Ďuro BALOGH (1975)

Ilustrátor, grafický dizajnér
Vyštudoval grafický dizajn na Vysokej škole výtvarných umení, kde
niekoľko rokov pôsobil ako asistent, neskôr pracoval v reklamnej
agentúre ako art director. Popri štúdiu na Vysokej škole výtvarných
umení príležitostne spolupracoval so slovenskými grafickými štúdiami
a uplatnil sa aj ako autor storyboardov pre reklamné agentúry. V tomto
čase sa podieľal aj na grafických realizáciách pre tretí sektor, konkrétne
Greenpeace, Ľudia proti rasizmu a Sloboda zvierat. V súčasnosti pôsobí
na voľnej nohe ako ilustrátor a grafický dizajnér. Vo svojej ilustrátorskej
tvorbe sa venuje predovšetkým detskej a reklamnej ilustrácií, karikatúre
a komiksu. Je spoluzakladateľom Asociácie slovenských ilustrátorov,
organizácie propagujúcej mladú slovenskú ilustráciu. Zúčastnil sa
mnohých skupinových výstav na Slovensku, ale aj v Českej republike
či poľskom Krakove.
Výber z tvorby:
Kráľovskí agenti (D. Mašlejová), Ja, hviezda Michaela (M. Andrejčík), Pištáčik
(D. Dušek), Psia škola kocúra Červenochvosta (G. Futová), Hľadám lepšiu
mamu (G. Futová), Johanka v Zapadáčiku., Zlom väz, Johanka., Tvoja
Johanka., Johankina veľká rodina (T. Revajová),
Pippi Dlhá Pančucha (A. Lindgrenová)

Simona ČECHOVÁ (1988)
Ilustrátorka, grafička

Vyštudovala reklamný dizajn a marketing na anglickej University
of Bedfordshire a medzinárodný marketing na škótskej Edinburgh Napier
University. Venuje sa knižnej ilustrácii, produktovému dizajnu či animácii.
Jej diela sa objavili na pohľadniciach, zápisníkoch, etiketách, plagátoch
či v rôznych magazínoch, detskej maľovanke a pexese. Spolupracovala
s magazínmi Forbes a Magnus, Slovenským predsedníctvom EU,
Višegrádskym fondom, dizajnovým štúdiom Malina, s vydavateľstvami
Ikar, Slovart, Monokel a Egreš, s Divadlom Jána Palárika v Trnave
a Divadlom Andreja Bagara v Nitre, časopismi Slniečko a Raketa.
Má za sebou množstvo výstav nielen doma, ale aj v zahraničí (Česká
republika, Veľká Británia, Taiwan, Rusko, Slovinsko, Portugalsko,
Chorvátsko, Francúzsko, Taliansko).
Výber z tvorby:
Včelár Jožko (autorská kniha), Maliar a chlapec (M. Hvorecký),
Bratislava – čarovná metropola (M. Hvorecký), Tri mačiatka tety Mily
(M. Lazárová)

Katarína ILKOVIČOVÁ

(1982)
Ilustrátorka, grafická dizajnérka
Patrí medzi súčasnú generáciu mladých ilustrátorov detských kníh.
Vyštudovala ilustráciu a grafický dizajn na Akadémii výtvarných umení
v poľskom Krakove. Po skončení štúdia pracovala ako grafická dizajnérka.
Od roku 2007 ilustrovala niekoľko kníh v spolupráci s vydavateľstvami
na Slovensku aj v Čechách. Jej obrázky sú jemné, pastelovo farebné,
úprimné a detsky hravé. V súčasnosti pracuje ako freelance ilustrátorka.
Okrem ilustrácie sa venuje aj grafickému dizajnu. Pravidelne prispieva
ilustráciami do Včielky a SME deťom. Je členkou Asociácie ilustrátorov.
Výber z tvorby:
Neplechy školníčky Agneše (A. Verešpejová), Babka na rebríku (D. Dušek),
Keď sa pes smeje (J. Šebesta), Bublinkové rozprávky (M. Hlušíková),
Já se nechtěl stěhovat! (D. Krolupperová), Ježkovy voči a jiné pohádky
(S. Reschová), Pohádky pod polštář (Z. Pospíšilová), Pyžamový týden Pyžamový týždeň (B. Škovierová), Vinohradnícke povesti (D. Luknárová Z. Kuglerová), Prečo lienky nosia podkolienky (I. Ďuričová), Snehuliačik šepol
mame (F. Rojček), Večera u kráľa (P. Uher), Kočka Kačka (I. Březinová),
Hups, Rups a Šups (G. Futová, K. Škorupová), O zlatej rybke / O rybke Beličke
(M. Števková, J. Kroner)

Vladimír KRÁL (1974)

