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Op het voetbalveld ziet ze hem opeens staan. De jonge Alexej, zoon

‘Ik wilde zoveel vertellen. Teveel tegelijkertijd eigenlijk. The Curse staat

van grootvorst Nicolaas II Aleksandrovitsj en diens vrouw Alexandra. In

bol van de symboliek. Nu weet ik dat je met minder veel meer kunt

het holst van de nacht van zijn bed gelicht. Nog doezelig van de slaap

vertellen. In mijn huidige portretten ga ik subtieler te werk. Ik zou nu

kijkt hij verward over zijn schouder. Naar wat of wie, blijft buiten beeld.

misschien dat afgehakte hoofd hebben weggelaten. Bij Alexej had ik

Aan de veilig behorende hand van zijn moeder wordt hij naar de kelder

een spatje bloed of bijvoorbeeld een wapen in beeld kunnen schilderen

geleid, waar even later zijn executie plaatsvindt. Als gevolg van de

maar dat heb ik bewust niet gedaan. Sommigen toeschouwers zien de

Februarirevolutie in Rusland, werd tijdens die beruchte nacht van 16 op

tragiek van het verhaal erachter en worden daardoor aangegrepen.

17 juli in 1918 de volledige tsarenfamilie om het leven gebracht. Een

Anderen zien hun eigen verhaal. Er was een vrouw die het thema

historische gebeurtenis waar Svetlana Tartakovska tijdens haar jeugd

erachter absoluut niet wilde weten. Zij zag haar zoontje op zijn eerste

veel over leerde.

schooldag. Die deurtjes wil ik graag open houden.’

Het jochie waar Svetlana de Russische tsarenzoon in ziet, is in
werkelijkheid middenin een voetbalwedstrijd verwikkeld. Iets dat achter
hem gebeurt, haalt hem een seconde uit zijn concentratie. De
portretschilder aanschouwt dat moment en voelt een koude rilling door
haar lijf gaan. Dat is mijn Alexej, denkt ze. Precies die uitdrukking heeft
ze nodig om het tragische verhaal van de tsarenzoon te vertellen. Dan
volgt de moeilijkste taak. Het benaderen van de ouders. Helemaal in
het nuchtere, zelfs schuchtere Nederland, wordt in beginsel vaak
argwanend gereageerd. Snel zet de kunstenares zich over haar
schroom heen en probeert ze uit te leggen wat haar bedoeling is. ‘In
de meeste gevallen vinden ze de gedachte erachter dan heel mooi en
verlenen ze graag hun medewerking, zoals in het geval van Alexej.’
Subtiele symboliek
Modellen ziet ze overal. Een vriendin van haar dochter, een willekeurig
persoon op straat. Zoveel prachtige gezichten en zoveel belangrijke
thema’s. De kunst is om die twee steeds bij elkaar te brengen. Wat ze
vervolgens schildert is nog niet eens het verhaal, maar vooral haar
interpretatie van het gevoel van de hoofdpersoon. Een emotie die vaak
moeiteloos naar de actualiteit kan worden getrokken. ‘Neem bijvoorbeeld dit portret’, wijst ze aan in haar atelier. ‘The Curse gaat over de
laatste vrouw van Iwan de Verschrikkelijke. Al zijn vrouwen werden na
de huwelijksnacht onthoofd maar zijn zevende vrouw Maria overleefde
hem. Toen zij verbannen werd naar de kerker, sprak zij een vloek over
hem uit. De volgende dag werd hij dood aangetroffen.’

‘Wij mensen zijn
meesters in het
opzetten van maskers’

‘Ik vind het mooi om klassieke verhalen
een symbolische lading te geven’
Geschiedkundige, vooral aangrijpende verhalen en literaire klassiekers
als Oorlog en Vrede van Tolstoj, hebben altijd haar interesse gewekt. ‘Ik
vind het mooi om klassieke verhalen met een gevoel weer te geven en
er symbolische lading aan te geven. Op die manier krijgt het iets
tijdloos. Immers, ook in de huidige tijd zijn er vrouwen die mishandeld
worden en wanhopig zijn.’ Een geoefend oog ziet overigens duidelijk

KUNSTENAARS, ARTIESTEN EN MUZIKANTEN ZIJN MARKANTE PERSOONLIJKHEDEN. ELK HEEFT EEN EIGEN VISIE EN

verschil tussen Svetlana’s schilderijen uit de tijd vlak na haar afstuderen

LEVENSSTIJL VAN WAARUIT HUN WERK ONTSPRUIT. WELKE FILOSOFIE SCHUILT ACHTER WELKE ARTISTIEKE GEDAANTE?

