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Morje, 2020,kazeinska tempera na platnu,110 x 165 cm
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Polona Petek

Začnemo lahko na koncu.
»O čemer ne moremo govoriti, o tem moramo
molčati.« Tako pravi zadnji stavek Logičnofilozofskega traktata Ludwiga Wittgensteina
(1889–1951). Morda, vendar obstaja tudi mnogo
drugih načinov, da izrazimo z besedami
neizrazljivo. Polona Petek zna pripovedovati
z barvo o neizrekljivem in to z močjo, ki vpliva
neposredno na dušo. Njena dela vibrirajo v
neprenehnem barvitem življenju, vseskozi
utripajo v mirujočem času tišine – kot tok
neustavljive reke, ki jo vedno znova vabi k
slikanju  – in to ne glede na to, kakšen motiv
naseli njeno platno. Preden Wittgenstein
zaključi, pravi, da »/.../ tega, kar je mogoče
pokazati, ni mogoče reči.« Ta modrost je
pristno vpeta v umetnico – z dovršenim
slikarskim jezikom nam namreč z vsakim
svojim delom kaže, česar nihče ne more
izgovoriti.
Polona je pri svojem ustvarjanju
zavezana klasičnim slikarskim tehnikam,
nekoč olju, danes pogosteje različnim
temperam in pigmentom, ki jih nanaša na
praviloma prozorno grundirano nebeljeno
platno. Blizu ji je izbira motivov, ki imajo
prav tako korenine v klasičnem slikarskem
repertoarju krajin in žanrskih prizorov. Te
prvotno ujame na fotografsko kamero, motiv
pa jo pokliče s fotografije, da ga kasneje pod
vtisom doživetega še slikarsko zapiše. Kjer bi
lahko bil konec, pa se pogled na njene slike
šele resnično začne.
POLONA PETEK

Njena dela namreč na prvi pogled in
od daleč učinkujejo impresionistično in tudi
so v umetnico globoko zapisani vtisi doživetij,
pokorni trepetajočim potezam barvnih
vtisov. Ohranjajo eteričnost in elementarnost
biti, vzpostavljajo napetost pretanjenega
in intuitivnega uvida v trenutek, v karakter
naslikanih krajin in oseb pa podajajo
informacije, ki zmorejo biti posredovane
izključno z elementi likovne govorice. V tem, pa
tudi v žlahtnosti upodabljanja nepričakovanih
figuralnih postavitev, ter v posrečenih
rezih motivov nas umetničina dela lahko
spominjajo na impresionizem Edgarja Degasa
(1834–1917). Toda Polona v svojih podobah
suvereno presega zgolj impresionistično
barvno pripoved – in to v večih mnogoplastnih
dimenzijah, ki jih je morda le še kot peščica
mojstrov sposobna virtuozno likovno
implementirati v prav vsako svoje slikarsko
delo.
Po eni strani umetnica svojim
slikam daje močan oseben izraz, s katerim
v vehementnih potezah silovitih barv tiho
osupne opazovalca – in se s tem približuje
dualizmu ekspresionizma v upodabljanju
krajin in mestnega vrveža.
Kadar pa pristopimo bliže praviloma
velikim dimenzijam slikarskih del Polone Petek,
lahko po drugi strani na njih prepoznavamo
njeno sistematično gradnjo umetnine –
umetnica nas dobrodošle spušča v svoj
ustvarjalni proces - dovoli nam, da jasno
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vidimo zarisane enakomerne mreže,
namenjene fotografskim povečavam, poteze
čopiča in surovost platna. Njene podobe nosijo
v njenem samosvojem fotorealizmu sled
neoekspresionističnih likovnih del Erica Fischla
(roj. 1948), ki se v svojem opusu  pravzaprav
tudi podobno kot Polona loteva upodabljanja
naseljenih vodnih krajin in kopalcev.
V intimnejši bližini umetničina dela
spominjajo tudi na slike neoimpresionistov –
tukaj namreč v njih jasno prepoznavamo prej
morda samo sluteno študioznost slikarke, ki
sledi svojemu notranjemu ubranemu načrtu
ustvarjanja in se pri tem odreka spontanosti
impresionizma. Avtorici je naravno in
lastno, da se v svojem mojstrstvu spretno
ogiba repeticijam, a je istočasno uspešna
pri vnašanju geometrije v kompozicijo,
kakor da bi vedno znova ujela luministično
esenco Georgesa Seurata (1859–1891).
Neoimpresionizem v njenih delih se prav
tako razkriva v divizionističnem nanašanju
individualnih potez komplementarnih in
kontrastnih barv, v zavzeti organiziranosti
slikarskega platna, v disciplinirani in ljubeče
dosledni rabi osnovnih likovnih elementov –
točke, linije, ploskve, barve, kontrastov temne
in svetle, mehkobe in grobosti – po drugi strani
pa slikarka osnovne gradnike likovne govorice
POLONA PETEK

