Po sklepu Občinskega sveta Občine Ig, z dne 8. 3. 2017,
in na predlog kulturno umetniškega in turističnega društva Fran Govekar Ig
PRIZNANJE Občine Ig za leto 2017

prejme

ZDENKA VINŠEK
za dolgoletno likovno ustvarjanje
Zdenka Vinšek je bila rojena v Postojni, živela pa v Ilirski Bistrici, kamor se še danes rada vrača. Po
končani Srednji vzgojiteljski šoli in kasneje Pedagoški akademiji se je zaposlila v vrtcu Mladi rod v
Ljubljani, kjer je delala do upokojitve. Življenje je naneslo, da se je leta 1999 iz Ljubljane preselila na
Ig, kjer so ji ob hčeri in sinu v veliko veselje štirje vnuki.
Že v zgodnjem otroštvu so jo zanimale vse vrste umetnosti. Če jo je kdo vprašal, kaj bo po poklicu, je
naštela: slikarka, pevka, glasbenica, pisateljica, igralka in medicinska sestra. Postala je vzgojiteljica in
bila v celoti predana delu z otroki, a hkrati sanjarila, da se bo ob upokojitvi posvetila slikarstvu. Želja
po slikanju je bila sicer delno izpolnjena, ko je risala za otroke, oblikovala didaktične pripomočke,
dekoracije, lutke, ilustracije in ko je za različna darila naslikala kakšno sliko.
Po prvi samostojni razstavi akvarelov konec leta 1996 se je vpisala v Društvo likovnikov Ljubljana.
Odtlej je sodelovala na raznih tečajih in delavnicah pri več akademskih slikarjih ter svoj prosti čas
namenila izpopolnjevanju likovnih znanj, veliko izkušenj pa je pridobila na slikarskih kolonijah. Ob
slikanju občasno napiše kakšno osebno izpovedno pesem, že nekaj let za glasilo Mostiščar piše
članke o Govekarjevih večerih in aktivnostih likovne skupine DFG. Od leta 2001 je članica društva
Fran Govekar, kjer od oktobra 2012 na tedenskih srečanjih likovne skupine deli svoja znanja o
tehniki akvarel, sodeluje v literarni skupini, zadnje leto pa tudi v ŽPZ Perunike. Je aktivna članica
likovnega društva Franceta Pavlovca Ilirska Bistrica in likovne skupine Leon Koporc KUD KC MF
Ljubljana.
Slika pretežno v akvarelu in riše. Motivi so realistični, najpogosteje arhitekturno krajinski, tihožitni
ter figuralno žanrski. Pred leti je ilustrirala zbirko pesmi literarne skupine DFG in prvo zbirko pesmi
Alenke Jeraj. Za svoja dela je na ex temporih in likovnih tekmovanjih po Sloveniji prejela več
priznanj in nagrad.

Iskrene čestitke za prejeto priznanje.
Janez Cimperman
župan

Ig, 17. marec 2017

