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Tomaž GORJUP
Rodil se je leta 1950 v Ljubljani. Akademska slikarja sta bila tudi njegov oče Rudi Gorjup 
in stric Tine Gorjup. Leta 1974 je na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani 
diplomiral pri prof. Janezu Berniku, leta 1976 pa je končal magistrski študij slikarstva 
pri prof. Andreju Jemcu. Od leta 2000 je redni profesor za risanje in slikanje na Oddelku 
za likovno pedagogiko Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani. Ukvarja se s slikarstvom, 
risbo, grafiko, teorijo likovne umetnosti in likovno pedagogiko.
Od leta 1975 je imel okoli 90 samostojnih razstav ter približno 400 skupinskih razstav 
doma in v tujini. Njegova dela so v nekaterih javnih zbirkah muzejih doma in v tujini. 
Za svoje delo je prejel več pomembnih nagrad in priznanj, med drugimi leta 1975 
študentsko Prešernovo nagrado za slikarstvo, leta 1981 v Ljubljani Župančičevo nagrado 
in leta 2001 nagrado strokovne žirije na 1. mednarodnem ex temporu v Begunjah. Je avtor 
treh monografij: Likovne zakonitosti in aktivnosti delovne terapije (1999), Razmisleki 
o slikarstvu: Likovnoanalitični zapisi (2007) in Nazaj v prihodnost. Eseji o slikarstvu še 
niso objavljeni. Je član Zveze društev likovnih umetnikov, Društva likovnih umetnikov 
Ljubljane in Galerije Equrna.
Živi in ustvarja v Ljubljani.

Naslov
Topniška ulica 45
Ljubljana
Telefon 01 437 55 42
E-naslov tomaz.gorjup@guest.arnes.si

26. 11. 013, akril na platnu, 70 x 70 cm, 2013

Ogled razstave je možen od ponedeljka do petka od 8. do 16. ure, ob sobotah, nedeljah in praznikih pa po 
predhodnem dogovoru z receptorji (01 475 11 01).

A
RT

U
M

, K
Si

-3
59

/1
4.

Tomaž GORJUP
Razstavo bomo odprli v četrtek, 11. septembra, ob 19. uri.

Na ogled bo do 8. oktobra 2014.

Vas in Vaše prijatelje toplo vabimo,
da se nam pridružite.

1. 2. 013, Fantom udaril drugič, akril na platnu, 120 x 60 cm, 2013

2. 4. 013, akril na platnu, 140 x 70 cm, 2013

Kulturno umetniško društvo KRKA



spremembo. Osnovna izhodišča za nove cikle 
slik je našel v abstraktnem slikarstvu.
Abstraktna umetnost slikarja Tomaža 
Gorjupa je doslej prešla vrsto dokaj različnih 
faz z bistvenimi preskoki v oblikovnem in 
vsebinskem smislu. Slast sproščenosti je 
Gorjup okusil pred desetletjem in pol, ko ga je 
začel vse bolj zanimati odnos med različnimi 
barvami. Prepričan je, da ima nagnjenje k tej 
obliki umetniškega snovanja v sodobnem svetu 
omembe vredno mesto, vendar ne brez stalnega 
preverjanja strokovnosti. Zato si sledijo 
obdobja teoretičnega razmišljanja o učinkih 
barv, oblik in svetlobe ter znakov in vsebine. 
Berljive podobe pokrajin izgubljenega raja so 
se začele razkrajati do nerazpoznavnosti. Korak 
za korakom se je razpirala slikovna tvarina: 
materialna substanca abstraktnih slik je 
postala dovzetna za navzočnost konkretnega in 
zamišljenega okolja. Gorjupa je začelo bolj kot 
kdaj prej zanimati slikovno polje kot nosilec 
avtonomnega likovnega organizma z lastnim 
življenjem in notranjo logiko. Likovnoteoretsko 
izhodišče je bilo vse bolj povezano z vprašanjem, 
kaj je v slikarstvu pravzaprav resnično. 
In spoznanje? Pomembno je le, da so edine 
realne stvari format, barva (material) in 
svetloba. Vse ostalo je pravzaprav iluzija.
Šele desetletja po tem, ko se je Gorjup od 
sredine sedemdesetih let dolgo ukvarjal 
predvsem s strogo analizo likovnih sredstev, 
so ga spet vznemirile svoboda ustvarjanja, 
simbolika, izpovednost. Znova je postala 
pomembna sproščenost slikanja, prepuščanje 
občutljivosti hipnih vzgibov. Na prvi 
pogled delujejo nove slike kot značilna dela 
modernizma, kjer je v ospredju razmerje 
med barvo, potezo in svetlobo, definira pa jih 
ustvarjalčevo in gledalčevo občutenje. Vendar 
že drugi pogled pokaže, da bi bile te slike 
pravzaprav lahko izseki iz pokrajine, abstraktno 
vizualizirani makropogledi na detajle v njej, 
tu in tam poseljene z razpoznavnimi znaki. 
Njegova umetniška izpoved je hkrati iskanje 
ravnovesja med širšo komunikacijo in intimo. 

