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Прегризаните окови на стварноста
ЛЕГЕНДА ЗА ГОЛЕМИОТ СЛИКАР СЕШУ
(Legende vom grossen Maler Sesschu)
Ништо полезно не правеше
ученикот Сешу, губеше
време со сликање
За казна зен-мајсторот нареди
да го врзат и да го фрлат
во кулата
Тогаш Сешу со своите солзи нацрта
стаорец, тој ги прегриза
оковите
(Рајнер Кунце, Поезија, 2000)

У

метникот не ја допира четката со рака, ниту со волјата, туку со неговото его, кое е посилно од физичката
снага на неговата волја“.- ќе напише на едно место Бранко Кончалиев, произнесувајќи се за акварелот.
Но, да се третира Бранко Кончалиев единствено како акварелист, и покрај огромната љубов што тој го
„
негува кон акварелот, е неправда и поедноставување, што во оваа пригода, која бара еден посистематизиран
поглед и преглед на неговото творештво, не смееме да си го дозволиме. Сепак, напорот да се систематизира
неговото творештво, кое се протегнува на повеќе од четири децении, се соочува со опасноста од произволности
и непрецизности, од едноставна причина што уметникот, меѓу овие страници, за прв пат добива естетска
валоризација, а добар дел од творештвото ќе остане непознато и несистематизирано- и во таа смисла
„изгубено“- затоа што Кончалиев бил плоден автор, многу сликал, но и многу продавал и подарувал. Тој обичај
да ги продава и подарува своите дела, без да води евиденција, во овој случај станува пречка за темелен увид
и целосно и исцрпно претставување на неговото творештво, па затоа ќе се задржиме на она што ни е познато
и врз основа на тој примерок, ќе носиме заклучоци за севкупниот опус. Имало периоди во неговиот живот,
кога од егзистенцијални причини, творел многу за да продаде, правејќи нужни компромиси со афинитетите и
вкусовите на актуелниот момент. Но, дури и во таквите случаи, останува свој и препознатлив, по изградениот
израз и односот кон бојата, формата, светлината и мотивите.
Бранко Кончалиев, со воведниот цитат, како да открива една од своите тајни за сликањето: егото на
уметникот. Тој, како секоја своја слика да ја допира и милува со своето его. Тоа го признава и го препознава, не
како товар, туку како агенс на сè она што уметникот воопшто ќе го создаде. Колку, според сопствените зборови
и да не ја цени искреноста („оној што ќе се разоткрие, е ранлив, беспомошен како секоја искреност!“- ќе напише
во една своја публикација), тој со тоа признание е многу искрен и чесен, иако, често на прашањата на учениците,
пријателите и случајните познаници кои восхитени од неговата вештина, ќе го прашале „како го прави тоа?“, тој
едноставно одговарал: „Магија!“.
Во тој збор е искажан еден светоглед кој тематски и мотивски се отликува и во неговите дела, но и вон
уметноста: имено, свесен за тоа дека градската средина, честопати малограѓански настроена, уметникот го
гледа како кловн задолжен за нивна забава, Бранко Кончалиев, едноставно им го давал одговорот што сакале
да го слушнат. Како и секој уметник во мала средина, судбината што таа средина им ја доделува на уметниците,
е всушност искажана во зборовите излезени од устата на уметникот („...ти си ја кажа судбината своја“, Везилка,
Блаже Конески). Ова ќе се потврди и кога ќе реши еден дел од својот доцен уметнички живот да го помине
во Париз и Монмартр како уличен сликар, што ќе се одрази не толку благопријатно врз творештвото. Како да
паднал во замката на сопствените зборови „Ако знаеш да направиш добар кич, знаеш и како да не го направиш.“
Тешко е да зборуваме за етапи во творештвото на Бранко Кончалиев, од денешна дистанца, од
едноставна причина што покрај тоа што се нема целосен увид во неговите дела, за еден дел од нив не се знае
годината на создавање, а кај некои отсуствува видлив потпис и датум (иако може да се насети периодот според

мотивските и стилските преокупации), но исто така, на некои од раните теми тој им се враќа и подоцна во својот
живот, условено пред сè од медиумот и материјалот со кој работи, така што, пристапот кој тука го бираме не е
хронолошки, туку тематско-мотивски, држејќи се провизорно до некоја хронологија.
Во таа смисла, на увид ги имаме делата од средината на седумдесетите години на ХХ век, масла на
платно и друга основа, кои ги сметаме за прва и рана фаза, и по сè- најсвојствена и најрепрезентативна за
правецот по кој тргнал развојниот пат на уметникот. За дела пред тој период немаме фактографија иако постојат
сознанија, но тоа се совпаѓа генерално со периодот по завршувањето на формалното образование, и почетокот
на педагошката работа, така што таа рана фаза ни го дава Бранко Кончалиев во најпотентното светло. Според
одредена фотодокументација од неговото ателје, се појавуваат на ѕидовите таму и други дела кои се веројатно
од тој, или по тој период, но на кои не им се знае судбината.
Во раната фаза, типично за поимањето на „егото како агенс“, на платната често се појавува неговиот лик,
или асоцијација на неговиот лик, како автопортет кој е цела фигура, торзо или само лик, работени во масло на
платно или пастел. Таков е автопортетот од 1974 година, каде во една топла гама на жолти, кафеави, црвени и
зелени тонови (боите на медитеранската клима), реалистично е претставен младиот уметник, кој доминира во
центарот, со поглед малку спуштен (како да потценува или проценува нешто), и поглед свртен кон изворот на
светлината, која вертикално ја осветлува само едната половина од сцената опфаќајќи ги лицето и рамениците,
додека другиот дел останува во блага сенка, делејќи го платното на две. Позадината на автопортретот навестува
недефиниран простор кој асоцира на небо и небесни тела во нетипични бои- ноќно небо и зелена месечина
која рефлектираната половина на небото ја прави зелена, а другата темна, додека во пределот поделен над
главата од двете страни како да се спојуваат раце во ракување, а можеби е тоа само некој рид, корен, или чудна
светлокафеава магла.
Уште од оваа рана слика, се согледуваат неколку тенденции во севкупното негово творештво:
1) автопортретот (уметникот/ човекот) како тема; 2) емотивната дистанца како енигма во нереална или
имагинативна атмосфера; 3) играта со светлината и примената на повеќе од еден извор на светлина; 4)
метафизичноста преку потенцирањето на дуалноста како идеја во и вон уметникот: светло- темно, добро- зло,
топло- ладно, јинг- јанг (па и со симетричната поделба на осветлен/ неосветлен простор) и 5) гамата на боите
на медитеранското сонце, топли како распукана земја. Овие пет моменти ќе бидат присутни во речиси сите
дела од тој, но и од подоцнежите периоди кои се надоврзуваат на него. И во подоцнежните дела, секогаш
кога се третира самиот себе, преку автопортет, алузија или асоцијација на уметник, човечки лик или тело,
постојат барем два извора на светлина, честопати создавајќи парадоксални сенки или цели простори кои
дури функционираат како паралелен свет од сенки, од кои барем еден од изворите е Мунковското врескаво
сонце, кое концентрично зрачи, ставајќи го или во подисправена положба или во некој грч, безизлез (фатен
во расчекор, при станување или паѓање) телото на актерот, но тоа сонце како да е повеќе сведок на некоја
веќе постоечка внатрешна агонија на ликот, отколку што самото е причина за маките на протагонистот. Тука се
согледува и една друга карактеристика на Кончалиев, кој во своите платна, како да раскажува една приказна,
или повеќе приказни во една; една лична драма за тегобноста на создавањето, но и тегобноста од постоењето
во уметноста. Честопати, фигурата на човекот/ уметникот во тие платна е само сенка, скаменета формација или
исушено дрво кое останало исправено без своите гранки и потсетува на човечка фигура најдена среде некој
пат. Таа човечка фигура фатена и маѓепсана од врескавото сонце, ќе се појави и во една слика од 2000 година,
каде исто така се појавува и една црна мачка која заинтересирано се однесува кон она што се случува, со поглед
упатен кон жарцрвеното небо и врескавото сонце. Таа кобна и мачна атмосфера, е смирена со поладни тонови,
кои навестуваат отровни облаци кои можеби ќе донесат дожд и гасење на тој повнатрешнет пожар, за кој не
сме сигурни дали е предизвикан од сонцето, или пак токму внатрешната мака го предизвикува сонцето да гори
и спржува. Атмосферата од таа слика како да е преземена сцена од Пеколот на Данте, а по ликовниот израз
асоцира на сугестивните прикази на безизлез и агонија кај Едвард Мунк. Сцената, композициски е решена
така што е хоризонтално поделена на три дела, од кои планот со небото и сонцето зазема повеќе од половина
од платното и претставуваат една панорама, на можен град или поле, а останатиот дел ги прикажува црната
мачка, како предзнак и предупредување која стои на некој ѕид кој можеби е од балкон, тераса или возвишено
утврдување, и - човечката фигура, облечена во некаква долга црвена кошула или маица, со отворена уста и
лице свртено кон сонцето, како да испушта крик. Рацете се покрај телото, стопени со облеката.
Во друг сличен приказ, имаме окован уметник, очигледно повторно автопортет, врескаво сонце, и некаква
размотана печатена хартија, која многу наликува на растурен брод направен од весникарска хартија, а човечката
фигура како да е фрлена на колена, и повторно како да се наоѓа во некој ограден простор. И тука имаме два
извора на светлина и нелогични длабоки сенки: едниот е сонцето, а другиот непознат, од спротивна страна, кој
го осветлува делот од лицето кој би требало да биде во сенка поради тоа што е спроти сонцето, создавајќи една

