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/ CANNALIRE
  OLIVIERA
Umetnica je rojena v 
Beogradu v Srbiji. Trenutno 
živi in dela na relacijah med 
Perujem, Španijo, Srbijo in 
Slovenijo.

olivera.arte@gmail.com

/ VESNA NEFERAMIS
Vesna Neferamis je umetnica, ki pravi, da inspiracija prihaja iz ne-
skončnega oceana kreativnosti. Pri ustvarjanju prehaja v svetove, kat-
eri so mnogim ljudem neznani in nevidni. Slika prosto, brez načrtov in 
skic. Življenje živi po navdihu in se ne omejuje. Pri tem jo spremljajo 
intuitivne vizije, ki se z navdihom prepletejo v življenje. Pravi, da njene 
kreacije kličejo človeka skozi srce in dušo, kjer je dovolj prostora za 
neobičajnosti.

+386 41 827 325 / vesna@neferamis.si
/ www.neferamis.si

/ VOJKO GAŠPERUT - GAŠPER
Vojko Gašperut - Gašper je bil rojen 24.12.1949 v vasi Sedlo v Bregin-
jskem kotu, kjer je preživel svoje otroštvo. Lepota neokrnjene narave 
domačih krajev je pustila v njegovem slikarstvu trajne sledi. V letu 
1967 si je pri skoku v vodo poškodoval hrbtenjačo in postal tetraplegik. 
Kmalu po težki telesni poškodbi mu je vzklila slikarska žilica, zato se 
je preizkusil v tej umetnosti. Danes je priznan in uspešen slikar. Med 
našimi umetniki je najdlje polnopravni član Mednarodnega združenja 
umetnikov invalidov (VDMFK - Vereinigung der Mund und Fussmalen-
den kunstler), ki svoja dela ustvarjajo z usti ali nogami. Je član Društva 
paraplegikov Istre in Krasa. Krajina in veduta je njegova domena ol-
jnega slikarstva. Svojih značilnih motivov iz kraškega sveta ne podaja 
zgolj fotografsko, ampak svoje slike tudi študijsko slikarsko nadgrajuje 
v okvirih realizma, ki mu je osnova trdna in zanesljiva slikarska risba.

Vojko Gašperut / Cerej 6 Sv. Anton / 6276 Pobegi, Koper
+386 41 758 409 / vojko.gasperut@guest.arnes.si
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/ ROMANA ŽITKO
Romana Žitko je čopič kot prevajalec svoje notranjosti začela “upora-
bljati” v letu 1999. Od l. 2012, ko jo je njen slikarski mentor Ž. Bratoš 
navdušil za slikanje z akvarelnimi barvami, je tovrstno ustvarjanje post-
alo njena notranja potreba. Na samostojnih in skupinskih razstavah se 
predstavlja s svojimi olji, akrili in akvareli. Njene slike sevajo s sten 
zasebnih zbirk doma in v tujini. Romana si ne dovoli ukalupljanja, kar 
je moč občutiti ob ogledu njenih del. Njene slike poživljajo ali pomirjajo, 
po mnenju mnogih tudi na nek način zdravijo. Je prejemnica častne-
ga priznanja občinstva na 2. extemporu Bled in certificirana slikarska 
spremljevalka v Mednarodni otroški šoli slikanja.
Romana Žitko, srčna ljubiteljska slikarka, iskalka resnice, živi in ust-
varja na Bledu.

romanazitko@gmail.com / www.slikarstvoromy.weebly.com
Facebook: Painting Studio Romy, Bled

/ MARINKA AMON
Marinka Amon je bila rojena v Ljubljani v Sloveniji pred 71 leti. Zdaj živi 
v Ljubljani. Slikanje je bila njena velika ljubezen že v zgodnjih letih, a po 
poroki ni vedno sledila svojim željam. Slikanja se je zopet lotila šele ne-
kaj let pred upokojitvijo, pred približno 20 leti. Od takrat slika v skupini 
umetnikov, pod vodstvom mentorja. V sklopu te skupine so v preteklosti 
že imeli številne razstave.

+386 41 258 589 / amonslavko@gmail.com
Ramovševa 53, 1000 Ljubljana, Slovenia

/ NADJA LORBEK
Nadja Lorbek, 45 let, IZOLA, tehnika: akril na platna, slikanje po notran-
jem navdihu, ljubezen do barv, transformacija zunanjega doživljanja 
sveta v notranji svet barv. Življenje ob morju in toplem soncu ter ljubez-
en do narave najbolje zaznamujeta moje likovno izražanje, v katerem 
prevladuje velika ljubezen do barv in neskončna možnost svobodne-
ga izražanja. V slike vnašam čutno  energijo in lepoto ter pristnost in 
spontanost. Vsaka slika je neponovljiva zgodba energije in kombinacije 
barv, ki se preneseta na platno.

+386 40 197 073 / nadja-lorbek@t-2.net

info@institute-aami.com / www.institute-aami.com


