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KLAVDIJ TUTTA

SLIKE, KI (NAS)  
GLEDAJO

tekst: Nina Jeza, Artists/&Poor’s
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Klavdij Tutta: Slike, ki (nas) gledajo

Klavdij Tutta je ljubitelj umetnosti v pravem pomenu besede. Je akadem-
ski umetnik, ki je zaključil ljubljansko Akademijo za likovno umetnost in 
oblikovanje pod mentorstvom priznanega slikarja in grafika Bogdana 
Borčiča (1926-2014), ki je bil tudi mentor Tuttove magistrske naloge s 
področja grafike. Danes je, zraven tega, da je umetnik, samozaposlen v 
kulturi, predvsem »skrbnik« umetnosti, umetniških del in umetnikov. Us-
pešno namreč deluje kot vodja kranjske Galerije Društva likovnih ume-
tnikov in Mednarodnega festivala likovne umetnosti, ki v Kranju pod 
njegovim vodstvom poteka že vrsto let. Tutta je tudi odličen organizator 
različnih kulturno-umetniških dogodkov, likovnih kolonij ter umetniško - 
izobraževalnih delavnic, nenazadnje pa deluje še kot pravi mecen. 

Klavdij Tutta že od samega ustvarjalnega začetka, ki sega v leto 1982, 
deluje v polju asemblaža. Po zaključku akademije je skupaj z njim 
vzniknila cela plejada umetnikov, predvsem slikarjev, Tuttovih kolegov, ki 
so formalno šolanje zaključili hkrati z njim. Poimenovali so se Generacija 
82, v začetku pa so predvsem nadaljevali gibanje jugoslovanske nove 
podobe, ki je Slovenijo dosegla na prelomu sedemdesetih v osemdeseta 
leta, in sicer preko Italije, preko tržaško - primorskih umetnikov. Tudi 
Tutta namreč izhaja iz mediteranskega okolja: mladost je preživel v Novi 
Gorici in v Goriških Brdih. Po študiju se je sicer stacioniral v Kranju, kjer 
tudi ostaja in kjer ustvarja že preko 40 let, a se slikarsko vedno znova 
vrača v svoj kraški Mediteraneo.  

Gibanje nove podobe je v Sloveniji pustilo močan pečat: umetniki so k 
slikarstvu pristopali kot k imaginaciji, polni emotivnosti, neposrednosti, 
osvobojenosti, re-identifikacije in subjektivnosti. Rekli bi, da je šlo za 
temeljno (in s tem temeljito) pre-meno v senzibilnosti umetnine, ki naj 
zajame vse lastnosti umetniškega izraza. Širjenje nove podobe po letu 
1980 je v začetku zadevalo tudi način slikanja »Horror vacui« (strah pred 
praznim prostorom), ki je sledenje slikarjevi roki in njenemu tempu brez 
nadzora misli, ki naj karseda zapolni belino platna, kar povzroči za Novo 
podobo tako značilne močne barve, preobrazilo iz klasičnega kolaža v 
asemblaž. Slika – končno – postane objekt. »Ne vodi je noben namen, 
marveč užitek v samolastnem preoblikovanju, užitek v teksturi. Njena 
linearno ponavljajoča se mreža postane notranja podlaga vsake slike, 
mesto, kjer se začenja prelom med ustvarjalcem in njegovo stvaritvi-
jo. V delih mladih avtorjev so se prepletale slikovitost in ploskovitost, 
dekorativnost ter ekspresivna, psihično zaznamovana gesta – »divjost« 
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barvne govorice je bila osvobajajoča.” (Živa Žitnik, Pojmovnik slovenske 
umetnosti, 1945 - 2005)
Tuttov življenjski opus ostaja zvest umetnikovemu razvoju ali bolje do-
zorevanju njegove slikarske identitete. Tudi če se le na hitro prebijemo 
skozi Tuttove številne kataloge in monografije, v katerih najdemo zapise 
domala vseh slovenskih likovnih kritikov in tudi filozofov ter številnih tujih 
kritikov, lahko zasledujemo način »prečiščevanja« in z njim minimalizi-
ranja likovnih del, ki zorijo v umetnikovi osebni mitološki poetiki, ki sča-
soma preraste v zelo premišljeno, pravzaprav že dizajnersko umetniško 
podobo.

Zadnji opus, ki ga je Klavdij Tutta postavil na ogled v kranjski Galeriji 
Društva likovnih umetnikov (LDK), je izčiščen do absolutnosti. Dela so 
tematsko in stilsko minimalizirana, eksemplarično bi jih morda lahko 
zvedli na »düereristične« grafične liste, s čimer hočemo trditi, da gre za 
stilizirano, premišljeno in poglobljeno izvedbo, ki preseže subliminalni 
»weniger ist mehr« natanko s tem, da »horror vacui« zapolni le s »teh-
nično najbolj nujnimi sredstvi«. Gre za izredno natančno geometrično 
razporeditev ikonografije, ki je stalnica tako Tuttovega slikarskega kakor 
tudi kiparskega opusa. 

