
NJENA PRVA RAZSTAVA, A NE ZADNJA 
 
Ne le roka in čopič, predvsem srce in duša sta tista, ki dajeta neizmerni talent 
ljubiteljski slikarki Zdenki Volšek. Slike so tiste, ki nas tudi brez velikih besed 
povezujejo, nam jemljejo sapo, a hkrati dajejo tudi navdih. Slike pravzaprav 
pripovedujejo same zase. So most med ustvarjalko in nami gledalci oziroma 
občudovalci.  
 
Ljubiteljska slikarka Zdenka Volšek je 13. 9. 2012 v razstavnem prostoru Sončnega 
doma v Mariboru pripravila svojo prvo razstavo slik. To je bil tudi velik simbolični 
dogodek, ki je na deževen dan, potekal v Sončnem domu. Na otvoritvi razstave se je 
zbralo veliko stanovalcev doma, še več pa je prišlo njenih prijateljic in prijateljev, 
kolegic in kolegov, skratka vseh, ki spoštujejo njo in cenijo njeno delo.  
 

 
 
Otvoritev razstave je spremljal zanimiv kulturni program. Kako se je znašla v svetu 
slikarstva je na zanimiv način predstavila avtorica sama, o delu v Kulturnem društvu 
Mostovi ter o avtorici pa je spregovorila tudi njena mentorica Cvetka Vidmar.  
 

 
 



Zdenka Volšek se nam je predstavila v akvarelni in akrilni tehniki slikanja. Naslikala je 
motive, ki jo obdajajo v vsakdanjem življenju. Njeni najljubši motivi so pokrajina, 
tihožitja, cvetje.  
 

       
 
 
Avtorica je na pot umetnosti zašla šele potem, ko se je upokojila. Pokazala nam je 
svoj skriti talent, svojo nadarjenost, ki ga v času službe, tudi zaradi pomanjkanja 
časa, ni uspela izraziti. Z neomajno voljo, energijo in ljubeznijo je svojo nadarjenost 
izpopolnjevala v slikarskih delavnicah, se učila in osvajala nova znanja v svetu 
slikarstva. Doslej je razstavljala na skupnih razstavah slikark, tokrat pa je prvič 
pripravila samostojno razstavo svojih slik.  
 
Ob ogledu smo se prepustili »melodiji« barv. Slike so nas prevzele. Njene slike 
izžarevajo notranjo energijo in so po eni strani odsev njenih lastnih sanj, po drugi pa 
odsev resničnosti tega sveta.   
 
Ljubiteljski slikarki Zdenki želimo še veliko ustvarjalnega nemira. Zasluži si pohvalo, 
hkrati pa je lahko marsikomu izmed nas tudi vzor. Zato smo še posebej ponosni na 
svojo članico tudi v Klubu upokojenih delavcev MNZ Maribor. Ena njenih slik pa krasi 
tudi kronologijo kluba z naslovom: Zakladnica spominov. 
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