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ЗЛАТЕН ОСТЕН е биенална програма за престој на уметници, организирана со цел - на добитниците на истоимената награда во 
рамките на Светската галерија на цртеж да им се овозможи поинаков простор за  неколкунеделна работа, соработка и дружење.

Разновидноста на автори и дела добитници на Остеновите награди, на ЗЛАТЕН ОСТЕН, зборуваат за широчината и сеопфатноста на 
пристапот кон современата ликовна уметност. Не станува збор само за разновидна стилистичка обработка на платното, туку и за 
крајно спротивни, ако не и спротивставени, тематски филозофии. Сите заедно говорат за актуелната состојба на ликовната умет-
ност како своевиден феномен на денешницата. Зошто феномен? Пред сè, бидејќи уметноста сè уште опстојува. Во период кога сè, 
вклучително и уметноста, е сведено на реклама и дизајн во функција на рекламата, уметничкото творештво опстојува. Или, барем 
нам така ни се чини!? Дали е можеби доволно едноставно да „уживаме“ во виртуозноста на уметникот? Во способноста со која се 
обдарени оние малкумината „благословени“. Или, пак, уметноста веќе одамна има сосема поинаква улога во општеството? При-
тоа, мислам и на веќе сериозно проблематизираниот феномен на уметничката „генијалност“. Бројните наводници и прашалници, 
присутни уште во овој воведен дел, јасно зборуваат дека уметничката творба сè уште може, а најверојатно и мора, да продолжи со 
својата едукативна улога, во најмала рака. Уметничкото дело е она што може да ни ги отвори очите и да ни ги посочи проблемите 
на современото, но и на било кое претходно општество. Без оглед дали станува збор за жестока социјална критика или за дело кое, 
навидум, е самодоволно во својот затворен свет, сите тие прецизно го опишуваат односот кон реалноста.

Веројатно, најсилно изразен однос кон светот и животот забележуваме во делото на Владимир Величковиќ. Сликар не толку на 
човечкото тело, колку на човечката природа. Агресијата, суровоста, деструкцијата, отуѓеноста, вечното бегство. Тоа се основните 
цивилизациски теми, со кои Величковиќ постојано нè соочува, дополнително соголени низ прецизноста на деталите и експре-
сивноста на потегот. Како сето тоа да не е веќе доволно само по себе, Величковиќ тоа јако, издржливо тело го „фрла“ во огромен 
празен темен простор.

Прашање е - дали е делото на Златко Гламочак помалку или повеќе агресивно-експресивно во споредба со она на Величковиќ? 
Тоа е, во секој случај, создадено да предизвика непријатност, нелагодност, или како што истакнува Јован Деспотовиќ, „чувство на 
гадење, мачнина, едно крајно непријатно сведоштво за сцени во кои неволно се присуствува“ (Vreme, Beograd, 23.8.1997, стр. 48-49). 
Творештвото на Гламочак, безмалку, редовно содржи автобиографска почетна нота, која потоа се проширува на истите оние хума-
нистичко-цивилизациски теми што ги обработува и Величковиќ.

Чувството на нелагодност и неизвесност е присутно и во делото на Тијана Којиќ, но предадено на нешто поинаков начин. Овојпат 
не преку жестока експресија, туку преку мултипликација на фигури во простор, предадени низ сива колористичка гама, но и нивни 
графички отисоци, преку кои се следи посилната или побледа трага што ја оставаат низ животот.

Основна тема што провејува низ делото на Ниче Василев е осаменоста, па дури и тагата, предадена низ маниристички елегантно, 
геометризирано исцртани безлични женски фигури. Впечатокот е дополнително нагласен со јакиот колорит и со особен акцент 
врз широчината и длабочината на просторот во кој се сместени фигурите.

Поинакво бегство од реалноста, еден вид опседнатост со минатото, пред сè византиското, веќе поодамна се искристализира во 
творештвото на Глигор Чемерски. За него Курбиново или Нерези се извор, но и одговор на прашањата што ги отвора современоста.

На својствен начин, со реалистичен пристап кон прашањето за минатото, се осврнува Павле Кузманоски. Неговите сведоци се без-
времени ликови на старци кои виделе и посведочиле за премногу нешта.

Една поинаква опседнатост, овојпат со светот на имагинацијата, на сништата, на она непостоечкото, забележуваме во делата на 
неколкумина автори. Надреалниот свет е својствен за Васко Ташковски, но и за Тони Шулајковски. Додека првиот својот фантасти-
чен свет го гради врз органски основи, вториот прави обид со помош на геометриски облици композициски да го примири хаосот.

Во сосема поинаков медиум, метална скулптура, го пронаоѓаме истиот обид да се сопре и насочи хаосот што секогаш некаде тлее 
и бара начин да се реализира. Можеби во ова дело на Павле Пејовиќ зачетокот на тој хаос е лоциран во центарот на скулпторал-
ната композиција, но трагите од неговите обиди да завладе со целината се видливи насекаде низ површината на просторот што го 
оградува.
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Близок до своевиден надреален свет, наспроти изразениот реалистичен пристап, е Марк Фризинг. Преку суптилно вкрстување 
на внатрешниот и на надворешниот свет, тој гради препознатлива симболика. Од друга страна, Стоимен Стоилов се вдлабочува 
во своето видување на исконските приказни, бајки и митологија. Кај двајцата автори е забележителна изразената графичност во 
обработката на делата. Некаде помеѓу овие двајца автори би можело да се смести творештвото на Невзат Бејтули - КИЦА. Дело со 
многу симболика, со доза на надреалност, но и со вкоренетост во исконот.

Графичката основа е особено препознатлива во делата на Венцеслав Антонов, Симонида Филипова Китановска, Мирјана Крстева 
Массетти и особено на Драган Караџиќ. Творештвото на Караџиќ е проткаено со асоцијативно пејзажна тематика, со јасно ис-
такнат графички пристап, дури и кога бојата ја нанесува во „експресивно“ нафрлени потези во однапред предвидениот простор. 
Во сличен дух е и делото на Крстева Массетти, исполнето со мултипликација на графички знаци и нијансирање на колоритот. 
Апстрактните дела на Филипова Китановска, насликани со енергични потези, во себе кријат „конкретни, многу лични допири со 
стварноста кои се нивниот длабок израз, коментар и критика“ (Кокан Грчев, каталог кон изложбата на Симонида Филипова Кита-
новска и Марија Светиева во КИЦ, 2009). Линијата, како основен градбен елемент, е специфика во делото на Антонов. Мрежата од 
брзопотезни цртички ги динамизира фрагментите од човечко тело расфрлани низ платното, но поистакната плетка повторно ги 
поврзува меѓусебно.

Поинаква „мрежа“ наоѓаме во делата - објекти на Јеонгмин Сух. Доколку „работниот простор“ не е густо исполнет со различни по 
големина свитоци хартија, карактеристични за „ханџи“ техниката што ја користи Сух, тогаш се соочуваме со површина минуциозно 
разработена со молив, на која ù е спротивставен еден колористички „детал“, претставен со сноп од дрвени боички.

Асоцијативна мрежа чинат и овалните органски или неоргански, амебовидни или, пак, заоблени камени форми на Мице Јанкулов-
ски. Независно како ќе бидат протолкувани, забележителна е нивната тенденција да воспостават ред во хаосот од густо збиени 
облици.

