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Vida Grbac u Svetome Kuzmu  
- a gdje drugdje?
Ove nas je godine 24. siječnja, iako u po od mak
loj dobi, no uvijek prerano, napustila naša draga 
sumještanka, slikarica Vida Grbac. Ovu joj iz lož bu 
posvećujemo u znak zahvalnosti, sjećanja i is krenog 
poštovanja!
Iako samozatajna, naša je Vida je cijeli svoj ži vot u 
svom kreativnom nemiru slikala, slikala i sli kala… 
Kada smo, već davne 1999. godine, za po činjali pro
jekt Forma Viva Sveti Kuzam  Ga lerija na otvore
nom, Vida je bila uz nas. Za jedno s Tomislavom 
Pavletićem u nekoliko je navrata izlagala u našoj ga
leriji i uvijek nam pru žala podršku. 
Njezini dominantni motivi su njezin i naš kraj i vječni 
motiv  cvijeće! Na izložbi uživamo u pro branim ra
dovima, koji su samo dio njezinog za vidnog opusa. 
Svojim radovima Vida kao da nam želi poručiti 
 volite, poštujte i sačuvajte prirodu i svoj kraj i 
uživajte u njihovoj ljepoti!

Zlatko Meić, Predsjednik Kulturnog društva  
Sv. Kuzme i Damjana

ŽIVJELA JE UMJETNOST – 
naša Vida
Biti član neke udruge nije puka formalnost, to je 
dije ljenje životnih stavova, problema ali i sretnih 
tre nutaka. Sve to s nama je dijelila Vida. Teško je 
u par rečenica napisati svoja sjećanja o Vidi, a da 
oko ne zasuzi.
Vidina ljubav prema slikarstvu i stvaralačke emoci
je najbolje se vide na njezinim radovima i temama 
ko je je voljela slikati. More, stijene, valove, masli ne, 
cvjetne bukete i posebno suncokrete po kojima je 
bi la prepoznatljiva. Tehnika kojoj je bila predana je 
sli kanje ulja na platnu. Posebno je značajna kolekci
ja nje zinih oslikanih kućica na kamenim oblucima 
koje je skupljala u dugim šetnjama sa svojim psom.
Njezin likovni opus varirao je i sazrijevao tokom go
dina, ali slikala je uvijek s velikim žarom. Kao članica 
naše Udruge željezničara slikara Plavo svjetlo, su
djelovala je na 86 skupnih izložaba u Hrvatskoj,  
Fran cuskoj, Italiji, Njemačkoj, Belgiji i Mađarskoj. 
Ne koliko puta s našom Riječkom skupinom iz la ga
la je u Roču u sklopu Međunarodnog festivala Z ar
mo niku v Roč. Bila je uvijek rado viđena na likovnim 
kolonijama i humanitarnim akcijama.
S ponosom mogu reći da je Vida povezala dvije ud
ruge čija je bila članica. Udrugu željezničara slikara 
Plavo svjetlo Zagreb i Kulturno društvo Sv. Kuzme i 
Damjana iz Svetoga Kuzma. Željezničari slikari po
svetili su joj izložbu u Rogaškoj Slatini u Sloveniji, a 
članovima KD Sv. Kuzme i Damjana zahvaljuje mo 
na ovoj izložbi posvećenoj likovnoj umjetnici i dra
goj članici Vidi Grbac.
Poznavati Vidu i surađivati s njom bila je čast. Bila 
je veliki čovjek i prijatelj uvijek predana umjetnosti i 
nadasve svojoj obitelji.

Tanja Horvat, Predsjednica Udruge  
željezničara slikara Zagreb


