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Почитувани,

Dear Sir / Madam,

СОС Детско село преку програмата за грижа, советување
и менторство за млади, иницира изложба на делата на
Мартин Буровски како можност за поддршка на младиот
и надежен уметник во развој на неговата професионална
кариера. Изложбата ќе биде физички отворена во склоп на
настанот “Едно Семејство” во М6 Едукативен центар на 18
Декември 2020 година, и ќе трае до 26 Декември 2020 година.
На настанот ќе бидат изложени 12 продажни уметнички
дела и 4 експонати од уметникот.

SOS Children’s Village initiates an exhibition of works by
Martin Burоvski via the program for care, counseling and
mentoring of young people, as an opportunity to support
the young and promising artist in the development of his
professional career. The exhibition will be physically open
as part of the event “One Family” in the M6 Educational
Center on December 18, 2020, and it will last until
Decem-ber 26, 2020. Twelve selling works of art and four
exhibit items created by the artist will be exhibited at the
event.

Во овој каталог имате уникатна можност први да ги видите
сликите на Мартин со сите потребни спецификации и лични
коментари од уметникот.
Ве охрабруваме да го разгледате каталогот и доколку имате
желба да купите некое од делата (на уметникот Мартин
Буровски младинецот од СОС Детско село), можете тоа да го
направите и пред oтварањето на изложбата со праќање на е
маил (rahela.evtimova@sos.org.mk) порака за резервација на
избраното дело кое ќе можете да го добиете по затварањето
на изложбата.
Однапред Ви благодариме за Вашата соработка и поддршка,
СОС Детско Село

With catalogue, you’ll have the unique opportunity to
be the first to see Martin’s paintings with all the
necessary specifications and personal comments made
by the artist.
We encourage you to browse the catalog and if you wish
to buy one of the works (of the artist Martin Burоvski, the
young man from SOS Children’s Village), you can do it
before the opening of the exhibition by sending a
message
to
the
following
e-mail
address:
(rahela.evtimova@sos.org.mk). In this way we’ll reserve
you the selected work until the closing of the exhibition,
when you’ll become the proud owner of it.
We thank you in advance for both the cooperation and
support,
SOS Children’s Village

МАРТИН БУРОВСКИ

MARTIN BUROVSKI

Биографија

Biography

Потеклото на овој млад сликар е од источниот крај
на нашата земја, с.Русиново, Берово. Роден е во 1998
година. Во 2006 година заминува да живее во СОС
Детско село Северна Македонија се до 2017 година
каде што го поминува неговото детство.Токму во
тој период Мартин почнува да ги покажува своите
амбиции кон уметноста и креативноста. Во 2017 година
завршува средно уметничко училиште ДСУЛУД “Лазар
Личеноски” - Скопје, оддел дизајн на облека и текстил.
Парарелно го посетува и атељето на академскиот
сликар Ставре Димитров-Стадим под чие менторство
во 2014 година на само 16 годишна возраст Мартин ја
прави неговата прва самостојна изложба.

The origin of this young painter is from the eastern part
of our country, the village of Rusinovo, Berovo. He was
born in 1998. In 2006, he left to live in SOS Children’s
Village North Macedonia until 2017 where he spent his
childhood. It was during that period that Martin began
to show his ambitions for art and creativity. In 2017, he
finishes the highschool of applied arts “Lazar Lichenoski”
- Skopje, as a graduate of the clothing design and textiles
department. At the same time, he is gaining more artistic experience in the art-studio of the academic painter
Stavre Dimitrov-Stadim, under whose mentorship at the
age of only 16, Martin makes his first solo exhibition in
2014.

Вљубен во техниката и мајсторството на својот учител
младиот ученик почнува да ги проучува сите негови
жанрови почнувајќи од апстракција,букет,мртва
природа,пејзаж и портрет. По долгата соработка со
академскиот сликар неговиот млад ученик вели дека
сликарството му се претворило во страст од која
што неможе да се ослобoди и неможе да опстои без
неа. За усовршување на својот талент Мартин оваа
година ги започна студиите на Факултетот за ликовни
уметности во Скопје на одделот сликарство во класата
на професор Слободанка Стевческа.