Tutta ponazarja simbol bika, ki je skozi zgodovino človeškega ustvarjanja 
statusna ikona številnih umetnikov, saj ponazarja fizično moč in oblast, 
neobrzdanost in svobodo; bik je silen in nepremagljiv, simbol rodovitne 
moči sonca in plodnosti. Tutta gre celo tako daleč, da simbol bika ka-
kor emblem uporabi v lastnem avtorskem podpisu. Zraven bika se hkrati 
pojavljajo neidentificirane ptice, katerih simbolizem temelji na čistosti, 
milini in prostosti: so skrivnostna bitja, ki predstavljajo upanje in »medi-
teranski« optimizem, njihov let pa od-rešitev.

Slike so tako v resnici asemblaži, kjer je podlaga les, nanj pa so kaširani 
barvno nežni kolaži, izrezi obrazov, ki so zamegljeni, skorajda neopazni, 
v kolikor ne (pre)stopimo intimnega prostora umetnine, ko obrazi zač-
nejo delovati kakor ozadja krajine. Na tem kolažno-figuralnem pejsažu 
so z akrilnimi barvami v ospredju naslikani Tuttovi emblemi - kot arhetipi 
oziroma kot avtorjevi ideogrami v obliki bika in ptiča, upodobljena kot 
grafična simbola do konca razvite triplicitete ideja – misel - zamisel, ki jo 
lahko prevedemo tudi v Heglovo »troedinost« teza – antiteza – sinteza, 
s katero v zadnji instanci, torej na ravni sintetične enotnosti, zgolj naša 
domišljija določa, ali vidimo ptiča ali bika, ki nas (ali tudi ne!) gleda(ta) z 
velikanskimi očmi. Tutta k vizualizaciji doda še nebesna telesa, planete, 
ki nosijo pomenskost vesoljne energije, ki nas obdaja in hkrati opozarja 
na pre-moč življenja. 
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Gre za dve oblikovni seriji, ki reprezentirata pomembno vez med idejo in 
izvedbo likovnega dela v smislu kompromisa s fizikalnimi lastnostmi oko-
lja. Okrogla slika ponazarja simboliko krogotoka življenja, torej rojstvo 
(teza) in smrt (antiteza), ki pa sta oba le izraza ali udejanjenje absolutne-
ga. Tutta dodaja še pravokotne oblike, prepletene z vzdolžnimi »palica-
mi«, ki so v resnici estetsko natančno premišljene. Podolgovati pravoko-
tniki, ki jih prečijo vzporedno montirane palice, spominjajo na nekakšne 
konstrukcije, ki pa so dizajnersko izpiljene, ne-samovoljne in zato pred-
stavljajo Tuttove insignije. Da je mera polna in hkrati z vsem opisanim 
pa umetnik še dodatno pulzira z mediteransko prepoznavno barvo, saj 
prevladujejo modra, rumena in rdeča, torej barve morja in sonca. 

Mediteranski popotnik, kakor so Tutta poimenovali številni likovni kriti-
ki, ki omenjajo tudi pojav »genius loci« (tp. zaščitnik nekega prostora), 
kar pomeni, da je avtor izrazito pokrajinsko določen. Skupna značilnost 
tržaških, bolje rečeno mediteranskih umetnikov, je navadno prav stro-
go geometrična, včasih pa tudi bolj sproščena stilizacija motivov Istre in 
Krasa. V umetnosti v Primorju je od srednjega veka pa vse do moderniz-
ma »mogoče odkrivati sledi zakoreninjenosti specifičnih geomorfoloških 
in kulturnih značilnostih tega prostora«, zapiše Vid Lenard v Pojmovniku 
slovenske umetnosti. 

Ni naključje, da prav v tej likovni govorici srečamo tudi Klavdija Tutto, 
umetnika, ki je izbral motiviko, pretežno vezano na Primorje, Kras in 
Mediteran, katere se je lotil z značilno stilizacijo arhetipskih motivov in 
zavestno odpovedjo vtisu tretje dimenzije. Kot slikar in grafik je prešel 
več stopenj, katerih skupna značilnost ostaja zavezanost omenjeni me-
diteranski motiviki, predvsem simboliki, ki jo je našel v živalski figuraliki. 

Klavdij Tutta izžareva svežino in svetlobo morja, ki ju izvrstno prevaja v 
umetniške »arhetipe«. Njegov likovni svet je precizen, geometrijsko pre-
čiščen in obvladan, predvsem pa izrazito barvit. Obvladuje intenzivnost 
mediteranskega okolja, brzda – na prepoznaven kreativni način – lastno 
domišljijo, ki jo hkrati spušča z vajeti, a le zato, da bi jo onkraj svobodne-
ga od-leta kakor Feniks ponovno ujel in pretvoril v neposredno govorico 
likovnega objekta. 