мрачна сенка врз ликот на уметникот, која само ја потенцира трагичноста и безизлезноста во која е фрлен, со
тоа што е окован, со некој обрач кој му ги врзува рацете покрај телото, а кој потсетува повеќе на широк појас од
платно отколку на метален обрач: можеби кожа некоја или дури скршен ќуп од глина. Уметникот како да сака
да се протне низ или да излезе од него, помагајќи се со десната рака. Таквите длабоки сенки се појавуваат и
во еден автопортет во пастел, кој уште еднаш, преку играта на светлината ја потенцираат двојната природа на
уметничката, но и човечката душа. Грч, замисленост, тегобност. Сам, наспроти светлината, која доаѓа од повеќе
места. Како да порачува дека и да сакаш не можеш да (се) скриеш. Сонцето (Вистината) ќе те пронајде и ќе те
открие, иако тоа е светлина која колку што те осветлува, уште повеќе те фрла во сенка. Тоа е атмосферата на тие
автопортрети. Можеби токму таа игра криенка, сликарот сака да ни ја прикаже: можеш да се лажеш себеси, но
другите не. Или обратно. Се сетивте на искреноста?
Во таа фаза се создадени и можеби трите најзначајни негови дела: „Чушкари“ (1977), „Градскиот кловн“
(1983) и „Окованиот“ (1988).
„Чушкари“, или агонија во автобусот, ги прикажува изморените продавачи на пиперки кои се враќаат
од пазар со автобус, глетка која веројатно често ја среќавал кога патувал со автобус како ликовен педагог.
Тука социјалната тема е само фон на вистинската драма. Сцената реализирана во светли и темни нијанси на
жолта, окер и кафеава, ги отсликува не само боите на доцното лето и рана есен, кога се продава трудот, туку и
потребната сувост и исушеност на немаштијата на ниската работничка класа. Сите патници во автобусот спијат.
Меѓу нив има и жени и деца. Автобусот како да е пред сообраќајна незгода, или како таа веќе да се случила.
А можеби автобусот е само толку расклакцкан и нестабилен, што ништо во него не е веќе таму каде што треба
да биде. Патниците се исполегнати и испоседнати во седиштата кој како што нашол и така заспале. Чуден мир
владее внатре, на толку клацкање, како да не може да ги разбуди ништо од тој сон, од таа умора. Некаде од
десниот агол, од надвор, во автобусот влегува силна светлина која како никому да не му пречи. Тоа повторно
е сонцето, но овој пат, само како жолтобела светлина. Патниците кои се наоѓаат пред таа светлина како да се
веќе испарени, и им се познаваат само контурите. Како што погледот се движи кон лево, сенките и тоновите
стануваат појасни. Посматрачот на глетката, кој сликал, како да се наоѓа во невозможен агол. Како да е во
иста линија со изворот на светлината, отспротива, во некоја паралела, и како да е качен на нешто, или како
подисправен да стои од страната на прозорците, имајќи ја на увид целата внатрешност на автобусот и од каде
седиштата му се чинат раштракани без логично порамнување. Тоа е таа невозможна перспектива, тоа е таа
метафизичка атмосфера што потсетува на Џорџо де Кирико, но тоа би било преедноставно кажано. Тука може
да се направат паралели со метафизичкиот надреализам на де Кирико, но само по основа на перспективата
и атмосферата, ги нема длабоките сенки и архитектуралноста, и што е поважно- енигмата. Сè останато е една
состојба на очуденост, или зачуденост, една необичност излезена од имагинативниот реализам. Слика на
времето во кое живеел и творел.
Во „Градскиот кловн“ е прикажан исечок од еден урбан пејзаж: кловн со цвет в рака, паднат, или седнат
со раширени нозе на тротоар од улица, со поглед упатен во некаква темница што зафаќа скоро половина од
сцената, и на која и` се смее, додека од неа произлегува некоја необјаснива светлина што зрачи кон задниот
дел на застанат градски автобус кој вози патници со отворена врата (за чудо патниците се со две половини: една
светла, а друга темна- исто како седнатиот кловн, чија задна страна се чини посветла од предната), и се јавува
впечаток дека автобусот сака да ги пушти да слезат на улица, која станува мрак што почнува од тротоарот.
И оваа надреална ситуација потсетува на де Кирико, но она што со внимателност треба да се посочи, е дека
всушност станува збор за асоцијација или проблесок, дијалог со македонскиот сликар Спасе Куновски, кој
периферните урбани пејзажи ги донесе во центарот на градот, раскажувајќи за човековата осаменост, отуѓеност
и неадекватност. И кај Куновски ја има атмосферата на де Кирико, можеби дури и повеќе отколку кај Кончалиев.
Не можеме да знаеме дали директно или преку неговиот учител Спасе Куновски, Кончалиев воспоставил таков
дијалог и со магичното сликарство на Трајче Јанчевски, или можеби станува збор за една интуитивна потрага
и пат на еден млад и модерен уметник.
„Окованиот“ се издига на ниво на алегорија на судбината на цел еден народ, и не само со фолклорните и
етнографските елементи, туку пред сè со целата драма, боите, светлината: сè е во некакво движење и напрегање,
натчовечки напор- предадениот лик кој дури асоцира на фатен комита, е заробен во окови против кои се бори
со сите сили и покрај беизлезноста, неоткажувајќи се дури и по цена да ја загуби левата рака која посивела
лишена од дотек на крв, но десната е сè уште жива и е во борбен грч како да малку и фали да се ослободи,
во исто време со забите кинејќи го јажето. Таква епопеја во еден акт, ретко се среќава. Тоа е македонскиот
Прометеј, распнатиот спасител, жртвуваниот јунак, кој се чини е полуден од немоќ и пак не се откажува,
правејќи го неговото лудило уште поголемо, гледајќи ја таа своја безизлезност, но со тоа и повозвишено! Тука
во пристапот учи од Вангел Коџоман, но се доближува до генерацијата современи македонски сликари како

