошао у Букурешт да би приватно полагао испите у гимна-
зији, што би му омогућило да лакше упише букурештанску Школу лепих
уметности. Млађани Никола Мартиноски је био примљен у Школу и без тог
услова, имајући у виду благонаклон однос румунске власти према Власима из
Македоније. 

Школа лепих уметности у Букурешту основана 1864, четири године на-
кон оснивања исте такве школе у Јашију, била је, и у време доласка Николе
Мартиноског у Букурешт, бастион академизма.9 У јесен 1920. године, Буку-
решт је био преплављен студентским штрајковима. Незадовољни студенти
тражили су да се Школа лепих уметности реформише. Мартиноски је већ на
почетку свог боравка у Букурешту одлазио на курсеве тзв. Слободне акаде-
мије.10 Ова установа имала је специфичан карактер – била је нека врста реак-
ције на академизмом оковани наставни план и програм у Школи лепих умет-
ности. Слободна академија, чија се школарина плаћала, имала је професоре
који су допуштали својим студентима много већу слободу у раду. 

8 На основу онога што је Мартиноски изјавио за публикацију 50 година фудбала у Ма-
кедонији, Јубиларно издање поводом прославе педесетогодишњице од оснивања ФСЈ и првих
клубова у Македонији, Скопље 1969, он је био голман тадашњег „Скопског спортског клуба” и
„Вардара”. То је било још 1918. године. Такав закључак произилази и из усменог саопштења
Николе Булатовића, једног од првих скопских фудбалера.

Панче Димитров и Ганчо Хаџикостов, играли су фудбал са Мартиноским још у време
Првог светског рата. Никола Мартиноски је потом играо фудбал у Румунији за екипу „Трико-
лор”, у Паризу за екипу „Ред-стар”, и једно краће време по повратку из Париза у Скопље.

9 Каменко М. Марковић, Траг генија − Константин Бранкуши, „Ситопринтплус”
Ниш, 2010, стр. 80.

10 Слободну академију у Букурешту основали су 1918. године сликари Жан Стеријади
(1880−1956), Георге Петреску (1873−1932) и Артур Верона (1868−1946).
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Школовање у Школи лепих уметности у Букурешту, Никола Мартино-
ски је почео 1920. године.11 Школу је похађао седам година. Први део, тако-
звани основни курс, трајао је четири године, а специјални курс − три године.
На почетку свог школовања Мартиноски је био редован у настави. Током прве
школске године (1920/21) похађао је само предавања из домена скулптуре.
Скулптуру му је предавао славни Димитрие Паћуреа (1873−1932), пре појаве
Константина Бранкушија (1876−1957) најзначајнији румунски скулптор,12 а
цртеж Фредерик Сторк (на крају године није био оцењен из ових предмета).
У наредној (1921/22) Мартиноски је похађао наставу из области декоративне
уметности, вероватно код Цецилије Кутеску-Сторк (1879−1969), историју
уметности и естетику код А. Цигара-Самуркаша, анатомију код професора
Медицинског факултета др Ф. Рајнера, перспективу код Д. Анастасиуа, скулп-
туру код Д. Паћуреа и цртеж код Ф. Сторка. Незадовољан начином на који се
настава одвијала, Мартиноски је често одсуствовао са предавања у другој на-
ставној години. Наставу током школске 1923/1924. Мартиноски је савладао
оценом добар. Специјални курс који је похађао од 1924. до 1927. године, довео
је Мартиноског у додир са најистакнутијим румунским сликарима. Од 1924.
до краја 1926. године, сликарство му је предавао директор Школе, Георги Де-
метреску-Миреа (1852−1934),13 а у последњој наставној години 1926/1927,
Камил Ресу (1880−1962),14 који ће нешто касније постати и директор Школе. 

Три професора у Школи лепих уметности у Букурешту − Димитрие Па-
ћуреа, Георги Миреа и Камил Ресу, пресудно су утицали, сваки на свој начин,
на професионално формирање Николе Мартиноског.15

11 У каталозима Школе, почев од 1920. године, налази се име Николе Мартиноског, нај-
чешће записано као Николае Мартинеану.

12 Скулптор чија је уметност веома блиска Бурделовој. Дела: Химера, Химера простора
Национални музеј уметности, Букурешт, Див, Парк Слободе, Букурешт.

13 Сикар који је једно време боравио у Паризу, чије је сликарство благотворно утицало
на њега. Миреа је сликао пејзаже, историјске и алегоријске композиције, људе из народа, зва-
ничнике и историјске личности. Ти радови су вешто насликани, у духу идеализованог реали-
зма. Погледати: Vasilie Dragut, Dan Grigorescu,Vasile Florea, Marin Mihalache, La peinture
roumaine en images, Bucureşti 1971.

14 Уметник је сликао сцене из живота румунског сељака, портрете и пејзаже. Боравак у
Паризу утицао је да његов колорит постане звучнији, сочнији и богатији. Студентима је дозво-
љавао, у односу на друге професоре, много већу слободу у раду.

15 Током 1926, Мартиноски је насликао Портрет Румунског циганина (Ђорђи Настев,
Скопље), Портрет Ене Корнеа (Е. Корнеа, Букурешт) и Главу детета (породица Мартино-
ски, Скопље). То су брижљиво моделовани портрети на којима су зналачки истакнуте битне
физичке карактеристике модела и њихова психологија, под утицајем Георги Мирее. Наредне,
1927. године, Мартиноски је насликао два женска акта: Стамболску ружу и Женски акт у
природној величини, под утицајем Камила Ресуа. Стамболска ружа, акт који приказује младо
и нежно женско тело, насликан је монденски, са пуно детаља (турбан на глави, дуга цигара у
чибуку, ноншалантна поза, безбрижно пребачена драперија преко бедара). Много боље је на-
сликан Женски акт у природној величини (др Берислав Берић, Нови Сад), рађен као диплом-
ски рад, а награђен првом наградом за сликарство у Школи лепих уметности у Букурешту, јуна 
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Kолико је снажан утицај на Николу Мартиноског оставио Димитрие Па-
ћуреа, види се и по томе што је Мартиноски по повртаку из Париза 1928. и сам
почео да се бави скулптуром. (Погледати: Jon Frunzetti, Paciurea, Bucureşti
1971.) 

