
PREPLET BARV NA PLATNU 
 
V ponedeljek, 5. 11. 2018 je naša članica, ljubiteljska slikarka Zdenka 
Volšek v razstavnem prostoru Doma Danice Vogrinec, enota Tabor, na 
Veselovi cesti 3, v Mariboru, postavila na ogled svoje slike v akvarelni in 
akrilni tehniki z motivi pokrajin in cvetja. 
 
Uradna otvoritev razstave z naslovom: Preplet barv na platnu, je bila v 
ponedeljek, 12. novembra 2018 ob 16. uri.  
 

 
 
Pred številne ljubitelje kulture, ki so se zbrali na otvoritvi, je stopil Avgust 
Volšek. Pozdravil je zbrane ter predstavil sodelujoče v kulturnem 
programu. V nadaljevanju je avtorica razstave Zdenka Volšek orisala svojo 
»slikarsko« pot od prvih začetkov do danes, ko svoje slike razstavlja na že 
30 razstavi. Od tega je imela tudi več samostojnih razstav. Mirko Ploj, član 
KD Pekre-Limbuš je iz svoje avtobiografske knjige prebral dve pesmi.  
 



 
 
Uvodoma je Mirko Ploj povedal: »Zdenka nas danes navdušuje z mavrico 

jesenskih barv. Kako simbolično, saj nekateri rečejo – »sedaj pa uživa v 

jeseni svojega življenja!« A, kot vidimo je tudi jesen lahko še kako lepa, 

barvita, polna svetlobe in topline! 

Zdenka je ljubiteljska slikarka, a tisti, ki spremljamo njeno ustvarjalno delo 

z lahkoto potrdimo, da vedno bolj napreduje. Njene slike pa so tiste, ki  

izražajo vso njeno ustvarjalno moč! Čestitke nas vseh in moj poklon!« 

Z zanimivim skečem sta nastopila miličnik Gusti (Avgust Volšek) in 
kmetica Marica (Anita Arzenšek). Zbrane sta nasmejala, pa tudi ogrela 
njihove dlani.  
 

 



Za vmesne glasbene vložke je poskrbel harmonikar Jože Kušar. Otvoritev 
samostojne razstave slik je tako pospremil res bogat kulturni program. 
 
Sledil je ogled razstavljenih slik in prijetno druženje. 
 

   
 

 
 
Zapisal in foto: Mirko Ploj 
 

 
 

 
 
 
 



ZDENKIN SVET Z BARVAMI 
 
V torek, 16. oktobra 2018, je bila uradna otvoritev samostojne razstave 
slik naše članice - ljubiteljske slikarke Zdenke Volšek. V razstavnem 
prostoru Doma pod Gorco, je razstavila svoje slike pod naslovom: Moj svet 
z barvami. Na ogled je postavila slike cvetja, pokrajin in živali v akrilni in 
akvarelni tehniki. 
 

 
 
Predstavnica Doma pod Gorco je pozdravila udeležence uradne otvoritve. 
Avtorica razstave pa je opisala svojo »slikarsko« pot od prvih začetkov 
dela z barvami in čopičem, do danes, ko je svojo tehniko že povsem 
izostrila. Kulturni program so popestrili otroci vrtca iz Peker. Avtorici 
razstave se je zahvalil tudi predstavnik varovancev doma. 
 

  
 



Veseli me, da smo bili na tem lepem, enkratnem dogodku prisotni tudi člani 
našega Kluba - Kluba Maksa Perca Maribor.  
 

  
 
Zdenka je s slikanjem pričela takoj po upokojitvi. Leta 2011 je prvič 
sodelovala na skupni razstavi slik v Qlandiji. Naslednja leta je sodelovala 
tudi na slikarskih razstavah v okviru Festivala Lent. Svojo prvo samostojno 
razstavo pa je pripravila v Sončnem domu na Pobrežju leta 2012, leta 
2014 pa svojo naslednjo samostojno razstavo v Cezamu v Rušah. 
 
Leta 2017 se je priključila ljubiteljskim slikarkam »Pisana paleta« KUD 
Svoboda Bistrica ob Dravi, kjer ustvarja svoja nova dela. 
 
Čestitke naši članici za to čudovito razstavo. Verjamem, da bo še kako 
vesela, če si boste njeno razstavo ogledali ter ji zaupali svoje vtise. In prav 
dober obisk bo najlepše priznanje organizatorici razstave. Njene 
mojstrovine bodo na ogled še do 25. 10. 2018, zato ste vljudno vabljeni, 
da si razstavo ogledate.  
 

Zapisal in foto: Mirko Ploj 

 

 


