l u č j o
z a
S e g a n j e

t maž

slike

2013—2015

barvna različica

l u č j o
slike
2013—2015

Na ovitku
23. 2. 015
2015, akril / platno, 40 × 40 cm

Velenjski grad
11. junij —1. avgust 2015

S e g a n j e

z a

www.galerijavelenje.si

Uvod v razstavo Tomaža Gorjupa

Občutja Tomaža Gorjupa so prenesena v prepričljive slikarske vtise. Le-ti so
povezani z njegovim osebnim odkrivanjem lastnega izpovednega izkustva. Slike
nihajo v iskanju od trenutnega občutka vse do čiste harmonije.
Avtorski izraz je sproščen, neposreden in ekspresiven, poteza čopiča pa
kratka in impulzivna. Slika je napolnjena s prepleti jasnih potez, množico pastoznih
nanosov barve in lazurnih linij. Slednje se zlivajo vertikalno in tvorijo lazurni preplet
z barvno mrežo.
Alegoričnost se v delih Tomaža Gorjupa čestokrat pojavlja v različnih
romantičnih prizorih s figurami in pari, ki so produkti čustvenega in osebnega
nemira. Vznemirjenost izžarevajo slike, ki jih je avtor z velikimi preskoki, bolj v
načinu slikanja kot v motivu, preobrazil v kratka ustvarjalna obdobja, v katerih je
razvijal poudarek na barvi in je izginjala primarnost figure.
Tonski in kontrastni prepleti barv vse bolj prevzemajo iniciativo slike, figuralika
je komaj zaznavna v zlitju barvne harmonije, ki je sanjski utrinek daljnega spomina.
Dražljivi prizori so zajeti v prevladujočih oranžnih in rdečih barvnih podlagah.
Toplota, ki jo podkrepljuje prekipevajoča barva, globoko prodira v tkivo figur in
v njih stopnjuje mišično napetost in utrip, pospešuje ritem dihanja in dviga krvni
pritisk. V delih s prevladujočimi hladnejšimi barvnimi toni blaži strast, jo umirja in
praviloma uravnava duševno ravnotežje.
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.
Igra in prepleti barv se zlivajo v sinhrone ali pa kontrastne barvne odnose s
perspektivično globino. Po umetniku Vasiliju Kandinskem je barva v likovnem
smislu notranja vsebina oblike, ki jo nedvomno podobno dojema in širi v slikarski
svet tudi Tomaž Gorjup. Vrtinčenja v spirale in vijačne poteze so polne energičnega
naboja in optimizma.
Pri slikarju Tomažu Gorjupu se v identifikaciji ustvarjenega prepričljivo dotikamo
hitropoteznega slikarstva abstraktnega kolorizma in gestualnega upodabljanja.
Milena Koren Božiček
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2. 8. 013
2013, akril / platno, 2 × 50 × 40 cm

26. 11. 013
2013, akril / platno, 70 × 70 cm

SEGANJE ZA LUČJO
/iz neobjavljenega dela Nazaj v prihodnost.
Eseji o slikarstvu /

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 ...
Funkcija slike ostaja zame permanentno nespremenjena, udejanjenje v
jezik slikarskega zapisa, ki pa kljub svoji osebni, intimni zavezanosti ponuja
komunikativno možnost referenčnega podoživetja, stik z gledalcem. Ta naj bi
sliko prebral, se poizkušal občutljivo ugnezditi v jezik mojih slikarskih naselitev
ter preveriti svojo skušnjo. Funkcija in pomen sodobne slike zame dandanes ni v
l u č j o