Минуциозноста, во смисла на грижа за деталите, ја забележуваме и во делото на Зоран Малиновски. Анализата на каменот, дрвото 
или на животинскиот свет, претставуваат речиси рендгенска снимка на природата. Во сличен ликовен манир, но со динамички 
посмирени композиции, своето барање на одговорите на релација човек - природа го реализира Новица Трајковски. Со богатство 
од потези се одликува и поставувањето прашања за теми од природата, што низ ликовниот медиум ги поставува Владимир Илиев-
ски, без оглед дали станува збор за пејсажи, животински свет, или за односот кон историјата на модерната уметност.

Релацијата помеѓу сегашноста и минатото е основна тема во творештвото на Татјана Манева. Прашањата што ја интересираат Ма-
нева се поставени низ взаемното меѓудејство на визуелните траги од источниот симболизам, македонскиот фолклор, импресио-
низмот и апстрактниот експресионизам, на пример.

Вистински рендген снимки, пак, употребува Благојче Наумоски, во неговото спротивставување на реалноста на животот со реал-
носта на технологијата. Поточно, спротивставување на она видливото со она невидливото.

 Релацијата помеѓу видливото и невидливото, како темел на економско-пропагандната реклама, претставува појдовна точка за ис-
казот на Атанас Ботев, која потоа му дозволува на авторот низ квази-медиумот на рекламата да поставува прашања за актуелната 
етичност, морал или било која друга општествена вредност доведена во прашање.

А, денес, благодарение токму на рекламата како основна алатка во комуникацијата на хиперконзумирачката цивилизација, сите 
политичко-економско-општествени норми и вредности се не веќе доведени во прашање или ставени на преиспитување, туку се 
напросто избришани. Валидно е само прашањето за можноста да се зголеми капиталот. Оттука, сите погоре наброени поетики, ли-
ковни, но и не само ликовни, се обидуваат да дадат свој одговор на прашањето: како понатаму? Се обидуваат да постават прашања 
за кои, се чини, обичниот човек – конзумент, нема време да размислува, ниту, пак, да дава сопствен суд. Да, уметничкиот израз сè 
уште опстојува, сè уште на својствен начин укажува на реалноста, но бројот на наводници и прашалници само ќе се зголемува. 
Хиперактивно.

м-р Сафет Ахмети, историчар на уметност



“Golden Osten” is an artist-in-residence biennale program aiming to provide room for several weeks of work, collaboration and exchange 
between artists who are recipients of the above mentioned award at the “World Gallery of Drawing”. 

The sheer diversity of authors and artworks, winners of the Osten prize illustrate the broadness and thoroughness of the gallery’s approach 
to the subject of contemporary art creation. However, it is not just about the diversity of styles in treating the canvas, but about opposed, 
even confronted theme philosophies. Altogether, they speak about the current state of art production as a kind of ‘nowadays’ phenome-
non. Why a phenomenon? Preeminently, because it still exists. In an era when everything, art included, has been reduced to advertising 
and design in service of advertisement, artwork still hangs on. Or, at least, that’s what we might think. Isn’t it just enough to simply ‘enjoy’ 
the artists virtuosity; the aptitude of those ‘blessed few’? Or has art since gained something of a di� erent role society? By this I also con-
sider the highly problematized phenomenon of artistic “genius”. The numerous quotation marks and question marks in this introductory 
paragraph clearly attempt to say that art can and probably must continue with its educational role, at the very least. Artwork is work that 
can open our eyes and can point to the problems of the contemporary as well as of any other previous society. No matter if the artwork 
is a swipe social critique or one that is apparently self-su�  cient within its own enclosed world, they all describe in a very precise manner 
the relation to reality.

Probably the most expressive relation to the world and life we � nd is in the work of Vladimir Veličković. Not so much a painter of the human 
form but of human nature. Aggression, brutality, destruction, alienation, eternal escape. These are civilization issues the author constantly 
confronts us with. They are additionally stripped bare by the precision of the details and the expressiveness of the stroke. As if that were 
not enough in itself, Veličković ‘throws’ the mighty, tough body into a vast, empty dark space.

As a matter of fact there is a question mark as to whether or not the work of Zlatko Glamočak is more or less aggressive-expressive com-
pared to the work of Veličković? In any case, it is created to compel discomfort, uneasiness or as Jovan Despotović had stressed, “a feel-
ing of disgust, queasiness, a highly unpleasant witness of reluctant scenes.” (Vreme, Beograd, 23.8.1997, pp. 48-49) Glamočak’s oeuvre is 
contained with an autobiographical note that afterwards spreads itself to the same human-civilization issues which Veličković deals with.

The feeling of uneasiness and uncertainty informs the artwork of Tijana Kojić. Yet presented a little di� erently, not through swipe expres-
sion, but by multiplying � gures in space while coloring them in a gray scale. We further see their graphical imprints through which we can 
follow the strong or the pale trace they leave in life.

The main subject of Niče Vasilev’s oeuvre is loneliness, or even melancholy, given through mannerist elegance, and geometrically drawn 
faceless female � gures. The impression is complementary stressed by the intensity of colors, and by evidently accentuated wideness as 
well as depth of the space the � gures are placed into.

A di� erent kind of escape from reality, a kind of obsessiveness with the past, Byzantine one above all, has long ago been crystallized in the 
work of Gligor Čemerski. To his view, Kurbinovo or Nerezi are not only the source, but the answer as well, to the questions contemporaneity 
poses.

In his own way, Pavle Kuzmanoski realistically approaches issues of the past. His witnesses are timeless old man characters who saw and 
witnessed many things.

Among several artists we can � nd a variety of obsessions with the world of imagination, of dreams, of the eerie and unreal. The surreal 
world is characteristic for the work of Vasko Taškovski, and for Toni Šulajkovski as well. While the former builds his fantastic world upon 
organic bases, the later makes use of geometrical forms so as to bring order out of chaos.

In a completely di� erent medium, a metal sculpture, we � nd the very same e� ort to stop and to turn the always somewhere glowing, 
looking for a way to be realized chaos. Maybe in this artwork by Pavle Pejović the nucleus of that chaos is in the center of the sculptural 
composition, but the traces of its attempts to rule the whole can be recognized all around the surrounding surface.

Despite his explicitly realistic approach to painting, Marc Frising is intimately close to a certain surrealistic atmosphere. He builds recogniz-
able ‘symbolics’ by subtly intertwining the inner and the outer world. Stoimen Stoilov, on the other hand, is absorbed into his representa-
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tion of the primordial, the fairy tales and the mythology. The graphical processing of the paintings is highly recognizable for both of them. 
Somewhere in between those two authors we can place the creations of Nevzat Bejtuli Kica. Artwork containing a lot of ‘symbolics’, a dose 
of the surreal, and above all rooted in the primordial.

The graphical processing is particularly recognizable in the artworks of Venceslav Antonov, Simonida Filipova Kitanovska, Mirjana Krsteva 
Massetti and especially Dragan Karadžić. The creations by Karadžić are permeated with the subject of associative landscapes, with a highly 
stressed graphical approach, even when he slaps the color ‘expressively’ into an already projected space. In a similar spirit we can see the 
work of Krsteva Massetti, replete with multiplication of graphical signs and of color hues. The abstract artworks by Filipova Kitanovska 
while painted in robust strokes they hide in themselves “a concrete, extremely personal touch with reality, thus becoming a deep expres-
sion, comment and critique of it” (the reality) (Kokan Grčev, in Simonida Filipova Kitanovsk and Marija Svetieva exhibition catalog, Skopje: 
KIC, 2009). A line as a basic building element is speci� c for the artwork of Antonov. The network of quickly stroked lines brings forth a 
dynamic to the fragments of body parts scattered through the canvas. Yet, another, more remarkable weave brings them back together.

