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Rojen leta 1973 v Murski Soboti. Študiral je na
Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje
v Ljubljani - smer slikarstvo, kjer je leta 1997 diplomiral pri prof. Andreju Jemcu. Podiplomski
študij je končal leta 2000 pod mentorstvom prof.
Lojzeta Logarja. Je član Društva likovnih umetnikov Prekmurja in Prlekije in Zveze društev
slovenskih likovnih umetnikov. Živi in dela v
Ljubljani in Murski Soboti.

Robert Černelč se ukvarja tako s slikarstvom
kot tudi s filmsko režijo, scenaristiko, scenografijo in videom. Diplomiral je iz slikarstva in videa,
magistriral iz slikarstva na Akademiji za likovno
umetnost in oblikovanje v Ljubljani ter zaključil magistrski študij filmske režije na AGRFT-ju
v Ljubljani.

Grafik in slikar, rojen leta 1958 v Prekmurju,
je diplomiral leta 1987 na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani, kjer je
do leta 1989 nadaljeval specializacijo na oddelku za grafiko. Deluje kot samostojni ustvarjalec
in predava na Naravoslovno tehniški fakulteti in
na Zdravstveni fakulteti Univerze v Ljubljani ter
na ljubljanski Fakulteti za dizajn. Sodeloval je na
več kot 90 skupinskih razstavah in imel več kot
30 samostojnih razstav. Njegove slike in grafike
so v javnih zbirkah (Albertina Dunaj, Museo della Xilografia Carpi, Galerija Murska Sobota, Kärntner Sparkasse, Casino Velden, Abanka, NLB
Ljubljana,…) ter v mnogih zasebnih zbirkah.
Je član Društva likovnih umetnikov Prekmurja
in Prlekije.

Rodil se je v Murski Soboti leta 1979. Obiskoval je Gimnazijo in umetniško strokovno srednjo šolo v Szombathelyju na Madžarskem smer grafika in grafično oblikovanje, kjer je leta
1998 maturiral. Študiral je na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani, kjer
je leta 2004 pri prof. Zmagu Jeraju diplomiral
na smeri slikarstvo. Je organizator mednarodnih likovnih kolonij LindArt ter kustos in grafični oblikovalec lendavske Galerije-Muzeja. Je
član Društva likovnih umetnikov Prekmurja
in Prlekije

Rojen 29. 12. 1959 v Murski Soboti. Končal
je univerzitetni študij likovne pedagogike na
Pedagoški fakulteti v Mariboru. Poučuje likovno vzgojo na OŠ Bakovci, likovno umetnost na SBŠ Rakičan in SZŠ Murska Sobota.
Svoje karikature je objavljal v Večeru, Vročem
kaju, glasilu študentov medicine FM Ščene, redno pa še objavlja v Vestniku in strokovni reviji
Infosrc.si. Uveljavlja se tudi kot ilustrator. Znane
in priznane so njegove ilustracije ljudskih pravljic. Za svoja dela je prejel več priznanj in nagrad,
med drugim tudi »GOLDEN OLIVE PRIZE«
na turškem delu Cipra na 1. »International Olive
Cartoon Contest«.

Rojena 1988 v Ljubljani. 2013 je diplomirala
na oddelku za slikarstvo Akademije za likovno
umetnost in oblikovanje v Ljubljani pod mentorstvom prof. Žige Kariža. Od 2015 je študentka transmedijske umetnosti pri prof. Brigitte Kowanz na Univerzi uporabnih umetnosti
na Dunaju.

Rojen v Murski Soboti. Gimnazijo je končal v
Murski Soboti. Na Pedagoški fakulteti Maribor
je zaključil študij likovne pedagogike. Samostojno je razstavljal šele deset let po diplomi: Gornja
Radgona (Kulturni dom – 2006, 2010), Murska Sobota (grad – 2006, Pokrajinska in študijska knjižnica – 2006, 2015), Grad na Goričkem
(2013). Ukvarja se s slikarstvom, risbo in grafiko,
razstavlja pa bolj redko. Dela kot likovni pedagog
na treh goričkih šolah. Veliko se posveča delu z
mladimi, posebej na grafičnem področju, kar se
potrjuje skozi številne nagrade na mednarodnih
otroških likovnih natečajih v 17 državah.