Мартиноски у домену скулптуре није имао амбицију да прати савреме-
не тенденције у тој уметности; то су пре биле његове сликарске замисли пре-
нете у другу врсту материјала.

Школа лепих уметности у Букурешту, тачније поједини њени професо-
ри, пре свих Камил Ресу, чинили су напоре током друге деценије XX века да је
учине модернијом, али дух наставе и даље је био обележен ригидним академ-
ским реализмом. Камил Ресу је успео да се избори да најбољи студенти буду
награђени за свој труд. Тако је Никола Мартиноски, током последње године
школовања у Букурешту, стекао репутацију једног од најбољих студената. На
крају студија, јуна 1927. године добио је и прву награду за сликарство.16 На-
града се састојала од једномесечног летовања на Црном мору. Мартиноски се
одрекао те награде у корист свог колеге Чукуренкуа. Одбио је и понуду Ми-
нистарства културе и уметности да добије двогодишњу стипендију за наставак
школовања у Паризу, са обавезом да се након боравка у Паризу врати у Руму-
нију и прихвати румунско држављанство. 

По одласку из Букурешта Мартиноски је краће време боравио у Ско-
пљу, где се одмах укључио у уметнички живот града. Учествовао је на изло-
жби коју је организовао часопис „Јужни преглед”. Изложба је отворена 26. ок-
тобра 1927, и на њој су још учествовали Лазар Личеноски (1901−1964) и
Димитрие Аврамовски-Пандилов (1899−1963). 

Крајем 1927. Никола Мартиноски је отишао у уметничку престоницу
света. У Паризу је остао до краја 1928. године, и тај период у животу и ствара-
лаштву овог уметника имао је пресудну улогу. Када је Мартиноски крочио на
тле Париза, најзначајније фазе фовизама и кубизама већ су биле окончане, а
дах живота апстрактне уметности једва да се осећао у уметничком животу гра-
да. То је била деценија у којој се појавио Манифест надреализма (1924), који
је попримио обележја интернационалног покрета. Започети процес доласка
великог броја уметника у Париз, уочи Првог светског рата, настављен је још
снажнијим интензитетом по окончању рата. Под небом Париза, сањали су и
стварали своје уметничке светове Пикасо, Шагал, Сутин, Кислинг, Модиља-
ни, Бранкуши…

16 У Дирекцији Школе лепих уметности у Букурешту постоји уредно заведен документ
бр. 15 од 13. јуна 1927, који сведочи да је „Мартинеану Николае у потпуности окончао Школу
– специјални курс и да је био први на завршном конкурсу из секције сликарства”.

1927. Ови радови показују колико је Мартиноски напредовао током последње године школо-
вања у Румунији, под непосредним утицајем Камила Ресуа. Погледати: Rada Teodoru, Camil
Resu, Bucureşti 1962.
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У сложеној, уметничкој клими Париза, Мартиноски је нашао своје узо-
ре у делима неких од најзначајнијих представника Париске школе. Један од
њих био је и Хаим Сутин (1894−1943), син сиромашног кројача из Смиловича
близу Минска, који је стигао у Париз 1911. године, после студија сликарства у
Вилну. Као и његов земљак Шагал, донео је космополитској париској школи
нову жицу изазвану снажним емотивним животом у јеврејском селу и визио-
нарску поезију која је израсла из фрустрације и сиромаштва. 

У стваралаштву Мартиноског по повратку из Париза у Скопље, видљив
је снажан утицај Сутина. Узнемирену и драматичну уметност Сутина, Марти-
носки комбинује у својој свести са делима других уметника: Пикаса, Сезана,
Модиљанија… Не треба занемарити ни утицај који је на стваралаштво Николе
Мартиноског, за време његовог боравка у Паризу, извршила Академија Ран-
сон, посебно професор Жорж Бисијер. 

Неколико месеци по његовом доласку у Скопље свет је био суочен са ве-
ликом економском кризом, која је снажно захватила и целу Југославију. Сва је
прилика да је нејака македонска привреда била најтеже погођена. Скопље које
је у то време било седиште Вардарске бановине, у чијем су саставу поред Вар-
дарске Македоније били и делови Јужне Србије и Косова, грцало је у сиро-
маштву. Прилике у Македонији додатно су се погоршале увођењем шестоја-
нуарске диктатуре 1929. године. Па ипак, трећа деценија ХХ века донела је
Македонији значајне резултате на пољу науке, културе и уметности.17

