
 

TOMAŽ GORJUP: Seganje za lučjo/slike 2013-2015 

odprtje razstave 11. junija 2015 ob 18.00 na Velenjskem gradu.  

Tomaž Gorjup se je rodil  9. 4. 1950 v Ljubljani. Izhaja iz slikarske družine, akad. slikar 

Rudi Gorjup je bil njegov oče, akad. slikar Tine Gorjup pa 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. 

»Slikarsko udejanjenje v zid molka, v membranično pregrado, v opno dveh dimenzij slikovne 

ravnine, izpesnjenje v površino, ki je bila v mojem slikarstvu vselej le magični ekran, ploskev, 

pokrita z barvno snovjo, prirejena za pogled od spredaj ... Snovnost barvnih lis je ujeta v 

sistem ponotranjenega videnja. Vodim jo želenemu cilju naproti in krč v duši popušča, vse 

tenzije po udejanjanu nagovarjajo telo slike, se vanj naseljujejo, sprejemajo to početje za 

svojo možnost rešitve, razrešitve, pobega na očeh javnosti: razkritega zlitja s sredstvi, ki jih 

oblikuje notranji narek, notranja nuja... » (iz kataloga razstave, Tomaž Gorjup) 

 

»Slikarstvo temperamentnega kolorita slikarja Tomaža Gorjupa je v zadnjh dveh letih še bolj 

naglašeno z izrazito gestualnimi prvinami. Popkovnica med realnim in irealnim prostorom mu 

daje enakovredne impulze bivanja in obstajanja. Ekspresivne poteze so iz transparentnosti 

prestopile v pastoznost in nemirnost širokopoteznosti. Pritajena izlitost figure je v zadnjih 

letih zašla za barvno dominantnostjo. Hipni utrinki, brez preteklosti so ujeti v trenutek 

tukajšnjega - tukaj in zdaj v abstraktnem barvnem ekspresionizmu. Akcent posameznih 

označenih novosti so predvsem črtne konture, ki še eksplicitneje determinirajo silhuete 

bistvenega in učinkovanja slike.« (iz uvodnika kataloga razstave, M.K.B.) 

 

Kustosinja razstave: mag. Milena Koren Božiček 

Razstava bo na ogled do 1. avgusta 2015. 

GALERIJA VELENJE                                     
Titov trg 5, 3320 Velenje 

Tel.:+386 (3) 89 768 40 

info@galerijavelenje.si 

www.galerijavelenje.si 

mailto:info@galerijavelenje.si
http://www.galerijavelenje.si/