Po petih letih dela na konfliktnih območjih
vzhodne Afrike je prijela v roke fotoaparat, da
bi ujela pristnost kontinenta in življenja na
periferiji velikih mest. Novinarka in sociologinja
kulture, ki je zanimanje uperila tako v besedni kot
vizualni diskurz. Naključja IV so njena druga razstava, prvič je svoj pogled skozi objektiv predstavila na samostojni razstavi v Adis Abebi, Etiopiji.

1993, sarkastik fantastik, obožujem stripe in vidya.
nimam fizične prisotnosti v realnem svetu, pa mi
vseeno nekako uspe študirati ilustracijo in občasno imeti razstave. neverjetno.

Matej Markovič

Robert Jurak

Nataša Kos

Črtomir Just
Rojen sem leta 1982 v Murski Soboti, kjer sem
končal osnovno šolo in gimnazijo. Že v srednješolskih letih sem začel spoznavati digitalno ustvarjanje, predvsem v obliki Photoshopa. Po končani
gimnaziji sem se odločil za študij krajinske arhitekture v Ljubljani in nekje v tem času me je, tudi
zaradi zahtev faksa, prevzel svet fotorealističnega
3D-ja. Trenutno živim v Murski Soboti, ukvarjam
in preživljam se pretežno z grafičnim oblikovanjem in 3D vizualizacijami. 3D umetnost mi zaradi izredne svobode izražanja in hkrati tehnične
zahtevnosti še vedno predstavlja veliko strast in
največji izziv v mojem ustvarjanju.

Rojena leta 1971 v Murski Soboti, kjer tudi živi
in dela. S fotografijo se je resneje začela ukvarjati leta 2012. Je aktivna članica Foto kluba v Murski Soboti. S svojimi fotografijami sodeluje na
foto natečajih doma in v tujini. Leta 2014 je imela samostojno razstavo v Pokrajinskem muzeju v Murski Soboti, aktivno pa razstavlja tudi v
sklopu klubskih razstav. Aprila 2016 je bila s serijo »Kaj ti je deklica« predstavljena v eni izmed
vodilnih svetovnih revij s področja fotografije, v
reviji Digital Camera (za področje Velike Britanije), kakor tudi v reviji Digital Camera World
(US edition). Njene fotografije so predstavljene
tudi v drugih tiskanih revijah, npr. Friendly Magazine NTWK, JULIET art magazine, v časopisu Delo in v večih spletnih fotografskih revijah,
»krasijo« pa tudi nekaj brošur in zloženk. Rada
se preizkuša v različnih fotografskih tehnikah ter
eksperimentira s tematikami. Trenutno je vsa njena fotografska pozornost usmerjena v dva avtoportretna projekta, in sicer »Kaj ti je deklica« ter
»Iskanje«.

Mitja Stanek
Rojen leta 1964 v Mariboru. Po maturi na ljutomerski gimnaziji se je vpisal na Pedagoško fakulteto v Mariboru, kjer je leta 1986 diplomiral na
smeri likovna vzgoja. Leta 1995 je diplomiral na
Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje
v Ljubljani - smer kiparstvo, in vpisal magistrski
študij grafike. Deluje kot likovni pedagog in mentor na različnih likovnih kolonijah, delavnicah ter
srečanjih. Je tudi član Društva restavratorjev Slovenije. Živi in ustvarja na Kapelskem Vrhu.

Rojen 21. 3. 1967 v Logarovcih (Križevci pri
Ljutomeru). Je kipar in ustvarjalec raznolikih kulturnih dogodkov, ki so običajno družbeno kritični. Z ustvarjanjem del in predstavami se ukvarja
že več kot petnajst let. Dela, ki nastanejo v njegovi ključavničarski delavnici, imajo v glavnem
kovinsko osnovo, ki pa jo nato dopolni z različnimi materiali, največkrat z lesom, kamnom ali
glino. Tako nastanejo razne skulpture, pa tudi
unikatno pohištvo. Lani se je uresničila njegova
dolgoletna ideja, ko je ustanovil Društvo za promocijo umetnosti, kulture, turizma in športa 29
a ( s krajšim imenom Društvo 29 a), ki ima sedež v ART galeriji Jurak v Logarovcih. Lani maja
je poskrbel za nepozabno dvodnevno otvoritev
in predstavitev galerije (v sodelovanju s Ferijem
Lainščkom s poezijo Lübezen) z namenom, da se
predstavijo tudi ostali umetniki. V letih ustvarjanja je imel različne razstave in predstave, slovenske in tudi mednarodne, udeležuje se slikarskih
in kiparskih kolonij. Je član likovnega društva
Gornja Radgona in sodeluje na skupinskih
razstavah.