In the artworks – objects by Jeongmin Suh we see a speci� c “network”. If the “working space” is not fully accumulated with traditional hanji 
paper rolls in di� erent size, so characteristic of the technique Suh is applying, then we are facing an exhaustive pencil � nish juxtaposed 
with a single detail represented by a wisp of color pencils.

Oval organic or inorganic, amoeboid or stone like forms by Mice Jankulovski are also creating an associative net. No matter which way they 
will be interpreted, it is their tendency to restore an order to the chaos that becomes notable.

Exhaustiveness, in a sense of treating all parts of the canvas without omission, is noteworthy in Zoran Malinovski’s oeuvre. The analysis 
of the stone, the wood or the wildlife tends to become an almost radiographic representation of Nature. In a very similar art manner, yet 
with dynamically more tranquil compositions, Novica Trajkovski realizes his own search for answers on the relation between Man & Nature. 
Vladimir Ilievski’s questioning of nature is distinguished by the richness of his strokes as well. Whether he is challenging a landscape sub-
ject, the world of animals or the relation to the history of modern art is of less importance.

The main subject in Tatjana Maneva’s oeuvre is the relation among the present and the past. Questions Maneva is interested in are posed 
through the continual interplay between Eastern symbolism, Macedonian folklore, impressionism and abstract expressionism.

By using real radiographs Blagojče Naumovski opposes the reality of life to the reality of technology. Or to be more precise, he opposes 
the visible to the invisible.

The relation between the visible and the invisible makes a starting point for the artistic statement of Atanas Botev. It further allows the 
author to use the quasi medium of advertisement for asking questions referring to the current state-of-a� airs regarding ethics, morality or 
any other social value brought into question.

It is exactly through advertisement, as a basic communication tool of our hyper-consuming civilization, that nowadays all political, eco-
nomical, and social norms are not even brought into question anymore, but are simply erased. What is valid is only the possibility to raise 
the capital. Therefore, all aforementioned poetics, artistic and not just artistic, are trying to answer the question: how to continue? They are 
struggling to pose questions that the common man/woman – the consumer, doesn’t seem to have any time to think about, or to construct 
his/her own point of view. So, yes, art production still exists, in its own way it still points out towards reality, but the number of quotation 
marks and of question marks as well, will continue to grow. Hyper-actively.

Safet Ahmeti, MA Art Historian
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Владимир ВЕЛИЧКОВИЌ, Франција/Србија
ГРАН ПРИ за животно остварување 
ОСТЕН БИЕНАЛЕ – 38. Светска галерија на цртеж, Скопје 2010

Vladimir VELICKOVIC, France/Serbia 
GRAND PRIX for Life Achievement
OSTEN BIENNIAL – 38. World Gallery of Drawing, Skopje 2010 

Величковиќ е роден  во Белград (1935), каде што дипломирал на Архитектонскиот факултет (1960), по што сликарството станува негова 
определба во Србија. Изложувал во голем број земји од Европа и САД, а одликуван е со највисоките признанија од областа на културата и 
уметноста во Франција, Србија и во Македонија: член е на Српската академија на науките и уметностите, на Академијата за ликовни уметности 
– Институт во Франција и на Македонската академија на науките и уметностите. Одликуван е и со Витешки орден за уметност и литература на 
Франција и со Витешки орден на Легијата на честа на Франција.

Velickovic (1935) was born in Belgrade, where he graduated on the Faculty of Architecture (1960), but further on painting becomes his determination. 
He has exhibited in many countries in Europe and in U.S., and he was awarded with the highest recognitions in the � eld of culture and art in France, 
Serbia and Macedonia: a member of the Serbian Academy of Sciences and Arts, the Academy of Fine Arts - Institute of France and of the Macedonian 
Academy of Sciences. He was also awarded with the Knight's Medal for Art and Literature and the Knight’s Medal of the Legion of Honor in France.



Слегување-фиг.VIII, масло на платно, 285х195см.     
Descente-� g.VIII, oil on canvas, 285x195cm.

9
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Оплакување, 2013, комбинирана техника (акрил, масло-пастел) 195х285см.                
Lamentation, 2013, mixed media (acrylic, oil-pastel) 195x285cm.

Познатиот македонски уметник потекнува од Кавадарци (1940). Образованието го стекнувал и усовршувал во Скопје, Белград (Академија за 
ликовна уметност и постдипломски студии) и во Париз (како стипендист на француската влада). Чемерски е сликар, графичар, мозаичар. Од 1959 
до крајот на шеесеттите години од минатиот век интензивно се занимава и со ликовна есеистика, како еден од застапниците на уметничката 
слобода и интелектуалната победа на повоената модерна. Бил на студиски престој во Египет, Грција, Италија, Шведска, САД. Од 1962, кога првпат 
самостојно изложува во Скопје, следуваат триесетина индивидуални изложби, како и повеќе монументални дела. За своето сликарство добил 
голем број значајни признанија и награди. Член е на Македонската академија на науките и уметностите. 

Глигор ЧЕМЕРСКИ, Македонија - ГРАН ПРИ
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Времиња непоминати, 2013, комбинирана техника (акрил, масло-пастел) 195х285см.
Tempi non passati, 2013, mixed media (acrylic, oil-pastel) 195x285cm.

The famous Macedonian artist originates from Kavadarci (1940). He has gained and perfected his education in Skopje, Belgrade (Academy of Fine Arts 
and postgraduate studies) in Paris (grantee of the French government). Cemerski is a painter, printmaker, and mosaic maker. From 1959 to the end of the 
sixties of the last century, he is intensively involved with art essays, as one of the representative of artistic freedom and intellectual victory of postwar mod-
ern. He has been on study visits in Egypt, Greece, Italy, Sweden, USA. From 1962, his � rst solo exhibition in Skopje, about thirty independent exhibitions 
followed, as well as several monumental artworks. He was awarded for his painting many times with signi� cant awards and recognitions. He is a member 
of the Macedonian Academy of Science and Art.

Gligor CEMERSKI, Macedonia - GRAND PRIX
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Продор, 2013, масло на платно, 195x285см.
Breakthrough, 2013, oil on canvas, 195x285cm.

Ниче Василев е роден во Дабиља, Струмица, во 1948. Добитник е на повеќе награди и признанија, меѓу кои се наградата „Димитар Пандилов“ 
на Друштвото на уметниците на Македонија во 2000 и 2007, наградата на КИЦ - Скопје „Методија Ивановски-Менде“, специјална награда на 
Академијата за ликовна уметност во Варшава во 1977 и многу други. Има реализирано околу 30 самостојни изложби низ Македонија и други 
држави, Полска, Шпанија, Словенија, Бугарија, Турција, Грција, а бил учесник и на повеќе групни изложби. Василев дипломирал на Академијата за 
ликовна уметност, во класата на проф. Лудвиг Мачонг, во Варшава, Полска, во 1978. Во академската 1971-1972 година студирал и на Националната 
уметничка академија, на Факултетот за применета уметност во Софија, Бугарија. Член е на Друштвото на ликовни уметници на Македонија од 1980.

Ниче ВАСИЛЕВ, Македонија - Посебно ГРАН ПРИ (награда за легат)
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Актерка, 2013, масло на платно, 195x285см.
Actress, 2013, oil on canvas, 195x285cm.