17 Године 1921. основан је Филозофски факултет у Скопљу, нешто касније Скопско на-
учно друштво и Историјски музеј (касније: Музеј Јужне Србије). На самом крају треће деце-
није, светлост дана угледало је и неколико часописа, међу којима и „Јужни преглед”. Што се
ликовног живота тиче, пре повратка Николе Мартиноског и Лазара Личеноског из Париза
крајем 1928, односно почетком 1929. године, он је био крајње ограничен и неорганизован. Јед-
на од ретких изложби у то време била је она хрватског сликара и графичара Томислава Криз-
мана (1882–1955), на Филозофском факултету 1924. Године 1929, основано је Друштво југо-
словенских уметника Вардарске бановине, а његови оснивачи били су Никола Мартиноски,
Михајло Шолев и први председник Никола Михајловић. Три године доцније, 1932, Друштву
југословенских уметника Вардарске бановине приступио је Сима Чемерикић (1906–1973), и
већ наредне године је излагао на VII изложби тог удружења у Скопљу. Све активности Дру-
штва југословенских уметника Вардарске бановине биле су везане за Скопље, у настојању да
од овог града начине центар уметности, који неће заостајати за другим „великим” градовима у
Југославији. Чланови Друштва нису били заинтересовани за сарадњу са уметницима из других
средина у Југославији. Таква гледишта није заступао Никола Мартиноски, те се он након про-
лећне изложбе Друштва 1932. године, на којој је учествовао у организацији „Јефимије”, једним
текстом жестоко обрушио на такву „политику” Друштва, сматрајући је штетном по Македо-
нију. Погледати: Угљеша Раичевиќ, Здружението на југословенските ликовни уметници на
Вардарската Бановина во Скопје, „Разгледи” 8–9, Скопје 1980.

Године 1929. основано је и Друштво пријатеља уметности „Јефимија”, састављено од
већег броја скопских интелектуалаца, међу којима су били професори Филозофског факултета
П. Слијепчевић, и Д. Недељковић, као и градоначелник Скопља Ј. Михајловић. „Јефимија” је
организовала бројне изложбе македонских уметника (Личеноског, Владимирског, Белогаског,
Коџомана и Кирила Караџе (1900–1973), али и уметника из других средина.



44 Зборник радова Филозофског факултета XLII (1)/2012

„Јефимија” је била устројена по угледу на београдско Друштво „Цвије-
та Зузорић”, и одиграла је веома значајну улогу у предратном стваралаштву
Николе Мартиноског. Своју активност започела је организовањем друге само-
сталне изложбе Николе Мартиноског, у пролеће 1930. године. У децембру
1930. „Јефимија” је успела да организује и прву изложбу групе „Облик” из
Београда. Изложба је имала посебно значење за Мартиноског, зато што је већ
идуће, 1931, као њен члан учествовао на изложби у Београду. У јануару 1931,
одржана је прослава десетогодишњице Филозофског факултета у Скопљу, у
склопу које је постављена и једна ликовна изложба на којој су учествовали
Мартиноски, Личеноски и Коџоман. Те исте године Никола Мартиноски је
приредио у Београду своју самосталну изложбу. Пре но што ће раскинути везе
са Друштвом ликовних уметника Вардарске бановине, Мартиноски је уче-
ствовао на њиховим изложбама 1931. (од 31. маја до 14. јуна) и 1932. године,
у организацији „Јефимије”. 

Захваљујући активностима „Јефимије”, Никола Мартиноски је успоста-
вио контакт са Томиславом Кризманом, и са њим заједно излагао, док је Лазар
Личеноски у Живојину Влајнићу (1908–1992), сликару из Београда – нашао
сродну душу. (Зближили су се током 1927. године, док су били на усаврша-
вању у Паризу.) Захваљујући том дружењу, Живоjин Влајнић је упознао пре-
деле Македоније, и сликајући их досегао зенит своје уметности. (Једна од ње-
гових најбољих слика јесте Околина Скопља.)

У оваквим условима Никола Мартиноски је започео своју каријеру
уметника, приредивши већ у фебруару 1929. своју прву самосталну изложбу.
Изложене слике најавиле су уметника са снажном стваралачком енергијом,
коју је скопска публика одмах препознала. (Мартиноски је продао само једну
слику, њу је купила његова сестра Шундика Шкодреану.)18

Многоструко и разноврсно стваралаштво Николе Мартиноског, не мо-
же се ни лако а ни једноставно класификовати. Па ипак, та класификација је
начињена и она изгледа овако: Први и Други скопски период, Ратни период,
Социјалистички реализам, Покушај обнове и Трагање за кoнтинуите-
том.19

18 Борис Петковски, Никола Мартиноски, Уметничка галерија – Скопје, Скопје, 1997.
19 Сваки од ових, доста широких временских интервала, подељен је на краћа раздобља,

да се што боље и дубље продре у суштину насталих радова. 
Први скопски период трајао је од 1929. до 1935. године, и подељен је на две целине:

Експресионистичку фазу (1929 −1932) и фазу Од експресионизма до реализма (1933−1935).
Други скопски период је трајао од 1936. до 1941. године, и подељен је, такође, на два дела: Лир-
ски реализам (1936 −1937), и Социјални реализам (1938–1941). Ратни период трајао је од 1941.
до 1944, и везан је за места у којима је уметник живео и стварао: Скопље (1941−1943), Круше-
во (1943−1944) и НОБ (1944). Социјалистички реализам обухватао је време од 1945. до 1950.
године. Покушај обнове трајао је од 1951. до 1961. године. 
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ПРВИ СКОПСКИ ПЕРИОД

Период од 1929. до 1933. године за Мартиноског је представљао значај-
ну прекретницу у његовој уметничкој оријентацији. Тада је он већ био форми-
ран као стваралац који је имао посебну улогу у македонској ликовној уметно-
сти, чиме је учињен одлучан покушај да прерасте ограничења која му је
наметало време и средина у којој је живео. Да би на стваралачки начин изра-
зио ову сложену ситуацију, Мартиноски је бирао најбоља решења. Формирана
у клими европског експресионизма, његова естетска свест асимиловала је не
само ликовни језик његових узора већ и све оно што је у њему било необично,
изазовно и болно. Карактеристични су у том смислу цртежи Мартиноског из
његовог париског периода, скицозно одређени немирном линијом која фикси-
ра гротескно-сатиричне облике, кроз које дефилује бизарни полусвет великих
метропола, оно што је у њима ласцивно, изазовно и несвакидашње. 