Katja Pál
Katja Pál je povprečno visoka, ima rjave lase in
temne oči. Je akademska slikarka, rojena 1979
v Murski Soboti. Njena avantura imenovana
Umetnost se je začela že v srednješolskih letih,
ko se je leta 1995 pridružila skupini mladih umetnikov LindArt in s tem dobila priložnost, da
se vključi v regionalno umetniško sceno. Leta
2010 je magistrirala iz slikarstva na Akademiji
za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani
in od tedaj deluje kot svobodna umetnica. Sicer
se Katja v svojem umetniškem raziskovanju večinoma posveča razmerju med sliko in njenim
opazovalcem, vendar pa se sredstva, ki jih uporablja za nagovarjanje publike, nepredvidljivo
spreminjajo v razponu od geometričnega iluzionizma pa vse do humornega, skoraj ilustrativnega podobja. Svojo ustvarjalnost pa Katja
»izživlja« tudi na drugačne načine; je ustanoviteljica in vodja umetniškega ateljeja D'CLINIC ter kreativna skrbnica blagovne znamke
Bili Camu.

Tatjana Vuković
Umetnostna zgodovinarka, sociologinja in pedagoginja. Članica Fotokluba Murska Sobota od
leta 2008. Predavateljica umetnostne zgodovine
v Društvu U3 - univerzi za tretje življenjsko obdobje pri Ljudski univerzi Murska Sobota.
V središču njenega dela so črno-bele fotografije.
So surove, migotave, igrive, gibljive, zabavne, živahne, hipne in nikoli zares jasne.

Matej Markovič (1988) se je rodil na Ptuju, prvo
mladost pa je preživel v Ljutomeru, kjer je obiskoval Osnovno šolo Ivana Cankarja. Po selitvi
v Mursko Soboto je osnovno šolanje zaključil
na tamkajšnji OŠ I. Srednje šolanje je nadaljeval
v Ljubljani, in sicer na Srednji šoli za oblikovanje
in fotografijo, ki jo je uspešno opravil ter pridobil
naziv industrijskega oblikovalca. Trenutno zaključuje izobraževanje na Fakulteti za dizajn, smer Vizualne komunikacije.
Že tekom šolanja se je začel ukvarjati z grafitiranjem in slikarstvom ter vizualnimi umetnostmi,
od street arta do scenografije. Med bivanjem v
Dijaškem domu Ivana Cankarja je kot igralec in
dizajner postal član gibalnega teatra ter Kulturno umetniškega društva Pozitiv, katerega član
je še dandanes, posebej kot mentor na različnih delavnicah vizualne kreative. Med študijem
je prav tako začel aktivno tetovirati, tuja pa mu
ni niti telesna kultura, saj že tri leta trenira boks.
Pred slabim letom je ustanovil s.p., v okviru katerega izvaja različne ustvarjalne dejavnosti, kot
so oblikovanje, fotografija, video produkcija, živi
nastopi, scenografija idr.. Nedavno je kot igralec
sodeloval v predstavi Metamorfoze III Bare Kolenc in Ateja Tutta, ki je na berlinskem Teatertreffen-u dobila prestižno glavno nagrado.

Eva Žula

Aleksander Vukan
Rojen leta 1974 v Mariboru. Študiral je na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani, kjer je diplomiral pri prof. Zmagu Jeraju. Zdaj
živi in dela v Moravskih Toplicah. Je član Društva
likovnih ustvarjalcev Prekmurja in Prlekije.

Rojena je 19. 5. 1979 v Mariboru. Po končani
osnovni šoli je nadaljevala šolanje na Gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer in kasneje diplomirala na Pedagoški fakulteti v Mariboru, smer
Likovna umetnost. Leta 2012 je opravila strokovni izpit na področju socialnega varstva in je
trenutno zaposlena kot strokovni vodja v Domu
starejših občanov v Gornji Radgoni. Štiri leta je
vodila Likovno društvo Gornja Radgona. Kot
članica gledališke skupine Ars Altera Pars je igrala v performansih, kratkih filmih in lutkovnih
predstavah. Ustvarja na področju grafike, fotografije, slikarstva in prostorskih postavitev. Ukvarja se
tudi z oblikovanjem, poslikavo svile, polstenjem
in izdelavo nakita.
Živi in ustvarja v Gornji Radgoni.

