Rojena je bila leta 1953 v
Beli krajini, sedaj pa živi
v Dolenjskih Toplicah.
Intenzivno ustvarja od leta
1998, obiskuje različne
tečaje in sodeluje na
slikarskih kolonijah. Od leta
2008 samostojno redno
razstavlja po razstaviščih
v Sloveniji, občasno tudi
v tujini (Hrvaška, Ciper).
Skupinsko je razstavljala v
Sloveniji, Italiji in Litvi ter na
Hrvaškem in Madžarskem.

UDELEŽENCI
51. MEDNARODNEGA
TABORA LIKOVNIH
SAMORASTNIKOV
TREBNJE
V decembru 2017 je Galerija likovnih

Rezka ARNUŠ,
Slovenija

foto: arhiv avtorice

samorastnikov Trebnje objavila javno
povabilo k prijavi na 51. Mednarodni
tabor likovnih samorastnikov. Na javno
povabilo se je odzvalo 34 umetnikov,
izmed katerih je strokovni svet Galerije
likovnih samorastnikov Trebnje izbral 9
umetnikov iz 6 držav. Vsi umetniki na
taboru sodelujejo prvič. Predstavnici
Izraela in Ukrajine pa prihajata iz držav, ki
v naši zbirki še nista zastopani.

Slovesno odprtje 51. MTLS bo v soboto,

Marc BOURLIER,
Francija

Rojen 1947, je mladost
preživljal med Afriko, Azijo
in Južno Ameriko. Njegovo
ustvarjalno pot lahko
sledimo od sedemdesetih
let 20. stoletja naprej, ko
se je bolj osredotočal na
slikanje in kombiniranje
materialov. Po letu 1995 pa
je v njegovem opusu prišlo
do preloma, saj je odkril
tridimenzionalno ustvarjanje
s koščki naplavljenega lesa.
Samostojno je razstavljal v
Franciji, skupinsko pa tudi v
Rusiji in ZDA.
foto: arhiv avtorja

9. junija 2018, ob 18. uri. Pisana druščina
umetnikov z vsega sveta bo od nedelje,

Rojena je bila leta 1962 v
mestu Sumy, kjer še vedno
prebiva. Izobraževala se
je na področju glasbe in
se posvetila ustvarjanju,
predvsem slikarstvu, grafiki,
izdelavi lutk in gledaliških
kostumov. Samostojno
je pričela razstavljati leta
2008 in dela predstavlja
predvsem v Ukrajini.

10. junija, do vključno petka, 15. junija,
ustvarjala pred očmi obiskovalcev
trebanjske galerije. V soboto, 16. junija,
pa bo zaključek tabora s predajo del,
podelitvijo priznanj in razglasitvijo
izbranega umetnika, ki se bo v prihodnjem
letu v Galeriji likovnih samorastnikov
Trebnje predstavil s samostojno razstavo.

Irina GARSHINA,
Ukrajina
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Rojen je bil leta 1970 v
Ljubljani, sedaj pa živi v
Komendi. Že več desetletij
deluje na področju plesa
in piše poezijo. Leta 1998
je pričel razstavljati. Dela
predstavlja po Sloveniji,
med drugim je sodeloval
na skupinskih razstavah
v Obalnih galerijah Piran,
Jakčevem domu v Novem
mestu, Pilonovi galeriji
v Ajdovščini in številnih
drugih razstaviščih.

Mitja KOKOL,
Slovenija
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Minna
LEHVÄSLAIHO,
Finska

Rojena je bila leta 1982.
Po končanem šolanju je bila
nekaj let samozaposlena,
nato pa se je vrnila v rodni
kraj, kjer od leta 2014
ustvarja.

MARGOT,
Francija
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Branka PIRC,
Slovenija

Rojen je bil leta 1986.
Živi v Washingtonu D.C.,
kjer je najprej našel
navdih v gledališču.
Ustvaril je posebno
improvizacijsko komedijo,
leta 2013 pa je pričel
slikati. Samostojno je dela
predstavil v Washingtonu
ter na razstaviščih v ZDA
sodeloval na skupinskih
razstavah.

Charles
VISCONAGE, ZDA
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Rojena je bila leta 1967 v
Helsinkih, sedaj pa živi v
kraju Ilola. Študirala je kemijo,
biologijo, fiziko, pa tudi
literaturo in kreativno pisanje
ter magistrirala na Fakulteti za
bioznanosti, Helsinki. Veliko
je potovala ter spoznavala
različne kulture. Od leta 2014
se z ustvarjanjem ukvarja
profesionalno. Samostojno je
dela predstavila v Helsinkih
ter sodelovala na skupinskih
predstavitvah na Finskem,
Češkem, Poljskem, v Romuniji,
Belgiji, Španiji, Nemčiji,
Estoniji in Braziliji.
foto: arhiv avtorice

Rojena je bila leta 1957.
Postala je univerzitetna
diplomirana ekonomistka,
sedaj pa že več kot dvajset
let intenzivno ustvarja.
Izraža se v glini, slika
akvarele, zadnje obdobje
pa se poveča predvsem
risbi. Samostojno in
skupinsko se je predstavila
na razstaviščih po Sloveniji.
Leta 2014 je prejela
odkupno nagrado na Extemporu v Piranu in častno
priznanje žirije.
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Rojena je bila leta 1943
na Madžarskem, odraščala
pa je v Izraelu. Pridobila
je izobrazbo na področju
umetnosti in postala
učiteljica. Slikati je pričela
že leta 1965, s polimersko
glino pa je pričela ustvarjati
leta 1980.

Yudit YITZHAKI,
Izrael
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