
MELITA VIZJAK - KRATEK ŽIVLJENJEPIS IN BIBLIOGRAFIJA 
 

Melita Vizjak je bila rojena 02. novembra 1991 v Ljubljani. 
Sprva je devet let obiskovala OŠ s prilagojenim programom, Janez Levec v Ljubljani. Šolanje 

je nadaljevala na BIC (Biotehnični center) v Ljubljani, kjer je zaključila program in pridobila 

naziv Pomočnik peka in slaščičarja. 
Likovno se je začela izražati že v OŠ, v zadnjih dveh letih OŠ je naredila tudi prve korake na 

področju animacije. 
Z devetnajstimi leti je prišla v Varstveno delovni center Tončke Hočevar v Ljubljani. 
Nadaljevala je z ustvarjanjem v likovnem ateljeju v tehniki akvarela in gvaša, predvsem, pa je 

kazala zanimanje za izražanje z novimi tehnologijami na področju likovnega ustvarjanja. 
Skupaj z mentorico Eriko Pavlin je do sedaj pripravila dve računalniški animaciji. 
Pod mentorstvom Nade Nabernik se je preizkusila tudi v oblikovanju gline, predvsem 

uporabnih izdelkov, ki jih je tudi poslikala. 
Ustvarja v ateljeju VDC Tončke Hočevar in se pod mentorstvom Erike Pavlin posveča 

predvsem ilustraciji, pod mentorstvom Nade Nabernik pa oblikuje uporabne keramične 

predmete. 
Živi na Vrhovcih v bivalni enoti VDC Tončke Hočevar in tudi v Medvodah. 

 

Samostojne razstave: 

Galerija Loterija, M
2
 razstava ilustracij, Ljubljana, 2014/2015 

 

Skupinske razstave: 

Galerija Skrina ob Ljubljanici (razstava keramike), Ljubljana, 2012 
Skupinska razstava ilustracij podiplomskih študentov ALUO, Ljubljana 2014 
Center in Galerija P74, 1111 x KVAK, "Eno leto v življenju neke žabe", animacija,  
Ljubljana, 2015 
Center in Galerija P74, "Heterogena umetnost" ilustracije, Ljubljana 2016 
Stekleni paviljon, MOL, "Eno leto v življenju neke žabe", animacija, Ljubljana, 2016 
Razstavni prostor Mestne občine Ljubljana Info točka 65+, ilustracije, 2016 
Galerija Kranjske hiše, "4 Babe in en d'ec=5 BAB", Kranj, 2017 
 

Likovne kolonije: 

Likovna kolonija v Črni na Koroškem, 2012 
Likovna kolonija "Langusovi čopiči", Kamna Gorica pri Radovljici, 2014 
 

Ostali dosežki: 

Izdelala logotip za specialno olimpijado-plavanje, Ljubljana, 2012 
Soavtorica glavnih likov za video "V neznano", ALUO, Video in novi mediji, (E.Pavlin, 

M.Vizjak, A.Kovač) 
Na ALUO-ju je leta 2014 prejela častno oceno 10 za izdelavo ilustracij. 
V pripravi je knjiga z njenimi ilustracijami. 

 
 