Ацо Станковски, кои негуваат еден хипертекстуален дијалог, како со ликовните така и со вонликовните- пред
сè, историски парадигми.
Во таа фаза, е создадена и сликата „Фамилија“ од 1977, која речиси монохроматски низ едноставен
геометриски и детален приказ на четири школки, го овековечува семејството на уметникот, кој на еден
фигуративен начин со многу чувство за светлината, бојата и нејзината транспарентност со крајна едноставност и
минимализам ја соопштува сета емоција во себе. Сликата изобилува со нежност и интимност, и школките како
да се престоруваат во делови од човечка снага, бели, обли и волуминозни- какви што се душите на нашите
најмили. Како што до тука може да се забележи, таа тематско- мотивска преокупација на Бранко Кончалиев
трае до самиот крај, а од автопортретот од 1974 до човечката фигура со црна мачка од 2000, се согледува сиот
креативен пат и потрага по ликовни и мотивски изрази.
Една друга поголема страст, по која можеби и најмногу го препознаваат Бранко Кончалиев, е акварелот.
Со акварелот може да се обележи една цела нова фаза. Во таа фаза може да ги сместиме сите преостанати
дела и ликовни преокупации. За акварелот, по сопствено признание, тој учел од Љубомир Белогаски. Така,
размислувајќи и изјаснувајќи се околу акварелот, на едно место тој ќе остави по сè еден лирски запис, кој многу
го објаснува и целиот негов пристап кон уметноста. Таму тој вели: „Водата нема боја, бојата нема вода. И во
својата најскриена длабочина, акварелот не е ликовна категорија, туку егзистенцијална. Уметникот (сликарот на
акварелот) не ја допира четката со рака, ниту со волјата, туку со неговото его, кое е појако од неговата физичка
снага на неговата волја. Тој пребира по тоновите и нијансите на боите, како музичар кој бара некој таинствен
звук што го има чуено во себе, и затоа акварелот е повеќе од сликарско дело; Тој е самиот Тој- исповед. Оној
што ќе (се) разоткрие, ранлив, беспомошен како секоја искреност! А сето тоа е самотијата во нас (не може некој
да ја негира), и тишината што ја нема во хаосот на секојдневието. Во суштина е и кажувањето. Тоа е акварелот;
Суптилност помеѓу стварноста и илузијата... И секој нов чекор е таинствен, и секое очекување возбудливо! Затоа
акварелот мора да го сакате! С`est la vie“
Во ова свое размислување, Кончалиев се открива како сликар кој размислува за она што го прави, и со
свесноста за својата улога, тој го преобмислува и преосмислува животот, за кого лаконски на крај ќе констатира
„Таков е животот.“ Во неговите акварели се појавуваат и пејзажи, и мртви природи, и апстракции, и староградска
архитектура, а најчести мотиви, се струмичкото поднебје, Дојранското езеро, со рибарските колиби, мандри
и чунови, езерската вегетација и промената на светлината во разните делови од денот и годишни времиња,
смокви, калинки и други елементи од флората и фауната, и секако староградска архитектура, меѓу која најмногу
родната куќа. Посебен дел надвор од акварелот, заземаат и портретите, кои ги има повеќе, појавувајќи се и
како вешт портретист. Во акаварелните пејзажи, тој појавува сличности со минималистичките двохроматски
или монохроматски пејзажисти од Кина, иако со одредена драматика и ширина на пејзажот како да учел од
Тарнер, кој и покрај негрижата за трајноста на боите и материјалите што ги користел, оставил трајни и вредни
примери на акварелни пејзажи од кои учеле генерации сликари по него. Таа реалистична романтичност кај
Тарнер, постои и кај Кончалиев, а по вниманието и чувствувањето на бојата и светлината, тој изградува и
сопствен ликовен израз.
Слично, како во песната на Рајнер Кунце, за големиот сликар Сешу, и Бранко Кончалиев, со своите солзи
(ликовните дела создадени од мака и од вода) ги прегризува оковите на стварноста, која потоа се растворува
во чиста боја, светлина и емоција. Големите мајстори на ликовната уметност ништо полезно не сакаат да прават
освен да сликаат, и Бранко Кончалиев, воден од ова сознание, создал богат опус, на кој може да му се позавиди,
не само по обем, туку и по квалитет.
Трајче Бјадов

Biting through the chains of reality
LEGEND OF THE GREAT PAINTER SESSHŪ
(Legende vom grossen Maler Sesschu)
Nothing useful did
Sesshū the student do, he wasted
his time painting
As punishment, the Zen-master ordered
to tie him up and throw him
in the tower
Then Sesshū did with his tears draw
a rat who bit through
the chains.
(Reiner Kunze, Poetry, 2000)