Ilustrátor, scénický výtvarník, grafický dizajnér
Je absolventom Katedry animovanej tvorby Filmovej a televíznej fakulty
Vysokej školy múzických umení v Bratislave. Knihy s jeho ilustráciami
boli opakovane ocenené v súťaži Najkrajšie knihy Slovenska. Za pôsobivé
ilustrácie knihy Vianočné mystérium Josteina Gaardera si autor v súťaži
Najkrajšie knihy Slovenska 2012 prevzal Cenu ministerstva kultúry SR.
Kniha „Kozliatka“ bola zaradená na Čestnú listinu IBBY za rok 2016
v kategórii Ilustrácia. Kniha Vtáčia legenda získala Cenu BIBIANY
za najkrajšiu detskú knihu 2018 a Cenu ministerstva kultúry SR 2018
za vynikajúce ilustrácie. Spolu s Jánom Uličianskym si odniesli titul
Najkrajších i najlepších detských kníh jari 2019 za knihu Líza, mačka
z Trojice (Trio Publishing).
Výber z tvorby:
Jako by tu tisíc dětí bylo (A. Heyduk), Líza, mačka z Trojice, Analfabeta
Negramotná (J. Uličiansky), Vtáčia legenda (D. Hevier), Janko Hraško (M.
Ďuríčková), Ako šlo vajce na vandrovku, Kozliatka (M. Rázusová-Martáková),
Vianočné mystérium (J. Gaarder)

Juraj MARTIŠKA (1969)

Výtvarník, ilustrátor, grafický dizajnér
Vyštudoval Strednú umelecko-priemyselnú školu v Kremnici a Vysokú
školu výtvarných umení v Bratislave (odbor maliarstvo). Venuje sa
ilustrácii, voľnej tvorbe a grafickému dizajnu. Ilustroval niekoľko desiatok
učebníc a kníh autorov pre deti a mládež. Získal ocenenie Čestná listina
IBBY za ilustrácie knihy Krajinka s koníkom 2012, ocenenie Najkrajšie
knihy Slovenska za knihy Červík Ervín (2009), Krajinka s koníkom (2010),
Ako vyzerajú čísielka (2011), Keď ťa chytím, tak ťa zjem! (2017). Tituly
Koľko váži Matilda (2011), Ako sa Otko potkol o Fidlibuma (2018),
Starovek pod lupou (2018) a mnohé ďalšie získali ocenenie Najkrajšia
detská kniha jari, leta, resp. jesene. Cenu Ľudovíta Fullu získal za ilustračnú
tvorbu pre deti a mládež v roku 2013.
Výber z tvorby:
Dievčatko z veže (J. Bodnárová), Ako vyzerajú čísielka (S. Antalová),
O medvedíkovi bez mena (M. Lazárová), Koľko váži Matilda (J. Holub),
Starec, ktorý lietal (spolu s M. Martiškovou, J. Milčák), Prázdniny so strýcom
Rafaelom (V. Šikula), Čáry-máry fuk! (Z. Kulišková), Keď ťa chytím, tak ťa
zjem! (J. Kollár), Starovek pod lupou (M. Hlušíková), Ako sa Otko potkol
o Fidlibuma (H. Marčeková), Rok Sivka Ohniváka (T. Revajová), 3x Komiks
(J. Martiška), Rozšantená abeceda (D. Hlavatá), To si piš! (I. Březinová),
Zádušní mše za hraběnku (J. Holub)

Martina MATLOVIČOVÁ (1975)
Výtvarníčka, ilustrátorka

Vyštudovala odbor výstavníctva a propagačnej grafiky na Strednej
umelecko-priemyselnej škole, vysokoškolské vzdelanie získala na Katedre
animovanej tvorby FTF VŠMU v Bratislave. Venuje sa voľnej tvorbe, koláži
na dreve v kombinácii s textilom, knižnej ilustrácii, grafickému dizajnu
a scénografii. Za knižnú tvorbu získala niekoľko ocenení v súťaži
o Najkrajšie knihy Slovenska, Cenu Ministerstva kultúry SR za vynikajúce
ilustrácie, Zlaté jablko BIB 2009 za knihy Tracyho tiger a Drevený tato
a naposledy Cenu Ľudovíta Fullu 2015. V Českej republike získala prestížne
ocenenie Zlatá stuha a výročnú cenu vydavateľstva Albatros za knihu
A pak se to stalo! Zlatú stuhu tiež získala za ilustrácie ku knihe Chrochtík
a Kvikalka na cestě za blýskavým prasátkem. Ilustrácie vystavovala
na kolektívnych výstavách na Slovensku, v Českej republike, Slovinsku,
Poľsku, Taliansku a Japonsku.
Výber z tvorby:
Prísne nepovinné (R. Bílik, K. Dašková), Ohňostroj pre deduška
(J. Blažková), Všetky deti sú dobré 1, 2 (Columbus), Všetky moje zvieratá
(K. Dašková), Mačky vo vreci (J. Blažková), Denis a jeho sestry (T. Revajová),
Rozprávky z palety (J. Uličiansky), Čauko, bengoši! (J. Navrátil), Tracyho tiger
(W. Saroyan), A pak se to stalo! (E. Stará), Chrochtík a Kvikalka na cestě
za blýskavým prasátkem (E. Stará), Žirafia mama a iné príšery (A. Salmela),
Leonardo, kocúr z ulice (J. Uličiansky), Prečo Fidlibum kuká, a nie je kukučka
(H. Marčeková), Chlapec s očami ako hviezdy (Pero Le Kvet), Ako sme
s Ťukťukom ťukťukovali (P. Karpinský)

