
SREBRNA RAZSTAVA CVETKE VIDMAR 
V galeriji RRRudolf, v Vojašniški ul. 12 v Mariboru je v sredo, 3. junija 
2015 potekala slovesnost ob odprtju že 25. samostojne razstave Cvetke 
Vidmar z naslovom MMMARIBOR (moje mesto Maribor). 

Številne udeležence je v slovesni trenutek popeljala glasbena skupina s 
prelepo staro istrsko pesmijo. Avtorico razstave je predstavila voditeljica 
prireditve Petra Bauman. Slikarka je na ogled postavila slike na temo 
»moje mesto Maribor« v štirih sklopih: mariborske vedute in pejsaži iz 
preteklega obdobja, serija mariborskih slik – naslovnice knjig, slike 
Maribor nekoč in abstraktne slike Maribora. 
 

    
 
O slikarskem opusu Cvetke Vidmar je spregovoril likovni kritik Mario 
Berdič. Razstavo je odprl predsednik Kluba upokojenih delavcev MNZ 
»Maksa Perca« Maribor Mirko Ploj, ki je med drugim povedal: »Prihajam 
iz Kluba upokojenih delavcev MNZ Maribor, katerega članica je tudi 
avtorica razstave. Moram poudariti, da članicam in članom našega kluba 
kultura ni tuja. Številni namreč aktivno delujemo na različnih kulturnih 
področjih. Avtorica razstave ob različnih srečanjih in druženjih članov 
našega kluba aktivno sodeluje z razstavami svojih slik, pa tudi z 
literarnimi prispevki.  
 

   
 



A preden je dokončno, tudi javnosti, pokazala in dokazala, da zna in 
zmore lepo slikati, je postala še cvetka med miličnicami, danes 
policistkami. Bila je med tistimi, ki so si prve upale obleči miličniško 
uniformo in med prvimi, ki so podrle stereotip, da poklic miličnika ni za 
ženske, saj je do tedaj veljal za izključno moški poklic. Bila je pionirka na 
različnih področjih policijske organizacije dela in se kot prva miličnica za 
vedno zapisala v zgodovino razvoja slovenske policije. 
 
V letih aktivnega dela, zaradi zahtevnosti poklica, ni imela časa za 
uresničevanje svojih skritih želja in talentov, morda ji je takrat zmanjkalo 
celo volje in moči za takšne dejavnosti. A, ko se je upokojila je vso svojo 
energijo usmerila v številne kulturne dejavnosti, saj ni samo slikarka, 
temveč tudi uspešna literatka. Svoje tretje življenjsko obdobje si tako 
zapolnjuje predvsem s slikanjem, ker jo to osrečuje in ji daje smisel 
življenja. Slika z veseljem in v barvah, ki jih začuti. V vsako svojo sliko 
vdahne delček sebe. Skozi zgodbe življenja, ki jih slika s čopičem, 
predstavlja številne barvne kontraste, ki nas obdajajo. 
 

    
 

 
 

Zbrani na današnji slovesnosti, se še kako zavedamo, da samo talent 
največkrat ni dovolj, potrebno je veliko več: volja, ideja, energija, 
delavnost, skrb ter vpetost v družbeno dogajanje. In vse to Cvetka ima, v 
veliki meri pa se razdaja tudi za druge, saj je predana prostovoljka, rada 
pa sodeluje tudi v dobrodelnih akcijah.  



Želimo ti veliko umetniškega navdiha in slikarske ustvarjalnosti. 
Razstavljene slike so v čast in ponos tako tebi, kakor tudi vsem nam, ki 
te poznamo ter smo sopotniki tvojega življenja. Želim ti uspešno razstavo 
ter nadaljnje umetniško ustvarjanje,« je svoj nagovor zaključil Mirko Ploj. 
 
Razstava bo na ogled do 16. junija. Zato članice in člane vabim, da si 
razstavo slik v tem času tudi ogledajo. 
 
Zapisal: Mirko Ploj 
 


