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Rajko Ferk je Mariboru in prav tako tudi širši sloveniji zelo poznana osebnost, 
ne samo kot slikar ampak tudi kot galerist, pisec aforizmov in humanist. Njegove 
umetnine krasijo številne hotele, poslovne stavbe, privatne zidove po vsej sloveniji 
in v tujini. Osnove likovnega izražanja je pridobil pri akademskemu slikarju Otonu 
Polaku, akademskemu kiparju vojku Štuhcu in slikarju Leopoldu strnadu. Od 
vedut v tehniki kolorirane risbe s tušem se je oddaljil, ko je začel eksperimentirati in 
razvil svojo prepoznavno tehniko »odvzemanja« akrilne barve na platnu s pomočjo 
slikarske lopatice. tako je ustvaril večplastne, pastozne strukture, ki s plastenjem 
stopnjujejo globinsko iluzijo prostora. v svojih slikah svobodno izraža barvne 
nanose, igra se s prosojnostjo, svetlobo, gibom in ritmom.
slikarju rajku Ferku je tako uspelo narediti nekaj neverjetnega - brez klasičnih 
perspektivičnih sredstev je ustvaril abstraktno fantazijsko pokrajino, kjer se 
prepletajo vegetabilni, geomorfni, včasih tudi ponavljajočih se vzorci in oblike. 
Njegove fantazijske pokrajine so prepletene z geometrijskimi elementi vanje je 
vtihotapil tudi metamorfozno človeško, živalsko obliko in s tem ustvari fantastično 
nadrealistično likovno celoto. njegove umetnine pišejo zgodbe, gledalce vabijo in 
jih vzpodbujajo ter jih nagovarjajo da si lahko vsak sam v njegovih slikah interpretira 

svojo zgodbo. Rajko Ferk tako ostaja zvest svojemu likovnemu slogu in je v 
slovenskem likovnem prostoru edinstven.
Rajko upravlja z dvema galerijama v Mariboru. v Galeriji hotela Betnava je v skoraj 
štirih letih organiziral 45 razstav in običajno ima ob sebi dva slikarja, tako da je v 
tej galeriji bilo predstavljenih preko 100 umetnikov iz slovenije in tujine. v Galeriji 
vinag je upravitelj od januarja in zraven razstav še organizira koncerte, bodypainting, 
litararne večere in podobno.
Med drugim je tudi organizator mednarodinih likovno kiparskih kolonij, prav tako se 
udeležuje tudi kolonij v tujini. Letos je v srbiji prejel tudi najvišje priznanje na osmi 
mednarodni koloniji v Krčedinu na področju likovnega ustvarjanja.
tudi humanitarnost mu ni tuja. tako je leta 2013 podaril celotno razstavo in v 
Casinu Mond v Šentilju iztržil 3.500 eur za tri socialno ogrožene družine, lani in 
letos pa je bil organizator dobrodelne kolonije, v kateri je letos sodelovalo preko 
30 slikark in slikarjev iz vseh koncev slovenije, nekaj od njih se ni moglo udeležit 
kolonije in so zato poslali po pošti svoja likovna dela.
Pred kratkim so njegove slike romale še v Pariz in na Dunaj, v Budimpešti in v 
Beogradu so na ogled od septembra. za seboj ima več kot 200 razstav.
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