А

rtists neither touch the paintbrush with their hand, nor with their will, but rather with their ego, which is stronger
than the physical manifestation of their willpower,” wrote Branko Končaliev once, speaking of aquarelle as a
technique. Nevertheless, to consider Branko Končaliev solely an aquarellist, however great his love for aquarelle
„ truly was, would not only be doing him a disservice, but also runs the risk of oversimplifying his opus, which is something that, on this occasion, we simply cannot allow ourselves to indulge in, seeing as it most certainly requires a rather
more systematic outlook and cross-section of his work. Yet, our effort to place his entire body of work stretching to
more than four decades into a systematically organized overview, lays bare the possibility of engaging in misguided
arbitrariness and imprecision for the simple reason that these pages are the first ever attempt at aesthetically valorising this artist, while a considerable part of his opus will unfortunately remain unknown and unarranged in a systematic
order, which, in that sense, makes it lost to the public, taking into consideration how productive Končaliev truly was
as an author, completing an extensive amount of paintings, but, at the same time, either selling or giving them away
a great many of them as gifts. His habit of selling or giving away his works for free without keeping any records of
them becomes a hindrance in this case, considering that it makes it difficult to conduct a thorough insight and fully
and comprehensively present his body of work. Hence, we will only deal here with his works that are and known to us
and, based on that sample, we will draw our conclusions on his entire opus. There had been periods in his life when,
due to existential issues, he created a lot of works with the sole reason of selling them far and wide, making, in the
process, the necessary compromises when, in order to comply with commercial demands, he had to compromise his
own artistic affinities and tastes at any given time. However, even in those instances he always kept his artistic integrity
and distinctiveness through his well-developed style of expression and attitude towards colour, form, light and motif.
With the opening quote of this writing, Branko Končaliev seems to be revealing one of his secrets to painting: the artist’s
ego. It is as if he touches and strokes each one of his paintings with his own ego. He admits and recognizes this not as
a burden, but rather as the agent to everything that an artist would create in general. However much, in his own words,
he fails to appreciate honesty (“Those who reveal themselves entirely are vulnerable and helpless as any manifestation
of honesty is!” - he writes in one of his publications), that admission alone makes him very sincere and honourable in
and of itself, although, whenever students, friends and chance acquaintances, all fascinated by his works, would ask
him how he did it, he would simply answer: “Magic!”.
That word outlines a worldview which both thematically and motif-wise is reflected in his works as well, while
also stretching beyond art itself - namely, while being aware that town folks, very often effusing a parochial mentality, see the artist as a clown tasked with their entertainment, Branko Končaliev would simply provide them with the
answer they wanted to hear. As in the case with any other artist living and working in a small town, the fate that such
an environment grants people active in the arts is, in fact, spelled out by the mouth of those artists themselves (“…you
sung your own fate,” The Embroideress, Blaze Koneski). This will yet further be attested when he decided to spend a
part of his later life as an artist in Paris and Montmartre working as a street painter which would go on to have a rather
unfavourable effect on his work. It was as if he had fallen into the trap of his own words, as seen in the following quote:
“If you know how to create good kitsch, then you know how not to do it.”

It is quite taxing to speak of stages in Branko Končaliev’s career from today’s distance, for the simple reason that,
aside from not having a full insight into his work in total, some of his works are undated by the artist and some lack
the artist’s visible personal signature and date of completion (even though the period when they were created can be
sensed by the motifs and stylistic preoccupations prevailing), while he also returns in later stages of his life to some of
the topics that had preoccupied him in hi earlier years, all conditioned, first and foremost, by the medium and material
he used. Therefore, the approach we have taken to his opus here is not to list his works chronologically, but rather
place them in separate sequences based on the topics and motifs he used at any particular time while still maintaining
some type of chronological order when listing them.
In that sense, we look into his paintings from the middle of the 1970s, oils on canvas and other materials used
as surfaces, which we consider to constitute his first and early stage and in all things considered most representative
and revealing of the route he had taken in his artistic development. We have no tangible information on the styles and
materials he worked in prior to that period, albeit there are some indications, but, by and large, it coincides with the
period after he completed his formal education and started teaching art, hence this early stage of his introduces us to
Branko Končaliev in a most clear and potent manner. Indeed, as some photographs scattered across the walls of his
studio can attest, other works of his which can be traced back to precisely that period or later do exist somewhere, but
their whereabouts and what has become of them is something that has to date remained unknown.
In this early stage typical of his perception of “the ego as the agent,” his own face or associations to it can be
seen on his canvases in the shape of either whole figure, torso or face self-portraits, done as oil or pastel paintings.
One such self-portrait, completed in 1974, realistically depicts the young artist with a warm array of yellow, brown, red
and green tones (the colours of the Mediterranean climate), whereby his face dominates the centre of the painting with
eyes slightly looking downwards (as if he is undervaluing or evaluating something) and towards the source of light,
which vertically reveals one half of the setting encompassing the face and shoulders, whereas the other part remains
mildly in the shadow, making the canvas look split into two separate halves. In the backdrop, an undefined space is
foreshadowed resembling the sky and astronomic bodies painted in atypical colours - a night sky and a green moon
which makes the half of the sky it reflects on looking green and the other dark, whereas the space separated in two
above the head seems to present a vision of hands joined together in a handshake which can alternatively be perceived
as some sort of a mountain slope, a plant root or a strange light brown fog.
Even this early painting reveals several trends than can be noticed across his entire opus: 1) the self-portrait (the
artist, man) as a theme; 2) emotional distance seen as an enigma set within a surreal and imaginary ambiance; 3) the
play of light and the use of more than one light sources; 4) the metaphysical depicted by highlighting duality as an idea
within and beyond the artist himself: light vs. dark, good vs. evil, warm vs. cold, yin vs. yang (even by the symmetrical
division of a lit/unlit space), and 5) the gamut of colours of the Mediterranean sun, all warm as cracked earth. These five
elements would remain ever present in nearly all his works from that, but also other subsequent periods. In his later
works too, anytime he treats himself as the object, either through self-portraits, allusions or associations of an artist,
a human face or body, there are a minimum of two light sources often creating paradoxical shadows or entire new
spaces which even function as a parallel shadow world, while at least one of the light sources is a Munchian screaming
sun radiating its light in concentric circles placing the body of the protagonist in the painting in either a slightly upright
position or in some sort of a spasm and cul-de-sac (caught in a state of imbalance while standing up or falling down).
Yet, that very sun seems more to be a witness of an already existing agony within the protagonist, rather than being
the cause for the protagonist’s struggle in and of itself. This is where another characteristic feature of Končaliev’s
method can also be perceived, seeing as, on his canvases, he seems to be telling a story or several stories gathered – a
personal drama of the angst of creation, as well as the angst of existing within art. Frequently, the figure of man/the
artist on his canvases is but a shadow, a fossilized formation or dried out tree left standing without its branches and
reminiscing of a human figure found in the middle of a road. That human figure, all caught and placed under a spell
by the sun would appear in a painting of his from 2000 too, this time with a black cat added in the atmosphere, being
visibly interested in everything taking place around it and gazing at the loudly red sky and screaming sun. That faithful
and strenuous ambiance is placated with colder tones foreboding poisonous clouds that could perhaps bring rain to
extinguish the internalized fire, of which we are not certain whether it is caused by the sun or it is precisely that internal
struggle which spurs the sun to burn and scorch. The atmosphere in that painting seems as if it has been taken out of a
scene from Dante’s Inferno while, in its visual expression, it is akin to the suggestive depictions of dead ends and agony
present in the paintings of Edvard Munch. In terms of its composition, the scene is arranged in a horizontal order and
separated in three parts with the perspective of the sky and sun taking up more than half of the entire canvas representing a landscape of a possible town or perhaps a field, whereas the remaining part depicts the black cat as an omen
and warning standing on top of a wall which potentially belongs to a balcony, a terrace or an elevated fortification, as
well as the aforementioned human figure dressed in some sort of a long red shirt or t-shirt with mouth open and face

