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Odprtje razstave bo v 
nedeljo, 19. aprila 2015, ob 11.uri.

Avtorja in njegovo delo bo predstavila likovna 
kritičarka Anamarija Stibilj Šajn.

Vljudno vabljeni!

Jožefova Galerija, Šolska pot 1, Logatec

Vojko Gašperut – Gašper likovno poustvarja različne 
krajinske izseke, in vendar ga lahko opredelimo kot 
slikarja, ki pripada tradiciji primorske likovne produk-
cije. Med vsemi temi avtorji ohranja svojo identiteto, 
saj v realno obstoječi motivni svet vtke občutja do-
mačnosti in intimizem pomenljive sporočilnosti. V 
njegovih krajinah, razpetih od zemlje (morja) do neba 
pa je čutiti tudi močan duhovni naboj. Tako so neka-
tere krajine slikarjeva Arkadija, prostori, ki za svojo 
ilustrativnostjo skrivajo izrazito duhovne refleksije in 
tako postajajo »paysages de l'âme«.

V naravnih ali urbanih okoljih ni zaznati človeških 
likov. In vendar je ta posredno prisoten, saj čutimo 
in doživljamo sledi njegovega bivanja in dela njegovih 
rok. S tem avtor na simbolen in asociativen način go-
vori tudi o njem, o večnem dialogu med človekom in 
naravo, o njunem simbiotičnem odnosu.

Po ustvarjalni poti potuje s posebno ljubeznijo do me-
dija izražanja ter s popolno predanostjo, z vztrajno-
stjo, občutljivostjo, s talentom in s prepričanjem, da je 
vredno raziskovati in se poglabljati v slikarski medij. 
Prav zato mu uspeva, v sozvočju s svojimi videnji in 
čutenji ter z zakonitostmi klasičnega, tradicionalnega 
krajinarskega slikarstva, najti svojo poetično, duhov-
no zamaknjeno in sporočilno likovno zgodbo.

Anamarija Stibilj Šajn

Vojko Gašperut, rojen 24. 12. 1949 v vasi Sedlo v 
Breginjskem kotu. Od leta 1967 sem po poškodbi 
vratne hrbtenice invalid tetraplegik, vezan na invalid-
ski voziček. Ker imam prizadete tudi roke, slikam z 
usti. Sem član Mednarodnega združenja VDMFK s 
sedežem v Liechtensteinu, ki združuje slikarje ki sli-
kajo z usti in nogami. Leta 1987 sem postal najprej 
štipendist, od leta 2004 pa sem polnopravni član 
Mednarodnega združenja VDMFK.

Slikam že več kot 40 let. Likovno sem se izobraževal 
v raznih tečajih in v Mestni šoli slikanja in risanja v 
Ljubljani. Moji mentorji so bili: prof. Milan Erič, prof. 
Mladen Jernejec, slikar Uroš Žitnik, akad. slikar Du-
šan Podgornik in akad. slikar Janez Kovačič.
Imel sem preko 100 samostojnih in preko 300 sku-
pinskih likovnih razstav doma in po vsem svetu (na 
Dunaju, v Madridu, Pragi, Budimpešti, Lizboni, lani v 
palači Zappeion v Atenah in tudi v Ameriki ter Aziji z 
org. VDMFK).
Dobil sem okrog 60 priznanj, nagrad in Certifikatov 
za kakovost. Leta 2009 sem prejel prvo nagrado za 
narejeno sliko Soline v Cozeanu v Italiji med 250 sli-
karji. Večkrat sem bil nagrajen na Mednarodnem Ex 
temporu v Piranu. Leta 2014 sem dobil 2. nagrado 
strokovne žirije na Ex temporu v Kopru in za isto sliko 
1. nagrado kolegov slikarjev. Sodelujem na številnih 
likovnih delavnicah, dobrodelnih likovnih prireditvah 
(Karitas, za otroke itd.) ter demonstriram slikanje v 
različnih ustanovah.

Joz ef ova  galer i jav



VOJKO GAŠPERUT – GAŠPER

Vojko Gašperut – Gašper je slikar, katerega ustvar-
jalnost je tematsko vezana predvsem na krajino, na 
tihožitno motiviko in na kompozicije z upodobitvami 
predmetnega sveta. S svojim posebnim, izoblikova-
nim in likovno prepričljivim slikarskim delovanjem je 
prepoznaven in cenjen v mednarodnem prostoru. Za-
radi specifičnega načina slikanja in vrhunskih dosež-
kov je najprej postal štipendist svetovnega združenja 
slikarjev, ki slikajo z usti ali nogami, pred desetimi leti 
pa tudi polnopravni član VDMFK.

