
Galerijo sta omogočila Miha Murn,
ustanovitej in vodja Zavoda AAMI

ter Miha Kravanja, direktor
blagovnice MAXI.

AAMI MAXI
GALERIJA

18. 07. 2017 - 18. 10. 2017

PRVA RAZSTAVA UMETNIN

Lenka Výmolová /
Lenka Výmolová je češka umetnica, ki z svojimi 
deli izraža veliko razmišljanja in povezovanja med 
kičom in fotografijo socialističnih motivov. Posveča 
se vzorcem, valjem barve in nanašanjem njenih 
občutkov skozi tradicijo, komercialno starino in 
folkloro. Lenka je tudi predstavnica za Institute 
AAMI Prague.

+420 733 774 189 / vymolova@gmail.com

Miha Murn /
Hiperustvarjalni umetnik in podjetnik, rojen leta 
1994. Ukvarja se z slikanjem, digitalno grafiko,
filozofijo, kiparjenjem, grafičnim in industrijskim 
oblikovanjem, oblikovanjem interjerjev... Kot
ustanovitelj, lastnik in vodja zavoda AAMI
pomaga razvoju kulture na mnogih področjih
doma in v tujini. Je predsednik Salvadorjevega in 
Botticellijevega kluba v dveh državah in aktivno 
sodeluje v več kot dvajsetih organizacijah.

+386 41 585 079 / atelje.art.murn@gmail.com

Dorian Spanzel /
Dorian Spanzel rojen v Ljubljani, 19. 8. 1984 Leta 
2003 je maturiral iz grafičnega oblikovanja na
Srednji šoli za oblikovanje in fotografijo v Ljubljani. 
Leta 2008 je diplomiral iz sodobne umetnosti in 
oblikovanja na akademiji lepih umetnosti v
Benetkah. Po prihodu domov v Slovenijo je vpisal 
postdiplomski študij na ALUO  in leta 2014 z
odliko magistriral pri prof. Sreču Draganu.
Njegova likovna govorica je večplastna in njegova 
dela, navadno z naslonom na preteklost,
nastavljajo zrcalo sodobni družbi - še več, nudijo
ji pogled v možno, boljšo resničnost.

+386 40 866 326 / dorianspanzel@gmail.com

Miha Henigsman /
Miha Henigsman je svojo likovno tehniko kot 
udeleženec likovnih ex-temporov, natečajev 
in kolonij razvil v močne poteze živih barv z 
odločnimi, gestualnimi potezami širokega čopiča 
in lopatke. Miha je aktivni član Društva likovnih 
ustvarjalcev Semič in drugih stanovskih društev. 
Motive išče v naravi in belokranjski pokrajini, ki mu 
je blizu. Razstavljena so kiparska dela v pločevini 
in jeklu oz. kot jim sam pravi “kovinska platna”. 
Forme v plastiki mu omogočajo ekperimentalni 
način izražanja, ki mu je ljubši, saj vsak zvarjen, 
prežgan ali delno zvarjen kos kovine ima za seboj 
zgodbo in je tam s svojim namenom. Umetnik živi 
in dela v Semiču. 

www.mihahenigsman.com



Jan Rasiewicz - Rasko /
Moje umetniško udejstvovanje je plod preproste
potrebe po ustvarjanju. Na ta način se lahko 
sproščeno izražam. Slike, ki so del moje
zadnje serije imenovane »AQUA«, izhajajo iz 
ljubezni do moje družine, narave, umetnosti in
življenja nasploh. In od tu izvirajo tudi kratke
zgodbe, ki stojijo za večino mojih slik. Vsaka
zgodba je na nek način vplivala name in me
zaznamovala. Svoje tehnike slikanja z epoxi
smolo kot prevladujočim medijem razvijam od
jeseni 2016 in v ta proces sem vložil ogromno
časa in energije. Na sliko se podpišem in jo
javno pokažem le, če sem z rezultatom 100%
zadovoljen. Mora biti popolna. Imeti jo
moram rad.

+386 41 370 112 / www.rasko.eu / info@rasko.eu
www.fb.com/rasko.eu

Nuša Smolič /
Akademska slikarka, modna oblikovalka in v
zavodu AAMI vodja za odnose s strankami in
organizacijo kulturnih projektov. Je snovalka 
kreativnih idej na različnih področjih, kjer v
idejah ne pozna meja.

+386 41 914 461 / nusa.smolic@gmail.com

Milena Šimunič /
Svojo likovno izraznost sem pričela odkrivati že 
kot otrok v rojstnem mestu Maribor, ob vspodbudi 
svojega očeta glasbenika in dobrega risarja, kar 
me je zaznamovalo za celo življenje. Resnejšega 
ustvarjanja sem se lotila šele nekaj let nazaj,
po preselitvi iz Ljubljane v Celje, kjer živim in
ustvarjam zadnjih dvanajst let in po izdaji
prvezbirkepoezije”Sonce nad obzorjem” Da
povezujem literarno in likovno sfero v enotno
izpoved, priča tudi  izdaja druge zbirke
“Prepletanja” kot dokaz neločljivosti
medsebojnega dopolnjevanja besede in slike.
Svojo ustvarjalnost sem nadgrajevala v
slikarski šoli v Ljubljani pod mentorstvom 
akademske slikarke in magistre umetnosti
Nataše J. virant. Osvojila sem nova znanja o
tehnikah in materialih. Pretežno slikam z oljem, 
tudi z akrilom na platno, od figuralike, tihožitja, 
do abstrakcije. Posebno mesto v mojem srcu pa 
zavzema risanje s suhim-mehkim pastelom na 
velour papir v različnih motivih kot so akti, portreti 
in ostala motivika.

+386 41 637 994 / milena.simunic@gmail.com
www.fb.com/milena.simunic

Zavod Atelje Art Murn International /
Kristalna Palača / BTC City Ljubljana /
Ameriška 8 / 1000 Ljubljana / Slovenija /
SI 37696734 / atelje.art.murn@gmail.com /
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