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Ana pravi, da rada slika portrete žensk z močnim 
značajem. Ni skrivnost, da jo navdihujejo ženske 
različnih kultur po vsem svetu. Nekaj se jih zdaj 
lahko znajde tudi na vaši T-majici.

Izjemne ženske 
Ane Sneeringer

Ana Sneeringer je slovenska 
umetnica, ki je svojo strast 
do risanja in slikanja odkrila 
nekoliko pozneje v življenju. 

In čeprav pravi, da ni profesionalno 
umetniško usposobljena, ji prav prosto 
kreativno izražanje daje spodbudo in 
svobodo, da usttvarja – iz srca. Preden 
je zaplavala v umetniške vode, se je Ana 
deset let ukvarjala z dokumentarnim 
novinarstvom, snemala je videoportrete 
ljudi iz Slovenije in bližnjih držav. Leta 
2010 je zapustila domovino, njeno seli-
tev v Jordanijo, Francijo, Rusijo in nato 
v Dominikansko republiko ter zdaj v 
Indijo pa je spremljala čudovita izkušnja 
zbiranja čustvenih informacij o kulturah, 
ki jo še danes navdihujejo pri umetni-
škem izražanju.

Ana je začela slikati v Dominikanski 
republiki. Njeno ustvarjanje je sprva od-
ražalo čustveno-kulturni šok, ki je poskr-
bel za izhodiščno izražanje z abstraktno 
umetnostjo, ta pa jo je polagoma vodila 
in pripeljala do njenih danes izjemno 
atraktivnih portretov. Ti z izraznim in 

globokim pomenom nosijo veliko spo-
ročilno vrednost in še zdaleč ne spadajo 
v kategorijo vse prevečkrat zvodenelih 
modnih portretov. »Podzavestno iščem 
ženske z močnim karakterjem in zane-
sljivo energijo, ki izražajo surova čustva 
ter izkazujejo pristno in naravno oseb-
nost,« pravi umetnica, ki ustvarja pod 
vzdevkom Pile in jo najdete na družbe-
nem omrežju Instagram  pod imenom 
@art_of_pile. Prepričana je, da ljudje ne 
moremo ubežati vsakodnevnim čustvom 
in da je te treba izraziti, tako ali druga-
če. Ana svoja izraža s slikanjem. Njen 
trenutni izrazni medij so akrilne barve, 
drzni odtenki in še močnejši portreti 
edinstvenih žensk; nekatere med njimi 
so 'ujete' tudi med čisto vsakodnevnimi 
življenjskimi obveznostmi. In čeprav so 
nekatere lahko videti neznatne in krhke, 
prav vse odlikuje zelo močan duh.

Anina umetniška dela je mogoče 
naročiti na anasneeringer.com, 
majice z izbranimi portreti pa 
na anasneeringer.com/t-shirts.

»Potovanje v tujo 
državo je eden od 

najboljšIh načInov, 
kako stoPItI Iz 

območja udobja. 
strah Pred soočenjem 

z neznanIm In 
dožIvljanje kul-

turnega šoka števIlne 
odvrneta od tega, da 
bI začelI svojo Pot.«