naseljuje enako pozorno po vsem področju
platna in matematično izpiljene kompozicije,
s čimer nas spomni na »all-over« tehniko
Jacksona Pollocka (1912–1956), še bolj pa na
psihološko intenzivnost slikarskih del njegove
žene Lee Krasner (1908–1984), ki so nastajala
v ateljeju umetničinega moža v nekaj letnem
obdobju po moževi smrti.
V Poloninih delih se prepletajo pestri in
raznorodni pristopi k slikarstvu, reminiscence
na marsikatere druge umetniške roke, a so vsi
ti njeni, vsi tečejo subtilno po njenem sistemu
vrednot in ustvarjalnem organizmu, kjer se
spajajo, prelivajo in zlivajo v neprimerljive in
edinstvene podobe. Podobe, ki so ustvarjene
v slikarkinem zavedanju, da si mora svojo
tišino ustvariti sama, zato to počne v zaupnem
odnosu med zavestjo svojega bistva,
čudenjem podobam, ki jih ujame njeno oko
in slikarskim platnom. Podobe, pred katerimi
obstanemo in obmolknemo tudi mi, kajti
spomnijo nas, da se večino časa premikamo
prehitro, da bi zaznali, kar uspe zaznati slikarki,
da obstaja ogromno reči, ki jih ne razumemo,
in da smo sleherni dan – ko nas umetnost,
kot je Polonina, na to ne opomni – od nečesa
ločeni.
Kristina Prah

6

Tulipani -V, 2020, oljna tempera na platnu, 100 x 80 cm
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Kopalci, 2020, kazeinska tempera na platnu, 70 x 70 cm
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Kopalka, 2020, kazeinska tempera na platnu, 100 x 70 cm
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Predstava, 2020, oljno-voščena tempera na platnu, 146 x 102 cm
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Rumene krošnje, 2020, oljna tempera na platnu, 136 x 94 cm
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Modrina, 2020, oljna tempera na platnu, 125 x 100 cm
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Tulipani-IV, 2020, oljna tempera na platnu, 71 x 74 cm
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Pot, 2020, oljna-voščena tempera na platnu, 93 x 92 cm
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Krajina, 2020, oljna tempera na platnu, 90 x 111 cm
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Rokav II, 2020, oljna tempera na platnu, 130 x 110 cm
POLONA PETEK
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Rokav I, 2020, oljna tempera na platnu, 150 x 112 cm
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Morje, 2020, kazeinska tempera na platnu, 150 x 112 cm
POLONA PETEK
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Ali-Baba, 2019, kazeinska tempera na platnu, 110 x 145 cm
POLONA PETEK
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BN, 2019, oglje in kazeinska tempera na platnu, 105 x 165 cm
POLONA PETEK
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Kopalci, 2020, kazeinska tempera na platnu,100 x 130 cm
POLONA PETEK
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Polona Petek
Rojena je leta 1970 v Freiburg In Breisgau, obiskovala

2010, Razstavišče Koroške osrednje knjižnice

ALU v Ljubljani (prof. J. Bernik, prof. dr. T. Brejc), leta

2011,  Mestna Galerija, Nova Gorica, Drobne zgodbe

je II. Gimnazijo Maribor. Leta 1994 diplomira na
2009 zaključi magistrski študij slikarstva (prof.

dr. N. Zgonik, prof. M. Krašovec) in risbe (prof. G.
Gnamuš), z delom “Razmerje med subjektom

in prostorom v slikarstvu in fotografiji kot odraz
spremenjene vloge subjekta v sodobni družbi”.

