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Sem ljubiteljska slikarka, moji začetki segajo v otroštvo v rojstnem kraju Borovnica na 
kmetiji. Prvi začetki so bile pobarvanke, ki so kasneje z leti v osnovni šoli prešle v kopiranje 
drugih mojstrov.

V osnovni šoli sem obiskovala likovni krožek ves čas in sodelovala v Groharjevih likovnih 
kolonijah v Škofji Loki in pobrateni občini Smederevska palanka v Srbiji. Od tu imam tudi 
prvo Groharjevo priznanje, ki mi največ pomeni.



Po končani osnovni šoli sem se vpisala z opravljenimi sprejemnimi izpiti na Šolo za 
oblikovanje v Ljubljani in sicer smer modno oblikovanje. Ta šola nam je dala dobro likovno 
teoretsko in praktično znanje, prav tako tudi ostala splošna znanja.

Naslednja pot in želje je bila spet, da bi slikala in to z otroki. Tako sem se vpisala na 
pedagoško akademijo v ljubljani smer likovni tehnični pouk.

To je bil čas spoznavanja likovnosti na višji ravni in nastala je že prva samostojna razstava 
na Vrhniki.

Po končanem šolanju sem se le stežka zaposlila. Vseskozi med delom, kadar je čas 
dopuščal sem ustvarjala.

Ko sem si ustvarila družino je spet nastalo novo obdobje.

Včlanila sem se v Likovno društvo Domžale. Naša majhna skupina žensk, ki še vztraja pri 
slikanju vsako leto pripravi zaključno razstavo svojih del.

Kolikor ima katera možnost sodeluje v raznih natečajih v okviru Občine Domžale ali pa tudi 
v Ljubljani.



Izdala Občina Šenčur, februar 2019, tisk Tiskarna Jagraf d. o. o.

Slikarstvo je čudoviti svet, ki se vedno na novo kaže v drugi podobi. Večna iskanja, čudenja 
in čutenja. Barve, kaj bi brez njih.

Res je risba je nujna, toda vse naokrog je čutiti glasbo, vibracije, tišino, svetlobo, temo, 
sence, obrise, strukturo, mehkobo, grobost ...

Ana Rajer

Dnevi sreče so ustvarjanja 
Obzorja to so notranja 

Radost daj domuj pri nas 
In za hip ustavi čas!