Matúš MAŤÁTKO (1984)

Ilustrátor, maliar, grafický dizajnér
Študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, v Ateliéri
voľnej grafiky a ilustrácie. Venuje sa veľkoplošnej grafike, ilustrácii a
maľbe. Vytvoril ilustrácie ku knihe Daniela Rušara Jaro kriplů (Paskuda
Books, 2011), ktorá bola ocenená v súťaži organizovanej BIBIANOU,
Medzinárodným domom umenia pre deti a Slovenskou sekciou IBBY
ako Najkrajšia kniha jari 2011. Samostatne vystavoval svoje práce v roku
2011 pod názvom Tropic v T-Gallery v Bratislave. Jeho diela boli súčasťou
kolektívnych výstav Biennale Györ v Maďarsku (2011) a Sculpture and
Objects v Bratislave (2013). Aktivizuje sa v tvorivom centre a Galérii 4D.
Za knižku Lapinovci z letiska autorky Viktórie Laurent-Škrabalovej získal
ocenenie Najkrajšia kniha Slovenska 2016.
Výber z tvorby:
Jaro kriplů (D. Rušar), Lapinovci z letiska, Kocúr, ktorý chcel byť drakom
(V. Laurent-Škrabalová), Červený vírus a kučeravý Sebastián (I. Auxtová),
Žuvot (T. Ulej), Kocúr, ktorý chcel byť drakom (V. Laurent-Škrabalová)

Mária NERÁDOVÁ (1988)

Ilustrátorka a grafická dizajnérka
Vyštudovala ilustráciu na Vysokej škole výtvarných umení u profesora
Kállaya a grafický dizajn na Univerzite Tomáša Baťu v Zlíne. Už počas
školy začala pracovať ako ilustrátorka na voľnej nohe. Venuje sa najmä
detskej ilustrácii. Spolupracovala s vydavateľstvami ako Ladybird Penguin,
Usborne Publishing, Mondadori, Glottogon, Albatros, Mladé letá, Ikar
a Buvik. Zúčastnila sa viacerých výstav na Slovensku, v Čechách i zahraničí
(Poľsko, Francúzsko, Macedónsko). V súťaži Najkrajšie knihy Slovenska
2010 bola ocenená za pôvodne študentskú prácu Slovensko-český
obrázkový slovník zákerných slov pre deti, ktorá sa stala východiskom
pre knižnú podobu diela s názvom Jak velbloud potkal ťavu. Kniha získala
ocenenie Najkrajšia kniha roka 2014 a bola zaradená do výberu najlepších
českých kníh pre deti a mládež za rok 2014/ 2015 - Nejlepší knihy dětem.
Výber z tvorby:
Smelá Apolienka (J. Turan), Domček, domček, kto v tebe býva?
(M. Števková), Princezná opica, lodníci na Mississippi (A. Salmela), Vánoce
z celého světa (K. Medková), Kudy vede cesta, Kudy teče řeka (E. Obůrková),
Zažmúr očká (T. Janovic), Bratislava (M. Kráľová), Básnička ti pomôže
(D. Hevier), Poďme objavovať Slovensko (autorská knižka), Žabiatko
(Ľ. Podjavorinská), Pojďme objevovat Česko (autorská knižka)

Bystrík VANČO (1975)
Výtvarník, ilustrátor

Absolvoval odbor Propagačné výtvarníctvo na Strednej súkromnej
umeleckej škole v Bratislave. Jeho ilustrácie sú venované predovšetkým
legendám a klasickým slovenským rozprávkam. Snaží sa v nich vystihnúť
magickú atmosféru, zároveň však do nich pridáva už súčasné videnie.
Využíva sýtu, žiarivú farebnosť a vytvára veľké farebné plochy, do ktorých
vkladá svoje postavy a predmety. Jeho krajiny sú fantazijné, mestá
imaginárne, čím dosahuje úžasnú rozprávkovosť svojich ilustrácií. Okrem
ilustrovania kníh sa venuje aj voľnej tvorbe. Za knihu O strome, ktorý
bol na ceste, získal v roku 2006 ocenenie Najkrajšia kniha jari, kniha
Hovoriaci vtáčik bola ocenená ako Najlepšia detská kniha jari 2008.
Výber z tvorby:
V krajine rozprávok (K. Škorupová), Kovářské pohádky (I. Fišerová),
O strome, ktorý bol na ceste (J. Bodnárová), Moje najmilšie rozprávky
(P. Dobšinský), Kliatba kožušníkovej vdovy, Rozprávky z blogu (Z. Kuglerová),
O troch perách z veterného draka (P. Glocko), Dunajská kráľovná,
Prešporský zvon (M. Ďuríčková), Najmocnejšie kúzlo (Z. Csontosová),
Rozprávka o veštcovi a starej krivde (R. Brat)