Nice VASILEV, Macedonia - Special GRAND PRIX (Award for Legacy)

Nice Vasilev was born in Dabilja, Strumica, in 1948. He has won several awards among which the “Dimitar Pandilov” award by the Macedonian Artists’ Asso-
ciation in 2000 and 2007, the “Metodija Ivanovski-Mende” award by the Cultural Information Center in Skopje, a special award by the Academy of Fine Arts 
in Warsaw, in Poland in 1977, and many other. He has realized over 30 individual exhibitions in Macedonia and abroad, in Poland, Spain, Slovenia, Bulgaria, 
Turkey, Greece and also has taken part in several group exhibitions. Vasilev graduated at the Academy of Fine Arts in Warsaw, Poland, in the art class by 
Professor Ludwig Maciag. He also spent the academic year 1971-1972 at the National Arts Academy, at the Faculty of Applied Arts in So� a, Bulgaria. 
He is a member of the Macedonian Artists’ Association since 1980. 
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Луѓе и животни, 2013, масло на платно, 195x285см.
Men and animals, 2013, oil on canvas, 195x285cm.

Уметникот е роден во Варна (1944), а дипломирал на Ликовната академија во Софија (1972). Во 1991, поради пожарот кој целосно го уништил 
неговото студио во Варна, се сели во Виена, Австрија. Со самостојни изложби се претставил на јавноста во многу земји низ Европа, во САД и 
Канада. Добитник е на голем број награди, меѓу кои: почесната титула Професор, награда Годфри фон Хердер за творештво од Универзитетот на 
Виена; Награда на Арт Експо, Њујорк; Гран При “Илија Петров” за мурално сликарство од Асоцијацијата на бугарските уметници; Сребрен медал на 
Интернационалната изложба во Лајпциг, Германија; Гран при на Биеналето во Брно, Република Чешка... Неговите дела се наоѓаат во многу музеи 
и приватни колекции ширум светот.

Стоимен СТОИЛОВ, Австрија/Бугарија, Награда ЗЛАТЕН ОСТЕН
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Човек и животно, 2013, масло на платно, 195x285см.
Man and animal, 2013, oil on canvas, 195x285cm.

Stoimen STOILOV, Austria/Bulgaria, GOLDEN OSTEN Award

The artist was born in Varna (1944) and he graduated on the Art Academy in So� a (1972). In 1991, due to a � re that completely destroyed his studio in 
Varna, he moved to Vienna, Austria. He presented himself with the solo exhibitions to the public in many countries in Europe, Canada, USA. He has won 
numerous awards, including: honorary title Professor, Godfrey von Herder Prize for artwork at the University of Vienna; Award Art Expo, New York; Grand 
Prix "Ilija Petrov" for the mural painting of the Association of Bulgarian Artists; Silver medal at the International exhibition in Leipzig, Germany; Grand Prix 
of the Biennale in Brno, Czech Republic... His works can be found in many museums and private collections around the world.
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Corpus Separatm, рељеф (метален прав помешан со полиестер на дрвена подлога) 285х195x25см.
Corpus Separatm, relief (metal powder mixed with polyester on wood base) 285x195x25cm.

Златко ГЛАМОЧАК, Франција/Црна Гора - Награда ЗЛАТЕН ОСТЕН

Ликовниот уметник Гламочак е роден 1957 во Бар, Црна Гора, каде што дипломирал на Факултетот за ликовни уметности. Постдипломски студии 
завршил во Белград, а образованието го комплетирал во Венеција и Париз. Изложувал свои дела на повеќе од сто колективни изложби, заедно 
со големите светски имиња од уметничката сцена: Жан Мишел Баскија, Кит Херинг, Робер Комбас, Роберт Мапелтроп и многу други. Познат е по 
апокалиптичните креации, по кои и се разликува од другите автори. Добитник е на повеќе престижни награди. Живее и твори во Париз, Франција.



17

Без наслов, 2013, масло на платно, 195x285см.
Untitled, 2013, oil on canvas, 195x285cm.

Zlatko GLAMOTCHAK, France/Montenegro - GOLDEN OSTEN Award  

The artist Glamotchak was born 1957 in Bar, Montenegro, where he graduated on the Faculty of Fine Arts. He continued with his postgraduate studies in 
Belgrade, and he completed his education in Venice and Paris. He has exhibited in more than a hundred group exhibitions, along with the big names of 
world art scene: Jean Michel Basque, Keith Herring, Robert Combas, Robert Mapeltrop and many others. Well-known Glamotchak’s apocalyptic creations 
di� ers him from other authors. He lives and works in Paris, France.
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Аутомахија II, 2013, комбинирана техника на метални плочи, 195x285см.
Automahija II, 2013, mixed media on metal plates, 195x285cm.

Тијана КОЈИЌ, Србија - Награда ЗЛАТЕН ОСТЕН  

Mладата српска уметничка (1987) е од Белград, каде и дипломирала на Академијата за применета уметност. Стипендист е на Републичката 
фондација за развој на научниот и уметничкиот подмладок и на Фондот за млади таленти „Доситеја“.
Учествувала на многубројни национални и меѓународни изложби, а добитник е и на повеќе награди во областа на сликарството и графиката: 
награда на Факултетот за применета уметност од Фондот Александар Томашевиќ, Прва награда на конкурсот на Ниш Арт Фондацијата, прва 
награда за цртеж од Фондот Владимир Величковиќ... Член е на асоцијацијата Екс либрис (Ex-Libris association), на Здружението на ликовни 
уметници на Србија (УЛУС) и на Здружението на ликовни уметници за применета уметност и дизајн на Србија (УЛУПУДС)



19

Аутоскопија II, комбиирана техника на метални плочи, 195x285см.
Autoskopija II, mixed media on metal plates, 195x285cm.

Tijana KOJIC, Serbia - GOLDEN OSTEN Award

The young Serbian artist (1987) comes from Belgrade, where she graduated at the Academy of Fine Arts. She is a grantee of scholarship provided by 
Republican Foundation for Development of Scienti� c and Artistic o� spring and the Fund for Young Talents "Dositeja". She has participated in numerous 
national and international exhibitions and has won many awards in the � eld of painting and graphics: Award of the Faculty for Applied Arts, Aleksandar 
Tomasevic Fund; First Award, Nis Art Foundation; First Award for Drawing of the Vladimir Velickovic Fund... Kojic is a member of the Ex-Libris Association, 
the Association of Fine Artists of Serbia (ULUS) and the Association of Artists of Applied Art and Design Serbia (ULUPUDS).
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Моливи, 2013, цртеж, графит на хартија и објекти, 195х285см. 
Pencils, 2013, drawing, graphite on paper and objects, 195x285cm.

Јеонгмин СУХ, Јужна Кореја - Награда ЗЛАТЕН ОСТЕН   
Jeongmin SUH, South Korea - GOLDEN OSTEN Award Марк

Делата-објекти од хартија, се специјалност на овој современ корејски 
уметник (1962). Како студент на одделот за цртеж при Универзитетот 
Чосун изучувал традиционално цртање, но предизвик му била новата 
уметност – примената на мали ролни од ханџи – традиционална 
корејска хартија. Тоа е филозофски концепт, како јинг и јанг. Уметноста 
на Јеонгмин Сух почнува онаму каде што цртежот престанува да постои.

The works – objects of paper are the specialty of this contemporary Korean 
artist (1962). As a student the department of drawing at Chosun Univer-
sity, he studied traditional drawing, but the challenge has been the new 
art – the application of small rolls of hanji - traditional Korean paper. It is a 
philosophical concept as yin and yang. Art of Jeongmin Suh begins where 
the drawing ceases to exist.
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Пушти ги соништата кон небото, како птици кои се осмелиле да полетаат, 2013, масло на платно, 195x285см.
Send Dreams to the Sky, Like Birds Dare Let Them Fly, 2013, oil on canvas, 195x285cm.

