Z naslovom razstave Dva tisoč trinajst postavlja Gašper Jemec v središče današnji trenutek. Vendar ne sklepajmo prehitro. Sedanjost je le izhodišče, iz katerega se je mogoče ozreti na dejanja iz preteklosti, vključiti spomin, se spogledati
z lastno umetniško zgodovino, jo na novo interpretirati in sestaviti celostno
podobo, ki kaže v prihodnji čas. Tokratna postavitev del nam predstavlja slikarske probleme, ki jih je doslej raziskoval in raznovrstne medijske prakse v dveh
in treh dimenzijah, med katerimi ta slikar prehaja zlahka in brez zadržkov in je v
vseh enako profesionalen. Ne glede na naravo umetniškega predmeta pa vedno
ostaja v ospredju vidik obravnave površine, saj je Gašper Jemec vedno, najprej in
predvsem slikar.

Kljub temu, da je slikarjeva maksima progresivnost in ga vodi prepričanje, da je
umetnost tista, ki kaže najnaprednejše vizije v družbi, pa se pri končni, ultimativni izbiri ne odloči za tehnologijo, pač pa da prednost naravi. Zato smo s
tokratno razstavo povabljeni v kompleksno slikarsko krajino, ki jo Gašper Jemec
postavlja za nas, gledalce, da se v njej izgubimo in spet najdemo v harmonični
viziji za prihodnost.
Nadja Zgonik

Umetnik poudarja, kako pomemben je sam dogodek razstave, ki je zanj skorajda
kot predstava, v katero je že vnaprej vključena misel na gledalca. Iz te misli in
zaradi gledalca postavi v galerijskem prostoru nekakšno slikarsko krajino, sestavljeno iz skrbno razporejenih umetniških del – slik ali prostorskih objektov. Zanj
značilne medijska nestabilnost, fleksibilnost, neprestano izbiranje in odločanje
ter oziranje v vse smeri, izvrstno odražajo senzibilnost časa, ki ga živimo, v katerem ni več vodilnih ideologij, prepričanj, umetniških smeri ali verovanj. Slikarjevo
nemirno, skoraj nervozno željo po prestopanju meja, že na prvi pogled prepoznamo v tem, kako pomembno vlogo igrajo v njegovih delih robovi barvnih polj,
njihova ostrina in barvni kontrasti.
Gašper Jemec opredeljuje svoje slikarsko poslanstvo kot vpijanje vtisov iz sveta
in njihovo premišljeno preurejanje v likovne celote, ki imajo možnost, da gledalca
zdramijo in usmerjajo v mislih na prihodnost. V svet umetniškega snovanja (in
življenja) na začetku vstopa povsem neobremenjeno, saj se mu približa z igrivostjo, ki mu omogoča, da iz vsakega trenutka in umetniškega dela, ki je vsota teh
trenutkov, naredi enkratno doživetje. Poudariti je treba še nekaj. Na samosvoj
način si je za svoje umetniško poslanstvo postavil razvijanje čisto posebnega fenomena samonadzorovane svobode. Iz a priori kanoniziranega koncepta osebne
svobode, kot se je razvil v drugi polovici 20. stoletja, se naš življenjski tok zdaj
odvija v kontroliranem, samoizdelanem progresivnem okolju. Posameznika v
njem vodi notranja spontanost in ponotranjena kontrola, ne pa zaukazana svoboda, narekovana od zunaj.
V značilni pluralnosti umetniških tem so nekatere posebej poudarjene, to so,
reaktualizacija estetskosti, vprašanje, kakšen je izziv dizajna ostalim likovnim
umetnostim in kako se odzivati na okolje, v katerem se prepletata tehnologija
in narava. Umetnik svoje poslanstvo išče v opredeljevanju do bleščečega sveta
sedanjosti, saj noče sodelovati pri ustvarjanju zlagane umetnosti, ki bi izkoriščala
stiske ljudi in tragedije zato, da bi govorila o moralni vzvišenosti avtorja. Glamuroznost in tehnično brezhiben videz Jemčevih del nas včasih zmede, ko nam
namesto ekspresivne, ponotranjene in trpne podobe pokaže prikrito, spregledano
plat v naši umetnosti, to je njeno v svet odprto dimenzijo.
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Seznam razstavljenih del
1.
7 dni star spomin, 2003
akril na platnu
60 x 160 cm
2.
Požgano do tal, 1999
les, kovinski deli, akrilna barva, imitacija lesa
22,5 x 25,5 x 18,5 cm
3.
Srce matere Zemlje /
The Heart Of The Mother Earth, 2010
akril na platnu
55 x 70 cm
4.
Stolp; Hommage Carlu Gustavu Jungu, 2010
akril na platnu
105 x 40 x 30 cm
5.
Temna energija /
Dark Energy, 2011
akril na platnu
30 x 30 cm
6.
Instalacija 2013 (uporabljeni kosi iz Gorenjeve
proizvodnje), 2013
mešana tehnika

7.
Stoodstotna iluzija, 1998
akril na platnu
170 x 140 cm
8.
Grafike: Krila, Cirkulacije, 2006
sitotisk na papirju
različne dimenzije
9.
Zaliv senc, 2003
akril na platnu
100 x 200 cm
10.
Širjava Albanija, 2011
akril na platnu
poliptih, 120 x 360 cm
11.
Razumevanje agilnosti I, 2000
akril na platnu
48 x 60 cm
12.
V preletu; Obnavljanje dvojnosti I, 2000
akril na platnu
150 x 250 cm
13.
Kolaži, 2012
samolepilni barvni papir na papirju
vsak 29,7 x 21 cm
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Vljudno vabljeni v Galerijo Velenje
na odprtje razstave Gašperja Jemca
v četrtek, 14. marca 2013, ob 18.00.
Avtorja bo predstavila dr. Nadja Zgonik.
Razstava bo na ogled do 6. aprila 2013.
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Gašper Jemec je ljubljančan, rojen 25. oktobra 1975 v Kranju. Dodiplomsko in
podiplomsko se je izobraževal na slikarskem oddelku in oddelku novih medijev
na ljubljanski Akademiji za likovno umetnost. Kasneje je študiral slikarstvo na
Indiana University of Pennsylvania v ZDA in kot Herderjev štipendist sklada Alfred
Toepfer iz Hamburga kiparstvo na Univerzi na Dunaju. Študijsko se je izpopolnjeval, bival in ustvarjal v Indiani, Los Angelesu, New Yorku, na Dunaju, v Hamburgu,
Sakaideju, Valenciji, Moskvi in v Londonu. Prejel je več mednarodnih nagrad in
priznanj. Svoja dela je predstavil na mnogih samostojnih in skupinskih razstavah,
mdr. v ZDA, Nemčiji, Rusiji, Avstriji, Italiji, Španiji, Belgiji, na Japonskem, Češkem,
Hrvaškem in na Švedskem.