sporočanju vseobsegajočih resnic o svetu, temveč tkivo, ki zveni v polju osebnega.
Slikarstvo so bile vselej drobne premene, ki so ustvarjale žlahtno žarilnost zapisa, v
katerem se zrcali odnos in v mojih delih je vselej na občutljiv način podano razmerje
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med obliko in vsebino: gre za precizno dočuten in doumljen jezik, ki zahteva,
da spremembi notranje forme, notranji nuji sledi formalna sprememba slikarske
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materialzacije. Drugače to sploh ni možno, saj je sporočanje likovnih vsebin z
nepravo izbiro sredstev jalovo početje, ki ne prinese želene razelektritve.
Procesualnost, vodena gestualnost... Gre za arhetip doživljajskih odzivnosti.
Čas počasi polzi med prsti in tako kot se razsipa vrednota trajanja, nezadržno uhajajo
in se mi dočuteno zgoščajo zavezujoče slikarske sledi. Tipalo občutljivega osebnega
termostata meri temperaturo duše, in vztrajno išče doživljajski ekvivalent v likovnih
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odnosih. Vzneseno pulzacijo kontrolira umnost likovnega umišljanja; vse to pa spet
spodnaša in postavlja na novo raven čista intuicija sprotnega reagiranja … A ne me
razumeti napak – z izpostavljanjem osebnega ne govorim o nikakršni afirmativni
vrednosti učinkovite izpesnitve v likovno. Pa vendarle – samo ta je edini pogoj
za v sebi konsistentno in navzven dovolj kvalitetno, berljivo in referenčno likovno
delo. Vse drugo so streli v prazno. Tako pač je to, kajti vselej govorimo o zbranosti
likovnih sredstev in odnosov na učinkovitem kavzalnem nivoju, na sila preprostih in
še vedno temeljnih pozicijah odnosa med obliko in vsebino, kjer odigravajo ključno
vlogo likovno–sintaktično čiste ponudbe zapisa.
Moje razvojne etape so vselej odsevale tisto, kar je bilo bistveno: POISKATI
SVOJI NOTRANJI FORMI ADEKVATEN IZRAZ!*
In kako vendarle naslikati tej lepi grozi niča njen obraz? Preveč in hkrati
premalo za eno samo človeško življenje. Trajanje in moja malenkostna vloga v njem
– vse so samo bežni utrinki v ogledalu večnosti.
Tomaž Gorjup

– 6

* Slike, pa komentarji, dvomi in analize, znova in znova čudežna samoprigovarjanja ... Stojimo na nekem terminalu,
ki odnaša vse in prinaša bore malo. „Tempora mutantur et nos mutamur in illis" (časi se spreminjajo in mi se
spreminjamo z njimi.) A najbrž vsakdo zase ve kako. Čeprav pravimo temu ‚zorenje’ (vključujoč pri tem tudi razgradnjo
in gnilobo!), se vendarle moramo sprijazniti s tem odštevanjem v Nič! Kakor koli že – stvari so v svojem trajanju docela
(tragi)komične, a svoje mesto nikakor ne vidim v otopelem ždenju, temveč v zvedavem iskanju in odpiranju v svet ...

12.–13. 6. 014
2014, akril / platno, 30 × 24 cm
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29. 12. 014
2014, akril / platno, 70 × 70 cm

18. 3. 015
2015, akril / platno, 40 × 50 cm

Diptih 11 – 13. 5. 015
2015, akril / platno, 2 × 90 × 70 cm
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1. 5. 015
2015, akril / platno, 70 × 50 cm

30. 3. 015
2015, akril / platno, 100 x 70 cm

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.

naslov

Topniška ul. 45, 1000 Ljubljana

telefon

00386 1 437 55 42

e-mail

tomaz.gorjup@guest.arnes.si
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Je član ZDSLU, DLUL in Galerije Equrna.

t maž

slike

2013—2015

Nagrade
1975

Ljubljana, študentska Prešernova nagrada za slikarstvo

1981

Ljubljana, Župančičeva nagrada Nikšić, III. nagrada za slikarstvo
na Likovnem salonu mladih

1982

Nikšić, odkupna nagrada IV. septembrskega likovnega salona mladih

2001

Begunje, nagrada strokovne žirije, 1. mednarodni ex-tempore 		
Begunje 2001

Samostojne razstave (izbor od leta 2000)
2000

Nova Gorica, Mestna galerija (slike na papirju)
Ljubljana, Galerija Pedagoške fakultete (slike na papirju 1998–2000)

