
Bilo je maja 2018, ko smo na Založbo UNSU prejeli novico, da imamo v Sloveniji novega 

mladega in perspektivnega slikarja Gregorja Janežiča, ki želi postati štipendist Mednarodnega 

združenja umetnikov, ki slikajo z usti ali nogami – VDMFK.  

Gregor je postal tetraplegik pred več kot 22-imi leti, v času najstniških let, zaradi usodnega 

skoka v vodo na glavo v Šmartinskem jezeru pri Celju. Pred nesrečo je bil športnik po duši in 

srcu, še posebej pa mu je veliko pomenil nogomet, ki je bil pomemben del njegovega življenja. 

Nekaj let po nesreči je le uspel zbrati pogum in se ponovno vpisal v šolo, ki jo je po štirih letih 

uspešno zaključil kot turistični tehnik. V tem obdobju je spoznal nove prijatelje, med katerimi 

sta bila tudi slikarja Benjamin Žnidaršič Beno in Vojko Gašperut Gašper, ki sta mu predstavila 

slikanje z usti, in tako se je začela v njegovem življenju tlakovati nova, slikarska, pot.  

Na pobudo obeh slikarjev, Benjamina 

in Vojka, s katerima je večkrat 

sodeloval na likovnih delavnicah, je 

končno pri 35-ih letih zbral pogum in 

založbi napisal nekaj besed o sebi ter 

izrazil veliko željo, da bi se pridružil 

združenju VDMFK. Že na samem 

začetku poti njegovega likovnega 

ustvarjanja je bilo mogoče prepoznati 

veliko zanimanja in volje za slikanje, 

saj so njegove akvarelne slike izražale 

gibanje, čustva in temperament. 

Preizkušal je svoj slikarski talent z 

uporabo različnih tehnik slikanja in 

različno intenzivnih barv, ki so od 

tedaj vedno izražale njegovo veselje 

do slikanja in življenja.   

Prvič je Gregor sodeloval z založbo in našimi slikarji 26. septembra 2018 na likovni delavnici 

slikarjev, ki slikajo z usti ali nogami, v Zgodovinskem atriju Mestne hiše v Ljubljani.  

Fotografiji z likovne delavnice v Zgodovinskem atriju Mestne hiše v Ljubljani, 26. septembra 2018 

Skupinska fotografija z razstave o življenju in delu Ivane 

Kobilce v Narodni galeriji v Ljubljani, ki smo si jo ogledali 

pod vodstvom likovnega kritika Jake Racmana, 14. 

decembra 2018 



 

Že takrat nas je prijetno presenetil s svojim slikarskim talentom, saj se je prvič preizkusil v 

slikanju z usti šele oktobra 2016. S svojim prijetnim, optimističnim značajem in z željo po 

ustvarjanju je navdušil tako slikarje kot obiskovalce, ki so si v času delavnice in razstave lahko 

ogledali delo in ustvarjanje slikarjev, ki  slikajo na malce drugačen način. 

20. septembra 2019 pa je Gregor prvikrat razstavljal svoja likovna dela na skupinski likovni 

razstavi umetnikov, ki slikajo z usti ali nogami, v avli Ministrstva za kulturo v Ljubljani. 

Razstavljal je tri dela na temo Cvetje, skupaj  z ostalimi slovenskimi in tujimi slikarji VDMFK-ja, 

saj je Gregor s 1. marcem 2019 postal štipendist Mednarodnega združenja slikarjev, ki slikajo 

z usti ali nogami (VDMFK).  

 

Gregor je svojo življenjsko pot končal 9. marca 2021, star komaj 38 let. Ob žalostni vesti nam 

je njegova mama Slavica zaupala, da je Gregor resnično zaživel v zadnjih dveh letih, ko je postal 

član VDMFK. Ko je slikal, so mu oči žarele, ker je našel svoje poslanstvo in smisel življenja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografija je nastala 5. septembra 

2018 na likovni delavnici, ki je potekala 

na domu pri Vojku Gašperutu Gašperju 

in je bila posvečena  spominu na 

ustanovitelja VDMFK Arnulfa Ericha 

Stegmanna ob obletnici njegove smrti. 

Na sliki je Gregor z mamo Slavico (levo), 

očetom Jožetom in Danico Gašperut 

(na sredini).  
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