Марк ФРИЗИНГ, Луксембург - Награда ЗЛАТЕН ОСТЕН
Marc FRISING, Luxembourg - GOLDEN OSTEN Award

Фризинг е роден 1960 во Луксембург. Студирал на Универзитетот во 
Стразбург, на Факултетот за хуманистички науки, а паралелно и на 
Уметничката акедемија, оддел скулптура и принт техники. Освен што 
создава уметнички дела, работи и како професор. Соработувал со 
реномирани автори како Герхард Гутруф, Ребека Кораб, Литл Џон и Паул 
Ротердам, Герхард Херманки... Член е на бројни уметнички асоцијации, 
а добитник е на голем број национални и меѓународни признанија. 

Frising was born 1960 in Luxembourg. He studied at the University of Stras-
bourg, Faculty of Humanities, and parallel at the Academy of Art, sculpture 
department and print techniques. Besides creating artwork, he works as a 
professor. He cooperated with renowned artists, such as: Gerhard Gutruf, 
Rebecca Ship, Little John and Paul Rotterdam, Gerhard Hermanki... He is a 
member of numerous artists associations and has won a number of nation-
al and international recognitions.
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Балкан блуз, 2013, масло на платно, 195x285см.
Balkan Blues, 2013, oil on canvas, 195x285cm. 

Атанас БОТЕВ, Македонија - Прва награда 

Ботев (роден во Скопје, 1973) дипломирал (1997) и завршил постдипломски студии (1999) на Факултетот за ликовни уметности во Скопје. Во 2006. 
остварил студиски престои во Cite Internationale des Arts во Париз и во ISCP (International Studio & Curatorial Program) во Њујорк, како добитник на 
YVAA (Young Visual Artist Award); во 2007 престојува во Санта Фе (Њу Мексико, САД). Во 2009, заедно со Јута Бауер, организирале работилница во 
рамките на Гете Институт, Белград; по покана од Универзитетот во Чикаго, во 2010 учествува на симпозиум на тема: New Histories of Modern Art-The 
East European Avant-Gardes. Работи во повеќе медиуми: сликарство, графика, цртеж, стрип, инсталација. Активен е и на полето на графичкиот дизајн, 
сторибордите, а изработил и бројни илустрации за детски книги. Раководител е на Отвореното графичко студио во рамките на Музејот на град Скопје.
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I F**K You, 2013, масло на платно, 195x285см.
I F**K You, 2013, oil on canvas, 195x285cm.

Atanas BOTEV, Macedonia - First Award 

Botev (born in Skopje, 1973) graduated (1997) and completed post-graduate studies (1999) at the Faculty of Fine Arts in Skopje. In 2006, he attends study 
visits on Cite Internationale des Arts in Paris and on ISCP (International Studio & Curatorial Program) in New York, as a winner of YVAA (Young Visual Artist 
Award); in 2007, he resides in Santa Fe (New Mexico, USA). In 2009, together with Utah Bauer, he has organized a workshop within the Goethe Institute, 
Belgrade; on an invitation of the University of Chicago (2010) he participate in the symposium: New Histories of Modern Art-The East European Avant-Gar-
des. He works in many media: painting, graphics, drawing, comics, installation, etc., also active in the � eld of graphic design, storyboards and prepared 
numerous illustrations for children's books. He is a Head of the Open Graphic Studio within the Skopje City Museum.
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Композиција 1, масло на платно, 195x285см.
Composition 1, oil on canvas, 195x285cm.

Венцеслав АНТОНОВ, Бугарија - Прва награда 

Антонов (роден 1942 година во Бела Слатина) завршил Национална уметничка академија во Софија, со специјалност графика. 
Добитник е на наградата за графика на тема „Море“ на Националниот конкурс за графика во Бугарија, како и на наградата „Варна“ за целосно 
творештво во областа на графиката. Учесник е на повеќе меѓународни манифестации на графика во Европа и низ светот, како и на многу други 
уметнички настани на кои ја презентира бугарската графичка уметност. Од 1997 е директор на Галеријата за графичка уметност во Варна, која е 
организатор на Меѓународното биенале на графика. Се вбројува меѓу иницијаторите за создавање на групата графичари, кои подоцна го дадоа 
првиот импулс за основање на оваа реномирана графичка манифестација.
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Композиција 2, масло на платно, 195x285см.
Composition 2, oil on canvas, 195x285cm.

Ventseslav ANTONOV, Bulgaria - First Award   

Antonov was born in 1942 in Bela Slatina, in Bulgaria. He graduated at the National Academy of Fine Arts in So� a, in the � eld of graphic art. Antonov is 
the winner of the award for graphic with topic “Sea” at the National Graphic Art Competition in Bulgaria, as well as the winner of the award “Varna” for his 
entire work in the � eld of graphic art. He has participated on many international events for graphic art in Europe and on many other art events, presenting 
Bulgarian graphic art around the world. Since 1997, he has been the Director of the Gallery of Graphic Art in Varna, which is the organizer of the Interna-
tional Biennale of Graphic Art. He is one of the founders who initiated this renewed international graphic event.
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XCVIII, 2013, масло на платно, 195x285см.
XCVIII, 2013, oil on canvas, 195x285cm.

Мирјана КРСТЕВА МАССЕТТИ, Македонија - Посебна награда 

Крстева Массетти е македонска уметничка родена 1979 година во Скопје, дипломирала (2001) на Академијата за ликовна уметност во Благоевград, 
Бугарија, во класата на проф. Борислав Стоев. Основач е и член на Мултимедиа Центар од Гевгелија, а членува и во Друштвото на ликовни 
уметници на Гевгелија. Од 2010 година е член на ДЛУМ. Иако млада, зад себе има повеќе самостојни изложби, реализирани во Македонија и во 
странство. Исто така, учествувала и на многу домашни и интернационални групни изложби и уметнички колонии.
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XCVIX, 2013, масло на платно, 195x285см.
XCVIX, 2013, oil on canvas, 195x285cm. 

Mirjana KRSTEVA MASSETTI, Macedonia - Special Award

Krsteva Massetti is Macedonian artist, born in 1979 in Skopje. She graduated (2001) at the Academy of Fine Arts in Blagoevgrad, Bulgaria, in the class of 
prof. Borislav Stoev. She is the founder and member of the Multimedia Centre of Gevgelia and a member of the Artists Association of Gevgelia. Since 2010, 
she is a member of DLUM. Although young, she has organized many solo exhibitions organized in Macedonia and abroad. Also, she has participated in 
many national and international group exhibitions and art colonies.
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Гласник на новото време, 2012, акрил на платно, 195х285см.
Herald of the New Age, 2012, acrylic on canvas, 195x285cm.

Тони ШУЛАЈКОВСКИ, Македонија - Посебна награда
Toni SULAJKOVSKI, Macedonia -  Special Award

Роден е 1969 година во Скопје. Дипломирал (1992) на Факултетот за ликовни 
уметности, во класата на проф. Ана Темкова. Постдипломски студии, насока 
сликарство, завршил (2002) во класата на проф. Родољуб Анастасов. 
Освен како уметник работи и како педагог. Шулајковски организирал 
повеќе од 50 самостојни и над 70 групни изложби, учествувал и на бројни 
ликовни колонии во земјата и странство, а бројни награди добил за својата 
целокупна работа - за уметничкото творештво, за педагошката дејност и за 
ликовното студио. 

