Tanja [penko
Rojena je bila 31. julija 1956 v Ljubljani. Leta 1979 je diplomirala
na slikarskem oddelku Akademije za likovno umetnost v Ljubljani pri
prof. [tefanu Planincu. Razstavljati je za~ela leta 1979 s triavtorsko
razstavo v Galeriji [kuc, od takrat tudi sodeluje na mnogih skupinskih
razstavah doma in v tujini.
Nagrade: 1984 – Zlata ptica, Ljubljana; 1987 – Odkupna nagrada,
Volosko 87, Volosko (Hrva{ka); 1989 – Diploma, Volosko
89, Volosko (Hrva{ka); 1996 Diploma Raciborz 96,
(Poljska); 2002 – Nominacija za nagrado 2002, muzej
Florean (Romunija); 2003 – Nominacija za nagrado 2003,
muzej Florean (Romunija); 2005 – Posebno priznanje, II.
ex-tempore Kamnik.
Od prve samostojne razstave leta 1981 v Avli In{tituta Jo`ef Stefan
v Ljubljani do danes se je na samostojnih razstavah doma in v tujini
predstavila enaintridesetkrat, med drugim: leta 1984 v ljubljanski
Be`igrajski galeriji, leta 1985 v Klubu Collegium Artisticum v Sarajevu
(Bosna in Hercegovina), leta 1991 v Galerija ZDSLU, leta 1994 v
mariborskem razstavnem salonu Rotov` in celjskem Likovnem salonu,
leta 1997 v Galeriji Equrna v Ljubljani, leta 1998 v Muzeju grada
Zagreba (Hrva{ka), leta 2001 v Mestni galeriji Piran in leta 2005 v
Galeriji Bo`idar Jakac v Kostanjevici na Krki, leta 2006 v Galeriji Pika
v Kamniku in letos v Galeriji Instituta Jo`ef Stefan v Ljubljani in na
Peterokotnem stolpu na Ljubljanskem gradu. Leta 2007 je ustvarila
cikel graﬁk za graﬁ~no mapo in cikel manj{ih graﬁk za biblioﬁlsko
knjigo Vmesnost ob pesmih Andreja Medveda (tisk: Slavko Pavlin,
Mednarodni graﬁ~ni likovni center Ljubljana). Je ~lanica ZDSLU,
deluje kot slikarka in likovna pedagoginja. @ivi in ustvarja v Ljubljani.
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Med znotraj in zunaj

Slikarka Tanja [penko od vsega za~etka razvija estetiko, ki ima v
njenih razli~nih ustvarjalnih obdobjih svoje posebnosti. Je umetnica, ki je sama oblika brez globlje vsebine ustvarjanja nikoli ni
vznemirjala. Njeni izslikani liki (na dvodimenzionalni povr{ini ali
na sestavljenih objektih) so osebni in univerzalni nosilci simbolike z razli~nimi razse`nostmi pomenov in predstav. @e za njena
starej{a dela, s katerimi je po {tudiju na ljubljanski Akademiji
za likovno umetnost vidno vstopila v slovenski likovni prostor,
je zna~ilno, da so imela prostorsko dimenzijo, so~asno pa je
barvam in osnovni slikarski povr{ini dodajala {e najrazli~nej{i
material. Tudi dela v osemdesetih letih, ki jim je dala naslov
Slike, niso tradicionalne umetnine, temve~ sestavljeni, v me{ani
tehniki narejeni in v prostor postavljeni predmeti/objekti pravokotnih, zaobljenih in zasukanih oblik. V devetdesetih letih so
sledili zanjo zna~ilni tridimenzionalni slikovnimi objekti, ki jih je
za~ela poslikavati z ritmi~no nanizanimi vzorci, sestavljenimi iz
najosnovnej{ih vizualnih elementov in likov, ki na slikah postanejo nosilci simbolnih funkcij. Pri ciklu slik na papirju, imenovanih
Prisotnosti, pa gre za dvodimenzionalna slikarska dela, kjer sta
pomembni predvsem barva in oblika. Nosilni simboli – poteze,
pike, ~rte, spirale in razli~ni geometrijski liki – so umetni~ina
lastna mre`a med tukaj in tam, med znotraj in zunaj, med potjo navzven in potjo navznoter. Vsebinsko je ves cikel pre`et z
intimno poetiko osebnih znakov skrajno ob~utljive ustvarjalke, ki
ne vsiljuje pojmov, jih pa ponuja z naslovi slik, ki govorijo o oseh
`ivljenja, hrepenenju, pretakanju...
Pri postavitvi je za slikarko vedno izjemno pomemben prostor, v katerega tridimenzionalne slikovne objekte postavlja kot
instalacijo. Prostorske danosti je izkoristila tudi pri postavitvi
razstavnega projekta Nove razse`nosti v nekdanji cistercijanski
cerkvi kostanjevi{kega samostana. Razstavi je u~inkovito pustila, da kljub domi{ljeni urejenosti zadiha in s poudarjenimi
vertikalami usmerja pogled navzgor, kvi{ku, proti svetlobi.
V ciklu slik na papirju pa se [penkova vra~a k sebi, v lastno
sredi{~e, kjer sta zdru`eni ljubezen do `ivljenja in ﬁlozofska misel, kjer je kri, ki se pretaka, in razum, ki stremi navzgor – ~eprav
slikarka ohranja enake zna~ilnosti risbe, beline in `ivobarvnih
poudarkov. V navidez abstraktne slike, ki so mnogo ve~ kot le

preprosta `elja po slikanju in risanju, je odtisnjena slikarkina notranja podoba, njen intimni pogled in odziv na sedanjost. Ne le
navzo~nost. Po poljih njenih slik naseljeni zna~ilni simboli {e vedno nastopajo kot izrazito osebna ikonograﬁja, le da so te njene
slike (bolj kot kdaj prej) prizori{~e umetni~inega vase obrnjenega
pogleda (ki i{~e pot navzven), prostor za lastno meditacijo. Naslovi njenih slik `e vnaprej opozarjajo gledalca na bistvo slike,
~eprav so le-te {e vedno uganka in dovolj nenavadne, da vznemirijo ter pri vsakem gledalcu posebej izzovejo razli~ne odzive.

