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POEZIJA OBLIK

      Umetnica Vanda Jurković modelira s 
papirjem in ustvarja reliefne papier-mâché. 
Po zaključenem umetniškem doktorskem 
študiju se je posvetila ustvarjanju skulp-
turnih intervencij in ustvarila svojevrstno 
oblikovanje z uporabo recikliranega ma-
teriala. Zbrane, zavržene papirje modelira 
in ponovno uporabi v prostorskih rešitvah. 
Avtorica upošteva pri snovanju svojih del 
okoljevarstveni vidik in prav tako razisku-
je možnosti uporabe materiala, ki v njenih 
umetniških delih presegajo prvotni namen.

Postopek uporabe likovnega medija ni obi-
čajen, služi pa kot medij za gradnjo zunanje 
stenske plastike. Avtoričina izkušnja pros-
torskega dizajna je estetsko dejstvo in kaže 
na potrebo po vključevanju skulpture v 
arhitekturo kot osrednje točke v prostoru. 
Skozi abstraktno konstrukcijo elementov  
ustvarja vzdušje prepletanja plastičnih iger, 
ki ga daje vtis svetlobe in sence, kar ustvari 
novo atmosfero prostora.Vsebinsko je li-
kovni izraz Vande Jurković razbremenjen 
teme in pripovedi ter odgovarja nalogam 
prostorskega dizajna: vprašanju oblike, 
njenega položaja, orientacije, dimenzij, 
višine, ponavljanja, izbočenosti, medse-
bojne povezanosti itd. Reliefni prostori so 
prostori gibanja teh elementov, površin, ki 

se nagibajo v različno smer ali višino, neke 
vrste vizualen pritisk pa jih naredi vitalne 
in gibljive. Na reliefih obstaja red, vendar 
nikoli simetrija, saj se ravnotežje vzposta-
vi z dinamičnim zlaganjem oblik. Ne gre 
za zavezanost enemu pristopu, ampak za 
iskanje nove dinamike skozi podobno ali 
povsem novo obliko znotraj neskončnega 
iskanja novih ritmičnih rešitev. 

Avtorico odlikuje izreden občutek za izra-
zito unikatne zamisli prostorskih zasnov. 
Gledalca preseneča z občutljivim intui-
tivnim pristopom pri snovanju, ki pa je 
obenem konceptualno jasen in suveren. 
Znotraj Vandinih površin se v določenih in-
tervalih pojavljajo premiki in spremembe, 
ki sestavljajo ritem. Gibi artikuliranih pros-
torskih elementov tako spominjajo na živl-
jenje, ki prinaša ritmične spremembe. Lah-
ko zaključimo, da je v Vandinem delu vidna 
svoboda in predanost igri ustvarjanja.
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         Vanda Jurković je umetnica, akadem-
ska kiparka in oblikovalka. Leta 2002 je 
magistrirala na Akademiji za likovno umet-
nost v Ljubljani in leta 2012 doktorirala na 
Akademiji za likovno umetnost v Zagrebu. 
Je članica likovnega združenja HDLU in 
ZadArt. Sprva je bila dejavna kot likovno 
grafična urednica v studiu Arhigraf d.o.o. 
Od leta 2001 je zaposlena na Grafični fa-
kulteti v Zagrebu, trenutno je docentka na 

Katedri za dizajn in slikovne informacije. 
Razstavljala je na 37 samostojnih razstavah 
in 80 skupinskih razstavah.
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