У Македонији је Мартиноски спонтано нашао еквивалент за ове мотиве
у сиротињским призорима скопских циганских махала, у сиромашним енте-
ријерима, у дну њене друштвене средине: у јавним крчмама и крчмама
Скопља и Солуна. Мартиноски је, као што то сведоче нека његова дела и кри-
тике његове уметности из тога времена,20 прихватио утицаје својих пријатеља
и поштовалаца: он је своју уметност, барем у извесном степену, настојао да
употреби као средство друштвене критике. Кроз карактеристична његова дела
из овог периода: Порок 1929, Госпо)ица Арети 1931, На дну 1931–1932, На
црвеном миндерлуку 1931−1932 (Народни музеј, Београд), Циганска слава
1933, У кавани 1936, као и у великом броју цртежа са сличним мотивима, про-

20 Душан Недељковић, Типичност јужносрбијанског омладинског сликарства, у
„Јужни преглед”, бр. 3, Скопље, 1931, уочава код Мартиноског „трагични безизлазни полет”,
„снажан стваралачки узлет и работничку критичност”; Душан Недељковић, Изложба Н. Мар-
тина, у „Политика, Београд”, 17. 2. 1929, истиче: „Оно што је посебно интересантно код овог
младог сликара је то што је он ослобођен традиционалних сликарских манира, потпуно савла-
дао технику импресионизма, кубизма и експресионизма и своје сликарске идеје остварује ин-
диферентно, импресионистички, кубистички, експресионистички или академски, доказујући
тиме да је техника мање битна, важна је сликарска визија и идеја.”; у часопису „Књижевник”,
бр. 6, Загреб, 1937, уочава се код Мартиноског „скоро класичан пример дисхармоније између
манира и сижеа. Социјални мотив биједе служи само као повод за… игру линија и боја”.

Хетерогену по много чему, ову деценију живота и рада уметника ваља поделити на не-
колико фаза: прва, (1951−1955), у којој је Мартиноски сликао мотиве из народног живота,
друга (1952−1961) у којој је сликао мотиве из свог родног Крушева, и трећа, Симболички
експресионизам (1952−1960), раздобље у којем се бавио цртежом, графиком, портретима,
фигуралним представама и мртвом природом. Посебно место међу овим темама заузимао је
мотив мајке и детета. 

Трагање за континуитетом је последња етапа у стваралаштву Николе Мартиноског а
трајала је од 1961. до 1973. године.
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влачи се уметниково непосредно интересовање за људско, за нека наличја
друштвеног живота.21

ДРУГИ СКОПСКИ ПЕРИОД

До 1936. године Никола Мартиноски је коначно формирао своју умет-
ничку личност. Његово стваралаштво је већ тада носило обележја која ће бити
карактеристична за један његов дужи временски период. С друге стране, у
стваралачком поступку Мартиноског, експресионизам је и даље био присутан
као основна унутрашња и формална оријентација. Међутим, она никада више
неће досегнути смелости, неконвенционалности и експресионистички обли-
ковану стратегију присутну у његовим делима до 1935. године. Са постепеним
ишчезавањем суштинских унутрашњих претпоставки за овакав начин ствара-
ња, Мартиноски се оријентисао према новим изражајним формама, што су се
лагано конституисале у њему као нова врста ликовне логике. Реч је о специ-
фичној врсти реализма, чији је развој био условљен новим естетским схва-
тањима уметника. 

Самостална изложба Николе Мартиноског у Скопљу, отворена 6. де-
цембра 1936, у Окружном уреду за осигурање радника (данашња Градска бол-
ница), показала је једног новог Николу Мартиноског.

Текстови написани поводом ове изложбе откривају димензије једне но-
ве стваралачке оријентације уметника. Та оријентација није „неочекивана”.
Али, постепено удаљавање од експресионистичке усмерености довеле су Мар-
тиноског, у естетском смислу, до једног пластично уздржанијег израза, али је
зато однос према мотиву постао дубљи. Пишући о изложби, Растко Пурић је
указао на то да је Мартиноски и на овој изложби (као и на оној одржаној
1935)22 и даље окренут социјалним темама и да настоји да их ликовно „тума-
чи”.

 … Сликарство Мартиноског поставља и решава не само чисто умет-
ничке, сликарске проблеме, већ и друштвене проблеме наше средине,
нашег живота, догађаје око нас, које ми једноставно не региструјемо и
поред којих пролазимо хладнокрвно. Страшна и жестока документар-
ност, где је драстичност избегнута захваљујући суптилном и префиње-
ном уметничком изразу…23

21 Борис Петковски, Социјална уметност у Македонији 1930−1950, у: „Југословенска
уметност XX века”, Музеј савремене уметности, Београд 1969, стр. 61−62.

22 Растко Пурић (Поводом изложбе г. Николе Мартиноског, „Вардар”, 5. 11. 1935) из-
носи податак да је изложбу за само неколико дана видело око 2000 људи, и да је уметник про-
дао 21 слику.