turned towards the sun as if letting out a cry of agony. The arms are placed next to the body, melting with the clothing.
In another similar depiction, we can see a chained artist, in a seemingly another self-portrait, a screaming sun
and some type of an unwrapped printed paper which very much resembles a disassembled ship made of newspapers,
while the human figure seems to be thrown at its knees and is once again in some sort of a fenced-in space. Here too
we can see two sources of light and illogical deep shadows – one of the light sources is the sun and the other is unknown, coming from an opposite side and shedding light on the part of the face which should otherwise be shadowed
due to being opposite of the sun, while casting a sinister shadow over the artist’s face which merely emphasizes the
tragedy and agony in which he has been thrown by being chained with some ring tying up his arms next to his body
and resembling more of a wide belt of cloth than a metal ring – perhaps it is some kind of leather or even a broken
clay amphora. The artist seems to be attempting to slip right through or set himself loose of it, helping himself with his
right hand. Such deep shadows appear in another self-portrait of his made in pastel which, again, through the play of
light underscore the dual nature of both the artist’s and human soul in general. A spasm, a ponderous state, angst. He
stands all alone, across the light coming from several different places. As if he is spelling out a message that no matter
how much we want it, we cannot hide. The sun (Truth) will eventually find and bare us naked, even though it is a light
which the more it illuminates us, the more it throws us into the shadow. That is the type of atmosphere which prevails
in these self-portraits. Perhaps it is precisely that game of hide-and-seek that the artist wished to present to us – we
can lie to ourselves, but not to the others. Or the other way round. Do you remember honesty?
Three of Branko Končaliev’s potentially most valuable works come from that early stage: The Pepper Sellers
(1977), The Town Clown (1983) and The Chained One (1988).
The Pepper Sellers, or Agony in an Intercity Bus, depicts worn out pepper sellers returning from the market on
the bus – a sight which he presumably often witnessed when travelling on buses as an art teacher. Here, the social
theme is merely a backdrop to a genuine drama. The scene done in bright and dark shades of yellow, ochre, and brown,
not only reflect the colours of late summer and early autumn when labour is sold, but also the necessary dryness and
weariness of the poverty in which the lower working class resides. All passengers on the bus are sleeping. There are
women and children among them. The bus seems to be about to crash or as if the accident had already happened.
Perhaps the bus is only so much shabby and instable that, nothing in it is where it is supposed to any longer. The
passengers are all scattered lying and sitting around in whatever seat they have found untaken, falling asleep in
those positions. A strange kind of peace reigns inside when taking into account the huge of amount of battering that
the passengers receive from the ragged bus and road. It seems that nothing can wake them from their slumber, their
weariness. Somewhere from the right corner and the outside, a strong light enters the bus which no one seems to be
bothered with. Once again, it is the sun, but this time, only as a yellow-white light. The passengers directly in front of
that light seem to have all but vanished into thin air and all that has remained of them is their silhouettes. As our eyes
turn to the left, both the shadows and tones become clearer. The observer who has painted the scene seems to be in an
impossible corner. It is as if he is in the same line with the source of light right across, in some sort of a parallel and as
if he had climbed on top of some object, or had slightly stood upright on the side of the windows, having an insight into
the entire interior of the bus and at a point from which he sees all bus seats scattered around in a chaotic order with
no logical alignment. That is the very impossible perspective, that metaphysical atmosphere reminiscent of Giorgio de
Chirico, but that would be an oversimplification of it. Parallels can indeed be drawn to the metaphysical surrealism of De
Chirico, but only on the grounds of perspective and atmosphere. Here, there are no deep shadows and architecture and,
more poignantly – there is no enigma. Everything else is a state of wonder or amazement – an unusualness drawing
its origins from imaginative realism. A depiction of the time in which he lived and worked.
The Town Clown provides an extract of an urban landscape – a clown with a flower in his hand, fallen down or
sat with his legs spread on a street sidewalk with his eyes turned towards some sort of darkness taking up nearly half
of the setting, which he is laughing at while it produces some inexplicable light radiating towards the back part of a
parked city bus carrying passengers with its door open (interestingly, the passengers are in two halves – one bright
and the other dark, the same as the sitting clown, whose back side seems brighter than the front), hence making the
impression that the bus wants to let the passengers get off on the street which descends into darkness as the sidewalk
starts taking shape. This surreal situation too is reminiscent of De Chirico, but what needs to be carefully underlined
is the fact that, it is actually an association or a reflection – a dialogue with Macedonian painter Spase Kunovski, who
brought the landscapes of the outskirts into the city centre, recounting a story of human solitude, alienation and inadequacy. Kunovski’s atmospheres resemble those of De Chirico too, perhaps even more than Končaliev’s. We cannot
be certain whether directly or through his teacher Spase Kunovski, but Končaliev also established such a dialogue
with the magic-filled painting style of Macedonian painter Trajče Janevski too, albeit it could all possibly be simply an
intuitive search and road that a young and modern painter had embarked upon.

