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Woman in black
olieverf op linnen
150 x 122 cm, 2014

In 2014 verwerkt Svetlana voor het
eerst beroemde wandtapijten in de
achtergrond van haar schilderijen. De
tapijten geven haar een creatieve impuls en zijn verwijzingen naar belangrijke en betekenisvolle verhalen uit
vervlogen tijden. De schilderijen tonen
op de voorgrond een model en op de
achtergrond schilderachtige figuren in
typerende atmosferen. Het model staat
of zit pontificaal voor de sfeervolle
achtergrond en heeft hier thematisch
een verbinding mee. Het is interessant dat de grandeur van de tapijten
het geschilderde model in een extra
verhaal plaatst en daardoor de kracht

Herodes
olieverf op linnen
120 x 100 cm, 2014

Ik zoek niet, ik vind
Svetlana Tartakovska (1979) kwam
dertien jaar geleden naar Nederland. In
2013 studeerde ze af aan de Klassieke
Academie voor Beeldende Kunst in
Groningen. Vervolgens ging ze om zich
technisch te verbeteren naar de Art
Academy in Florence. Niet lang daarna
werd haar schilderij Demon geselecteerd
voor het concours ‘Figurativas 2013’
in het Museu Europeu d’Art Modern in
Barcelona. Aan het einde van hetzelfde
jaar maakte zij haar beursdebuut op
de PAN Amsterdam. Haar schilderij The
curse doet in juni 2014 mee aan de BP
Award van de National Portrait Gallery
London.

en inhoud van het schilderij versterkt.
Vice versa stimuleert het model ons
de achtergrond te bestuderen en de
historie te ontdekken.
Een recent drieluik gaat over het
meisje Börte en de militaire heerser
Dzjengis Khan (1162-1227) met als
typerende beeldopbouw een figuur op
de voorgrond en een wandtapijt op de
achtergrond . Hier staat Börte centraal en niet Dzjengis Khan, de bloed
vergietende veroveraar en stichter
van een groots Mongools Rijk. Als je
inzoomt op de hoofdfiguur Börte gaat
de aandacht van de kijker vanzelf naar

haar ondoordringbare blik en de lichte
twinkeling in haar ogen.
De geschiedenis verbeeld op het wandtapijt is een metafoor voor diverse
morele kwesties die Svetlana aan de
kaak wil stellen, zoals Kindermoord,
het gedwongen huwelijk en andere onrechtvaardigheden. De specifieke historische tapijt achtergronden leggen
de nadruk op een verhalend realisme
dat wisselend vermaakt, ontroert en
vragen oproept. Je zou bijna kunnen
zeggen dat hedendaagse gebeurtenissen in de figuur van de geportretteerde op de voorgrond versmelten met de
historie.
Svetlana portretteert mensen uit haar
dagelijkse omgeving die ze transformeert tot figuren die diepe emoties
doorgeven. Het is haar doel de kijker
te laten stilstaan om het ‘bevroren
moment’ op zich te laten inwerken.
Dit vraagt een publiek dat de zin en de
broosheid van het bestaan herkent.

(Pablo Picasso)

Jeugdjaren in Rusland en volwassen
jaren in Nederland geven Svetlana
Tartakovska naar eigen zeggen een
dubbel perspectief op het leven. Ze
beschouwt dit als bijzonder stimulerend en vruchtbaar voor haar artistieke
leven. Bepaalde transculturele aspecten en de verschillende invloedsferen
hebben haar blik verscherpt. Met haar
Russische roots heeft ze een voorliefde
voor oude volks verhalen en mystiek.
Met deze specifieke achtergrond en
door haar observerende houding geeft
ze haar schilderijen een eigen toets. In
haar schilderijen staat de mens centraal met emoties variërend van diepe
melancholie tot grote vreugde.

Toch registreert zij vaker melancholie
dan vreugde. Svetlana is vooral gefascineerd door uitdrukkingen van het
gelaat en van de handen. Ook gaat het
haar vooral om de blik in de ogen, die
de ingehouden emoties tijdens een
bevroren moment verraadt. Ze zet haar
schilderijen zorgvuldig op en maakt
vooral voor monumentale werken van
tevoren gedetailleerde schetsen en kleine voorstudies in olieverf. Haar schilderstijl wordt gekenmerkt door een
directe en rake toets. Typerend zijn de
zichtbare verfstreken en kleine details.
Moeiteloos combineert zij detaillistisch
realisme en sfeervol impressionisme tot
veelal grote aangrijpende portretten.

Börte
detail drieluik,
olieverf op linnen,
175x122 cm, 2014

