
 

                                                                                

 

 

SPOROČILO ZA JAVNOST 

    

 

ODPRTJE RAZSTAVE SLIK BARBARE JURKOVŠEK Z NASLOVOM 
SOMETHING ABOUT VIEWS / NEKAJ O POGLEDIH 

 

Velenje, 20. julij 2018 - V četrtek, 2. avgusta, bodo ob 19. uri v Galeriji 

Velenje odprli razstavo slik Barbare Jurkovšek. Razstava bo na ogled do 8. 

septembra 2018.  

 
Barbara Jurkovšek, rojena leta 1981 v Ljubljani, je leta 2006 na Akademiji za likovno 

umetnost in oblikovanje v Ljubljani diplomirala iz slikarstva pri prof. Metki Krašovec in 

iz likovne teorije pri prof. dr. Jožefu Muhoviču. Kasneje se je izpopolnjevala na 

Accademii di Belle Arti di Lecce v Italiji. Leta 2009 je na ljubljanski likovni akademiji 

magistrirala iz slikarstva pri prof. Metki Krašovec. Za njo je 36 samostojnih in več kot 

50 skupinskih razstav in projektov v Sloveniji in tujini. Deluje na področju slikarstva, 

kiparstva, grafike, kaligrafije in znanstvene ilustracije. V svojem delu se ukvarja z 

raziskovanjem mej med umetnostjo, znanostjo in kičem. Navdih za svoja dela pogosto 

črpa iz zoologije, botanike, paleontologije in evolucije sodobnega človeka. 

"Akademska slikarka in magistrica umetnosti Barbara Jurkovšek je v zadnjih nekaj letih, 

z dosedanjimi samostojnimi razstavami, pridobila svojo prepoznavnost, kar je posledica 

široke palete njenih likovnih izhodišč. Slikarka svoje figure vedno oblikuje precizno in 

poskrbi za vsak detajl, a so te narejene tako, da lahko prepoznamo značilne poteze, s 

katerimi v figure vnese svojo duhovitost, ciničen pogled ter jim doda svoje lastno 

razumevanje in doživljanja življenja ter sveta," je med drugim v katalog, ki je izšel ob 

razstavi, zapisala avtorica spremnega besedila Pavlina Grošelj. 

Galerija Velenje bo ob razstavi pripravila tudi vrsto spremljevalnih dogodkov. Pripravili 

bodo kaligrafsko delavnico z avtorico (8. 8.), koncert v atriju galerije (9. 8.), Družinsko 

urico (23. 8.), Galerijsko sobotnico (1. 9.) ter javno vodstvo po razstavi (6. 9.). 

 

 

Več informacij:  

Barbara Jurkovšek, barbara.jurkovsek@gmail.com, 041 760 042 

Pavlina Grošelj, pavlina.groselj@gmail.com, 041 574 557 



 

 

 

 

 
 
Barbara Jurkovšek, Dream, 2018, mešana tehnika, 80 x 80 cm 
 
 
 
 
 
 
 

 


