
SAMOSTOJNA RAZSTAVA SLIK ZDENKE VOLŠEK 
 

V petek, 22. 8. 2014, je v galeriji CEZAM Ruše 
potekala slovesnost ob otvoritvi razstave slik, 
ljubiteljske slikarke Zdenke Volšek, članice našega 
kluba, pod naslovom: Moje umetnine. 
 
Na ogled je postavila več kot petdeset slik v 
akvarelni in akrilni tehniki slikanja. Naslikala je 
motive, ki jo obdajajo v vsakdanjem življenju. Njeni 
najljubši motivi pa so cvetje, pokrajina in tihožitja. 
 
 

S slikanjem, kot posebnim načinom izražanja umetnosti, je pričela šele 
po upokojitvi. Korak za korakom je osvajala tehnike slikanja. Poleg 
obiskovanja slikarskih tečajev je veliko vadila tudi doma. Z neomajno 
voljo in ljubeznijo do slikanja je svojo nadarjenost izpopolnjevala v 
slikarskih delavnicah pod budnimi očmi Cvetke Vidmar, se učila in 
osvajala nova znanja v svetu slikarstva. 
 

   
 
Z vztrajnostjo in trudom je osvojila tehnike, ki so ji danes pri ustvarjanju 
svojih umetnin v veselje. Znanja ima torej dovolj, sedaj potrebuje le še 
umetniški navdih, da bo motive iz svoje prepoznavne likovne govorice, 
prenesla na platno in papir. Čeprav zase trdi, da je presegla svoja 
pričakovanja, ji člani Kluba želimo še veliko umetniškega navdiha in 
slikarske ustvarjalnosti. Vsekakor pa so razstavljena dela, v čast in 
ponos njihovi avtorici, kakor tudi nam članom Kluba.  
 



 
 
Od leta 2011 je razstavljala na skupnih razstavah s članicami Kulturnega 
društva Mostovi. S prvo samostojno razstavo se je javnosti predstavila v 
septembru 2012. S prispevkom iz slovesnosti ob otvoritvi njene prve 
samostojne razstave, na naši internetni strani, smo že takrat z naslovom 
pravilno napovedali: »Njena prva razstava, a ne zadnja!« 
 
Tudi v času, ko smo si ogledovali lepoto njenih slik je bilo v galeriji veliko 
občudovalcev razstavljenih del. In večina njih je veselo pritiskala na 
sprožilec svojega fotoaparata ter lepoto njenih umetniških stvaritev 
shranila v trajni spomin. In kot nam je povedalo vodstvo CEZAM-a je 
razstava njenih slik prav vsak dan pritegnila veliko obiskovalcev in 
občudovalcev. 
 
Prepričan sem, da člani našega Kluba znamo ceniti njeno trdno voljo in 
vztrajnost pri ustvarjanju vedno novih slik. Želimo si, da svojo 
nadarjenost še nadgrajuje ter nas tudi v prihodnje še kdaj razveseli s 
svojimi novimi umetniškimi deli in razstavami. 
 
Zelo dobro ji gre od rok tudi izdelovanje voščilnic. Lepo število le-teh je 
podarila našemu Klubu. Mi pa z njimi, ob okroglih jubilejih, 
razveseljujemo naše članice in člane. Zdenka hvala ti v mojem imenu in 
imenu vseh članov našega Kluba.  
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