Več kot deset let deluje kot samostojna kulturna
delavka, nato status prekine za nekej let zaradi

preselitve v Salzburg (Avstrija). Po vrnitvi v Slovenijo
se ponovno včlani v DLUM Maribor, kjer leta 2019
prevzame predsedovanje umetniškemu svetu

DLUM, zadolžena tudi za sprejem novih članov. Od

leta 2019 organizira skupaj z dobrodelnim društvom
v občini Starše slikarsko kolonijo likovnikov akademikov.

Razstave v Sloveniji in tujini, izbor:
2002, Galerija Tenzor, Ptuj

2003, Galerija Ante Trstenjak, Ljutomer, Krajine in
            figura

2004, Galerija DLUM, Maribor, Nagrajenci DLUM -                                                                               
            Polona Petek in Rudi Uran

2005, Galerija DLUM, Maribor, Slike

2006, Galerija PITOW, Bruck an Der Mur, Slike

           F. Sušnika Ravne na Koroškem
          sveta

2012, Narodni dom, Trst, Od doma domov - Da casa
          verso casa

2013, Galerija Freie Raume, Hallein, Menschen und
          Landschaften

2013, SZI, Dunaj, Slike

2014, Galerija Srečišče, Hostel Celica, Ljubljana,      
           Zlatoličje 2006-2014

2015, Rotunde der Salzburg AR, Bayerhamerstrasse

           16, Salzburg, Vodne krajine - Wasserlandschaften
2016, Razstavišče Kulturnega centra, Laško, Slike

2018, LIJALENT, Maribor, slikarska kolonija in razstava
2019, Koroška galerija likovnih umetnosti, Slovenj
          Gradec, INVENURA,-E(Ž), Zbirke v gibanju,
2019, Galerija ZDSLU, Ljubljana, Majski salon           Med Izbranimi deli

2019, UGM, Maribor, Papirnate zadeve –     
          selekcionirana razstava

2019, ETIKE(TE), Novo mesto, 1. mednarodni bienale
           likovne vizije - selekcionirana razstava
2019, EKO-DRAVA, Maribor, ex-tempore,
          selekcionirana razstava

2006, Evropska komisija-Jean Monnet Gebaeude,

Nagrade/priznanja:

2006, Galerija Kolar, Slovenj Gradec

2007, Odkup za stalno zbirko UGM, slika Letalski

            Luxemburg, Slike

2006, Galerija Miklova hiša, Ribnica in SZI Dunaj,                
            Generacija XX

2007, Mala Galerija, Kranj

2007, UGM, Maribor, velika samostojna razstava,
            Slike 2001-2007

2008, Pilonova galerija, Ajdovščina, Slike 2001-2007
2008, Galerija Lek, Ljubljana

2009, Miheličeva galerija, Ptuj, Različne realnosti
2009, Galerija ZDSLU, Ljubljana

2009, Mestni muzej, Idrija, Med krajino in figuro

2009, Galerija DLUM, Maribor, Nagrajenca DLUM 2008
            - Bogdan Borčič in Polona Petek
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2004, Nagrada DLUM

           miting, 2007, olje na platno
2008, Nagrada DLUM

2008, Odkup slike za stalno zbirko Talum
2012, Rezidenca Dunaj december 2012

2014, Odkup za zbirko Častnega konzula Slovenije
          A. Santnerja v Salzburgu

2019, Izbor slike za Majski salon 2019 BN, 2019, olje na
          platno

2019, Nagrada Ex-tempore EKO-DRAVA, BN, 2019,   
          kazeinska tempera na platno

2019, Izbor slike ETIKE(TE) -1. mednarodni bienale

          likovne vizije, BN, 2018, kazeinska t. na platno
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