Njegova likovna vizualizacija obsega rafiniran in 
dolgotrajen ustvarjalni proces. Obvezujoča zvestoba 
do videnega razkriva slikarjev občutek za realistič-
no podajanje stvarnosti, ki ga izgrajuje z natančnim 
odslikavanjem detajlov, z uravnoteženimi kompozici-
jami, s kolorističnim bogastvom in s sintetiziranjem 
elementov pripovednosti v trdno risarsko armaturo. 
Ob sledenju stvarnosti in zakonitostim klasičnega sli-
karstva, pa ostaja zvest tudi subjektivnim doživetjem 
in občutkom, ki vznikajo iz tenkočutnih vizualnih za-
znav. Slikarjevemu intimizmu lahko sledimo skozi na-
sprotja med toplo obarvanimi svetlobami in hladnimi 
sencami, jih odkrivamo v akcentiranih atmosferskih 
stanjih, prefinjenih tonskih stopnjevanjih in dinamič-
nih barvnih modulacijah. Vse pogosteje pa se zdi, da 
avtorja zamikajo nekoliko bolj sproščene poteze in po-

samezna barvna preoblikovanja. Tovrstne rešitve ka-
žejo na željo po ustvarjanju nove, ekspresivno izživete 
stvarnosti, še vedno prepoznavne, hkrati pa začinjene 
z avtorju lastnim temperamentom in pogumom, vselej 
pa tudi s pomenljivo, celo simbolno sporočilnostjo. 
Ob spremljanju realnosti se avtor umika tudi v svojo 
notranjost, v svoja stanja duše in duha in tako je za 
realno videnim skrita tudi njegova notranja izpoved.

Vojko Gašperut – Gašper ohranja naravno barvitost 
svojih pejsažev in vedut. Prilagaja jo trenutnim atmos-
ferskim stanjem, spremembam naravnega časovnega 
krogotoka, specifiki posameznih miljejev, njegovi ve-
getaciji in geografskim danostim. Preko barvnih in 
svetlobnih spreminjanj pripoveduje ter izraža oseben 
odnos do zunanjega sveta ter razkriva svoja notranja 
razpoloženja. Gašperutove barve so tople, (tudi hla-
dni toni nikoli niso surovi), žareče in mehke. Zrcalijo 
slikarjevo afiniteto do mediteranske tradicije, do po-
sebnih barvnih in svetlobnih razpoloženj tega miljeja.

Vsaka poteza čopiča je odločujoča, je nosilka podo-
botvornosti. Z ostrino in čistostjo poteze ter s tonsko 
orkestracijo zaživijo upodobitve v vsej prepričljivosti, 
polnoplastičnosti in polnomočnosti izraza. Nešteto je 
drobnih intervencij na slikarsko platno: nekatere osta-
jajo površinske, nizane druga poleg druge, številne pa 
pridobivajo moč z večplastnim nanašanjem. Umirje-
nim potezam se pridružujejo tudi temperamentne, 
ekspresivno izražene.

Slikar se poglablja v resničnost krajinskega izreza in 
v skrb za notranjo strukturo likovnega dela vključuje 
tudi prostorsko iluzijo. Prav soline mu s svojo tipično 
organiziranostjo omogočajo odpirati prostor vse tja 
do neskončnosti, in to na likovno-formalen, pa tudi 
vsebinsko-sporočilen način. Emocionalno vzdramljen 
in hkrati razumsko utemeljen je namreč Gašperutov 
ustvarjalni sprehod po krajinskem predelu specifič-
nih danosti in svojstvene prostorske urejenosti, med 
ilustrativnimi elementi, kot so solinske hiše, voda in 
blato, pa kupi bele, kristalinične snovi. Vsi ti nepo-
grešljivi segmenti okolja, vpeti v slikovitost nenehnih 

barvnih in svetlobnih preobražanj, za avtorja postane-
jo nosilci zgodbe o minevanju, o usihanju pomembne-
ga človekovega eksistenčnega vira. Pri prezentiranju 
slikarjevih notranjih doživljanj in globljih, poduho-
vljenih pogledov sodelujejo celo slikovni formati, tako 
v obliki horizontalno razpotegnjenih slikovnih polj, 
kot tudi ozkih, elegantnih, vertikalno orientiranih. V 
zgornjem, obsežnem pasu slikovnega odra je vedno 
prostor za nebo, poetično uglašeno ali dramsko vzdra-
mljeno. To je prostor, v katerega se reflektirajo slikar-
jeve misli in občutja, prostor, v katerem se zunanja 
atmosfera povezuje z notranjimi razpoloženji.

Slikarjeva koloristična narava pride do izraza tudi to-
krat, ko se iz primorskega sveta seli na Kras. Živopi-
sani ruj, rdeč in žareč, naseljen v trpko kraško pokra-
jino, je njegova fascinacija. Je možnost ustvarjalnega 
uživanja v barvah, pa tudi pot do dramskega stopnje-
vanja motiva samega.

Tako kot ga je ustvarjalno vznemirjala arhitekturna 
dediščina rodnega Breginja, tako njegov čopič zapo-
slujejo čudoviti elementi kraške arhitekture, ki pred-
stavljajo človekovo posebno navezanost na kamen in 
razkrivajo njegov izostren občutek za lepoto. V Slo-
venski Istri pa ustvarjalno uživa v naravi sami in v ur-
bani pokrajini. Tudi tu piše zgodbe o minevanju.


