
Spomini na Romana Gruntarja 

 

Leta 2003 je Roman postal štipendist Mednarodnega združenja slikarjev, ki slikajo z usti ali nogami 

(VDMFK) in tako tudi del družine slovenskih in tujih slikarjev, ki slikajo na drugačen način, saj zaradi 

nesreče, bolezni ali drugih prirojenih napak slikajo in ustvarjajo bodisi z usti bodisi z nogami. 

Roman je bil slikar, ki je slikal z usti.  

Rodil se je 1. februarja 1965 v Postojni. Njegov ljubljeni domači kraj, od rojstva pa vse do njegove 

smrti, pa je bila čudovita Borjana v Breginjskem kotu. Po poklicu je bil avtomehanik in kot večina 

avtomehanikov je bil spreten z rokami, vešč povezovanja majhnih delcev v celoto in pri tem zelo 

potrpežljiv. Vse te lastnosti so se kasneje odražale tudi pri njegovem slikarskem delu, ki je po 

prometni nesreči, zaradi katere je pri 33-tih letih postal tetraplegik, postalo pomemben del 

njegovega življenja.  

Romanove slike so izžarevale vse tisto, po čemer je globoko hrepenel. V njegovih likovnih delih je 

prevladovala motivika narave in raznolikega bogastva predvsem čudovite, a hkrati včasih 

neizprosne pokrajine, v kateri je odraščal, jo poznal in z njo živel.  

Z močnimi in vztrajnimi potezami komponiranja nežnih in intenzivnih barvnih odtenkov je znal sliki 

pričarati svoj spomin na točno določen kraj in trenutek, ujet iz življenja narave in človeka. 

 

»Slikanje je zame užitek, dokazovanje in krajšanje časa. Moje slike ponazarjajo naravo, po kateri 

nenehno hrepenim. Odražajo mojo zazrtost vanjo in preprostost, s katero doživljam čutenje 

naravnega prostora, predvsem mojega gorskega krajinskega sveta...« (Roman Gruntar, 2020) 



 

Roman Gruntar je od leta 2003 s svojimi slikarskimi deli redno sodeloval na skupinskih likovnih 

razstavah slikarjev, ki slikajo z usti ali nogami, pod okriljem Založbe UNSU. Na žalost je bil Roman 

šibkega zdravja in se je skupnih srečanj na različnih likovnih razstavah in delavnicah le stežka 

udeleževal, vendar pa je svoja dela z veseljem in s ponosom razstavljal. Tudi mi smo bili vedno 

ponosni nanj, na njegovo močno voljo do življenja in ustvarjanja. 

 

 



Fotografija s skupinske likovne razstave 7. marca 2014 

v prostorih Centralne informacijske pisarne Mestne občine Ljubljana 

 

Odlomek likovne kritike Jaka Racmana o razstavi in slikah Romana Gruntarja 

»Sodobno umetniško ustvarjanje je tudi s strani likovne kritike težko orisati s tolikšno distanco, da 

bi vsakokratni obiskovalci razstav lahko vselej uzrli umetnost kot ogledalo našega časa. Umetnost 

so predvsem ljudje, ki jo ustvarjajo. Vsak s svojimi čustvi, zapisi življenjskih izkušenj in preizkušenj; 

vsak s svojimi spoznanji … Pripoved potez in barv, stkana iz hrepenenj, se nam pogosto lahko 

razkrije šele, če se prepustimo in prisluhnemo ustvarjalcem lepih umetnosti.  

… Roman Gruntar nam z otipljivo in trdno strukturo likovne govorice gradi krajine, ki v brezmejni 

jasnosti otrpnejo v sanjske privide; razstavlja sliki Ruj in Staje.« 

 



Fotografija s skupinske likovne razstave 15. oktobra 2014 

v galeriji Loterije Slovenije 

 

Odlomek likovne kritike Jaka Racmana o razstavi  »Slovenska mesta«  

»Vsi avtorji, ki s svojimi deli sodelujejo na pričujoči razstavi, so samouki. Obzorja vedno novih znanj 

so se jim odkrivala zlasti skozi ustvarjanje in učenje, kontinuirano sodelovanje z mentorji ter 

(samo)udejstvovanje na slikarskih kolonijah in ex temporih. S talentom, voljo in vztrajnostjo so 

dosegli zavidljiv umetniški nivo in bili za svoja dela že večkrat tudi nagrajeni. Pomemben, čeprav 

zlahka spregledljiv del umetniške vrednosti razstavljenih slik pa je tudi v tem, da na pogled z 

ničemer ne izdajajo napornega, specifičnega načina slikanja (z usti ali nogami), ki avtorjem, zaradi 

hude gibalne oviranosti, edini omogoča likovno izražanje.« 

»Roman Gruntar je s trdno 

strukturo zgradil veduti Škofje 

Loke in Pirana. Zlasti pri slednji 

velja izpostaviti avtorjev 

napredek v prepričljivi 

(iz)gradnji perspektive ter 

mediteranske vročične 

atmosfere, ki jo je v puščavsko 

peščenih odtenkih moč slutiti 

nad slemeni streh dovršeno 

formuliranega pogleda.« 

 

 

 



Fotografija s skupinske likovne razstave 20. septembra 2019  

v avli Ministrstva za kulturo 

 

Odlomek likovne kritike Jaka Racmana o razstavi »Cvetje« 

»Pričujoča slikarska razstava je naslovno in motivno osredinjena na raznotere slikarske upodobitve 

cvetja, ki v prostore Ministrstva za kulturo v Ljubljani nevsiljivo - kot je mogoče povedati le s 

cvetjem - vnašajo diskurz različnosti in edinstvenosti. Petnajst slikark in slikarjev, zastopanih s 

petinpetdesetimi slikami, predstavlja del sestavljanke okoli osemsto ustvarjalcev svetovnega 

mozaika nepremagljive veličine človeške volje in vztrajnosti v udejanjanju talenta in lastnega 

izraza.« 

 

 

»V polju 

realne 

prepričljivosti 

in vendar na 

nek način 

blizu 

(liričnim) 

pejsažem, so 

Marjetice 

Romana 

Gruntarja« 



 

Roman Gruntar je umrl  21. oktobra 2021 v Šempetrski bolnišnici, star 56 let. Za vedno nam bo 

ostal v spominu kot tih, skromen in iskren človek. 

 

 

 

 

Roman pri slikanju in nekatera njegovih zadnjih likovnih del pred smrtjo  

 

 
 