The Chained One elevates itself to the level of an allegory of the fate of an entire nation, not only through its
folkloric and ethnographic elements, but primarily through its entire drama, colours, and light – everything in it seems
to be in some kind of movement and strain, a superhuman endeavour – the betrayed character who even looks like a
captured Macedonian komita is chained in manacles which he struggles to set himself free of even in spite of the hopelessness of his effort, but is not giving up even at the cost of losing his left hand which had turned gray deprived of blood
intake. However, his right hand is still alive and is in a combative grip as if it is just about to set itself free, while at the
same time, the rebel is tearing up the rope with his teeth. Such an epic drama can rarely be found in one single act. It is
the Macedonian Prometheus, the crucified saviour, the sacrificed hero whose powerlessness seems to have driven him
to madness, but has failed to make him desist, thus reinforcing that madness as he watches his own hopelessness,
making his madness seem even more majestic. The approach that Končaliev uses here draws inspiration from the
works of Vangel Kodžoman , but is closer to the generation of Macedonian contemporary painters such as Aco Stankovski, who indulge in a hypertextual dialogue both in their visual and other, first and foremost historical, paradigms.
During that stage, in 1977, he also produced a painting titled Family, which almost monochromatically commemorates for all eternity the artist’s own family through a simple geometrical and detailed depiction of four seashells,
announcing in a figurative manner and with a great deal of sensibility for light, colour and its transparency all emotion
contained in it with maximum simplicity and minimalism. The painting effuses gentleness and intimacy while the seashells seem to transform into parts of the human body, being white, round and voluminous – as the souls of our most
beloved are. As can be seen up to this point in the text, that thematic preoccupation lasts to the very end in Branko
Končaliev, while his entire creative road and search for visual expression and motifs can be traced back to his 1974
self-portrait and all the way to the human figure and black cat of 2000.
One other and greater passion of Branko Končaliev that perhaps most recognize him for is aquarelle. We can
even use aquarelles to draw out an entire separate stage in his career, placing all his other works and visual preoccupations in it. In his own admission, he learned the technique from Ljubomir Belogaski. Hence, contemplating and
speaking his mind about aquarelle, he would, on one occasion, leave, in all considerations, a lyrical record which explains to a great extent his entire approach to art as well. On that occasion he said the following: “Water has no colour,
colour has no water. Hence, in its most hidden of depths, aquarelle is not a visual category, but rather an existential one.
Artists (aquarelle painters) neither touch the paintbrush with their hand, nor with their will, but rather with their ego,
which is stronger than the physical manifestation of their willpower. They pick through tones and shades of colours
as musicians would seek some mysterious sound they have heard within themselves and that is why aquarelles are
more than paintings – they are the artists themselves – their confession. Those who reveal themselves entirely are
vulnerable and helpless as any manifestation of honesty is! All of that is the solitude within us (one cannot deny its
existence) and the silence we are deprived of within the chaos of everyday life. Essentially, it is also the recounting. That
is what aquarelle is – a subtle line between reality and illusion, making each new step to be taken mysterious and every
expectation exciting! That is why one has to love aquarelle! С`est la vie.”
In this expression of his view, Končaliev reveals himself as an artist putting great thought into everything that
he does and, aware of his own role, he rethinks and re-conceptualizes life, about which at the end he would laconically
conclude: “С`est la vie”. His aquarelles include landscapes, inanimate objects, abstract paintings, and old urban architecture depictions, whereas the motifs he most often used are the Strumica wider region, Lake Dojran with its fishing
huts, so called mandra straw-made fishing enclosures and huts used to capture fish with the help of cormorant birds,
the traditional Dojran fishing boats, the lake vegetation and the change of light in different parts of the day and seasons,
figs, pomegranates and other flora and fauna elements, and, certainly, traditional urban architecture, of which he most
often painted his parents’ house in Strumica. Aside from his aquarelles, portraits, of which he has produced quite a considerable number, form a separate part of his opus, with Končaliev announcing himself as a particularly skilful portrait
painter too. In his aquarelle landscapes, he displays similarities with the minimalistic dichromatic and monochromatic
Chinese landscape painters, albeit displaying a certain drama and width in his landscapes as if he had learned from
J.M.W. Turner who, in spite of not caring for the longevity of the colours and materials he used, left enduring and valuable examples of aquarelle landscapes that generations of painters after him learned from. That realistic romanticism
in Turner is very much apparent in Končaliev too, and, through the attention he paid to both colour and light and his
sense for them, he also succeeded in creating his own genuine visual expression in that particular technique.
Much like in the Reiner Kunze song about the great painter Sesshū, Branko Končaliev too, with his tears (his visual
artworks made of pain and water) bites through the shackles of reality, which then dissolves into pure colour, light,
and emotion. The great masters of visual art do not wish to do anything useful other than paint and, guided by this
knowledge, Branko Končaliev created a rich body of work that many could feel envious of not only because of the sheer
volume of work he left behind him, but also because of its quality.
Trajce Bjadov

БИОГРАФИЈА
Бранко Кончалиев, еден од најзначајните ликовни уметници и педагози во Струмица, е роден на 6
ноември 1949 година, како постариот син од двајцата синови (брат му Васе Кончалиев е роден 1954 год.) на
Георги и Мара Кончалиеви. Георги Кончалиев е вешт
струмички ножар, а Бранко како дете, му помага
на татка си при изработката и обликувањето на
предметите од ковано железо во ножови, ножици и
разни сечила, работа која била физички предизвик со
оглед на обработуваниот материјал, бидејќи барала и
физичка сила и концентрација, но и изразено чувство
за облик и форма, и естетика воопшто. Честопати
Бранко не само што го движи ковачкиот мев, туку
и обликува вжештено железо со тешкиот чекан,
вештина која несомнено му дала изострено чувство
за форма и функција, а неговите потези со четката
подоцна ги направила лесни и промислени. Мајка му
Марија, работела во кино „Балкан“ Струмица, и уште
од рано детство Бранко, преку занаетот на татко му и
работата на мајка му, имал допир со естетската страна
на животот, истовремено и со најактуелните форми на
урбан живот во Струмица и сè она што неа ја правело
градска средина. Подоцна, во кино „Балкан“ ќе работи
и брат му Васе, кој од него ќе ја прифати љубовта кон
музиката, и ќе научи да свири гитара на гитарата
што Бранко ќе ја купи за себе (па ќе му ја подари на
Васе), за подоцна тој да стане еден од најпознатите
и најценетите струмички музичари, без кој боемскиот
живот во Струмица не можел да се замисли.
Куќата на Кончалиеви, се наоѓа во едно од
градските јадра на стара Струмица, Чифлик маало, и
е типична градба од староградски тип. Таа куќа била
нешто посебно во животот на Бранко Кончалиев, и кога подоцна како мотив во неговото творештво се јавува
куќа, несомнено тоа е таа куќа, повторно родена од мислите и сеќавањата, од самата имагинација, иако и до ден
денес постои и е пред распаѓање. Таквите куќи се надвор од секакви можноти за шематизам. Тие преставуваат
жив организам, способен да заземе каков било облик, во зависност од големата варијабилност на условите, а
материјалот од кој се направени се слева во ликовно единство. Тоа всушност го потврдува фактот дека Бранко
Кончалиев, уште од самиот почеток, како и да немал избор да стане нешто друго освен врвен естет, ликовен
уметник. Естетиката, атмосферата, амбиентот на Струмица од втората половина на XX век, со архитектурата, со
долгите топли лета и со острите студени зими, создала од Бранко Кончалиев човек кој во себе ќе ги обединува
спротивставеностите и крајностите во животот и во своето творештво, и тоа се отчитува и во колоритот на
неговите дела, и во потрагата по израз и мотиви, и во неговиот однос кон ликовната работа, но и во неговата
животна филозофија и улога - во текот на својот живот, честопати досетливо знае да им даде совет на своите
ликовни наследници: „Ако знаеш да направиш добар кич, знаеш како да не го направиш!“.
Рано останува без едниот родител, татко му Георги умира на 32 години, и за него животот станува
значително потежок и неизвесен, но и покрај сè, во ниту еден момент не се откажува од својата љубов кон