In love with the technique and mastery of his teacher,
the young student begins to study all the genres, starting with abstraction, bouquet, still life, landscape, and
portrait. After the long collaboration with the academic painter, this young student claims that painting has
turned into his passion from which he can not get rid
of and can not imagine a life without it. To perfect his
talent, this year Martin started his studies at the Faculty
of Fine Arts in Skopje at the painting department, in the
class of professor Slobodanka Stevcheska.

БУКЕТ / A BOUQUET

СВЕЌА / CANDLE

Формат: 50х40цм
Техника: акрил на лесонит

Format: 50x40cm
Technique: Acrylic on fiberboard

Формат: 50х40цм
Техника: акрил на лесонит

Format: 50x40cm
Technique: Acrylic on fiberboard

На сликата е претставен букет од
ружи со колоритна позадина каде
што преовладува најмногу шпаклата
како матерјал со кој што најмногу
се изразува уметникот. Ружите се
распоредени една до друга така што
централно е насликана црвена ружа.

The painting displays a bouquet of
roses with a colorful background
where the spatula predominates as
the material with which the artist
expresses himself the most. The roses
are arranged next to each other in a
way that a red rose takes the center
place.

На сликата е претставена
запалена свеќа која гори со силен
интензитет преку која авторот
сака да ја прикаже неговата љубов
кон сликарството. Позадината
е изработена само со три бои
бела жолта и виолетова преку
кои уметникот сака да ни покаже
дека само со три бои може да се
постигне колоритен живопис.

The painting displays a lighted
candle that burns with a strong
intensity. By that, the author wants
to express his love of painting. The
background is made with only three
colors: white, yellow and purple,
through which the artist wants to
show us that colorful frescoes can be
achieved by using only three colors.

Цена: 300 евра
18.000 денари

Price: 300 euros
18.000 denars

Цена: 180 евра
10.000 денари

Price: 180 euros
10.000 denars

СВЕЌА / CANDLE

ФЕНЕР / LANTERN

Формат: 50х40цм
Техника: акрил на лесонит

Format: 50x40cm
Technique: Acrylic on fiberboard

Формат: 50х40цм
Техника: акрил на лесонит

Format: 50x40cm
Technique: Acrylic on fiberboard

Во циклусот од слики со две свеќи и
еден фенер во средина авторот го
бара спокојот, мирот и убавината во
тоа што може да го создаде само
еден предмет поставен во темна
позадина. Ова е омилената слика од
циклусот насловен свеќи на младиот
автор.

In the cycle of paintings comprised of
two scenes and a lantern in the middle, the author seeks peace and beauty in what a single object contrasted
to a dark background can create. This
is the young author’s favorite painting
from the series entitled “Candles”.

Фенерот е оној елемет што ги двои
двете свеќи и ја држи рамнотежата
помеѓу нив. Претставен е
реалистично, но можеме да
забележиме и некои експресивни
моменти.

The lantern is the element that
separates the two candles, thus
maintaining the balance between
them. It is presented realistically, yet
we can also notice some expressive
moments.

Цена: 180 евра
10.000 денари

Price: 180 euros
10.000 denars

Цена: 180 евра
10.000 денари

Price: 180 euros
10.000 denars

ПЕЈЗАЖ / LANDSCAPE

МРТВА ПРИРОДА / A STILL LIFE

Формат: 70х50цм
Техника: акрил на лесонит

Format: 70x50cm
Technique: Acrylic on fiberboard

Формат: 80х60цм
Техника: акрил на лесонит

Format: 80x60cm
Technique: Acrylic on fiberboard

Следејќи го патот на старите
мајстори младиот автор одлучува
дел од своето творечко време да
посвети и на нив со тоа што има
изработено неколку копии од
познатите стари мајстори како што
се Клод Моне, Винсент ван Гог и
германскиот пејсажист Албиерт
Биерштадт чие дело го гледаме
токму овде.

Following the path of the old masters,
the young artist decides to honor
their work by dedicating a part of
his creative time by making several
copies of famous old masters such as
Claude Monet, Vincent van Gogh, and
the German landscape painter Albert
Bierstadt, whose work is presented
above this description.

Овде веќе може да се види една
богата композиција каде што
авторот има претставено неколку
вида на овошје. Насликани се три
врсти на грозје, праски, сливи,
чаша, неколку садови и калинка.