He was born in 1969 in Skopje. He graduated (1992) at the Faculty of Fine 
Arts, in the class of prof. Anna Temkova. Postgraduate studies, painting, he 
� nished at the Faculty of Fine Arts (2002) in the class of prof. Rodoljub An-
astasov. He is active as an artist and as a professor. Sulajkovski organized 
more than 50 solo and over 70 group exhibitions, he has participated in nu-
merous art colonies in the country and abroad, and won numerous prizes 
for both - artistic creativity and pedagogical activities.
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Сведоци, масло на платно, 195x285см.
Witnesses, oil on canvas, 195x285cm. 

Павле КУЗМАНОСКИ, Македонија - Награда на Аполонија
Pavle KUZMANOSKI, Macedonia - Apollonia Award 

Кузманоски е роден во Тетово (1939). Уметничкото образование го 
стекнува во Скопје и Белград, кај познатите Димитар Пандилов, Борко 
Лазески, Лазар Личеноски, Винко Грдан, Рајко Николиќ и Аца Томашевиќ.
Бил на четири студиски престои и на специјализација во Франција, а 
работел и во Венеција, Торино, Франкфурт и Келн. Учествувал на многу 
меѓународни изложби и добитник е на многу награди. Во 1994. се 
стекнува со статусот самостоен ликовен уметник.

Kuzmanoski was born in 1939 in Tetovo. He competed the his education 
in art in Skopje ana Belgrade, in the classes of Dimitar Pandilov, Borko Laz-
eski, Lazar Licenoski, Vinko Grdan, Rajko Nikolik and Aca Tomasevik. He has 
spent some time studying abroad, on four occasions in France, but he has 
also spent time working in Venice, Turin, Frankfurt and Cologne. He has 
participated in many international exhibitions and won lot of awards for 
his work. He has been granted the status of independent artist.
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Молитва, 2013, масло на платно, 195x285см.
Prayer, 2013, oil on canvas, 195x285cm.

Новица ТРАЈКОВСКИ, Македонија
Novica TRAJKOVSKI, Macedonia

Роден е 1962 година во Скопје. Дипломирал (1988) на Факултетот за 
ликовни уметности во Скопје – сликарство, во класата на професорите 
Димитар Кондовски и Родољуб Анастасов. Член е на Друштвото 
на ликовни уметници на Македонија (ДЛУМ). Реализирал околу 40 
самостојни изложби во Македонија и во странство, учествувал на 
многу групни изложби, ликовни проекти и ликовни колонии. 

Trajkovski was born 1962 in Skopje. He graduated (1988) at the Faculty of 
Fine Arts in Skopje - painting, in the class of the professors Dimitar Kon-
dovski and Rodoljub Anastasov. Trajkovski is a member of the Macedo-
nian Artists Association (DLUM). He has realized over 40 solo exhibitions 
in Macedonia and abroad, and he has participated in many group exhibi-
tions, art projects and art colonies. 
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Форма, 2013, акрил на платно, 195x285см.
Form, 2013, acrylic on canvas, 195x285cm.

Мице ЈАНКУЛОВСКИ, Македонија
Mice JANKULOVSKI, Macedonia

Jankulovski was born in 1954 in Slivovo, Macedonia. He graduated at Facul-
ty of Architecture in Skopje, and he is active in the � eld of art, cartoons and 
animations. As an artist, from his earliest age he creates cartoons, draw-
ings, paintings, but he is most recognizable on glass painting. He is winner 
of many awards and he has organized over 40 solo exhibitions in Macedo-
nia and around the world.

Јанкуловски е роден во 1954 во Сливово, Македонија. Завршил 
Архитектонски факултет во Скопје, се занимава со сликарство, 
карикатура и анимиран филм. Како уметник, уште од најрани години 
продуцира карикатури, цртежи, слики, но најпрепознатлив е по 
сликањето на стакло. Добитник е на повеќе награди и има одржано над 
40 самостојни изложби во Македонија и низ светот.
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Парк, 2013, масло на платно, 195x285см.
Park, 2013, oil on canvas, 195x285cm.

Владимир ИЛИЕВСКИ, Македонија
Vladimir ILIEVSKI, Macedonia

Македонскиот уметник Илиевски е роден 1989 година во Скопје. Завршил 
средно Уметничко училиште - насока сликарство. Дипломирал на 
Факултетот за ликовни уметности (2012) на одделот сликарство, кај проф. 
Вело Ташовски, проф. Свето Манев и проф. Благоја Маневски. Реализирал 
три самостојни, а учествувал и на повеќе групни изложби во Македонија и 
во странство. Добитник е на неколку награди, како и награда за постигнат 
највисок просек и одлични резултати во текот на студиите.

Ilievski is Macedonian artist born 1989 in Skopje. He graduated high school 
of Arts - painting. The Faculty of Fine Arts he has � nished in 2012 (painting) 
at Prof. Velo Tashovski, Prof. Sveto Manev and Prof. Blagoja Manevski. He has 
realized three solo exhibitions, and he participated in many group exhibi-
tions in Macedonia and abroad. He has received several awards, as well as 
the Award for Highest Average and Excellence during the study.
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Птици, 2012, масло на платно, 195x285см.
Birds, 2012, oil on canvas, 195x285cm.

Зоран МАЛИНОВСКИ, Канада/Македонија                      
Zoran MALINOVSKI, Canada/Macedonia

Zoran Malinovski was born in 1958 in Stip. He graduated at the Academy of 
Pedagogy, and later on at the Academy of Fine Arts in Skopje. Since 1993, 
Malinovski is living and working in Vancouver, Canada. He has organized 
many solo and group exhibitions in Macedonia and abroad, and hi has 
received many awards: Special Award on the OSTEN BIENNIAL - 40.World 
Gallery of Drawing, Skopje 2012; Summer Sails Banner Project, Vancouver, 
Canada.

Зоран Малиновски е роден 1958 година во Штип. Дипломирал на 
Педагошката академија – оддел за ликовни уметности, а подоцна и 
на Факултетот за ликовни уметности во Скопје. Од 1993 Малиновски 
живее и работи во Ванкувер, Канада. Има организирано бројни 
самостојни и групни изложби во Македонија и странство, а добитник е 
и на повеќе награди: Посебна награда на ОСТЕН БИЕНАЛЕ – 40.Светска 
галерија на цртеж, Скопје 2012; наградата Summer Sails Banner Project 
во Канада.
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Тек и талог, 2013, масло на платно, 195х285см.
Flow and Sediment, 2013, oil on canvas, 195x285cm.

Драган КАРАЏИЌ, Црна Гора
Dragan KARADZIC, Montenegro

Роден е 1950 во Петњица, Црна Гора. Дипломирал на Академијата за 
ликовни уметности (сликарство) во Белград 1978 во класата на проф. 
Раденко Мишевиќ, каде ги завршил и постдипломските студии во 1980. Во 
1982, завршил специјалистички студии на Академијата Beaux Arts во Париз. 
Имал 47 самостојни изложби, преку 300 групни изложби во поранешна 
Југославија и интернационално. Има добиено 21 награда за сликарство.

Karadzic was born 1950 in Petnjica, Montenegro. He graduated at the Acade-
my of Fine Arts (Painting) in Belgrade, in the class of Prof. Radenko Misevic in 
1978, where he also completed his postgraduate studies in 1980. In 1982, he 
completed his specialist studies at the Academy des Beaux Arts in Paris. He has 
organized 47 solo exhibitions and more than 300 group exhibitions in the for-
mer Yugoslavia and internationally. He was awarded with 21 prizes for painting,   
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Сенката на змејот, 2013, акрил на платно, 195х285см.
The Shadow of the Dragon, acrylic on canvas, 195x285cm.