уметноста. На почетокот негов интерес се музиката и пеењето, но она што отсекогаш го привлекувало, ликовната
уметност, станува реалност и животна преокупација, по враќањето од отслужувањето на воениот рок во
Љубљана, Словенија. Тоа е периодот кога пробува да се запише на некоја од ликовните академии во големите
центри на тогашна Југославија, но поради немање финансии не се запишува, иако бил препознаен како голем
талент. Сепак, во 1967 година се запишува на Педагошката академија во Скопје, ликовен отсек (која тогаш уште
се бори да стане Ликовна академија, трпејќи опструкции од поголемите центри) и ја завршува во 1970 година
во класата на професорот Спасе Куновски. Набргу потоа и се вработува и четиересетина години работи како
ликовен педагог во средните и основните училишта, во Радовиш и Струмица, сè до своето пензионирање.
Во 1976 година станува член на Друштвото на ликовните уметници на Струмица (ДЛУС) и го добива едно
од најубавите ателјеа во аголот на поткровјето на објектот на тогашната Стара Нама (поранешен хотел „Крал
Александар“), простор кој ќе стане култно место и збиралиште на ликовни уметници, книжевници, музичари,
актери и сл., каде ќе се твори, ќе се продуцираат идеи, ќе се слуша музика на винил плочи, која не била
одобрувана од системот и средината, ќе се чита литература која ги доближува светогледите на современиот
свет, ќе се разговара за уметноста и смислата на животот и ќе се препорачуваат и разменуваат книги, автори,
музички албуми и пред сè- идеи. Тоа било времето кога Струмица живеела вистински уметнички и културен
препород. Бранко, како ликовен педагог, ќе произведе и ќе им ја всади љубовта кон ликовната уметност на
бројни генерации ученици. Неговото ателје, кое што го користи сè до некаде 2004- 2005 година, во сеќавањата на
оние кои што имале среќа често да го посетуваат оставало впечаток на временска капсула, на еден организиран
хаос каде по некоја промисла на уметникот се наоѓаат токму на вистинското место потребните материјали,
скици, бои, четки, штафелаи, книги и други предмети без кои едно ателје не може да се замисли, а во еден
ограничен простор сосем доволен да се создаде цел универзум. Малку се знае дека Бранко Кончалиев, бил
еден од најредовните читатели во градската библиотека во Струмица и имал прочитано над 2000 наслови. Сето
ова го прави Бранко Кончалиев, единствена личност и уметник, без кој културниот живот во Струмица ќе бил
многу посиромашен.
Во 1979 година стапува во брак со Марија Кончалиева, родена Аџиева, која во 2006 година прерано
починува. Со неа ги имаат децата Ангелина Кончалиева (1981) и Георги Кончалиев (1980), академски вајар и
фотограф. Не само во текот на својот брачен живот, и пред тоа, Бранко се изградува како многу плоден автор
кој не се плаши од ниту еден предизвик, и станува препознатлив по портретирањето и акварелите, притоа
оставајќи личен белег и врвни дела во својот богат опус. Тоа е период кога многу работи, за да го издржува
семејството и да им обезбеди на своите деца образование и животен пат што самите си го одбрале. Во таков
обид, на почетокот на 2000 години, заминува во Париз, Франција, на Монмартр каде својата уметност и вештина
ја доближува до бројната публика која го посетува Париз и од каде понесува бројни впечатоци и мотиви што се
одразува и во неговото творештво. До крајот на својот живот, акварелот останува негова најголема љубов и таму
ги покажува своите највисоки дострели. Умира на 30 август, 2016 година во Струмица.
Во текот на својот богат и плоден творечки живот, има реализирано над 15 самостојни и 50 групни ликовни
изложби во земјата и во странство. Од 1976 - 2009 година, самостојни изложби има во следните градови: Скопје,
Битола, Штип, Струмица, Валандово, Кавадарци, Дојран, Ново Село, Сандански (Р. Бугарија), Сплит, Трогир (Р.
Хрватска), Тјентиште (Србија), Горни Милановац (Србија) и др. Учествува на сите групни изложби во периодот
од 1976 - 2010 година, на ДЛУС познати како „Ликовна работилница“, во Р. Македонија и надвор од неа, како
и во изложбите на салонот РУ при Работничкиот Универзитет, Струмица. Бил учесник и во работата на повеќе
локални и меѓународни ликовни колонии во земјата и странство, како што е меѓународната ликовна колонија
во Струмица (1973,1978 и 1983), Охрид, Работилница „Млади ликовни творци“ (1980), „Травник“ (1985), Ечка
„Југословенска колонија на акварелисти“ (1990) и други. Го има добиено високото признание за најдобра слика
на изложбата „Млади ликовни творци на Југославија“ во Тјентиште, 1980 година. Бил учесник на повеќе ликобни
конкурси за детски ликовни дела и има освоено повеќе први места со ликовните секции од училиштата во кои
работел. Во 1992 година, бил учесник и на „Мал битолски Монмартр“.
Бранко Кончалиев, во својот творечки живот остави бројни дела кои се дел од колекциите на многу
семејства, институции и деловни субјекти во Струмица, Македонија и странство. Како ликовен уметник и автор
беше многу почитуван и ценет од ликовната публика и поседувањето негово дело претставува престиж и знак
на изграден вкус и чувство за естетска вредност. Неговото творештво и углед претставуваат пример на кој што
ќе се огледаат бројни идни генерации ликовни уметници, а неговото име ќе остане врежано во историјата на
ликовната уметност не само на Струмица, туку и на Македонија, како единствен глас и сензибилитет чија топла
јужна душа, нежно се раствора во окото и душата на посматрачот како што се раствораат неговите водени бои
на хартијата на времето.

BIOGRAPHY
Branko Končaliev, one of the most prominent visual artists and art teachers in Strumica, was born on 6 November 1949 - the elder of two sons (his brother Vase was born in 1954) to father Georgi and mother Mara Končaliev.

Уметникот како ликовен педагог 1976
The Artist as an Art Teacher

His father Georgi Končaliev was a skilful Strumica bladesmith and, throughout his childhood, Branko helped his father
in making and forging wrought iron items into knives, scissors and all sorts of blades – a type of work presenting
a heavy physical challenge, taking into account the very nature of the material used which, aside from being very
demanding in terms of physical strength and mental focus, also requires a sharpened sense of shape, profile and
aesthetics in general. Often, Branko did not only find himself pressing the ironsmith’s bellows, but also forging the
heated iron with the heavy blacksmith hammer – a skill that undoubtedly gave him a heightened sense of shape and
function, leading to his brushstrokes becoming light and deliberate later on in his painting career. His mother Marija
worked at the legendary Balkan Cinema Theatre in Strumica and, ever since his early childhood, Branko came in close
contact with the aesthetic side of life, while simultaneously emerging himself in the city life of Strumica of the time
and everything that shaped it as an urban environment. Years later, his brother Vase worked at Balkan Cinema Theatre,
too, inheriting Branko’s love of music and learning to play the guitar on the instrument that Branko actually bought for
himself (and later gave it to Vase as a gift) and becoming one of the most renowned and revered Strumica musicians,
as well as an unmissable figure in the city’s bohemian circles.
His parents’ house is situated in Čiflik, one of the oldest neighbourhoods of urban Strumica, and is a typical
representative of the city’s traditional urban architecture. The house played a special part in Končaliev‘s life and every