Here we can see a rich composition
where the author has presented
several types of fruit. Three varieties
of grapes, peaches, and plums have
been painted, as well as a cup, several pots and a pomegranate.

Цена: 280 евра
16.800 денари

Price: 280 euros
16.800 denars

Цена: 450 евра
28.000 денари

Price: 450 euros
28.000 denars

ПЕЈЗАЖ ОД РЕКАТА БАБУНА /
THE BABUNA RIVER LANDSCAPE

ПЕЈЗАЖ (копија од Алберт Биерштадт) /
LANDSCAPE (A copy of the Albert Bierstadt’s painting)

Формат: 66х96цм
Техника: акрил на платно

Format: 66x96cm
Technique: Acrylic on canvas

Формат: 50х70цм
Техника: акрил на платно

Format: 50x70cm
Technique: Acrylic on canvas

Една од најголемите инспирации на
младиот уметник е да ја претстави
убавината на природата на платно.
Како мотиви тој најмогу го
обработува Канео во Охрид и
пејзажите од нашиот крај. Овде се
забележува раскошот на
природата, реката, дрвјата и
листовите.

One of the greatest inspirations of
the young artist is to present the
beauty of nature on canvas.
The motive of his paintings are
mostly related to the beauty of
Kaneo in Ohrid, as well as the other
landscapes of our country. The
splendor of nature, the river, the
trees, and the leaves can be seen in
this painting.

Како што веќе спомнавме авторот
го следи патот на старите мајстори
особено пејсажисти како што е
Биерштадт. Претставена е мирна
вода со разнобојни колоритни
есенски листопадни дрвја кои што
се отсликуваат во водата.

As we have already mentioned, the
author follows the path of the old
masters of Fine Arts, especially the
technique and works of the landscape painters, such as Biersstadt.
The painting presents calm water
with an addition of colorful and
deciduous autumn trees that mirror
their contours in the water.

Цена: 600 евра
36.000 денари

Price: 600 euros
36.000 denars

Цена: 400 евра
24.000 денари

Price: 400 euros
24.000 denars

ЈОРГОВАНИ / LILACS

ВИОЛИНА / А VIOLIN

Формат: 70х50цм
Техника: акрил на лесонит

Format: 70x50cm
Technique: Acrylic on fiberboard

Формат: 60х80цм
Техника: акрил на платно

Format: 60x80cm
Technique: Acrylic on canvas

Ремек-делото на авторот во
историјата на неговото творештво.
Сакајќи да ја истакне жедта кон
мајсторството тој одлучува да ја
изработи неговата најбогата и
најкомплицирана композиција.
Претставена е виолина со книги,
часовник, ноти, ѓердан, угасена
свеќа и гудалото од виолината.
Виолината е изработена нежно со
четка за да се долови таа романтика
што ја содржи виолината додека се
останато е работено со најситна
шпакла.

Among the paintings comprised in the
artistic opus of this artist, this painting is the greatest masterpiece. Wanting to quench his thirst for mastery,
he decided to make his richest and
most intrinsic composition. A violin
with books, a clock, notes, a necklace,
an extinguished candle, and a violin
string are presented. The violin is gently structured with a brush in order to
capture the romantic association that
the violin brings, while all the other
elements have been depicted and
created with the tiniest spatula.

Еден од омилените жанрови на
авторот е да слика и јорговани.
Нивниот пристап е само со
шпакла почнувајќи од најголемата
кога го поставува јоргованите па
се до најмалечката шпакла каде
што ја вади таа интересна
текстура и тој раскошен колорит
на јоргованите.

One of the author’s favorite themes
of painting are the lilacs. The artistic depiction of the lilacs has been
approached only with the spatula,
setting up the composition by starting to work with the largest one, and
using the smallest spatula in order
to bring out both the interesting
texture and the lavish color pallet of
the lilacs.

Цена: 800 евра
48.000 денари

Price: 800 euros
48.000 denars

Цена: 350 евра
21.000 денари

Price: 350 euros
21.000 denars

ИМПРЕСИОНИЗАМ / IMPRESIONISM

“ВЕНЕЦИЈА” (копија од Клод Моне) /
“VENICE” (A copy of a Claude Monet’s painting)

ПЕЈЗАЖ ВО ПРЕСПЕКТИВА /
LANDSCAPE IN A PERSPECTIVE

Формат: 66х96цм
Техника: акрил на платно

Format: 66x96cm
Technique: Acrylic on canvas

Формат: 50х70цм
Техника: акрил на платно

Format: 50x70cm
Technique: Acrylic on canvas

Истакнувајќи ја страста кон
сликарството и кон правците во
историјата на уметноста како што
се реализмот, експресионизмот и
импресионизмот авторот решава да
го изработи најголемото дело во
историјата на неговото творештво,
а тоа е копијата од
основоположникот на
импресионизмот Клод Моне.