2001

Žalec, Savinov likovni salon
Sežana, Galerija Kulturnega centra Srečka Kosovela

2002

Maribor, Galerija XXI (slike 2000–2002)
Ljubljana, Triglav, družba za upravljanje (slike 1975–2002)
Velenje, Razstavni prostor Gorenje

2003

Ljubljana, Galerija Kos, Pomladne sanje (slike 2002-2003)		
Ljubljana, Poslovni center Mercator (Ars Fra-Ma)
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2004

Ljubljana, Galerija ZDSLU, Slika je nema pesem (slike 2003-2004)

2005

Ljubljana, Knjižnica Prežihov Voranc, Eppur si muove (slike na 		
papirju 2004–2005)
Litija, Knjižnica Litija (slike 2004–2005)
Škofja Loka, Galerija Fara, Barvni prostori (slike 2004–2005)

2006

Dunaj, Slovenski znanstveni inštitut (slike 2002–2006)

2007

Celje, Galerija sodobne umetnosti. Barvni prostori (slike 1999–2007)

2007

Ribnica, Galerija Miklova hiša. Barvni prostori, slike (2002–2007)
Beograd, Galerija Fakulteta likovnih umetnosti. Barvni prostori,
(slike 2005–2007)

2008

Ljubljana, galerija Knjižnice Prežihov Voranc, Zgoščine časa –
slike 2008.

2010

Sevnica, Galerija na gradu Sevnica. Sledi časa (slike 2009–2010)
Ljubljana, Galerija PeF, (slike 2009–2010)

2011

Kostanjevica na Krki, Galerija Božidar Jakac – Lamutov salon, 		
Zajetje v času - slike v nastajanju (slike 2001 – 2011)
Posnetek na spletni strani Vimeo.com: http://vimeo.com/25446636

2011

Sežana, Kosovelov dom Sežana – velika galerija, Zapisi v času –
slike v nastajanju 2007–2011

2012

Ljubljana, MKL – Knjižnica Prežihov Voranc, Postajanje v slikah
(slike 2011–2012)

2013

Ljubljana, Galerija EF, Dnevniški zapisi (slike 2012–2013)

2014

Ljubljana, Galerija Krka, Intimni portreti duše
Galerija IJS, Pomensko odprte abstraktne podobe (slike 2013–2014)

Dela v lasti javnih muzejev
1976, 1980

Ljubljana, Moderna galerija

1977

Kranj, Gorenjski muzej

1979

Reka, Moderna galerija; Trebinje, Zavićajni muzej

1980, 1999

Maribor, Umetnostna galerija

1981

Skopje, Muzej na sovremenata umetnost

1982

Gradec, Neue Galerie am Landesmuseum Joanneum

1988

Subotica, Galerija likovnog susreta; Nikšić, Moderna galerija

1983, 2001

Ljubljana, Mestni muzej

1985

Wiesbaden, Kulturamt der Landeshauptstadt Wiesbaden

1986, 2005

Ljubljana, Umetniška zbirka Nove Ljubljanske banke

1992

Novo mesto, Dolenjski muzej

1993

Ljubljana, Zbirka Mednarodnega grafičnega likovnega centra

1996

Ljubljana, Mestna galerija (zbirka del na papirju izbranih
slovenskih avtorjev)

1998

Gornji Milanovac, Moderna galerija

2001

Žalec, Zbirka Savinovega likovnega salona

2003

Velenje, Muzej Velenje – galerija

2003, 2006

Ljubljana, Likovna zbirka poslovnega centra Mercator d.d.

2006

Taichung (Taiwan), National Taiwan Museum of Fine Arts

2007

Celje, Galerija sodobne umetnosti

2007, 2011

Ljubljana, Zbirka Banke Slovenije

2011

Radovljica, Mestni muzej

2011

Kostanjevica na Krki, Galerija Božidar Jakac – zbirka Jožeta Gorjupa

monokromatska različica - pozitiv
monokromatska različica - negativ
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