
Klaun s opičkou
komb. technika na papieri
(61 x 42)cm, 2004

Traja hudobní klauni so psom
 komb. technika na papieri

(61 x 42)cm, 2004
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Daniela Krajčová

Prechádzka 
komb. technika
(80x75)cm, 2015

*1955 v  Žiline

Štúdium  

1975 – 1981 VŠVU  Bratislava - odbor monumentálna maľba 
(doc. D.Castiglione, doc. I.Vychlopen)

V tvorbe sa venuje komornej aj monumentálnej maľbe, ktorá je charakteristická farebnosťou, hravosťou 

a osobitým rukopisom. Okrem maľby je neoddeliteľnou súčasťou jej tvorby grafika a originálna keramika, 

dopĺňaná farbou ale aj inými materiálmi ako drôt, či kamene. Keramiku začleňuje aj do monumentálnych 

maliarskych realizácií.  Žije a tvorí v Žiline.

Kontakt: Ul.Rakové 34,  01001 Žilina- Trnové 

e-mail:  web: www.danielakrajcova.sk oliva1daniela@gmail.com,



Tanec
 keramika, drôt

výška77cm, 2015

Prebúdzanie
komb. technika
(80x75)cm, 2008
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Stano Lajda

Hra o jablko
(100x75)cm, olej na plátne 
2001

*1959 v  Žiline

Štúdium  

1979- 1985 VŠVU Bratislava, odbor reštaurovanie maľby 

(doc. Balažovičová Gabriela  doc. Meszárošová Irina)

Jeho nekonečnou inšpiráciou je obdobie renesancie a najmä dielo Leonarda da Vinci. Jeho tvorba 

sa vyznačuje výborne zvládnutou technikou, realizmom a fantáziou. Venuje sa voľnej maľbe, 

reštaurovaniu, grafike a ilustrácii.  Posledné roky taktiež pedagogicky pôsobí na strednej umeleckej škole. 

Žije a tvorí v Žiline.

Kontakt: Fatranská 8/73, 010 08 Žilina  
e-mail: stanolajda@stanolajda.eu,   web: www.stanolajda.eu
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Raffaelove svätice 
v Galérii  moderného umenia

olej na plátne, 
2000, 2015

(100x55)cm

Dvere do neznáma, alebo Modrá madona
olej na plátne, (105x50)cm, 2003
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Andrej Mazúr

                

Návrat márnotratného syna 1
lept, 

 2015
(42x27)cm

*1984 v  Žiline

Štúdium  

1998 – 2002  Stredná umelecká škola v Kremnici - odbor štukatér 

2002 – 2008  VŠVU  v Bratislave - odbor voľnej grafiky a ilustrácie 

(prof. D.Kállay)

V tvorbe sa venuje ilustrácii, voľným grafickým technikám (najmä leptu). V grafických listoch sa často 

vracia ku kresťanskej ikonografii a symbolike. Žije a tvorí v Žiline, kde sa venuje i pedagogickej činnosti 

na strednej umeleckej škole.

Kontakt: Platanová 3227/15, Žilina 010 07                                                                                                              

e-mail: amazur37@gmail.com



Božská komédia- Dante
lept, akvatinta

(42x27)cm, 2015

Božská komédia- očistec
lept, akvatinta
(42x27)cm, 2015
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Daniela Mládenková

Šperky  a hmatky, prírodniny, tepané striebro, meď, polychrómia, (3- 13)cm, 1995 - 2007 

*1973 v  Bratislave

Štúdium  

1988-1992  SUPŠ Bratislava - odbor keramika (akad.soch. M. Zdravecký)

1992-1998  VŠVU Bratislava - odbor Kov a šperk  

(doc. akad. soch. A. Cepka a ateliér S+M+L-XL - prof. Karol Weisslechner) 

Venuje sa najmä tvorbe šperkov, inšpirovaných prírodou, faunou i flórou. Kombinuje prírodniny s kovom, 

či  textilom, dokáže netradične spájať prírodné a umelé. Jej šperky sa stávajú hravými mini objektmi, 

zachovávajúcími si  hravosť a vtip bez toho, aby stratili výtvarnú kultivovanosť a originalitu.

Žije a tvorí v Žiline, kde sa venuje aj pedagogickej činnosti na strednej umeleckej škole.

Kontakt: Severná 29, 010 01 Žilina           

e-mail: mladenkovadaniela@gmail.com
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