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Mag. Tomaž Gorjup, akad. Slikar, redni profesor za 
risanje in slikanje na Oddelku za likovno pedagogiko 
Pedagoške fakultete, Univerze v Ljubljani.  
Rodil se je 9. 4. 1950 v Ljubljani (akad. slikar Rudi Gorjup 
- oče, akad. slikar Tine Gorjup - stric).  Leta 1974 je 
diplomiral na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani pri 
prof. J. Berniku, leta 1976 pa zaključil magistrski študij 
slikarstva pri prof. A. Jemcu. Leta 2000 ga je Univerza v 
Ljubljani habilitirala v naziv redni profesor za risanje in 
slikanje. Zaposlen je kot redni profesor za risanje in 
slikanje na Oddelku za likovno pedagogiko Pedagoške 
fakultete v Ljubljani. Je član ZDSLU, DLUL in Galerije 
Equrna. 
 
Področja dejavnosti: slikarstvo, risba, grafika, teorija 
likovne umetnosti, likovna pedagogika. Za svoje delo je 
prejel več pomembnih nagrad in priznanj, med drugimi leta 
1981 v Ljubljani Župančičevo nagrado. Imel je okrog 90 
samostojnih in 400 skupinskih razstav doma in v tujini. 
 
Naslov: 
Tomaž Gorjup 
Topniška ul. 45 
1000 Ljubljana 
Tel.: +00386 01 4375542;  
E-mail: tomaz.gorjup@guest.arnes.si 
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Dnevniški zapisi   
 
Slikarski zapisi in vse v z vezi z mano zapisano 
v telo slike. Živim slike in slike živijo mene. 
Slike, ki se dnevniško  nizajo ali pa tudi ne. 
Tore j- moje slike v dnevniškiem 
zaporedju…Nastajajo poliptihalne serije kot 
zaključene celote. 
 
Dnevniški  zapisi  v slikah, ki jih doživljam kot 
arhetipne danosti in osebne potešitve hkrati z 
izhodiščem  vsakokratne odprtosti  v  svet,  v 
katerem preverjam svojo bit.  
 
Slike, ki jih ponuja pričujoča razstava so 
sukcesija  vrste nevrogramov – slik nastalih na 
prehodu 2012 / 2013 
 
V njih lahko razbiramo zavezujoče odtenčenje, 
osebnih odločitev, osebne izkušnje. Slike  torej 
definirajo moj  status v časovni situaciji. Ta 
vselej zahteva izostreno osebno izrekjanje, 
opredeljevanje, moje čutenje in odnos v hipni 
razelektritvi. Vse to mi omogoča edino odprta  
osebna slika v nastajanju - zastalost v 
procesualnih postankih slik. Vsakokrat se  torej 
poizkusim polnokrvno, predvsem pa osebno 
zavezujoče zgostiti, zapustiti sled,  svoje 
razmerje *. 
  
 Tomaž Gorjup 
 
 
 
 
*Slike, pa komentarji, dvomi in analize, znova in znova čudežna 
samoprigovarjanja... Stojimo na nekem terminalu, ki odnaša vse 
in prinaša bore malo. "Tempora mutantur et nos mutamur in iis" 

(časi se spreminjajo in mi se spreminjamo z njimi.)   A najbrž 
vsakdo zase ve kako. Čeprav pravimo temu "zorenje" (vključujoč  
pri tem tudi razgradnjo in gnilobo!), se vendarle moramo 
sprijazniti s tem odštevanjem v Nič! Kakor koli že - stvari so v 
svojem trajanju docela (tragi)komične, a svoje mesto nikakor ne 
vidim v otopelem ždenju, temveč v zvedavem iskanju in odpiranju 
v svet. 
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T. Gorjup,  Triptih 16. – 22. 11. 012, 2012, akr. pl., 3 x 70 x 50 cm   
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