
RAZSTAVA SLIK CVETKE VIDMAR 
 
Naša članica Cvetka Vidmar je v letu 2013 prvič sodelovala na nemških 
literarnih dnevih v Romuniji. To pa je bil hkrati tudi njen prvi obisk 
Romunije. A je nanjo naredil prav nepozaben vtis. Zato je o svojem 
prvem obisku Romunije napisala tudi zgodbo z naslovom: Preko dveh 
meja, ki je bila objavljena v zborniku Vezi med ljudmi 2013.  
 
Vodja tamkajšnje knjižnice jo je takrat povabil, da sodeluje na literarnem 
srečanju tudi v letu 2014 in ob tem pripravi še razstavo svojih slik, kar je 
z veseljem in brez pomisleka sprejela. 
 
Po prihodu domov je pričela namensko ustvarjati nove slike za to 
priložnost, povsem tematske, v akrilni tehniki in v enakem formatu. Kar 
nekaj mesecev so nastajale nove slike, kot mozaik neke celote.  
 

     
 
Slikala je z veseljem in v barvah, ki jih je začutila. Sproti je ustvarjala 
motive in v vsako sliko dala kanček romunske simbolike. Bodisi doživete, 
videne, zgodovinske ali občutene. Tako je nastala njena Pripovedka o 
Romuniji v dvajsetih slikah. V zahvalo vsem tem simpatičnim, prijaznim, 
gostoljubnim, a hkrati tako skromnim in ponosnim organizatorjem ter 
domačinom, ki jih je imela čast spoznati. Njihove zgodbe so se je namreč 
še kako dotaknile. Zato na tokratnih njenih slikah ne boste videli 
pričakovanih vedut,  pejsažev, temveč nekaj globljega, čustvenega in 
doživetega. Gre za njen živahen, zanimiv in svež pristop do novih 
motivov, zato bo razstava zagotovo uspešna in odmevna. Do sedaj je 
pripravila že več kot dvajset samostojnih slikarskih razstav, sodelovala 
pa je na več skupinskih razstavah. 
 
 



     
 
Slike iz zbirke Pripovedka o Romuniji je naša članica postavila na 
ogled v knjižnici Nova vas, na Cesti proletarskih brigad 61/a v 
Mariboru, kjer si jih lahko tudi ogledate.  
 
Člani Kluba želimo Cvetki še veliko umetniškega navdiha in slikarske 
ustvarjalnosti. Razstavljene slike so v čast in ponos avtorici, kakor tudi 
nam članom Kluba. Želimo ji veliko uspeha ob razstavi ter nadaljnjem 
ustvarjanju. 
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