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Tanja Špenko

Barvni zapisi na belini papirja, kakršne ustvarja akademska slikarka Tanja Špenko, so 
kot nekakšne sledi, ki razkrivajo dinamizem barvnega prepletanja in skozi plastenje 
nanosov gradijo narativno likovno stvarnost. Umetnica z natančno premišljenim bar-
vnim konceptom ureja vizualna skladja in osmišlja likovna dela z izrazito povednimi 
naslovi. Preplet barvnih intervencij na belini papirja je nenehni izziv, ki se mu posveča, 
ga razvija in obravnava kot poglobljeno, čutno in senzibilno grajeno likovno polje. Bar-
vni nanosi so na prvi pogled spontani in v ritmu medsebojnega součinkovanja nihajo 
med globinskim pogledom v barvno materijo in površinskim odzivom barvnih razme-
rij, ki jih posamezne linije ali barvne sledi uresničujejo. Barvni nanosi so torej rezultat 
subjektivne in objektivne redukcije, kar postopno skozi likovno pripoved razvija čutne 
ravni podobe, izražene v razmerjih med občutenjem barve kot nečesa lebdečega v 
belini likovnega prostora in močne, goste ter težke barvne materije, zgoščujoče končno 
likovno vsebino z razvijanjem večpomenskosti številnih simbolnih konotacij. Um-
etnica pazljivo izbira barve in gradi njihova sosledja. Ta so pogostokrat v razmerjih 
toplo – hladno, odprto – zaprto, figuralno – abstraktno in konkretno – simbolno. Tako 
prevladujejo rdeča kot močna, energije polna, impulzivna odzivnost, nato zelena ko 
umirjena, osvežujoča, blažeča barva, ki uravnoteži podobo. Pogosti sta tudi modra kot 
uravnoteženje celotne barvne tonalitete in siva, ki kot enakomerna kombinacija črne 
in bele vzpostavlja harmonijo skozi nenehna nasprotja. Tako organizirano likovno 
podobo pa Špenkova včasih dinamizira še z močno zlato barvo, ki kot nekakšen znak 
ali akcent izpostavi pomen ali spoznanje pomembne prvine dani podobi.

Tanja Špenko v likovnem ustvarjanju prepleta čutnost in racionalno organizacijo 
podobe, ko vtke različne ravni nežnosti in silovitosti barve, ki skozi splet barvnih linij 
asociirajo na kaligrafijo ali primarne forme in spontanost razmerij. Najpomembne-
jši vrlini njenega dela se zdita zvestoba čisti formi in iskrenost do barve kot bistvene 
nosilke podobe.

Iz kataloga MOL: Dr. Sarival Sosič: Barvne sledi, 2012
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