
BIO
Tina Volarič je po končani Srednji šoli za
oblikovanje in fotografijo nadaljevala študij na
Filozofski fakulteti, na Oddelku za etnologijo in
kulturno antropologijo, kjer je magistrirala na
temo burkeških likov v ljudskem lutkarstvu. Že
med študijem jo je spremljalo likovno ustvarjanje,
ki ga je sčasoma profesionarizirala: od leta 2013
deluje kot ilustratorka, samozaposlena v kulturi.
Snuje avtorske slikanice za otroke in odrasle,
ilustrira revialne izdaje besedil za otroke in odrasle,
glasbene albume, muzejske vodnike, knjižne
naslovnice in opreme leposlovnih in
humanističnih del, pesniške zbirke, samostojne
cikle ter sodeluje v večdisciplinarnih projektih. Z
ilustracijami je opremila tudi svoj pesniški prvenec
Krožnice večglasnih tišin (JSKD, 2014), ki je izšel
kot nagrada uršljanki, najbolj perspektivni mladi
književnici leta 2013. Občasno se udeleži pesniških
recitalov in objavi svoja besedila v literarnih revijah.
Razstavljala je na samostojnih in selekcioniranih
skupinskih razstavah v Sloveniji, Hrvaški, Italiji,
Poljski in Kitajski; udeležila se je bienalov ilustracije
v Ljubljani, Zagrebu, Beogradu in Bratislavi. Je
članica Društva likovnih umetnikov Severne
Primorske, Zveze društev slovenskih likovnih
umetnikov in Sekcije ilustratorjev. Iz Posočja se je
preselila na Kras, kjer živi in dela v Štanjelu.
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ZADNJI DVE LETI

Avtorska slikanica Nonotov zid, Park
Škocjanske jame, 2021
Avtorska slikanica Črta, založba Miš, 2021
Samanta Kobal, Princesa Mandarinka,
serija zgodb v reviji Galeb, 2021–2022
Larisa Javernik, Kornelija, serija zgodb v
reviji Galeb, letnik 2020–2021
Knjižne naslovnice in oprema knjig v
zbirki Previharimo viharje, založba
Sophia, 2015–2022
Knjižne naslovnice in oprema knjig v
zbirki Besede brez meja, založba VBZ,
2021
Sodelujoča ilustratorka v mednarodnem
projektu The Nature and Moral Status of
Animals in Antiquity and the Middle
Ages pod vodstvom filozofinje dr. Miire
Tuominen (Univerza v Stockholmu),
2019–2024
Teo Collori in Momento Cigano, El
Paraiso, time-lapse animacija ilustracije
za glasbeni video, 2021
David Kožuh in Marko Klavora, Na
zahodnem robu, Goriški muzej,
didaktična slikanica v pripravi za 2022

Vid, včasih privid, roka začrta nov
zemljevid. Tako rišem.

Sluh, včasih prisluh, misel spremeni
ga v besedni izpuh. Tako pišem.

Ko nenadno srečata drug drugega,
nastane nekaj tretjega, novega.

Ustvarjanje je umetnost
nepričakovanega.
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