23 Растко Пурић, О Николи Мартиноском, Каталог, Скопље 1936, стр. 5.
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Франце Месеснел написао је рад, сагледавајући из угла интелектуалца
који од уметности тражи и њену социјалну функцију. Истовремено Месеснел
као историчар уметности види у стваралаштву Мартиноског и његов развојни
пут… У новим делима Мартиноског не постоји тежња за живописном, коло-
ристичком и фолклорном обрадом, док свесну деформацију на делима сматра
као „тежњу једног чисто идеалистичког настојања”. Ову фазу Мартиноског,
Месеснел је назвао експресионистичком, и она се одликује рафинираним ар-
тизмом. Мартиноски се, дакле, вратио на почетак, на „првобитно, чисто сли-
карско сликање”. Његов нов колористички напредак је „основно средство за
стварање нових, реалистичких и декоративних дела”.24

И Месеснел и Пурић констатују да се на изложби види нова оријента-
ција Мартиноског: ослобађање од утицаја Париске школе и тежња за ствара-
њем сликарства заснованог на продубљеном односу са средњовековном умет-
ношћу. Пурић још и додаје да се у оваквом приступу уметности Мартиноског
налазе зачеци једног чисто југословенског експресионистичког правца.25 Ова
„ватрена” изјава само показује колико је у Скопљу била значајна делатност
Николе Мартиноског. Љубомир М. Добричанин је забележио да Мартиноски
не одступа од неког изживелог академизма, већ постаје „сликар слободног из-
раза и погледа”. Обрађивао је мотиве који приказују тешку стварност „најси-
ромашнијих житеља Скопља”.26

Мали је број слика које могу са сигурношћу да се повежу са овом излож-
бом. Па ипак, два уља: Мустафина симпатија (др Мита Костић, Београд) и
Девојчица са петлом (Богиња Ристић, Београд), гравитирају ка том кругу. То
су дела која припадају једној врсти реалистичког сликарства, и која су опле-
мењена једном деликатном „лирском” интервенцијом, потеклом из дубине
уметникове душе. 

Међу изложеним сликама вероватно су биле и Друг Рамадан, Муста-
фа и Циганско девојче.27 Ови радови потврђују стилску оријентацију Марти-
носког оличену у слици Сакупљач угарака – која одише лирским реализмом.
То су рафинирано обрађени ликови, фино усаглашени са тежњама присутним
на сликама Друг Рамадан и Мустафа. 

То сликарство далеко је од сваке провинцијалности, европско у потпу-
ном смислу, а притом толико неафективно, лично, македонско. Дубоки значај

24 Франце Месеснел, Изложбе Николе Мартиноског, „Јужни преглед”, бр. 12, Скопље
1936, стр. 432–433.

25 Растко Пурић, О Николи Мартиноском, Каталог, Скопље 1936.
26 Љубомир М. Добричанин, Сликарска изложба г. Николе Мартиноског, „Правда”,

Београд, 18. 12. 1936, стр. 10.
27 Јован Поповски, „Буди свој, балкански…”, „Политика”, Београд, 31. 10. 1970. (Данас

се познати македонски сликар Мартиноски сећа свог професора Бисиера из Париза који му је
рекао: „Никола, гледај да будеш свој, балкански. То нам дај овде, то донеси из твоје домовине,
остави париске правце, остави француско сликарство…”).
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сликарства Николе Мартиноског код нас је и у томе, што је његов таленат
снажно мушки. У њему нема оне колебљивости нашег модерног сликарства,
што се мења при сваком повратку из Париза. У његовом сликарству нема не-
чег радосног, али у његовим бојама има нечег жарког. 

У њему нема оних сивих, хладних површина, по рецепту са Монмартра
који су разумљиви тамо, у вези са традицијама и у сплину засићености, а бе-
смислени овде, под нашим небом и сликарством без блиставе прошлости.28 

Слика Џанам III29 (Мирјана Ђукнић, Ниш), није сигнирана али је дати-
рана. Стилске карактеристике упућују на крај 1934. или почетак 1935. године.
Уметник је непогрешиво истакао битна својства модела и његову психологију.
Циганско девојче је насликано са мање рафинмана у односу на Џанам III – цр-
теж и моделовање је знатно тврђе. Слике Циганчица и Циганчица која седи,
имају све оне стилске карактеристике које их сврставају у дела настала на са-
мом крају 1937. године. Код ових слика главе насликаних ликова благо су из-
дужене, а физиономски детаљи су насликани са расним карактеристикама мо-
дела: крупне очи, црне извијене обрве, сензуалан нос и уста, све је то
уоквирено плетеницама црне дуге косе. Ова два лика изражавају дубоку ре-
зигнацију, ненаметљиву тугу и апатичност, која избија из њихових крхких те-
ла. Колорит је нешто суздржанији и указује на развојни пут Мартиноског, који
ће бити карактеристичан за његово стваралаштво из 1937. године. 

Народни музеј у Нишу чува две слике Николе Мартиноског: Циганчи-
цу30 и Туркињу31. Циганчица није датирана, али стилске одреднице указују да
је настала на самом крају његовог првог скопског периода (1929–1935). Екс-
пресија израза исказана на лицу, видљива је и у обради драперије, која је осли-
кана гушћим и звучнијим бојама. Ни Туркиња није датирана, али лирски реа-
лизам, обрада драперије и блага искошеност врата и главе иду у прилог
претпоставци да је настала током његовог другог скопског периода
(1936–1941), највероватније средином 1937. године.

Годину 1936. Никола Мартиноски је окончао заједничком изложбом са
Томиславом Кризманом у Загребу, и учешћем на Првој изложби независних
уметника у Београду, на којој је изложио једну темперу (чије име није позна-
то) и два цртежа: Човек са кавалом и Мајка са дететом. Критичар листа
„Време” закључио је: „Темпера Мартиноског је потпуно неразумљива. Ово
дело може да има субјективни значај за самог сликара, но не и за сликар-

28 Каменко М. Марковић, О делима македонских сликара у Нишу, у: „Патримониум.
мк”, бр. 10, Скопље, 2012, стр. 142.