Симонида ФИЛИПОВА КИТАНОВСКА, Македонија
Simonida FILIPOVA KITANOVSKA, Macedonia

Родена e 1965 во Скопје. Дипломирала на Факултетот за ликовни 
уметности во Скопје (1988) во класата на професорите Димитар 
Кондовски  и  Родољуб   Анастасов.  Од 1991-1997  живее  и  работи  во 
Бостон, САД. Твори во различни медиуми: класично сликарство, видео 
арт, инсталации, перформанси и други уметнички проекти. Делата на 
Филипова-Китановскa се изложувани на повеќе од стотина групни 
изложби во Македонија и во странство.

Simonida was born in 1965 in Skopje. She graduated at the Faculty of Fine 
Arts in Skopje 1988 in the class of Prof. Dimitar Kondovski and prof.Rodol-
jub Anastasov. From 1991-1997, she has lived and worked in Boston, USA. 
She is creating art in di� erent media: classical painting, video art, installa-
tions, performances I other art projects. The artworks of Filipova Kitanovs-
ka have been exhibited on over a hundred group exhibitions in Macedonia 
and abroad.
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Татјана МАНЕВА, Македонија
Tatjana MANEVA, Macedonia

Tatjana Maneva was born 1978 in Bitola. She graduated on the Faculty of 
Fine Arts in Skopje, and later on (2004) completed her master studies in 
graphics at the same faculty. She won several awards for young artist (in-
cluding the Young Artist Award on 39.World Gallery of Drawing – Biennial 
of Drawing, Skopje 2010), as well as international awards for graphic art. 
Maneva has organized many solo and group exhibitions in Macedonia and 
abroad 

Татјана Манева е родена 1978 во Битола. Завршила Факултет за ликовни 
уметности во Скопје, каде што и магистрирала (2004) на отсек графика. 
Добитник е на неколку награди за млад автор (вклучително Наградата 
за млад автор на 40.Светска галерија на цртеж – Биенале на цртеж, 
Скопје 2010), како и на интернационални награди за графика. Има 
организирано бројни самостојни и групни изложби во Македонија и во 
странство. 

Пејсаж на сонот, 2013, акрил на платно, 195х285см.
Landscape of the dream, 2013, acrylic on canvas, 195x285cm.
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Круг, 2013, масло на платно, 195x285см.
Circle, 2013, oil on canvas, 195x285cm.

Петар МИТРОВ, Македонија    
Petar MITROV, Macedonia

Роден е 1942 во Миравци, Гевгелија. Завршил Училиште за применета 
уметност во Скопје, а потоа Академија за применета уметност во Белград. 
Работел како професор во Училиштето за применета уметност во Скопје и на 
полето на индустрискиот дизајн, за што има добивано многу национални и 
интернационални награди и признанија. Напоредно работи и на полето на 
ликовната уметност, најчесто надреалистички мотиви. Член е на ДЛУПУМ.

Petar Mitrov was born 1942 in Miravci, Gevgelija. He � nished the School for 
Applied Arts in Skopje, and afterwards he graduated on the Academy for 
Applying Arts in Belgrade. He has worked as a professor in the School for 
Applied Arts in Skopje and in the � eld of the industrial design, been award-
ed many times on national and international level. Parallel, he is actively 
painting, mostly in surrealistic manner. He is a member of DLUPUM.
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Агата ГЕРТХЕН, Полска 
Agata GERTCHEN , Poland

Агата Гертхен е родена во 1985 година, во Равич. Во 2010 дипломирала на 
Академијата за ликовна уметност Еугениус Геперт во Вроцлав (графичка 
уметност). Моментално е асистент во лабораторијата на проф. Пжемислав 
Тискиевич (гравура). Најмногу работи во линорез и мецотинта. Се школувала 
во Англија и во САД. Со своите дела се има претставено на изложби дома и 
во странство и била наградена со неколку награди, вклучувајќи ја и Првата 
награда за графика на 38.Светска галерија на цртеж, Скопје 2009.

Agata Gertchen was born in 1985 in Rawicz. In 2010, she graduated at the Acad-
emy of Fine Arts Eugeniusz Geppert in Wroclaw (Graphic Art). She is currently an 
assistant in the Laboratory of Prof.  Przemyslaw Tyszkiewicz (Gravure Printing). 
She has comleted her education in England and USA. Mostly she works in linocut 
and mezzotint. She has presented her work at exhibitions at home and abroad, 
and she has been awarded with several prizes and awards, included the First 
Prize for Graphic on the 38.OSTEN World Gallery of Drawing, Macedonia (2009).

Нескротлива 2, 2011, цртеж, комбинирана техника, 170x250см.
Unbridled 2, 2011, drawing, mixed media, 170x250cm.
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Позитив-негатив-рефлексија, 2013, акрил на платно и ренгенски снимки, 195х285см.
Positive-Negative-Re© ection, 2013, acrilyc on canvas and x-rays, 195x285cm.

Благојче Бане НАУМОСКИ, Македонија
Blagojce Bane NAUMOSKI, Macedonia

Naumoski was born (1985) in Kicevo. He graduated in 2007 at the Faculty of 
Fine Arts in Skopje, in the class of Professor Rubin Korubin. In 2007, he � nished 
his postgraduate studies in the class of Professor Velo Tasovski, and in 2009 
completed his Master Degree at Professor Jovan Sumkovski. In 2009, he joins 
the group Art I.N.S.T.I.T.U.T. He has realized eleven solo and many group exhi-
bitions in Macedonia and abroad. He was awarded with Young Artist Award on 
the 40.World Gallery of Drawing – Biennial of Drawing, Skopje 2012.

Наумоски е роден во Кичево (1985). Дипломирал (2007) на Факултетот 
за ликовни уметности во Скопје, во класата на проф. Рубин Корубин. 
Постдипломските студии ги завршува (2007) во класата на проф. Вело 
Ташовски, а во 2009 година завршува Мастер студии кај проф. Јован 
Шумковски. Во 2009 година се приклучува кон групата Арт И.Н.С.Т.И.Т.У.Т. 
Реализирал единаесет самостојни и повеќе групни изложби во Македонија 
и странство. Добитник е на Наградата за млад автор на 40.Светска галерија 
на цртеж – ОСТЕН БИЕНАЛЕ на цртеж 2012.
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Црвениот коњ, 2013, масло на платно, 195х285см.
The Red Horse, 2013, oil on canvas, 195x285cm.

Невзат БЕЈТУЛИ-КИЦА, Македонија
Nevzat BEJTULI-KICA, Macedonia

Кица е роден во гостиварско Ѓурѓевиште во 1962 година. Дипломирал 
на Ликовната академија во Скопје. Постдипломските студии ги 
заокружил во Приштина, во класата на професорот Реџеп Фери. Работи 
како професор на Факултетот за ликовни уметности при државниот 
Универзитет во Тетово. Бејтули остварил две студиски патувања: во 
Бостон - Mobius Club и во Париз - Cite Internationale des Arts. За своето 
творештво добил  повеќе награди.