Pri zadnjih delih se srečujemo z vsebinsko 
idiličnimi različicami in z njihovim popolnim 
nasprotjem, s temačno viharnimi deli, s paleto 
čustev in občutij, izraženo z ustrezno široko 
paleto modernističnih likovnih prijemov. In 
kam umetnikova dela vodijo gledalca? Vtis – 
da so slike v osnovi abstraktne asociativne 
podobe, ki nas vsebinsko vodijo prek avtorjevih 
nazivov k svojim podobam – v okviru 
slovenske umetnosti ne preseneča, saj so se naši 
umetniki pri oblikovanju svojih »abstraktnih« 
del pogosto naslanjali na različne podobne 
formule.
Slikar Tomaž Gorjup se zavestno spoprijema 
z vprašanjem lepote v umetniškem delu. 
Privlačnost slik pritegne gledalčev pogled, 
gledalca zvabi v past. Razorožen zaradi 
privlačnosti površine je nenadoma dojemljiv 
za tisto, kar se skriva za njo. Naslikane podobe 
vsebujejo nekakšno tiho notranje žarenje. 
Vir svetlobe je postavljen v notranjost slike, 
v prostor med slikovnim poljem in ozadjem, 
torej v dušo slike. V prostor, ki razmejuje vidno 
od nevidnega. Namesto klasične perspektive 
nastopijo žive poteze barvne materije, 
nanesene z različnimi tehnikami. Z gladke 
površine platen izstopajo močnejši slikarski 
nanosi s čopičem. Pri nastajanju površinsko 
raznolikih ploskev slikar uporablja še druge 
postopke: od zlivanja razredčene barve po 
platnu in kolažiranja z nalepljenimi materiali 
do grafične obdelave že nanesenih pastoznih 
barv z brazdanjem ali praskanjem. Gorjupove 
slike na ravni upodobljenega, brez iskanja 
globljih pomenov, prikazujejo razmerje med 
spontanostjo, ki daje užitek ob slikanju, in 
izpovedno nujo. Abstraktna platna z značilnim 
izborom barv so kot podobe ustvarjalčevega 
izraza že več kot dobro desetletje avtorsko 
prepoznavne in sveže. Razstavljeni cikel slik 
kaže, da je pred gledalci zrel umetniški opus.