en meer recente werken. ‘Tijdens mijn opleiding aan de Klassieke

Morele kwesties

DE IN HAREN WOONACHTIGE SVETLANA TARTAKOVSKA (1979) IS EEN RIJZENDE STER IN DE HEDENDAAGS FIGURATIEVE

Academie maakte ik veel opdrachten voor school. Ondertussen zat ik

Momenteel heeft Svetlana een fascinatie voor oude wandtapijten en

KUNST. HAAR VOORLIEFDE VOOR RUSSISCHE KLASSIEKERS IS NIET TE MISKENNEN IN DE SOMS MELANCHOLISCHE

te broeden op allerlei eigen ideeën. Talrijke verhalen stapelden zich op,

fresco’s. ‘Zoals ik dat ook heb toegepast in mijn drieluik over het meisje

PORTRETTEN, DIE MENIG TOESCHOUWER WETEN TE RAKEN. MEDIAMAGNAAT JOOP VAN DEN ENDE WEES SVETLANA’S

tot het moment dat ik twee jaar geleden afstudeerde en daarmee aan

Borte en de twaalfde eeuwse militaire heerser Dzjenkis Khan. In deze

PORTRET ALS PERSOONLIJKE FAVORIET AAN IN HET TV-PROGRAMMA STERREN OP HET DOEK.

de slag ging.’

grote schilderijen versmelt als het ware de figuur op de voorgrond met
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doen”, wilde ik bijna uitschreeuwen. Zo was ik dat gewend. Met het

Haar atelier draagt een nostalgische sfeer uit. Op een wand staan

verstrijken van tijd leerde ik langzaamaan loslaten. Onder meer van

teksten en definities beschreven. Decadent; in verval geraakt door te

Sam Drukker en Henk Helmantel maar ook van medestudenten heb

ver doordrijven van verfijning waardoor de innerlijke kracht verdwenen

ik heel veel geleerd. Ik kreeg verschillende perspectieven aangereikt

is. Svetlana woont sinds 15 jaar in Nederland maar de normen en

en begon daar mijn eigen weg in te volgen.’

waarden van haar geboortegrond zitten diep in haar wezen geworteld. Ze werd geboren in Berditchev nabij Kiev en woonde tot haar

‘Het belangrijkste dat de Klassieke Academie mij heeft gegeven, is

13e in Oekraïne. Als kind verveelde ze zich nooit. ‘Ik was altijd wel

het wegnemen van dat dwangmatige dat ik in mij had. Een schilderij

ergens mee bezig, dan wel met breakdancing of turnen. Toen dat

kan perfect maar tegelijkertijd erg saai geschilderd zijn en verder

laatste mij steeds meer blauwe plekken bezorgde, vond mijn moeder

helemaal niets vertellen. Het gaat om de hele voorstelling, niet alleen

het welletjes. Lachend: ‘Ik moest maar iets gaan doen waarbij ik niet

omdat dat perfect gedetailleerde nageltje. Als je een beetje open staat

zo mishandeld werd.’

voor de wereld is alles een les. Een kwestie van filteren en loslaten
van dingen die je niet kunt gebruiken en je blijven ontwikkelen. Zo leer

‘Zodoende kwam ik op een kunstschool terecht. Geen gewone, maar

ik ook veel door het werk van grote kunstenaars als Rembrandt,

geheel volgens Russische maatstaven en dus zeer traditioneel en

Sargant en Paula Modersohn-Becker te bestuderen.’

academisch. Ik leerde daardoor alle basiskennis op het gebied van
schilderen al op zeer jonge leeftijd.’ Toen de Muur viel, was dit voor

Geluk toe-eigenen

Svetlana’s Joodse vader genoeg reden om met het gezin naar

Svetlana houdt er een bijzonder dag-nachtritme op na. Als haar zoon

Duitsland te verhuizen. De situatie in haar geboorteland werd

van 11 jaar en dochter van 12 jaar thuiskomen van school, vangt zij

simpelweg te onzeker. Een voorbeeld hiervan was de inflatie die per

hen op. Niet veel later komt dan ook haar man thuis en wordt er

dag enorm fluctueerde. ‘De ene dag had je nog spaargeld genoeg

gegeten en de dag doorgenomen. Als iedereen op bed ligt, begeeft

voor een auto, de volgende dag kon je er hooguit nog een brood mee

ze zich vaak weer richting werkruimte, waar ze tot vier, soms vijf uur

kopen.’

‘s nachts blijft schilderen. ‘Sinds mijn afstuderen is er bijna geen
nacht voorbij gegaan dat ik niet heb geschilderd. Er zijn nog zoveel

‘Mijn werk vraagt een publiek dat de
broosheid van het bestaan herkent’

dingen die ik wil doen. Vermoeidheid ervaar ik simpelweg niet,

Haar Russisch-orthodoxe moeder had eerst grote moeite met de

Na haar deelname aan het tv programma Sterren op het Doek is haar

emigratie naar het land van de oorspronkelijke vijand maar uiteindelijk

bekendheid gegroeid. Haar agenda staat vol met exposities en

werd de verhuizing doorgezet. Het gezin kwam te wonen in Frankfurt

verzoeken tot opdrachten. Die doet ze er graag bij, mits het niet

am Main. Zonder kennis van de taal en de cultuur moesten Svetlana

conflicteert met eigen werk. Oprecht gelukkig is ze. Iets wat je van

en haar zusje zich zien te redden. ‘Het was vechten en overleven.

