
Biografija Pike Terpin

Pika Terpin je 23-letna študentka, ki trenutno obiskuje 2. letnik magi-
sterija ilustracije na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje (ALUO).

Odrasla je v Idriji, kjer je obiskovala Osnovno šolo Idrija (2003-2013) in 
Gimnazijo Jurija Vege Idrija (2013-2017).  Že v otroštvu je rada ustvarjala in v 
umetniški zgled so ji bile ilustrirane naslovnice albumov metal skupin, navdih 
pa je črpala tudi iz tatu dizajnov, grafitov ter risanih serij. 

Leta 2017 je imela prvi dve samostojni razstavi v Mestni kavarni Idrija 
in na Gimnaziji Jurija Vege Idrija.

Na ALUO je v letih 2017-2020 obiskovala smer ilustracija. Med študi-
jem je razvila veščino uporabe več medijev, med drugim akrilnimi barvami, 
akvarelom, digitalno risbo, vektorsko ilustracijo, fotografijo, kolažem, risbo z 
ogljem, pasteli ter tušem, pa tudi grafičnimi tehnikami kolagrafijo, suho iglo 
in linorezom. Terpin ne preferira nobenega izmed naštetih medijev, rada eks-
perimentira in medij prilagodi zahtevam vsebin, ki jih upodablja.

Skozi študij je pridobila izkušnje na več področjih oblikovanja vizualnih 
komunikacij, od domišljijske do stvarne ilustracije, animacije, stripa, interak-
tivnega oblikovanja, likovne teorije, umetnostne zgodovine ter osnov grafič-
nega oblikovanja, tipografije in kaligrafije.

Pri motivih jo sicer najbolj pritegnejo pošasti in srhljivi motivi, vendar 
se nanje ne omejuje. Pomembno se ji zdi izražanje lastnih izkušenj skozi 
umetnost in ustvarjanje diskurza o temah kot je duševno zdravje, spol, spol-
na usmerjenost in seksualnost. Zanimajo jo različna področja ilustracije, tako 
domišljijske kot stvarne, najbolj pa jo pritegne ilustracija, povezana z glasbo. 
Zato je tudi diplomirala z nalogo Naslovnice v podžanrih metal glasbe, ob 
čemer je prejela Priznanje ALUO za izjemne študijske dosežke pri predmetu 
Ilustracija VI ter za diplomsko delo.

V času študija je zaenkrat sodelovala pri desetih razstavah: leta 2018 je 
imela skupno razstavo portretov in karikatur z Marijanom Beričičem v Domu 
upokojencev Idrija. Leta 2019 je sodelovala pri razstavi študentov ALUO v 
sodelovanju z Akademijo za umetnost in kulturo v Osijeku z naslovom Raz-
govorljive slike, razstavi plakatov študentov ALUO v Mergenthalerjevi ulični 
galeriji Layerjeve hiše, zaprti samostojni razstavi, namenjeni pacientom 
Psihiatrične bolnišnice Idrija, razstavi del študentov ilustracije ALUO v SNG 
Drami Ljubljana ter 9. bienalu likovnih ustvarjalcev občine Idrija. Leta 202 je 
sodelovala pri razstavi ilustracij zvončkov študentov ALUO v Botaničnem vrtu 



Univerze v Ljubljani, leta 2021 pa pri skupni razstavi ilustracij Božanske kome-
dije študentov ALUO na Glavnem trgu v Novem mestu ter v Italijanskem 
inštitutu za kulturo v Ljubljani in pri skupni razstavi bivših dijakov in pedago-
gov Gimnazije Jurija Vege Idrija v Razstavišču Nikolaja Pirnata v Idriji. Leta 
2022 je imela samostojno razstavo stripov v sklopu festivala Deuje babe v 
Večnamenskem centru v Cerknem, skupno razstavo dioram in znanstvenih 
ilustracij študentov ALUO v galeriji Vodnikove Domačije Šiška ter skupno 
razstavo s študenti krajinske arhitekture v sklopu konference ECLAS z naslo-
vom Približevanja.

Poleg tega se je njena animacija Prijatelj predvajala na dveh medna-
rodnih festivalih animacije: Animateki v Ljubljani leta 2021 in festivalu Anča v 
Žilini na Slovaškem leta 2022.

Izven študija je ilustrirala otroško notno zbirko Prekmurska pravlji-
ca ter poema za zaključni dogodek literarnega natečaja Rdeča nit v okviru 
Filozofske fakultete Ljubljana, vodila delavnico risbe figure preko Mladinske-
ga centra Idrija, ilustrirala zvončke na festivalu zvončkov Botaničnega vrta 
Univerze v Ljubljani, in imela svoja dela objavljena v Uporniškem femini-zinu 
in Nebinarnem zinu zavoda TransAkcija.

(Idrija, 1. 8. 2022)


