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Skratka: ravno zato, ker Gorjup ni interpret oziroma advokat svoje likovne resnice, ampak sondator
njenih korenin in razkrivalec njenih kompleksnih globinskih virov, njegov esejizem ne kaže preprosto
nazaj v (njegovo likovno že artikulirano) preteklost, ampak istočasno tudi »nazaj k virom« še nedoživete in nedoumete likovne prihodnost. In natančno ta konceptualizirani »prihodnostni potencial«
Gorjupovih dnevniških utrinkov, esejističnih refleksij, inteligentnih komentarjev in samospraševanj
je nedvomno tisto, zaradi česar je knjigo relevantno ponuditi širši javnosti.
prof. dr. Jožef Muhovič
Pričujoče Gorjupovo delo je zasnovano na avtorefleksivnih razmislekih o slikarstvu, njegovi fenomenologiji in precizni vpetosti v prostor in čas. Vseskozi gre za proces samo preverjanja ob vzpostavljanju lastnega likovnega jezika, ki je »dočuten in doumljen«, hkrati pa odprt sistem, katerega postulate avtor konstantno pretehtava v smislu »kategoričnega dvoma« in si smiselno zastavlja nove in nove
izzive. Avtor v avtorefleksivni obliki raziskuje temeljni likovni odnos med obliko in vsebino v kar najbolj atraktivni in izzivalni legi spodmikljivih resnic v polju likovnega, stremi po vzpostavitvi »učinkovitega kavzalnega nivoja zbranosti likovnih sredstev in odnosov«. Značilnost in odlika Gorjupovega
pisanja o slikarstvu skoz prizmo osebnega je prav dosledna raziskovalna odprtost in pošten pristop, ki
beleži domet njegovega slikarstva - njegove »Sledi časa«, so vpete v neizprosno logiko stalnega preverjanja zvena likovnega dela, njegovega dometa v kar najširši civilizacijski, pa vselej (kar je edino možno)
zavezujoči osebni vpetosti, ki daje materializacijam močno »likovno-vsebinsko žarilnost in učinkovito povednost«. Gorjup s svojimi eseji o slikarstvu odločno posega tudi v polje trans-individualnega in
s tem uporabnega za vse ljudi, ki jih likovno v likovnem, torej pretehtavanje v polju branja likovnih
del privlači. Predstavlja nadvse zanimiv, koristen in na vseh nivojih potencialnih bralcev dobrodošel
prispevek v polju umevanja likovnih del ter fenomenologije slikarskega izrekanja. Gorjupova slikarska razmišljanja, njegovi dnevniški zapisi so kljub rahlosti tkiva kompakten in vsestransko učinkovit
mehanizem.
prof. Ivan Mršnik
Cena: 27,00 ¤
ISBN 978-961-253-174-4

NAZAJ V PRIHODNOST – ESEJI O SLIKARSTVU

Gorjupovo delo ima že na prvi pogled avtorefleksivni duktus, se pravi obliko nekakšnega »samopreverjanja« (tako se glasi tudi eden od naslovov v poglavju »Sledi časa«) in konceptualno artikuliranega slikarskega samopremisleka, ki pri profesionalnih likovnih ustvarjalcih naravno sledi procesu
artikulacije, in predstavlja neke vrste kontemplativni, aksiološki in strateški »samoumik po dejanju«.
»V knjigi«, piše avtor, »sem skušal v potovanju skozi posamezna poglavja ... razložiti, kako jezik ose-bnega izrekanja v slikarstvu ... lahko obstaja kot relevanten prispevek edinole znotraj precizno dočutenega in doumljenega besedišča. (...) Posamezna poglavja podpirajo to tezo in osvetljujejo ... v
prostor in čas odprte osebne realizacije ter tvorijo v sočasne in tudi v historično bolj oddaljene ko-mparacije odprt sistem. (...) Kot Leitmotiv in iztočnica teh mojih esejistično zastavljenih razmišljanj
pa je vpet kategorični dvom, ki prežema vsa dejstva in postulate, pridobljene s pozitivistično znanostjo eksperimenta, lobotomske merljivosti ali vdanosti v dokončnost meril stroke ...«
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