29 Уље на платну, 33,7 x 48 cm, г. д.: N. S. Martinoski, лат. Платно никада није излагано.
30 Уље на картону, 65 x 46 cm, г. д.: N. S. Martinoski, лат. Поклон савета за просвету и

културу Н. Р. Србије 1951.
31 Уље на платну, 97 x 73,5 cm, г. л.: N. S. Martinoski, лат. Купљено од Видосаве Станко-

вић из Ниша, 1949. године.
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ство.”32 Но, важније од свега јесте то што је учешћем на овој изложби Марти-
носки показао колико силно жели да буде присутан у ликовном животу пред-
ратне Југославије.

Већ у јануару наредне године Мартиноски је приказао своје радове у
Скопљу. То су она дела која ће бити изложена заједно са радовима других чла-
нова групе „Облик”, на изложби у Солуну. 

На отварању изложбе Перо Слијепчевић, између осталог је нагласио да
све уметнике на изложби пре свега интересује колорит: „не социјална пробле-
матика, не некакав поетски штимунг, не етнографски фолклор”.33 

Друга заједничка изложба са Томиславом Кризманом одржана је 1937.
године у Урлиховом салону у Загребу. Мартиноски је у тој средини већ био
прихваћен као афирмисан уметник. Загребачке „Новости” су забележиле:

„Мартиноски обрађује социјалне теме, које га интересују са чисто сли-
карског становишта. Са Кризманом га везују пријатељски односи и сродне
идеје и уопште га не интересује политика.”34

РАТНИ ПЕРИОД

Током четири ратне године, од 1941. до 1944, стваралаштво Мартино-
ског одвијало се у веома сложеним условима. Време није погодовало откри-
вању нових стваралачких путева, али он је још претходних година своју есте-
тику усагласио са сложеном историјском епохом у којој је живео. И у
наредним годинама Мартиноски је следио усвојен реалистички језик, у којем
су извесне модулације само израз темперамента уметника, а не тежња за но-
вим настојањима; драматични и трагични ратни догађаји пресекли су свако
настојање Мартиноског за продубљивањем изражајних могућности своје
уметничке природе. У ратним годинама сликар је створио само неколико де-
сетина радова.

За време рата Никола Мартиноски је живео и стварао у Скопљу и Кру-
шеву, а једно краће време и као припадник народноослободилачке војске.
Стваралаштво Мартиноског у тим годинама, у Скопљу, у суштини је наставак
оне стилске оријентације изражене у делима насталим током 1939. и 1940. го-

32 М. Н. М. Изложба независних уметника у Београду, „Време”, 14.1.1937. Погледати
и: Р. Живановић, Карактеристичне и значајне појаве на првој изложби независних уметни-
ка. „Наша стварност”, 5–6, Београд, 1937. стр. 90–94. Вјекослав Ђетковић, Социјална умет-
ност у Србији измеFу два рата, Нови Сад 1991.

33 Перо Слијепчевић, Отварање изложбе „Облика”, Јужни Преглед I (Скопље), 1937,
стр. 34–37.

34 М. К., Скопски сликар Никола Мартиноски говори о себи и свом раду – сликар којега
гоне због уметничких фресака, „Новости”, 31. 4. 1937, стр. 8.
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дине. Из 1941. потиче један број цртежа начињених оловком, од којих је један
и датиран: Сирочићи (породица Мартиноски, Скопље). Рад је начињен танком
линијом у једном даху, док су фигуре и ликови дечака приказани на реалисти-
чан начин. Сличан овом раду је и други цртеж, Дете које седи, из сте колек-
ције. Неколико уља на платну: Омладинац (Галерија Н. Мартиноски, Круше-
во), Девојче у црвеном (Александар Гризо, Скопље), Глава девојке (Народна
и универзитетска библиотека, Скопље), ликовно су веома сродни са наведе-
ним цртежима. Из њих избија дубока резигнација, безнадежност и немогућ-
ност да се утиче на судбину. 

У фебруару 1942. године организована је у Скопљу „Прва општа изло-
жба уметника Македоније”. На њој је учествовало неколико македонских
уметника и један број бугарских сликара, које је бугарски окупатор послао за-
рад својих политичких циљева. Током 1942, Мартиноски је, са још једним
бројем македонских уметника, учествовао на XVI општој изложби у Софији.
Том приликом Мартиноски је изложио уље Жута блуза.35 За ову слику је на-
писано да је рађена са „модернистичким деформацијама”, а да њен аутор по-
седује снажан темперамент. Посебну вредност слици даје њен уравнотежени
колорит из којег исијава велика лепота.36 

Током 1943. године Мартиноски је насликао неколико портрета. Слика
Насмејано Циганче са цветом (др Стојан Боздов, Куманово) је варијанта
бројних мотива које је често обрађивао претходних година.

Специфичност Мартиноског током 1943. јесу портрети рађени по по-
руџбини. Међу тим уљима налазе се: Портрет Јосифа Христова (Вера Ни-
колић, Скопље) и Зица Боздова (др Стојан Боздов, Куманово). 

По одласку из Скопља у свој родни град Крушево (друга половина
1943), Мартиноски је створио неколико дела. Специфична атмосфера тога
времена, несигурност и нарушено здравље праћено психичким тегобама − ло-
ше су утицали на уметников рад. 

Радови који су настали у Крушеву, пре свега су портрети његових бли-
ских пријатеља, дела на којима Мартиноски наставља линију оних стремљења
виђеним на портретима насталих нешто раније, као што су на пример, Порт-
рет Зице Боздове37 и Портрет Јосифа Христова. Дечји ликови на сликама
Портрет Перо Нича и Портрет Дика Ките, настали крајем 1943. и 1944. го-
дине, рутинска су остварења. У Крушеву су насликана и платна Сиромашна и
Сељанче (Данче Хаџилега, Крушево), урађена на сентиментално-лирски на-
чин. Из 1944. године потиче уље на платну Циганчетов портрет (Народни
музеј, Битола), насликан у духу социјалног реализма. 

