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Vabimo Vas na odprtje razstave

TOMAŽA GORJUPA,
ki bo v ponedeljek, 10. novembra 2014, ob 18.00 

v Galeriji Instituta ”Jožef Stefan” na Jamovi cesti 39 v Ljubljani.

Razstava bo odprta do 4. decembra 2014.

Tomaž Gorjup

Rodil se je 9. aprila 1950 v Ljubljani očetu Rudiju Gorjupu, akademskemu slikarju, akademski slikar Tine 
Gorjup pa je njegov stric. Leta 1974 je diplomiral na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani pri prof. Janezu 
Berniku, leta 1976 pa končal magistrski študij slikarstva pri prof. Andreju Jemcu. Leta 2000 ga je Univerza 
v Ljubljani habilitirala v naziv redni profesor za risanje in slikanje. 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 več kot devetdeset samostojnih 
razstav ter približno 400 skupinskih doma in v tujini. Njegova dela se nahajajo v nekaterih javnih zbirkah ter 
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 ekstemporu v Begunjah. Je avtor treh monografij: Likovne zakonitosti 
in aktivnosti delovne terapije, Ljubljana: DZS, 150 str. (1999), Razmisleki o slikarstvu: likovnoanalitični 
zapisi, Ljubljana: Debora, 187 str. (2007) in Nazaj v prihodnost: eseji o slikarstvu (še neobjavljeno). Je član 
Zveze društev likovnih umetnikov, Društva likovnih umetnikov Ljubljane in Galerije Equrna. Živi in ustvarja 
v Ljubljani.

Naslov:
Topniška ul. 45, 1000 Ljubljana

Tel.: (01) 437 55 42; e-pošta: tomaz.gorjup@guest.arnes.si

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

27. 2. 014, akril na platnu, 2 × 60 cm × 60 cm, 2014



Pomensko odprte abstraktne podobe

Barvno vznemirljive slike umetnika Tomaža Gorjupa so 
abstraktne. Skorajda ne asociativne, čeprav (tudi zaradi 
naslovov, ki jim jih večinoma daje slikar) nagibajo k 
temu. A začetki umetniške poti slikarja Tomaža Gorjupa 
segajo v sredino sedemdesetih let prejšnjega stoletja, ko 
se je med podiplomskim študijem posvečal fotorealizmu. 
V 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, copati – 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 se predvsem odlikujejo prepleteni 
heteroseksualni pari. V tem obdobju so postala njegova 
dela izjemno čutna in osebnoizpovedna. V naravi 
je iskal osnove za svoje slike. Hiter in stresen tempo 
življenja je lahko odmislil in se osredinil na izbrane 
motive. Gorjupove vizije utopične zlate dobe v tem času 
izražajo hrepenenje po izginulih časih. Nostalgičen, 
mestoma melanholičen ton nekaterih slik iz tega časa 
je posledica vnaprej določene vizije končne podobe, 
ki ima za osnovo večinoma določen motiv krajine. 
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 načinu v tem ciklu slik se 
kaže potencirano zanimanje za lastno doživljanje in 
dojemanje sveta. Pogled na te slike prevzema otožnost 
za minulimi časi, 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.

Šele desetletja potem, ko se je Gorjup od sredine 
sedemdesetih let dolgo ukvarjal predvsem s strogo 
analizo likovnih sredstev, ga je spet vznemirila 
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 drug 
pogled pokaže, da bi bile te slike pravzaprav lahko 
izseki pokrajine, abstraktno vizualizirani makropogledi 
na detajle v njej, tu in tam poseljene z razpoznavnimi 
znaki. Njegova umetniška izpoved je obenem 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 preko avtorjevih nazivov svojim podobam – 
v okviru slovenske umetnosti ne preseneča, saj so se 
naši umetniki pri oblikovanju svojih abstraktnih del 
pogosto naslanjali na različne podobne formule. Pri 
tem se Gorjup 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, v dušo slike torej. V prostor, ki 
razmejuje vidno od nevidnega. Namesto klasične 
perspektive nastopijo žive poteze barvne materije, 
nanesene z različnimi tehnikami. Iz 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, kolažiranja z nalepljenimi materiali 

do grafične obdelave že nanesenih pastoznih barv z 
brazdanjem ali praskanjem. Na ravni upodobljenega, 
brez iskanja globljih pomenov, prikazujejo Gorjupove 
slike razmerje med spontanostjo, ki ga daje užitek 
slikanja, in izpovedno nujo. Abstraktna platna z 
značilnim izborom barv so kot podobe ustvarjalčevega 
izraza že več kot dobro desetletje avtorsko prepoznavne 
in sveže.

V najnovejših slikarskih stvaritvah uporablja Gorjup 
posebno tehniko in z njo dva različna postopka 
nanašanja barv. Del barvnih plasti naslika s čopičem, 
drugi del pa na različne načine. Slikar dosledno 
uporablja barve, ki omogočajo bolj sproščene in 
razigrane abstraktne kompozicije. Brez črt in posegov v 
polja podob skorajda ne more dokončati slike. Poleg teh 
so njegova stalnica tudi posegi risbe v polje slike, brez 
katerih ne more izraziti svojih izraznih namenov: ne 
vizualnih, ne čustvenih, ki ne glede na abstrakcijo podob 
dominirajo v njegovih slikah. Te zanimive kombinacije 
dajejo njegovim slikam svojevrstno strukturo: izrazita 
barvitost in razgibanost oblik je njegova razpoznavna 
karakteristika. Gorjup dopušča svobodno branje svojih 
slik, gledalca ne želi napeljati k razpoznavanju motivov, 
morda jih včasih le nakaže z naslovi slik. Prepričan je, 
da se tudi z abstraktnim jezikom da marsikaj povedati, 
hkrati pa meni, da so njegove slike pomensko odprte. 
Njegov ustvarjalni postopek je spontan, saj se ves čas 
svojega dela ne obremenjuje z določenimi poudarki 
– ti nekako privrejo iz njega samega, vsaj tiste najbolj 
spontane prvine, liki, ki jih rodijo tako rekoč nezavedne 
geste in živahni zamahi s čopičem. Hkrati pa ga občutje 
svobodnega ustvarjanja vselej žene k novim rešitvam, in 
to je bistvo njegovega ustvarjanja. Tudi zadnji cikel slik 
kaže na umetnikov resničen, odkrit in neprisiljen odsev 
njegovega umetniška delovanja.

Tatjana Pregl Kobe

5. 5. 014, akril na platnu, 2 × 75 cm × 80 cm, 2014

13.–14. 4. 012, akril na platnu, 2 × 100 cm × 70 cm, 2012