time a house appeared as a motif in his paintings throughout his life, it was without any hint of doubt precisely the
house in which he grew up, being constructed once again by his thoughts and memories, as well as by his imagination,
although it still stands to this day in its original form and is currently in a state of near disrepair. Such houses defy all
attempts of placing them within a template. They are a living and breathing life form, capable of taking any shape there
is depending on the enormous variability of conditions, whereas the material used in building them merges into a visual
oneness. This, in fact, reaffirms the fact that Branko Končaliev, ever since his beginnings, actually had no other choice
but to become nothing short of a supreme aesthetic mind – a visual artist. The aesthetics, atmosphere and ambiance
of Strumica of the second half of the 20th century with its architecture and the contrast of its long hot summers on one
hand and harshly cold winters on the other can be attested all throughout the colour palette of his works, his choice
of expression and motifs, his attitude towards the visual, as well as in his life philosophy and role, made all the more
poignant by the fact that, throughout his entire life as a painter and teacher, he was often heard giving the following
piece of advice to his painting acolytes: If you know how to create good kitsch, then you know how not to do it.
He loses one of his parents early in his life – his father Georgi dies aged only 32, making his life significantly
more difficult and uncertain, but, in spite of all hardship, he never for once forsakes his love for art. In the beginning, it
is music and singing that form the object of his initial interest, but, visual art, the discipline that had always attracted
him, becomes his reality and life occupation after he returns from his military service in Ljubljana, Slovenia. It is during
that period that he tries to enrol in one of the visual art academies in the largest cities of the then Yugoslav Federation,
but, due to a lack of funds, he fails being admitted to any of them, even though he was recognized as a huge talent.
Nevertheless, in 1967, he enrols in the visual arts department at the Teaching Academy in Skopje (which at that time is
still struggling to become a Visual Arts Academy proper, being continuously obstructed by the then already established
academies in the capitals of the other Yugoslav republics) and graduates from it in 1970 in the class of Macedonian
prominent painter and professor, Spase Kunoski. Soon after, he finds employment as an art teacher working across
primary and secondary schools in both Strumica and nearby Radoviš, continuing a teaching career spanning around
forty years until his retirement.
In 1976, he becomes a member of the Strumica Visual Artists Association (DLUS), which grants him the use of
one of the most beautiful painting studios located in one of the corners in the loft of the then Stara Nama building (the
former King Aleksandar Hotel, built in the inter-war period) – a space which would go on to become a cult place and
a gathering point of painters, writers, musicians, actors and others, where they would create art, produce and share
ideas, listen to vinyl recordings of music deemed as unacceptable by the then system and society, read out literature
which brought modern world viewpoints closer, discuss art and the meaning of life, as well as recommend to each
other and exchange books, authors, music albums and, first and foremost, concepts and ideas. It was a time when
Strumica was experiencing a true artistic and cultural renaissance. Being an art teacher and at the centre of such an environment, Končaliev would go on to both create numerous pieces of art himself and stimulate a love for it among generations of students. His studio, which he continues to use until around 2004 or 2005, remains etched in the memory of
all those have had the luck of visiting it often enough as a time capsule of sorts, an organized chaos in which, through
some kind of the artist’s own providence, all the necessary painting materials, sketches, colours, painting brushes,
easels, books, and other items typical of a painter’s atelier, had somehow found their true and rightful place, all within
a space which, albeit very tight and limited, had indeed been enough to fit in and create an entire universe of its own. It
is a little known fact that Branko Končaliev was one of the most regular members of the Strumica City Library, having
lent and read more than 2000 works of literature from the library’s book fund. All this makes Končaliev a unique person
and artist without whom the overall cultural life of Strumica would have been much poorer and very hard to imagine.
In 1979, he marries Marija Končalieva, née Adžieva, who dies too early in 2006. With her, he has his two children,
daughter Angelina Končalieva (born in 1981) and Georgi Končaliev (born in 1980), an academic sculptor and professional photographer. Not only throughout his married life, but also before, Branko Končaliev manages to grow into a
very fruitful author, not shying away from any challenge presented to him and becoming recognizable for his portraits
and aquarelles, leaving his own unique mark and producing outstanding works of art as part of his extensive opus. It
is indeed a period during which he works profusely day and night to support his family and provide his children with
education and a life path of their own choosing. In trying to do so, at the beginning of the 2000s, he departs for Paris,
France, and sets up at Montmartre where he introduces the thousands of people visiting Paris on a daily basis to both
his art and extensive skill set, bringing back with him to Strumica countless memories and impressions which would
after find their way and take a significant part within his later day opus. Until the end of his life, painting aquarelles
remains his greatest love and the very medium in which his highest artistic achievements can be found. He dies in
Strumica on 30 August 2016.
Over the course of his rich and fruitful artistic career, Branko Končaliev displayed his works at more than 15
individual and 50 group painting exhibitions both home and abroad. In the period between 1976 and 2009, individual

exhibitions of his paintings were hosted in Skopje, Bitola, Štip, Strumica, Valandovo, Kavadarci, Dojran, Novo Selo, Sandanski (Bulgaria), Split and Trogir (Croatia), Tjentište and Gornji Milanovac (Serbia), and others. Within that same period
and stretching to a year later, in 2010, his works also formed part of numerous group exhibitions of DLUS which have
also been known as the Painting Workshop in both Macedonia and abroad, while further exhibiting his opus as part of
the group exhibitions at the gallery of the Workers’ University in Strumica. Moreover, he took part in a number of local
and international art colonies home and abroad such are the Strumica International Art Colony in 1973, 1978 and 1983,
the Ohrid Young Artists Colony in 1980, the art colony in Travnik, Bosnia and Herzegovina, in 1985, the Yugoslav Colony
of Aquarelle Painters in Ečka, Serbia, in 1990, and others. He was awarded with the highest recognition for best painting
at the exhibition titled Young Painters of Yugoslavia in Tjentište, Serbia, in 1980. As an art teacher, he also participated
in several art competitions held for children’s artworks, winning a number of first prizes with the art sections of the
schools where he worked throughout his teaching career. In 1992, he took part with his students in the renowned Small
Bitola Montmartre of Bitola.

Во своето ателје, 2000
In the Studio

During his life as an artist, Branko Končaliev left behind countless works of art which are now part of the art
collections of numerous families, institutions and businesses in Strumica, as well as all across Macedonia and abroad.
As a visual artist and author, he is greatly revered and respected by the art public, whereas owning a piece of his work
remains to this very day a sign of prestige, refined taste in the arts and knowledge of aesthetic values. His opus and
reputation are an example which generations of future artists would look up to and his name will remain forever etched
into the history of visual art in not only his home city of Strumica, but also of entire Macedonia, being recognized as a
unique voice and sensibility, whose warm southerner soul gently dissolves in the eye and soul of the observer much in
the same way as his water colours dissolve onto the endless paper of time.

Со колегата Стојче Гоцков, 2009.
With Colleague Stojče Gockov.

Со колегите на Струмичката ликовна колонија, 1982..
With Colleagues at the Strumica Painting Colony.

Со пријателите и колегите, 1977 (втор од лево).
With Friends and Colleagues.

Фотографија на уметникот,1975.
A 1975 Photograph of the Artist.

Фотографија на уметникот,1980.
A 1980 Photograph of the Artist.

Црвеноперка, 1993 (масло на платно) 80x63 см.
- Common Roach, 1993 (Oil on canvas)

Школки, 1993 (масло на платно) 80x63 см.
– Shells, 1993 (Oil on canvas)

Фотографија од ателјето со автопортрет.
A Photograph of the Studio with the Self-Portrait.

