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Razstava je tematsko zamišljena kot zgostitev v 
času, gre za zastale sledi / slike 2014 – 2016 /, kar 
pomeni prezenco slikarskih zapisov nastalih v ak-
tualnem obdobju časovnega izseka. 

Ekspresivna procesualnost in intuitivni intimizem 
doživetja prostora in časa v polju osebne skušn-
je prinaša vpogled v moje najnovejše postanke in 
dotike v razprte slikarske snovnosti.
Slike in risbe so dnevniški zapisi, po inklinaciji časa 
in osebnega prostora združeni v poliptihalne seri-
je in povedne celote. Njihova sukcesija kot celota 
žarči likovno povedni odnos in duhovno prestopa 
iz polja postavitvenega aranžmaja v zavezujoče 
osebno pričevanje in udejanjenje z zaključeno, 
navzven in navznoter odprto serijo.
 
Moje slikarstvo so dnevniški zapisi v telo slike. Slike 
so podnaslovljene datumsko, večkrat združene 
v poliptihalno obliko, kjer diareza delitve forma-
ta nakazuje udejanjenje v časovni enoti. Prostor 
slike kot tako sestavljene entitete aktivira ambient 
prezentacije z vnosom osebne skušnje, ki definira 
slikarski jezik z vidika notranje  nuje.

Razstavo v Galeriji EF tako sestavlja nekaj slik iz 
aktualne produkcije. Postavitev in izbor del sta 
definirana z vidika procesualnosti - s povednostjo 
osebnega jezika  ter arhetipne skušnje ujete v čas 
in prostor likovne prezence.  

Za mene je v tej fazi dela dovolj le nekaj arhetip-
skih leg likovnih elementov, iz katerih gradim 
sliko. Prišel sem do stopnje, ko se tke likovni zapis 
popolnoma na intuitivni bazi in so vse rešitve, ki 
jih sproducira izziv sprotnosti zgolj toliko pred-
vidljive, kolikor je razpoznaven konstantni izbor 
likovnih sredstev, s katerimi delujem. Navidezna 

omejitev pa to sploh ni, kajti tančine vsakokratne-
ga zapisa v procesualni celoti nastajanja slik vselej 
prinašajo novo sporočilo, ki se bere tako navznot-
er kot izven slikarske materije in sproduciranih 
odnosov. Polje duhovnega prostora se tako ne širi 
zgolj kot zrcalna podoba sproduciranega, temveč 
agira tudi v medprostorju  nastajanja in žarčenja 
ter obstaja v najširšem smislu interakcije videnega 
in podoživetja tako ponujenega tkiva…

Mag. Tomaž Gorjup, akad. slikar, redni profesor 
za risanje in slikanje na Oddelku za likovno ped-
agogiko 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 umet-
nost v Ljubljani pri prof. J. Berniku, leta 1976 pa 
zaključil magistrski študij slikarstva pri prof. A. 
Jemcu. Leta 2000 ga je Univerza v Ljubljani habil-
itirala v naziv redni profesor za risanje in slikanje. 
Zaposlen je kot redni profesor za risanje in slikan-
je na Oddelku za likovno pedagogiko Pedagoške 
fakultete v Ljubljani. Je član ZDSLU, DLUL in Galeri-
je Equrna.
Področja dejavnosti: slikarstvo, risba, grafika, te-
orija likovne umetnosti, likovna pedagogika. Za 
svoje delo je prejel več pomembnih nagrad in 
priznanj, med drugimi leta 1981 v Ljubljani Žu-
pančičevo nagrado. Imel je okrog 100 samosto-
jnih in 450 skupinskih razstav doma in v tujini.


