
НОВО СЕЛО КАКО СЛИКАРСКА ИНСПИРАЦИЈА 

 

Верица Јосимовска1 

 Оливер Цацков2 

 

 

Многубројните сликарски дела со мотиви од живописното Ново Село ја потврдуваат 

вредноста на експонатите на овој т.н. музеј во живо. Го потврдуваат фактот дека присуството во 

новоселскиот амбиент поседува чудесна моќ да покренува емоции, идеи и креативност. Кој не 

поминал по тесните новоселски сокаци, по калдрмата над која се издигаат трошни куќи во 

старомакедонски стил полни со историја тој не ја почуствувал таа чудесна моќ.  

 

 

 

Од лево Андонската, Икономската, куќата на Ванчо 

Михајлов и јаворот(Франат Мали) 

  

Овој редок амбиент, во мало место стиснато 

помеѓу три еднакви по висина ридови, обиколен со две 

реки со кои едната влегува во клисура,неколку цркви 

од кое едната со големина и стил каректеристична за 

големите градови, стилиски модерна училишна зграда, 

богати и раскошни куќи се карактеристики за богатите 

градски средини. За луѓе со поглед пред своето време. 

 

 

Поглед од Зрнцевата фурна кон црквата СВ. Богородица(Франта Мали) 

Овој несекојденевен феномен на оваа мала урбана средина 

делувал инспиративно за сите патеписци, кои поминувале низ него во 

бурните времиња. За поетите и писателите за народниот пејач кој му 

посветил особено внимание. 

Специфичната местоположба, архитектурата, живеалиштата на познати личности и 

настани, биле инспирација  на бројни ликовни уметници да овековечат сегменти од Ново Село 

на своите платна.  

 Кој се го сликал Ново Село, и  домашни,  и странски уметници. Особено од странските 

автори не е возможно да се обедини на едно место. Тоа уште долго а можеби и за секогаш ќе 
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остане творештво расфрлано по светот, а можеби и заборавено зошто за модерниот свет Ново 

Село не значи ништо.  

Со цел да се обедини ликовното творештво со мотиви насликани во него се одлучивме за еден 

ваков труд во кој на едно место ќе се соберат авторски имиња што ги инспирирало Ново Село и 

дел од нивното творештво во кое мотивите останат во својата изворна форма. Со истражувањето 

утврдивме дека голем дел од авторите и самите потекнуваат од Ново Село. 

Во потрага по ликовното творештво со новоселски мотиви дојдовме до податоци за 

сликарот Франта Мали3 од кого пронајдовме три графики на кои се прикажани делови од Ново 

Село.  

Ново Село, како инспирација го има во сликите на Љубомир Ивановиќ4, за жал од неговото 

творештво во овој момент не успеавме да обезбедиме слика за оваа пригода. 

Од периодот меѓу двете светски војни  пронајдовме слика со мотив од Ново Село од Милош 

Вушковиќ5. 

 

       Во близина на Л`џите  - Милош Вушковиќ 

. 

Неизоставно е творштвото на новоселецот Љупчо Донски6  
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го посветил на мотивиод тогашните југословенски простори. 
4 Љубомир Ивановиќ, (1882-1945), сликар и графичар меѓу двете светски војни.  
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Мотив од друмо во                     Куќа во која престојувале Даме Грувв и  

  Ново Село                                       Гоце Делчев( куќа наТеранцелиеви) 

                                                                     

Од творештвото на Љубица Накова Донска7 

  

 

 

Методи Андонов (Убав Коцев)8  

 

                             Андонската  куќа 

                                                           
7 Љубица Накова Донска, (1931-2014), прв повоен  уметник, акварелист и пејсажист 
8 Методи Андонов  (Убав Коцев) , (1946-   ), сликар, карикатурист и дизајнер 



 

Мостот на р. Отиња на                Влезот и конаците во црквата  

влезот во Ново Село(М.Андонов)            во црквата Св. Богородица 

 

 

                       Стојан Трниниќ (Нанче)9 

 

  

                        

Мотиви од Ново Село 

 

 

 

Борис Ткалец (Валбо)10 

  

Мотиви од Ново Село 
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Нада Накова11 

  

Училиштето од Ново Село и Кукубајската куќа која повеќе не постои 

  

Миодраг Јосимовски12 

 

 

Ново Село и понатаму останува инспирација на уметниците кои 

преку сликарските техники настојуваат да ја прикажат неговата 

историја и сегашност. 

Полина Владимировна Минеева13 
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12 Миодраг Јосимовски (1943- ), сликар,  ликовен педагог 
13 Полина Владимировна Минеева, (1982, Руска Федерација). Сликата се наоѓа во  Музејот на 

македонската борба за државност и самостојност во Скопје. 



 

1. Франтишек Франта Мали (1900-1980) , Чех по националност , еден дел од 

своето тврорештво го посветил на мотивиод тогашните југословенски простори. 
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3. Милош Вушковиќ (1900–1975), црногорски сликар, илустратор, карикатурист 

и професор 

4. Академскиот сликар,  Кирил Караџа (1900 во Ново Село-1973) спаѓа меѓу 

светски познатите луѓе, основоположник на модерното сликарство во 

Македонија 

5. Љупчо Донски( Самандов), (1926-2006), сликар и писател 

6. Љубица Накова Донска, (1931-2014), прв повоен  уметник, акварелист и 

пејсажист 

7. Методи Андонов  (Убав Коцев) , (1946-   ), сликар, карикатурист и дизајнер 

8. Нада Накова (1947- ) поет, новинар и сликар 

9. Стојан Трниниќ (Нанче), (1928- ) сликар 

10. Александар Брашнаров 

11. Тодор Максимов 

12. КИРИЛ ЕФРЕМОВ Роден е 1938 год. во Штип 

13. Јордан Ефремов 

14. Добре Чамушов 

15. Миодраг Јосимовски (1943- ), сликар,  ликовен педагог 

16. Борис Ткалец (Валбо), (1942-2012), сликар 

17. БОРИСЛАВ ТАЛЕВСКИ Роден е 1934 год. во Битола 

18. Полина Владимировна Минеева, (1982, Руска Федерација 

 