Emphasizing the passion for painting, as well as of the directions in the
history of art, such as the Realism,
Expressionism, and Impressionism, the
author decides to create the greatest
work in the history of his artistic opus,
i.e. to copy the great work made by
the founder of the Impressionism Claude Monet.

Овде е претставен еден есенски
мотив во преспектива.

An autumn motif placed in
perspective is displayed in this
painting.

Price: 1000 euros
60.000 denars

Цена: 300 евра
18.000 денари

Цена: 1000 евра
60.000 денари

Price: 300 euros
18.000 denars

ЕКСПОНАТИ
Сликите не се за продажба
The following listing of this catalogue contains images and
information on paintings which are not for sale!

ЕКСПОНАТ (сликата не е на продажба) / AN EXHIBIT (This painting is not for sale)

ЕКСПОНАТ (сликата не е на продажба) / AN EXHIBIT (This painting is not for sale)

МОРСКА БУРА – НЕВРЕМЕ / A SEA STORM – THE TEMPEST

ПЕЈЗАЖ / LANDSCAPE

Формат: 50х70цм
Техника: акрил на платно

Format: 50x70cm
Technique: Acrylic on canvas

Формат: 50х70цм
Техника: акрил на лесонит

Format: 50x70cm
Technique: Acrylic on fiberboard

Ова дело авторот го изработил пред
тој да замине да студира во Америка.
Токму пред неговото заминување
сликата ја поклонил на неговиот
драг брат која благодарение на него
сликата останала сочувана цели 5
години.

This work has been created by the
author before he went to study in
America. Right before his departure,
he gave the painting as a gift to his
dear brother. The artist’s brother is
the proud owner of this painting for 5
years now.

Делото е експонат бидејќи ова е
всушност вториот пејзаж кој го
изработил младиот уметник на само
16 годишна возраст.

The work is an exhibit item, due to
the fact that this painting presents
the second landscape created by the
young artist at only 16 years old.

ЕКСПОНАТ (сликата не е на продажба) / AN EXHIBIT (This painting is not for sale)

ЕКСПОНАТ (сликата не е на продажба) / AN EXHIBIT (This painting is not for sale)

МРТВА ПРИРОДА / STILL NATURE

ПОРТРЕТ / PORTRAIT

Формат: 80х60цм
Техника: акрил на платно

Format: 80x60cm
Technique: Acrylic on canvas

Формат: 40х30цм
Техника: молив на хартија

Format: 40x30cm
Technique: Pencil on paper

Сликата е копија од неговиот
учител од кој што тој го проучувал
сликарството цели 5 години. За
оваа слика и самиот негов учител
му кажал дека има направено многу
успешна копија на многу рана
возраст за само една година од
неговото искуство.

The painting is a copy of the artist’s
teacher from whom he studied painting for 5 years. The teacher himself
has told the artist that this particular painting is a very successful copy
made at such a young age and having
only one year of an artistic experience.

Младиот уметник веќе почнува и
со изработка на портрети. Тоа е
всушност најтешката дисциплина
во ликовното творештво. Како
најголем предизвик авторот има
изработено само неколку портрети
од кој што еден од нив е и Херман
Гмајнер основачот на првото СОС
Детско Село во Имст, Австрија.

The young artist is already venturing
into drawing portraits. It is actual-ly
the most difficult discipline in the
Fine Art. As this is the biggest artistic challenge, the author has made
only few such portraits, one of which
is the portrait of Hermann Gmeiner
- the founder of the first SOS Children’s Village in Imst, Austria.

Податоци за трансакциска сметка каде што ќе се
исплаќаат купените слики:
NLB BANKA
Име - Мартин
Презиме – Буровски
Број на трансакциска сметка
210501671928133

Скопје, Декември 2020 - Skopje, December 2020
www.sos.org.mk

