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LIKOVNA RAZSTAVA GOSPE FANIKE GREŠAK 
 
 
20.9.2016 je bila na gradu Komenda na Polzeli slavnostna otvoritev likovne razstave naše slikarke gospe Fanike 
GREŠAK iz Šempetra. 
 
Gospa Fanika je imela od leta 1980 v Šempetru frizerski salon, kjer je s svojim izjemnim estetskim čutom 
oblikovala številne pričeske. Njeno delo sedaj uspešno nadaljnje njena hči Veronika. 
 
Vsa leta pa je v  gospe Faniki tlela želja, da bi se po upokojitvi lahko posvetila likovni umetnosti, kar je tudi 
realizirala in se vključila v likovno sekcijo pri  Univerzi za tretje življenjsko v Žalcu. Tam se je spoznavala z 
osnovami akvarelnih in drugih tehnik slikarstva pod strokovnim vodstvom izobraženih likovnih mentorjev. 
 
Prvo razstavo je gospa Fanika priredila leta 2009 v svojem salonu in številni obiskovalci so ji dali dodaten navdih  
za nadaljnje delo, tako da je v naslednji letih razstavljala v Celju, Slovenskih Konjicah, in Grižah. Vsako leto se 
udeleži tudi ZDUS- ove likovne kolonije v Izoli in Rogaški Slatini. Leta 2015 je ustvarila sliko hmelja, ki je bila 
nagrajena na festivalu za tretje življenjsko obdobje v Ljubljani. 
 
Gospa Fanika Grešak je tudi članica likovne sekcije na Polzeli, kjer še vedno pridobiva nove izkušnje v likovni 
umetnosti. Ker je izjemno vedrega duha, ji veliko pomeni druženje z ljudmi, lepa pesem in tudi lepa beseda, s 
katero svoja bogata čustva nemalokrat zlije na papir. 
 
Gospa Fanika s svojo vsestransko aktivnostjo in vedrino dokazuje, da je tudi v zrelih letih mogoče izpolniti svoje 
želje  in razviti svoj talent.  
 
Iskrene čestitke za vsa čudovita dela, ki smo jih lahko videli na njeni zadnji razstavi na Polzeli , z upanjem, da jih 
bo še veliko ustvarila. 
 
Zahvaljujemo se ji za podarjeno sliko, ki krasi prostore Krajevne skupnosti Šempeter. 
 
 
S spoštovanjem in velikim občudovanjem, Zdenka Jan                  
 
                                                   