35 Оригинал није сачуван.
36 Стефанъ Митровъ, XVI опща художествена изложба. Литературенъ гласъ, София

1942, стр. 578.
37 Власништво др Стојана Боздова (Куманово).
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Боравак у родном месту за Мартиноског је представљао важан период и
у животу и у његовом стваралаштву, без обзира на мали број насликаних ра-
дова. Сликар је дочекао и ослобођење Крушева (у септембру 1944). Нешто ка-
сније, одговарајући на позив Главног штаба Народноослободилачке војске,
Мариноски је најпре у Прилепу, а потом у Скопљу, ушао у нов период свога
стварања, повезан са новим задацима и новим темама у том узбудљивом вре-
мену. 

Још у Крушеву Мартиноски је почео да се припрема за ново време које
долази, и као човек и као стваралац. У суштини, прва његова дела са новом
тематиком повезана су са Народноослободилачком борбом у Југославији.
Спреман да прихвати изазове новог доба, Мартиноски је насликао на основу
фотографије Портрет маршала Тита, који је изгубљен,38 и Портрет пар-
тизана.39 Овај портрет може се сматрати прототипом и за друге радове који ће
настати у првој години по ослобођењу: чврсто саздано лице и глава. Паста
којом су сликани је танко нанета, потези су несливени, фактура је рељефна,
благо „узнемирена”, а моделација је постигнута градацијом основног тона. 

Почев од цртежа Борац (1944, Крушево), Мартиноски је створио низ ра-
дова у истој техници (оловка) где је приказао партизане, курире, курирке и
борце, нацртане у различитим позама и ситуацијама. Његови најбољи радови
у овом жанру рађени су по моделу, али и на основу задатака које је добијао од
Главног штаба из Прилепа. Цртежи Мартиноског начињени током 1944. годи-
не спадају међу најузбудљивије ликовне творевине ове врсте, настали на про-
стору тадашње Југославије. Такви су: Партизан (Историјски музеј СРМ,
Скопље), Курир (Историјски музеј СРМ, Скопље), Курирка (Историјски му-
зеј, СРМ, Скопље).

СОЦИЈАЛИСТИЧКИ РЕАЛИЗАМ

Поратно стваралаштво Мартиноског било је условљено историјским
околностима али и условима у којима је уметник живео и стварао. Та фаза у
стваралаштву Мартиноског трајала је од 1945. до 1950. године, и одиграла је
веома важну улогу у даљем стваралаштву овог уметника. Још од претходног
периода, од 1938. године наовамо, све изразитије се дала наслутити нека важна
промена у уметничком стваралаштву Мартиноског, док је он стварао уметност
која се одликовала личном варијантом реалистичког сликарства. 

38 То су потврдили сликареви рођаци Перо Нича и Ђорђи Хаџиленга. Погледати: Борис
Петковски, Никола Мартиноски, Уметничка галерија – Скопје, Скопје 1997, стр. 120.

39 Власништво Галерије Николе Мартиноског у Крушеву. На том цртежу је лик његовог
рођака Ђорђи Хаџиленге.
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Развитак социјалистичког реализма у Југославији у поратном периоду
био је условљен победом Револуције, стварањем нове државе, и блиских
државних, политичких и културних веза са СССР-ом. 

Социјалистички реализам, онако како се формирао у совјетској теорији
и пракси, тражио је од уметника висок степен унутрашње везе са критичким
реализмом и револуционарном романтиком. Нема сумње да је овај моменат
могао да буде дубоко привлачан и у нашој земљи, након драматичних година
рата и Револуције. У основи је овог става формулација да је уметничко дело
„субјективан израз објективне стварности”. Због тога је тражена таква умет-
ност која би могла да буде високо идејна и „партијска”, ангажована и недво-
смислено тенденциозна; да служи циљевима које је друштво ставило себи у за-
датак. 

Ове основне премисе естетике социјалистичког реализма, биле су при-
хваћене на простору целе Југославије. У оквиру „Недеље националне култу-
ре”, у Охриду је 4. јула 1950. године била отворена ретроспективна изложба
македонских ликовних уметника која је обухватала њихово стваралаштво од
Ослобођења до данас.40 

У периоду од 1951. до 1955. године, Мартиноски је наставио да слика
сцене из живота народа. На изложби 1951, изложио је портрете и фигуре, од
којих су неке обучене у „градску ” или „сеоску” одећу. Пре свих то су два уља:
Једна грација у костиму XX века I и Једна грација у костиму XX века II.41

Обе су реалистично насликане. Заједно са њима била је изложена и слика Две
сељанке из околине Крушева (Етнолошки музеј, Скопље), насликана рутинс-
ки, више као илустрација. 

Поред тема из народног живота, Мартиноски је насликао један број ра-
дова са тзв. „крушевским мотивима”. Слике са темама из живота, обичаја и
амбијента крушевске средине насликане су, такође, на реалистичан начин. 