 Tatjana Pregl  KOBE

Tomaž GORJUPINTIMNI PORTRETI DUŠE

Slikar Tomaž Gorjup je eden od tistih 
slovenskih slikarjev, ki vedno znova dokazujejo, 
da je po koncu modernizma in prodoru tako 
imenovanih novih medijev slika še vedno živa 
in da ne moremo govoriti o smrti slikarstva, 
katerega osnova je slikovna površina tako 
v svoji iluziji kot tudi deziluziji. Ves čas je 
odločen zagovornik slikarstva; verjetno je zato 
ves svoj ustvarjalni potencial podredil temu 
klasičnemu mediju.
Začetki Gorjupove umetniške poti segajo 
v sredino sedemdesetih let prejšnjega stoletja, 
ko se je med podiplomskim študijem posvečal 
fotorealizmu. Na svojih slikah je upodabljal 
predmete iz vsakdanje rabe, predvsem 
moške čevlje in copate, kot izseke naključnih 
fotografij v velikih povečavah. Ta slikarjeva 
dela vzbujajo vtis natančne, skrbno pretehtane 
in vnaprej zamišljene zasnove. So poenotene 
kompozicije, pri katerih je predmet – čevlji, 
copate – postavljen centralno pred ozadje 
kot izoliran in s tem povzdignjen predmet. 
Slikarsko prizorišče je tako opredeljeno kot 
oder za predstavo z določenim predmetom 
v glavni vlogi. Po tem kratkem, a zelo opaženem 
ciklu slik se je Gorjup posvetil slikanju pokrajin 
in človeških teles, med katerimi izstopajo 
predvsem prepleteni heteroseksualni pari.
V tem obdobju postanejo njegova dela izjemno 
čutna in osebnoizpovedna. Osnove za svoje 
slike išče v naravi. Hiter in stresen življenjski 
tempo lahko odmisli in se osredotoči na 
izbrane motive. Gorjupove vizije utopične 
zlate dobe izražajo hrepenenje po izginulih 
časih. Nostalgičen, mestoma melanholičen 
ton nekaterih slik iz tega časa je posledica 
vnaprej določene vizije končne podobe, katere 
osnova je večinoma določen krajinski motiv. 
Podobe pokrajin so namreč hvaležen predmet 
za eksperimentiranje in udejanjanje končne 
podobe na platnu. Podobe človeških teles po 
eni strani kažejo erotiko in ljubezen, po drugi 
pa gledalca nagovarjajo s (pre)spraševanjem 

o smislu bivanja in minevanju. V njegovem 
izrazito osebnem pristopu v tem ciklu slik 
se kaže potencirano zanimanje za lastno 
doživljanje in dojemanje sveta. Pogled na te 
slike prevzema otožnost, ker so minili časi, ko 
se je gledalcu ob gledanju slik prebudil vizualni 
spomin na podobe stvarnega sveta, ki so ga 
spodbudile, da je začel intenzivneje opazovati 
okolico in predvsem nenehno svetlobno 
preobražanje izslikanega motiva.
Gorjup je ustvarjalec, ki deluje na področju 
klasičnega slikarstva, zato je sliki tako 
v praksi kot teoriji podredil ves svoj ustvarjalni 
potencial. Prešel je različne stopnje slikarske 
samoanalize, ker je razumel pomen čistih 
barvnih ploskev in vedel, da imajo tudi 
samozadostne slike meje, za katerimi se zapira 
njihov smisel. Njegovo zanimanje je bilo 
ves čas usmerjeno k slikovnemu polju kot 
nosilcu avtonomnega likovnega organizma 
z lastnim življenjem in notranjo logiko. Od 
vsega začetka je sledil sodobnim spoznanjem 
stroke in se prek svoje ustvarjalnosti posvečal 
tudi teoretičnemu razmišljanju in vrednotenju 
likovnega ustvarjanja. V iskanju in razvijanju 
lastne, čim bolj osebno prepoznavne likovne 
poetike tako kot mnogi likovni umetniki izhaja 
iz dosežkov raznih obdobij zgodovine likovne 
umetnosti, od antike in še starejših obdobij do 
sodobne umetnosti. Sredi devetdesetih let je 
sodobna umetnost pri nas sploh prvič vstopila 
v centralno institucijo. Trienale slovenske 
umetnosti leta 1997 je z razstavo, ki jo je 
v Moderni galeriji kuriral Peter Weibel, sicer 
zaznamoval konec nekega obdobja, vendar je 
imela pozitivna sprememba tudi svojo temno 
plat, ki jo bo treba še osvetliti, da ne bo treba 
novim generacijam čez desetletja ponovno 
odkrivati opusov, ki so kot »kolateralna škoda« 
izpadli iz igre za umestitev v zgodovino. 
Nekako v tem času se je v Gorjupovem 
slikarstvu začel dogajati vsebinski obrat. 
Na prelomu tisočletja je njegov slikarski svet, 
katerega značilnosti so bile ravno čiste oblike 
in pretehtane kompozicije, doživel neverjetno 

9. 1. 014, diptih – desno, akril na platnu, 100 x 100 cm, 2014