Pripravila:
Nina Jeza, Artists/&Poor’s
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Klavdij Tutta, iz cikla “Mediteranske ljubezni” 
akril in kolaž na lesu, 2020-21



6 Klavdij Tutta, iz cikla “Mediteranske ljubezni”, akril in kolaž na lesu, 2020-21



7Klavdij Tutta, iz cikla “Mediteranske ljubezni”, akril in kolaž na lesu, 2020-21



8 Klavdij Tutta, iz cikla “Mediteranske ljubezni”, akril in kolaž na lesu, 2020-21



9Klavdij Tutta, iz cikla “Mediteranske ljubezni”, akril in kolaž na lesu, 2020-21



10 Klavdij Tutta, iz cikla “Mediteranske ljubezni”, akril in kolaž na lesu, 2020-21



11Klavdij Tutta, iz cikla “Mediteranske ljubezni”, akril in kolaž na lesu, 2020-21



12 Klavdij Tutta, iz cikla “Mediteranske ljubezni”, akril in kolaž na lesu, 2020-21



13Klavdij Tutta, iz cikla “Mediteranske ljubezni”, akril in kolaž na lesu, 2020-21



14 Klavdij Tutta, iz cikla “Mediteranske ljubezni”, akril in kolaž na lesu, 2020-21



15Klavdij Tutta, “Regata v laguni”, krožna slika na lesu, Ø 30 x 5 cm, 2021
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22 Klavdij Tutta, “Regata v laguni”, krožna slika na lesu, Ø 30 x 5 cm, 2021
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Klavdij Tutta, skulptoslike “Na obali” 
akril in kolaž na lesu, 2018-21



24 Klavdij Tutta, skulptoslike “Na obali”, akril in kolaž na lesu, 2018-21
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26 Klavdij Tutta, skulptoslike “Na obali”, akril in kolaž na lesu, 2018-21



27Klavdij Tutta, skulptoslike “Na obali”, akril in kolaž na lesu, 2018-21
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Tutta je sinonim za ustvarjalno radoživost in za mediteranskega 
ustvarjalca, ki je vez od tega sveta. Ukoreninjen v močeh narave 
se, duhovno strmeč v njene pojave, na svojih slikah seli od pr-
votnih znamenj arhaične prvobitnosti, ki jo označujejo prazgo-
dovinski menhirji, skozi migetanja praživljenja, ki se je spočelo 
v globinah morja, do udomačenosti v strmeči predanosti sijoči 
vedrini, ki mu jo v spoju z naravo zaznamujeta morje in sonce.

Prof. Dr. Milček Komelj, umetnostni zgodovinar, pesnik in akademik

Klavdij TUTTA, biografija

Rojen leta 1958 v Postojni. Leta otroštva je preživel s starši v Novi Gorici. Po 
končani osnovni šoli se je vpisal na Šolo za oblikovanje v Ljubljani. Učil se 
je pri profesorjih Tinci Stegovec, Antonu Žnidaršiču, Milanu Butini, Francetu 
Peršinu, Janezu Grudnu, Tomažu Kržišniku in Gorazdu Šefranu. Nadaljnje 
šolanje na Akademiji za likovno umetnost pri profesorjih: Metki Krašovec, 
Janezu Berniku, Zvestu Apolloniju, Gustavu Gnamušu in Bogdanu Borčiču. 
Pri slednjem je diplomiral tako na dodiplomskem kot na podiplomskem štu-
diju grafike.

Ukvarja se s slikarstvom, grafiko in objekti ter z organizacijo likovne delav-
nice na Sinjem Vrhu. Od leta 1981 je član DSLU, sicer pa dela in živi v Novi 
Gorici in Kranju kot samostojni umetnik. Imel je preko 220 samostojnih raz-
stav, sodeloval pa je na več kot 420 skupinskih razstavah doma in po svetu. 
Za svoje delo je prejel več kot 67 domačih in mednarodnih priznanj. Med na-
gradami izstopajo tiste, ki jih je prejel na mednarodnih bienalih v Ljubljani, 
Barceloni, Seulu, Cadaquesu, Beljaku. Za dosedanje delo je prejel nagrado  
ZDSLU – Hypo Alpe Adria Bank, Bevkovo nagrado za življensko delo na po-
dročju slikarstva in plaketo občine Ajdovščina za razvoj mednarodne likovne 
delavnice Slovenija odprta za umetnost. V Kranju je prejel veliko Prešerno-
vo plaketo za področje kulture, v letošnjem letu pa naziv častnega občana 
Mestne občine Nova Gorica, nagrado kritike na Utazu award Kangawa na 
Japonskem, Prešernovo plaketo MO Kranj ter kositrno medaljo in priznanje 
Societe Arts Sciences Lettres v Parizu.