Prevladuje centralna kompozicija z vodoravnim ali navpi~nim poudarkom, z bolj ali manj enakomerno ritmizirano razporeditvijo vseh
sodelujo~ih likovnih prvin, ki vna{ajo v podobo dodaten pomen,
magi~no razse`nost in vznemirljivo ozra~je. Tako harmoni~nim zasnovana kompozicija skupaj z ritmi~no dinami~nim u~inkom `ivih barv
(zlate, modre, zelene in rde~e) deluje v belih, {irnih prostorih slik
skoraj zvo~no – kot melodija, ki je ne bi smeli presli{ati, kot `elja po
bli`ini, ki je ne bi smeli nikoli prezreti.
Zagotovo ni naklju~je, da se je slikarka, ki je svojo umetni{ko pot za~ela
graditi na osnovah modernisti~nega raziskovanja slikarskega polja,
odlo~ila za upodobitev lastnega videnja izbranih pesmi Andreja Medveda tako za graﬁ~no mapo kot za manj{o biblioﬁlsko knjigo. Mar je tudi
ona o(b)stala v vmesnem prostoru - med izgorevanjem v breztelesnosti ~asa in med igro, ki pu{~a odprte razli~ne izseke sodobne poezije ali
sodobnih likovnih spoznanj? Je tudi sama spoznala, da se obema nudi
prilo`nost za razli~ne ustvarjalne izvedbe, ki vendar sozvenijo v nepopisanem prostoru, prostoru, namenjenem razmi{ljanju.

Likovna izpoved ostaja eden izmed pomembnih na~inov
izra`anja in oblikovanja temeljnih `ivljenjskih izku{enj ~loveka. V abstraktni improvizaciji Tanje [penko zaslutimo ~love{ko
ﬁguro v vsej njeni razgibani pojavnosti, v zavedanju veli~ine
svojega poslanstva – ~eprav je vsak ~lovek minljiv, je popoln
v svoji neponovljivosti. Je sredi{~e. Vpenjanje vse bolj drznih
barvnih lis, ~rt in transparentnih nanosov vodi v ~isto likovnost, hkrati pa je motiv (spiral, lokov, navpi~nic, vodoravnic)
simboli~no opori{~e, skozi katerega sije slikarkin pogled, oziroma metafora, ki predstavlja simbol `ivljenjske mo~i in energije, dobrega in hudega (pozitivnega in negativnega) ter ne
nazadnje ve~nega vpra{anja od kod prihajamo, kje smo, kam
gremo. Bele in temne barvne vrednosti osnovnega vertikalnega lika so nanesene v plasteh, z njihovimi odkrivanji in prekrivanji ter prehajanji iz ene v drugo pa slikarka ustvarja ve~
nivojev podobe. Nizi paj~evinasto tankih ~rt, ki ostajajo njeno pomembno likovno izrazilo, so komaj zaznavno vpleteni
v prevladujo~e barvno tkivo in ga umirjajo. Tako ustvarjeno
meditativno ozra~je hkrati z barvami, ki s svojimi materialnimi
vrednostmi gradijo vznemirljive in energetsko polne like, mestoma prekrite s presojno, transparentno belo barvo, dolo~a
slikarkino sublimno likovno poetiko. ^e bi umetnost Tanje
[penko hoteli videti le v poeti~ni lu~i, bi se lahko opirali na
miselni svet Friedricha Nietzscheja , ki je umetnosti odrekel
logi~ni pomen. Vendar ne. ^eprav gre za intimno pripoved,
so njene podobe – v izvirnem sozvo~ju s premi{ljenimi temno-svetlimi odnosi v osnovnem liku, s poudarjenimi jedri, z
barvnimi prodori v prostor – zgrajene v razgibanih, a po logiki
likovnih principov uravnote`enih kompozicijah.

K mislim o izvoru? Ampak – kot pravi pesnik (Rimske elegije, 2004, str.
56) : “… Naenkrat se odpre {e ve~ji prostor, da se raz{iri horizont, ki
me pritisne vase.” Likovne prvine z asociacijo ﬁgur vna{ajo v podobo
magi~no razse`nost, skrivnostno ozra~je, dodaten poudarek, vznemirljivo noto pa slikarka dose`e s prosojno, s transparentno belo barvo
premazano ploskvijo: “V zraku vonj geometrije, / v iz{tevanju vsakdana
(Confessiones, 2005, str. 63).” Z barvo in obliko v belino, ki je ~istost,
Tanja [penko tudi v ve~je in manj{e graﬁ~ne podobe – tako kot na slike
– ri{e ~rte, da kot paj~evina tanke sedajo na prapovr{je grobo strukturiranega papirja. Kot bi sledila pesnikovim besedam …” v genezo praoblik,
v diagnozo krvotoka za oblaki”. (Priprtja in odstrtja, 2006, str. 61) in v
“trenutek pred nevihto, ki se ne pribli`a.” (Afrika, 2006, str. 60). Hkrati
pa dajejo simboli, ki jih [penkova od nekdaj vna{a v polja svojih podob,
tudi njenim najnovej{im graﬁ~nim podobam duhovno razse`nost, ki
omogo~a transcendenco materialnega.
Tatjana Pregl Kobe
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