haar kunt aannemen, een geboren Oekraïense die weet hoe ze haar

Hoewel dat een heel moeilijke tijd was, is juist de combinatie van de

onvrede moet uiten. ‘Ik geniet van mijn vrijheid en kan de kunst

daarvoor voel ik mij te gepassioneerd.’

de grandeur van een wandtapijt. De figuur wordt van een extra

de emoties die mensen proberen te verstoppen, intrigeren haar. En

kunstschool en de aansluitende emigratie mijn voedingsbodem

maken die ik wil. Ik ben gelukkig getrouwd, heb twee prachtige

context voorzien, waardoor de sfeer en inhoud van het schilderij

dat zijn vaak de donkere, sombere, verdrietige gevoelens. ‘Wij

geweest. ‘Er was geen tijd om te lanterfanten. Op school moest ik me

kinderen, haal veel inspiratie uit de literatuur en de geschiedenis en

worden versterkt. Met mijn verhalend realisme stel ik op deze wijze

mensen zijn meesters in het opzetten van maskers. Je loopt een

staande houden. “Thuis” was een vreemde wereld vol verschillende

kan me richten op mijn artistieke ontwikkeling. Geluk is nu.’

bepaalde hedendaagse morele kwesties aan de orde. Dat vraagt een

bekende tegen het lijf en vraagt uit fatsoen hoe het met hem of haar

mensen geworden. Alles was zo anders en intensief, dat ik me liever

publiek dat de zin en de broosheid van het bestaan herkent.’

gaat. Meestal is het antwoord: “goed hoor”, ook als dat in werkelijk-

terugtrok in mijn binnenwereld. Ik verbleef veel op mijn kamer en

heid niet het geval is. Diegene denkt, niemand wil echt weten hoe het

verwerkte alles door bijvoorbeeld drie schilderijen tegelijk te maken.

‘Bij Joop van den Ende wist ik dat Cyrano de Bergerac zijn belangrijk-

met mij gaat. Ik vind: Als je eerlijk wilt weten hoe het met iemand is,

Een creatieve bezigheid die mij heeft geholpen mij als kunstenaar te

ste grote productie was. Ik heb een wandtapijt gevonden waarop een

neem dan ook de tijd om te luisteren’.

ontwikkelen. Achteraf ben ik dus wel heel blij hoe alles gelopen is. Het
was misschien een moeilijke jeugd, maar dat is natuurlijk ook relatief.

soortgelijk verhaal wordt afgebeeld en het leek mij toepasselijk dat
voor zijn portret te gebruiken. Maar het is geen regel. Ook als mensen

Die mentaliteit is een overblijfsel van haar afkomst. In Oekraïne zijn de

Zolang ervaringen je niet kapot maken, word je er alleen maar sterker

voor een opdracht bij mij komen wil ik dat niet opgelegd krijgen. Mijn

mensen heel open over hun negatieve emoties. Lachend: ‘Ik ben er in

van. Ik heb deze levenslessen dankbaar ontvangen.’

vrijheid als kunstenaar moet ik behouden. Dat is ook juist waar je voor

de voorbije jaren achter gekomen dat ik me voel aangetrokken tot de

betaald, een autonoom kunstwerk.’

diepere, zwaarmoedigere gevoelens van de mens. Die probeer ik te

Loslaten

vertalen op het doek. Dat heeft ongetwijfeld te maken met mijn

In de beginperiode van haar studie op de academie in Nederland had

Diepe emoties

herkomst, mijn karakter en ook mijn liefde voor Russische literatuur

Svetlana moeite om te gaan met de vrijheden binnen de opleiding. Op

Svetlana portretteert graag mensen uit haar dagelijkse omgeving, die

en geschiedenis. Hoe meer je van dit soort kennis tot je neemt, hoe

de kunstschool in Oekraïne heerste een streng beleid. Het was niet

ze vervolgens transformeert tot figuren die diepe emoties uiten. Juist

meer je jezelf gaat verhouden tot die onderwerpen.’

de bedoeling daar omwille van de artistieke vrijheid vanaf te wijken.

Svetlana Tartakovska werd geboren in 1979
in Berditchev nabij Kiev. Ze woont en werkt
sinds 13 jaar in Nederland en is afgestudeerd aan de Klassieke Academie voor
Beeldende Kunst in Groningen. Daarnaast
studeerde ze aan The Art Academy in
Florence en volgde workshops bij Sam
Drukker. Grote bekendheid genereerde ze
met haar deelname aan het programma
Sterren op het Doek, waarvoor ze het
winnende portret van Joop van den Ende
maakte.

Eenzelfde benadering had ze hier ook verwacht maar dat pakte
anders uit. ‘Voor mijn gevoel stond ik stil. “Vertel mij hoe ik het moet
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