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Горан Макески е роден 1964 во Скопје а од 1988 живее 

во Швајцарија, каде работи како технички цртач. Од 

пред околу две години по смртта на татко му Јордан 

Макески академски сликар неописливо,ама во Горан се 

раѓа желбата да слика. 

 

-Во текот на целото детство и во младоста ме следеше уметноста и мирисот на 

маслените бои , но никогаш не се осмелив да започнам да сликам.Но се случи нешто 

чудно по смртта на татко ми нешто како да ме натера да влезам во овој свет на 

уметноста. Почнав да создавам нешто свое , комбинација од бои , нешто апстрактно. 

Тоа енекој мој стил кој не постои , личен печат и начин на изразување. При една 

посета на Охрид случајно влегов во галеријата „Букефал“ започнав соработка со 

купување рамки и опремување на моите слики. Со рамките на Љупчо Жупан моите 

слики стануваат ексклузивна целина, ценета и призната насекаде каде што сум ја 

изложувал мојата уметност, вели Макески за Публицитет.мк  

http://www.publicitet.mk/vo-svetot-na-umetnosta


 

Во интервјуто направено во галеријата „Букефал“ во Охрид Макески зборува за 

љубовта кон Охрид, интензивниот ликовен живот кој трае неполни две години, за 

преполната агенда која го очекува со претставувања во Њујорк, Мајами и Чикаго. За 

тоа дека секоја пригода ја користи за да твори. Ни кажа дека при сликањето користи 

акрилно – течни бои и високо квалитетна фото хартија и дека  боите се изразито 

интензивни и невообичаени. 

 

Во разговорот се вклучи и Љупчо Жупан кој е е негов агент и претставник по 

светот.  Жупан потврди дека Макески арт стилот е баран низ светот и дека и 

значајни критичари од светот на ликовната уметност со високи оценки ја вреднуваат 

уметноста на Макески. 



 

Жупан за 2017 најверојатно со некоја од институциите од областа на културата во 

Охрид најавува самостојна изложба на Горан Макески. Тоа ќе биде новиот циклус 

слики за кои Макески инспирацијата ја најде во Охрид  со спојот меѓу духовноста – 

ангелите во црквата Св. Софија, и белото Езеро. 

За Макески арт стилот слушнете повеќе со клик на линкот подолу.  
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