
ABSTRAKCIJE ZDENKE VOLŠEK 
Odprtja razstave slik članice Kulturnega društva Mostovi iz Maribora 
Zdenke Volšek, z naslovom »Moje abstrakcije«, se je v četrtek 13. 
novembra 2014, v galeriji CEZAM v Rušah, udeležilo veliko ljubiteljev 
slikarstva, med njimi tudi člani našega kluba – Kluba »Maksa Perca« 
Maribor. Ljubiteljska slikarka se je, na tokratni razstavi slik, predstavila v 
akrilni tehniki slikanja abstrakcij z motivi tihožitij in cvetja.  

    

Otvoritev razstave se je pričela s pozdravnim nagovorom predstavnice 
CEZAM-a ter nadaljevala z glasbo in prebiranjem literarnih del. Zatem je 
o začetkih svojega likovnega ustvarjanja spregovorila avtorica razstave. 
»Drobni trenutki so tisti, ki nam polepšajo dan. Danes ste ga polepšali 
meni, ko ste z menoj na otvoritvi moje razstave. Hvala vam!« 

   

Svojim željam po likovnem izražanju je pričela slediti šele, ko se je 
upokojila. Veliko pohvalnih besed je avtorici v nadaljevanju namenila 
mentorica Cvetka Vidmar. Povedala je, da je lahko ponosna na svoja 
dela, vendar nikoli ne sme biti v celoti zadovoljna z ustvarjenim. Na 
tokratni razstavi nam je s svojimi slikami pričarala skrite lepote narave, ki 
jo ljubi od mladih dni in v sožitju z njo tudi živi. Je izjemno aktivna.  



Njena barvna iskanja postajajo vse zrelejša, bogatejša z izkušnjami, 
pestrejša in barvitejša. Mentorica ji je na koncu podarila rože in čopiče, 
kot simbol njenega umetniškega ustvarjanja. 

   

Zdenka Volšek je že kar nekaj let, vključena v likovne delavnice, kjer z 
veseljem ustvarja pod mentorskim vodstvom Cvetke Vidmar. S svojimi 
slikami se je na samostojni razstavi že predstavila, prav tako pa je 
sodelovala na številnih skupinskih razstavah. 

Na lepotah razstavljenih slik se je ustavljal in počival naš pogled. 
Občudovali smo lepoto barv, izvirnost in »živost« slik. Zdenka in njen  
mož Gusti pa sta se izkazali tudi kot izjemna gostitelja.  

Člani Kluba »Maksa Perca« Maribor smo ponosni na dosežke naše 
članice Zdenke ter se skupaj z njo veselimo njenih uspehov. Prav tako 
smo ponosni na njeno mentorico Cvetko Vidmar. Obe dokazujeta, da je 
le z delom, voljo, neprestanim učenjem ter vztrajnostjo in zavzetostjo, 
mogoče, da tudi kot ljubiteljski slikarki dosegata zavidljivo umetniško 
raven. Njune umetniške stvaritve postajajo cenjene in poznane. Seveda 
pa se vsi zavedamo, da bi bil brez talenta in umetniške žilice, avtorice 
razstave in njene mentorice, tudi ves ostali trud zaman. 
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