Eva Šugárová
Svoj umelecký podpis evaSUGARova má dokonca nalepený na svojom
aute! Hovorí o sebe ako o "excentrickom introvertovi", ktorý si ide za svojim. Rodená Žilinčanka, ktorá prepadla naplno vizuálnemu umeniu, sa vo
svojej tvorbe drží klasickejšieho štýlu, blízkeho impresionizmu. Rada zbiera
nové poznatky a situácie na svojich cestách, ktoré následne prenáša do svojich subtílnych malieb.

Miroslav Sandanus
Mladý, 22 ročný výtvarník, ktorý momentálne študuje maľbu na Akadémii
umení v Banskej Bystrici je zaujatý hlavne tradičným médiom maľby - olejom a akrylom. Väčšinou vychádza z reálnych námetov, ktoré potom obohatí svojim citom pre abstrakciu. Typické sú preňho námety krajiny architektúry, a ženské akty. Okrem iného má na jeho tvorbu určite vplyv aj záujem o alternatívnu hudbu a hra na gitaru, ktorej sa venuje už niekoľko rokov.

Silvia Bobeková Art
Sisa, je tiež jednou z všestranných umelcov. Poradí si so všetkým - akryl,
akvarel, suchý pastel, tiež pastelky a ceruzka. Je fascinovaná vesmírom a
prírodou, čo sa odzrkadľuje aj v jej tvorbe. Je veľkým fanúšikom sci-fi a fantasy filmov, ale aj komiksových postavičiek. Najnovšie okrem plátna a papiera začala využívať ako podklad aj textil - jej ilustrácie môžete mať aj vy
na svojich teniskách, samozrejme všetko ručne maľované! Alebo môže pomaľovať rovno vás, keďže na chuť prišla aj maľbe na telo - bodypaintingu.
Ako vidíme, umenie sa naozaj stalo jej veľkou vášňou, ale neodolá ani
dobrej čokoláde, káve či čaju.

BONES 4KOX
Opäť jeden rodák zo Žiliny. Graffitom sa venuje už od roku 1998! Začal
tvoriť pod menom BONES... V roku 2000 sa jeho cesta stretla s Filipom
aka Kroxom a založili crew 4KOX. Vtedy to začalo.... Štylizované mačky s
výrazným pohľadom sa rozmohli nielen po stenách Žiliny. Malé, či väčšie,
určite ich zahliadol už každý. Okrem nich sa venuje aj písmu..Na súčasnej
graffity scéne sú jeho obľúbenci Dave, Blue, Banksy, Space Invaders..

Peter Csanyi
Sa narodil v Šali, ale momentálne žije v neďalekých Tvrdošovciach, aj keď
väčšinu času teraz trávi v Banskej Bystrici Už od mala ho lákali ceruzky, čo
si našťastie všimol jeho otec a prihlásil ho na ZUŠku. Tam ho do čarov farieb zasvätil jeden učiteľ (Simeon Krošlák), ktorý mu pomohol pripraviť sa
na strednú umeleckú školu, kde vyštudoval propagačnú grafiku. Peter nelenil a rozhodol sa pokračovať na Akadémii umení v Banskej Bystrici, kde
o rok už bude končiť.
Kreativity ma zrejme na rozdávanie, lebo okrem iného sa venuje aj modelovaniu, foteniu, ale hlavne digitálnej tvorbe.
Môžeme povedať, že je jeden z tých šťastlivcov, ktorý je sám sebe pánom,
keďže pracuje ako freelancer a zarába si tým, čo ho najviac baví - kreslením

Lukas Freytag
Viacerí ho poznajú skôr pod prezývkou Frejo, pochádza z Detvy. Viac ako
maľba, ho zlákal svet kresby. Nielen ceruzkou, ale aj tušom prenáša na
svetlo sveta surreálne predstavy s príchuťou expresionizmu. Okrem toho sa
venuje aj hre na gitaru, literatúre a turistike.

Amanda Čils
Už od nástupu do školských lavíc vedela, že umenie jej bude veľkou záľubou. Veď kto by nerád unikal z reality prostredníctvom farieb? V súčasnosti študuje animáciu výtvarného umenia na VŠ v Trnave. Okrem nej ju priťahuje aj olejomaľba, či iné maliarsky, kresliarske a grafické techniky. Našla
sa hlavne v abstraktnej maľbe, portrétoch a krajinomaľbe. Pracuje aj s
vlastným telom, tak, že ho odtláča. Okrem tohto všetkého, môžeme jej výtvory vidieť aj na mestských múroch, ktoré jej nedajú pokoja, kým budú
šedé.

Michaela Bielikova
Miňa Bielko zo Žiliny je príkladom neposednej kreatívnej duše. Obľúbila si
hlavne techniku akrylu na plátne, ale pomaľuje všetko, čo jej príde pod
ruku. Vyrába vlastné maľované tašky, tričká a občas sa farbou pustí aj na
stenu. Blízka jej je aj grafická technika - linoryt. Vlastne je otvorená všetkým možnostiam a novým technikám. Ale pred realitou uprednostňuje
skôr surreálny svet, ktorý zachytáva do skicárov, ktoré si ako ináč, vyrába
sama.

Jana Magdova Art
Je pôvodne zo Spiša, ale posledných 5 rokov žije v Žiline. Spomína, že už
ako dvojročná sa dožadovala farieb. Našťastie ju táto záľuba neopustila a
drží sa farieb až do teraz. Dvanásť rokov na ZUŠke je veru dosť, ale rozhodla sa ešte pokračovať a vyštudovala záhradnú architektúru. Síce sa
momentálne venuje marketingu, ale maľovanie je stále súčasťou jej dní.
Osvedčila sa jej hlavne technika olejomaľby, vďaka ktorej sa jej darí jemné
tieňovanie a modelovanie tváre. Učarovali jej aj akrylové farby, ktoré jej zas
vyhovujú kvôli rýchlemu schnutiu. Najradšej maľuje portréty, lebo z tváre a
hlavne očí sa dá vyčítať z človeka veľa. Prezradila nám aj jej veľký sen, a to,
mať ateliér s bohatou knižnicou.

Lena Lencabe Boorová
Vyrastala v Brezovej pod Bradlom, kým ju neodfúklo do neďalekého Trenčína - na Strednú umeleckú školu, kde vyštudovala odbor propagačné výtvarníctvo. Istý čas bola na voľnej nohe a živila sa grafickými návrhmi (okrem iného realizovala aj naše eventove plagáty :) ), tvorbou hand made výrobkov. Pamäte jej výtvarných počiatkov siahajú až do dávneho detstva.
Trocha sa to ale zmenilo, odkedy začala pracovať v reklamnej agentúre a
na vlastnú tvorbu jej už neostáva toľko času, koľko by si predstavovala.
Keď sa ale k maľovaniu dostane, rada experimentuje s rozličnými technikami, farbou a materiálom.
O tom, že umenie neberie na ľahkú váhu, svedčí aj pár výstav, ktoré mala v
Prahe, v Bratislave, v Trenčíne a rodnej Brezovej pod Bradlom.
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