
AAMI MAXI
GALERIJA

/ TETYANA DONETS - SAVKO
Tetyana Donets-Savko, rojena leta 1972 v Ukrajini. Leta 
1991 je zaključila šolo umetnosti za risbo in slikarstvo, leta 
1996 pa je postala magistra likovne umetnosti. Magistrski 
študij je opravila na pravnem pedagoškem inštitutu (Kryviy 
Rih,Ukrajina). Veliko je razstavljala v Ukrajini, v Mestni 
galeriji Kryviy Ryh in zasebnih galerijah. Razstavljala je 
tudi v Italiji in v Sloveniji (UKC Maribor, knjižnica Bežigrad, 
galerija Domus Medica, galerija zavoda Rokavička, šte-
vilne zasebne razstave). Bila je članica združenja likovnih 
umetnikov v Bergamu v Italiji. Njene slike so v zasebnih 
zbirkah vAngliji, v Oxfordu, v Franciji, v Švici, Sloveniji in 
Črni Gori. Živi in ustvarja v Sloveniji.

+386 51 812 205 / tavadosa11@mail.ru

/ ANKE DE VRIEZE
Anke De Vrieze je umetnica, rojena 5. Marca 1998 v Belgiji. Po nekaj 
letih se je preselila v Ghent, kjer je živela večino svojega življenja, vse 
dokler se ni preselila v Edinurgh. Šest let je obiskovala umetniško šolo, 
kjer je razvijala svojo ljuezen do risanja. Zaradi strasti do živali, le te 
upodablja v svojih delih. Prav tako uživa v risanju ljudi. Poleg risbe 
uživa tudi v jahanju in preživljanju časa v naravi.

+44 7849 354518 / anke.devrieze05@gmail.com

/ BOŠTJAN PAVLIČ - PAULIO BASTELLI
Paulio  Bastelli  je manufakturna  delavnica v osrčju  Slovenije- 
Domžale. Ure Paulio Bastelli  odlikuje  popolnost v vseh podrobnostih. 
Materiali in barve jim določajo karakter, ki ga profilirata oblika in estets-
ka vrednost . Natančna izdelava, dovršen videz in kakovostna izvedba 
pa so nezamenljiva oblika blagovne znamke  Paulio Bastelli . Vsaka  
ura Paulio  Bastelli je ročno izdelana in numerično oštevilčena.

+386 41  901 126 / pavlic.bostjan@siol.net / www.paulio-bastelli.com



/ PAUL RUIZ - NEIRA
Paul Ruiz je pronicljiv modernist, sam sebe karakterizira za iz-
raznega subrealista. Njegova moč je v svojstvenem videnju ljudi 
in okolja in predvsem v izboru barv, ki govorijo same od sebe. » 
Raziskovanje je moja svoboda. Med raziskovanjem v sebi nosim 
in slišim moj notranji glas , ki me vodi in usmerja. Glasba je zanj 
izvor inspiracije. Z njo Paul Ruiz nagovarja dogodke vsakdanjika 
in skozi njo je zoperstavljen s strani zunanjega sveta. Skozi zvok 
in ritem je njegovo slikanje impulzivno , brez pravega naslova. 
Označujejo ga predvsem divje barve: odtenki močne rdeče, pa 
barva fuksije in potem lila ter ne nazadnje njegove sive, črne 
in bela, ki nastopajo v nasprotujočih si občutenjih, intenzivnih in 
skorajda intuitivnih.

+386 70 725 617 / olivera.arte@gmail.com

/ KATJA ČEMAŽAR
Katja Čemažar je fotografinja in grafična oblikovalka iz Ljubljane. 
Vsakodnevna fotografiranja raznih dogodkov, produktov in porok 
rada prekine s potovanji, ki so njena druga ljubezen. Med razisk-
ovanjem tujih dežel skozi fotografijo najlažje izraža svojo pravo 
umetniško plat. Najraje fotografira ljudi, ki jih lahko ujame v njihovi 
spontanosti. Katja je tudi grafična oblikovalka in fotografinja na In-
stitute AAMI Ljubljana.

+386 41 998 484 / katja.cemazar@gmail.com

/ LENKA VYMOLOVA 
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


