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Marjan Laznik, rojen je leta 1964 v Mariboru, kjer tudi živi in 
deluje. S fotografijo se  ukvarja od leta 1982, ko postane član Foto 
kinokluba TAM Maribor.  

V svojem fotografskem ateljeju na Radvanjski cesti 43 v Mariboru 
zraven običajnih fotografskih storitev (studijska portretna fotografi-
ja, fotografiranje porok, reprodukcije umetniških del, fotografiranje 
otrok in nosečnic, ipd.) prireja tudi fotografske tečaje, delavnice in 
predavanja.”

Mario Berdič, likovni kritik zapiše ob eni drugi razstavi leta 2013: 

 “Laznik, čigar posnetki sodijo tako v kontekst dokumentarne kot 
kreativne fotografije, se ob portretni motiviki najraje posveča mo-
tivom iz narave, bodisi v barvni ali črno beli tehniki, kjer najde 
zmeraj nove navdihe, kot očitno posledico poklicne deformacije 
stalnega oprezovanja. Njegovo novejše ustvarjalno obdobje označuje 
pogosta navzočnost na likovnih kolonijah, kjer se v družbi slikarjev 
in kiparjev tudi sam preobrazi v likovnega  ustvarjalca z nekoliko 
drugačnim orodjem, pri čemer v poklicno izpričani vlogi portretista 
upodablja udeležence med delom, pogovorom, počitkom ali priprav-
ljanjem platen, barv in čopičev, pri čemer se vživi v vsakega posa-
meznika ter skuša poudariti njegov značaj ali razpoloženje, bodisi v 
naključnih trenutkih bodisi v napravljenih pozah.”

Razstave in nagrade: 15 samostojnih razstav, 25 skupinskih razstav, 
27 nagrad (5 zlatih, 4 srebrne, 4 bronaste in 14 diplom oz. pohval) na 
razstavah umetniške fotografije doma in po svetu.

Več informacij: www.fotomedia.si 
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Grega Bajc, rojen leta 1977 v Ljubljani, je slikarski in kiparski 
samouk. Mladi umetnik in plastični oblikovalec se predstavlja z 
doživljanjem svojega notranjega sveta, sveta domišljije in utrinki 
resnice.

Svetloba, igra senc in moč barv so vir energije, ki mu narekujejo 
utrip srca in utrip telesa, ki mu pomaga doživeto prenesti v materijo.
Njegova dela v prostor odsevajo toplino, nežnost, jezo in grozo, bes 
in veselje, skratka kozmus človeka in narave v malem. Vsaka slika , 
skulptura in fotografija gledalcu nosi svoje sporočilo. Koliko jo lahko 
doživimo je delno odvisno od tega kako blizu si jo dovolimo spustiti.
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