У једној својој изјави датој 1952. године Мартиноски је казао да има на-
меру да иде у Крушево са посебним циљем да слика његов амбијент и његове
људе.42

40 На тој изложби излагало је свих једанаест чланова Удружења ликовних уметника Ма-
кедоније: Лазар Личеноски, Никола Мартиноски, Љубомир Белогаски, Борко Лазески, Ванђел
Коџоман, Томо Владимирски, Здравко Блажић, Димо Тодоровски, Димче Протугер-Пандилов
и Василије Поповић, затим кандидат тога удружења, млади вајар Нестороски и Димче Коцо,
као гост, са својим цртежима и пластиком. Изложба је приказала мотиве из данашњице, из-
градње земље, историјска места и пределе Македоније, ликове ударника, грађана и грађанки и
из круга уметника. Izložba makedonskih likovnih umetnika u Ohridu, у: „Umetnost”, „Савез ли-
ковних уметника Југославије”, Београд 1950, стр. 75.

41 Мања слика налази се у хотелу Горица у Охриду, а већа је власништво породице Мар-
тиноски.

42 Аноним. Разговор са Николом Мартиноским, „Нова Македонија”, 25. 5. 1952.
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ТРАГАЊЕ ЗА КОНТИНУИТЕТОМ

Последња етапа у стваралаштву Николе Мартиноског трајала је од 1961.
до 1973. године. Основна стваралачка усмереност, у то време, и даље је чврсто
повезана са експресионистичком ликовном стратегијом. Међутим, не постоји
нека чврста једнообразност, у формално-естетском смислу, у начину на који
су обрађене поједине теме. 

„Еротски комплекс” је стално присутна компонента у стваралаштву
Мартиноског, и она је трајно определила уметникову личност. Елементи
„еротске реалности” и „еротске фантазије” у његовом делу јавили су се доста
рано, у једном континуитету а повремено и као алтернатива другим темама. 

У последњем периоду свог стваралаштва Никола Мартиноски је обра-
ђивао разнородне „сцене из свакодневног живота”. То су излети уметникове
фантазије у неким елементима свакодневног живота и слободно су третирани.
Међу тим су темама: свадба, мајка са дететом, портрети и актови, портрети и
фигуре, мртва природа. 

Никола Мартиноски је до 1961. насликао један број слика на тему Свад-
ба. Том мотиву он се поново вратио 1965. године, и до краја живота га је обра-
ђивао тако што је догађај смештао на улицу. У првом плану композиције сме-
штене су „најважније” личности на слици: младенци, музиканти са народним
инструментима (зурла, тапан, виолина), а поред њих су, у другом плану, натр-
пани остали „учесници” (родитељи, свадбари). Таква једна Свадба, уље на
платну, налази се у Музеју савремене уметности у Скопљу.

Тема Мајка са дететом у стваралаштву Мартиноског, доживела је у пе-
риоду између 1961. и 1973. године, специфичан стилски развој. Том низу при-
падају: Мајка са дететом (Киро Георгиевски, Скопље), Жена која доји (Му-
зеј 25 мај, Београд), Мајка са дететом (Душко Поповски, Скопље), Жена
која доји (Никола Манчев, Скопље), Мајка са дететом (Рада Угринова,
Скопље), Мајка са дететом (Уметничка галерија, Скопље), Мајка са дете-
том (породица Мартиноски, Скопље).

Неколико година пред своју смрт, Мартиноски је насликао десетак жен-
ских актова. По својим ликовним вредностима, ова дела знатно заостају за нај-
бољим радовима ове врсте из претходних периода. Па ипак, један број њих за-
служује посебну пажњу. То су: Седећи женски акт, уље на стаклу, настао
током 1969–70. године (Мартиноски, Скопље), Стојећи акт, из 1970. године
(Драган Геров, Скопље) и Седећи женски акт, уље на платну из 1972. године
(Мартиноски, Скопље). 

У периоду од 1968. до 1973. године Мартиноски је насликао неколико
мртвих природа, најчешће рибе, воће и вазе са цвећем. Те теме су обрађене,
условно казано, на сезанистички начин, који је комбинован са фовистичком и
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експресионистичком ликовном логиком (набори на тканинама, глатка, сјајна
тела риба и воћа). Неки од ових радова спадају међу најзначајнија остварења
Мартиноског настала у последњим годинама његовог живота.

Истина је да у историји македонске ликовне уметности, једва ако има
овако ванредног живота, стопљеног са својим уметничким делом, као што су
живот и слава Николе Мартиноског.
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Крушево, Галерија „Никола Мартиноски”

Ниш, Народни музеј
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Kamenko M. Marković

ABOUT NIKOLA MARTINOSKI AND HIS WORKS43

Summary

The founder of modern Macedonian art, Nikola Martinovski, was born in Krusevo
in 1903 in an old Macedonian family. He finished his elementary and highschool in Skopje,
and the School of Fine Arts in Bucharest in the period from 1920 to 1927. After completing
his education in Romania, Nikola Martinoski travelled to Paris for his artistic development.
He accepted one version of expressionism while he was there which gave him the opportu-
nity to express himself most suitably as a painter, but at the same time it gave him a chance
to take a stand as an intellectual being in the world where he lived. Martinoski returned to
Skopje at the end of 1928 where he lived and worked until his death in 1973. 

He painted nudes, portraits, still life and landscapes. The themes such as:a mother
and her child, nursing mothers, a gypsy woman, a wedding, all take a special place in his
work, and he painted dozens of such compositions in different versions. 

This paper also gives the analysis of his paintings such as: a Turkish Woman, and a
Gypsy Girl, which are kept at the National Museum in Nis, but which are unknown to the
general public, There is also a painting called Jannah III, from the private collection of Mir-
jana Djukic from Nis, which has never been exhibited and which hasn’t been written about.

Key words: Nikola Martinoski, Krusevo, Skopje, Bucharest, School of Fine Arts,
Paris, expressionism, nude, portrait, still life, landscape. 

43 Рад је примљен 11. јуна 2012, а прихваћен за објављивање на састанку Редакције
Зборника одржаном 21. новембра 2012.