Kica was born in Gjurgjeviste, Gostivar in 1962. He graduated at the Faculty 
of Fine Arts in Skopje, and has completed postgraduate studies in Prishtina, 
in the class of Professor Rexhep Ferri. He currently works as a professor at 
the Faculty of Arts, State University of Tetova. He has realized two study 
visits: in Boston, at Mobius Club and in Paris - Cite Internationale des Arts. 
For his artwork, Bejtuli has received several awards.
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Крст, 2013, скулптура од метал 2мм., 4х 100х100х45
Cross, 2013, sculpture of 2mm. metal, 4x 100x100x45

Павле ПЕЈОВИЌ, Црна Гора
Pavle PEJOVIC, Montenegro

Пејовиќ е роден во 1950 во Ораси, Црна Гора. Дипломирал (1980), а потоа 
магистрирал (1982) на Факултетот за ликовна уметност во Белград (скулптура) 
во класата на проф. Миша Поповиќ. Изложувал на многу изложби во бивша 
Југославија и ширум светот, на многу скулпторски симпозиуми, а има 
добиено 29 награди и признанија. Пејовиќ е член на Интернационалниот 
центар за скулптура во Вашингтон од 1990, член на Дукљанската Академија 
на науки и уметности од 2000 и придружен член на Црногорската Академија 
на науки и уметности од 2008. Живее и работи во Подгорица.

Pejovic was born in 1950 in Orasi, Montenegro. He gratuated (1980) and com-
pleted his post-gratuated studies (1982) at the Faculty of Arts in Belgrade (sulp-
ture) in the class of Prof. Misa Popovic. He has exibited in many shows in the for-
mer Yugoslavia and world wide. He has attended many sculpture simposiums 
and has won 29 awards and recognitions. Pejovic is a member of the Interna-
tional Center for Sculpture in Washington from 1990, a member of Dukljan’s 
Academy of Science and Art from 2000, and an associate member of the Monte-
negro Academy for Science and Art from 2008. He lives and works in Podgorica.



Како организатор на ОСТЕН БИЕНАЛЕ на наградени автори – Светска галерија на цртеж, ОСТЕН организира Програма за престој на уметници 
ЗЛАТЕН ОСТЕН која се одржува во хотел Аполонија, Гевгелија, Македонија. Ги покануваме уметниците да се дружат, да создаваат и да се 
натпреваруваат, со цел да ги мотивираме и да ја поттикнеме нивната уметничка продукција. Делата создадени во рамките на Програмата 
стануваат дел од колекцијата на Музејот на цртеж.

As an organizer of the OSTEN BIENNIAL of Awarded Artists – World Gallery of Drawing, OSTEN organizes Artist Residency Program GOLDEN OSTEN that 
takes place at Hotel Apollonia, Gevgelija, Macedonia. We invite the artists to get along, to create and to compete with one purpose – to motivate them and 
to foster their art production. The artworks produced within the Program become a part of the collection of the Museum of Drawing.

Програма за престој на уметници ЗЛАТЕН ОСТЕН  
1-20 септември 2013, хотел Аполонија, Гевгелија
во партнерство со Фондацијата АПОЛОНИЈА

Artist Residency Program GOLDEN OSTEN 
1-20 September 2013, Hotel Apollonia, Гевгелија
in partnership with the APOLLONIA Foundation
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Амбасадори на ОСТЕН  |  Ambassadors of OSTEN

Николас Тау, САД 
програмски менаџер на 
Интернационалната фондација за 
музика и уметност
Nicholas Thaw, USA - Program Manager 
at International Music 
and Art Foundation

Павле Пејовиќ, Црна Гора – уметник, 
директор на Националниот музеј на 
Црна Гора
Pavle Pejovic, Montenegro – Artist, 
Director of the National Museum of 
Montengro

Јозеф и Дана Браун, Република 
Чешка – поранешниот амбасадор на 
Република Чешка во Македонија и 
неговата сопруга
Jozef & Dana Braun, Czech Republic – 
former Ambassador of Czech Republic in 
Macedonia & spouse

Ѓорѓи Филипов, Македонија – 
амбасадор на Македонија во Австрија
Gorgi Filipov, Macedonia - 
Ambassador of Macedonia in Austria

Венцеслав Антонов, Бугарија – 
директор на Меѓународното биенале 
на графика, Варна
Venceslav Antonov, Bulgaria – Director of 
the International Print Biennial, Varna

Васко Ташковски, Македонија – 
уметник, Гран при на ОСТЕН БИЕНАЛЕ 
на наградени автори 2011
Vasko Taskovski, Macedonia – Artist, 
Grand Prix on OSTEN BIENNIAL of 
Awarded Artists 2011

Ленг Му, Кина – национален уметник 
на Кина, карикатурист, директор на 
Музејот за карикатура GooglM
Leng Mu, China – National Artist of 
China, cartoonist, Director of the 
GooglM Museum of Cartoons

Глигор Чемерски, Македонија – 
уметник, добитник на Гран при на 
ОСТЕН БИЕНАЛЕ на наградени автори 
2013
Gligor Cemerski, Macedonia – Artist, 
Gran Prix winner on the OSTEN BIENNIAL 
of Awarded Artists 2013

Стоимен Стоилов, Австрија / Бугарија  
- уметник
Stoimen Stoilov, Austria / Bulgaria 
– Artist

Мидхад Ајановиќ Ајан, Шведска / БиХ  
– карикатурист, автор на анимирани 
филмови, професор по анимација, 
публицист
Midhat Ajanovic Ajan,  Sweden / BiH 
– cartoonist, � lm maker, professor of 
animation, publicist  

Владимир Величковиќ, Франција / 
Србија – уметник, Гран при за животно 
остварување на ОСТЕН БИЕНАЛЕ – 
39.Светска галерија на цртеж, Скопје 
2010
Vladimir Velickovic, France / Serbia - 
Artist, Grand Prix for Life Achievement 
on OSTEN BIENNIAL, 39.World Gallery of 
Drawing, Skopje 2010

Марија Клинг, Шведска – директор на 
Фондацијата Аполонија
Maria Kling, Sweden – Director of 
Apollonia Foundation

КРИСТО, САД - уметник, Гран При 
за животно остварување на ОСТЕН 
БИЕНАЛЕ - 40.Светска галерија на 
цртеж, Скопје 2012
CHRISTO, USA - Artist, Grand Prix for 
Life Achievement on OSTEN BIENNIAL, 
40.World Gallery of Drawing, Skopje 
2012

Во процесот на своето работење, ОСТЕН создаде концепт на Амбасадори на ОСТЕН – интернационални уметници, интелектуалци, луѓе кои делуваат во 
областа на културата, почитувачи на уметноста и пријатели на ОСТЕН. Главна цел на овој концепт е да се воспостави советодавно тело, кое ќе изнаоѓа 
најдобри решенија за натамошниот развој на ОСТЕН, истовремено унапредувајќи ги и негувајќи ги вистинските вредности на уметноста воопшто, а 
особено на уметноста на хартија. Првото собрание на амбасадорите на ОСТЕН беше одржано во хотел „Аполонија“, Гевгелија на 20 септември 2013.

In the process of its work, OSTEN has created the concept of Ambassadors of OSTEN – international artists, intellectuals, cultural workers, admirers of art and 
friends of OSTEN. The main aim of this concept is to establish advisory body that will provide the best solutions for ongoing development of OSTEN, in the same 
time fostering and cherishing the true values of art in general, and especially of the art on paper. The First Assembly of the Ambassadors of OSTEN took place in 
hotel Apollonia, Gevgelija on September 20, 2013.

Со поддршка на Интернационална фондација за музика и уметност
Supported by the Internacional Music and Art Foundation (www.imaf.li)



INTERNATIONAL PRINT 
BIENNIAL VARNA

Во соработка со: 
Интернационална Фондација за музика и уметност
Интернационално Биенале за графика Варна
Народен Музеј на Црна Гора
Фондација Аполонија, Гевгелија






