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Tanja Stadnic

T
anja Stadnic’i Hollanda’da dergi olarak keşfederetmez hemen Genel Yayın 
Yönetmenimiz Umut Özgür Sunay kendisi ile direk olarak bağlantıya geçerek 
özel röportaj yapmak istediğini Tanja’ya iletti. Tanja hakkında merak ettiğimiz 
soruları kendisine sorduk. Şimdi geniş kapsamlı olarak yapmış olduğumuz bu 

özel röportajımızı ilk defa Türkiye’de sizlere ingilizce ve türkçe olarak yayınlıyoruz. 
 

W ho is Tanja Stadnic? Could you tell us a little about yourself? 
Tanja Stadnic kimdir? Bize biraz kendinizden bahseder misiniz?  
Tanja- Moldova’nın Beltsy kentinde doğdum. Küçüklüğümden beri 
resim çizmekten başka bir şeyden mutlu olmadım. Öyle ki, ailem 

küçük çocuklar için bir sanat okuluna gitmeme izin verdi. Yavaş yavaş çizime 
olan aşkım, genel olarak derin bir sanat tutkusuna dönüştü. Müzik, Tiyatro ve 
Güzel Sanatlar Akademisi’nde bir kursa yol açan bir tutku, burada reddedilemez 
ressam yeteneğimi keşfettim. (I was born in the Moldovan city of Beltsy. I was 
never happier than when drawing, even from an extremely tender age. So much 
so, even, that my parents permitted me to attend an art school for young chil-
dren. Gradually my love of drawing blossomed into a profound passion for art 
in general. A passion that led to a course at the Academy of Music, Theatre and 
Fine Arts, where I discovered the irrefutable painter within.)

how exactly are you interested in this business?  How much time do you spend? Bu işle tam olarak nasıl ilgileniyorsunuz?  
Ne kadar zaman harcıyorsun? Tanja- Sanat Galerilerine yaptığım ziyaretlerden birinde, bir 911 tablosuna rastladım ve güzelliği 
karşısında hemen gözümü kamaştırdım. İşin garibi, o zamana kadar bir 911’e sahip olmamızdı, ancak Sanat Çalışmalarım ile 
Porsche arasında hiçbir zaman bağlantı kuramadım. O andan itibaren her şey değişti. Porsche Akrilik Sanatı doğdu. İşim artık tam 

zamanlı bir iş ve günde en az 8 saatimi bunun için harcıyorum. Ancak bu tutkulu bir iş, bu yüzden gerçekten çalışmak gibi hissettirmiyor. 
Boyamak büyük bir keyif!  >>



19

MAYIS 2021 

A
U

T
O

M
O

B
IL

E
M

A
G

A
Z

IN
E

.C
O

M
.T

Rhow do you drive well with vehicles? Have you received any training 
on this subject before? Peki, İyi bir sürücümüsün? Daha önce bu 
konuda biryerden hiç eğitim aldın mı? Tanja- Sanırım oldukça iyi bir 
sürücüyüm! Porsche’yi kendim kullanıyorum ve sürmek eğlenceli. Çok 

fazla güç ve harika kullanım. Birkaç yıl önce eğlenceli olan bazı sürüş kursları 
yaptım! (I think I am a pretty good driver! I drive Porsche myself and it’s fun to 
drive. Lots of power and great handling. I did some driving courses some years 
ago which were fun to do!) 

(During one of my visits to Art Galleries, I stumbled across a painting of a 911 and was instantly dazzled by the beauty of it. The funny 
thing was, by that time we owned a 911 ourselves, but I never made the connection between my Artwork and the Porsche. From that 
moment everything changed. Porsche Acrylic Art was born. My business is now a full time business and I spend at least 8 hours a day on 
it. However it’s a passionate job, so it does not really feel like working. It’s a great joy to paint!

Can you tell us a little bit about your photo painting technique of this 
tool? How do you do this? Boyama Tekniğinden bahseder misin? 
Bunu nasıl yapıyorsun? Tanja- Müşteri brifingini aldıktan sonra, çok 
sayıda fotoğraf istiyorum ve ilk önce aracın dış hatlarını tuval üzerine 

çizmeye başlıyorum. Kompozisyon zaten doğru güzellik dengesi ve heyecan 
verici kontrastlarla oluşturulmuş. Eskiz sonucundan memnun kaldıktan sonra, 
yaratıcı süreç fırça ve spatula kullanan birçok akrilik sanat tekniğiyle herşey 
başlıyor. (After I received the clients briefing, I ask for many photo’s and begins 
sketching the contours of the vehicle on canvas. The composition is already 
created with the right balance of beauty and exciting contrasts. After I am  sat-
isfied with the sketch result, the creative process begins with the many acrylic 
art techniques using brushes and spatulas.) 

So, is Porsche a passion? ? Peki, Porsche senin için bir tutku mu? 
Tanja- Çoğu insan şekillerden etkilenir ve bunun başlangıç   noktası 
olduğuna inanıyorum. Cazibe çok özneldir. Diğerleri kıvrımlı şekilleri 
sever, diğerleri daha kare şekilli bir modeli tercih eder. Bu aynı zaman-

da arabalar için de geçerlidir. Bununla birlikte, işimin odak noktası olan 911’in 
silueti gibi benzersiz bir tasarım, bazen duyusal geri bildirimlerimizi yepyeni bir 
seviyeye yükseltebilir. İşte o zaman görsel çekim bir tutku haline gelir.
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(Most people are attracted by shapes and I believe this is the starting 
point. Attraction is very subjective. Others like curvy shapes, others 
prefer a more square-shaped model. This is also true for cars. Howev-
er, a unique design, like the silhouette of the 911, which has been the 
focus of my work, can sometimes elevate our sensory feedback to a 
whole new level. That’s when the visual attraction becomes a passion.)
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and vehicles belong to? How do you decide ? Hangi Porsche 
araçlarını boyadınız? Modeller ve araçlar kime ait? Buna nasıl 
karar veriyorsun? Tanja- O kadar çok Porsche modeli boyadım 

ki hepsinden bahsetmek zor. Çoğunluğu 911 modelidir. Tüm arabalar bireysel 
müşterilerime aittir, bu nedenle özel koleksiyonum için bazılarını boyamadığım 
sürece hangi arabayı kişisel olarak boyayacağıma asla karar veremem. (I paint-
ed so many Porsche models, it’s hard to mention them all. The majority are all 
sorts of 911 models. All cars belong to my individual clients, so I personally 
never decide which car to paint, unless I paint some for my private collection.)

So which one did you pick the most?  How many jobs have you had 
so far?  Peki, aralarında en beğendiğin hangisi oldu? Şimdiye kadar 
kaç aracı resmini yaptın? Tanja- Önceki cevabımda belirtildiği gibi. 
Hangi arabayı boyayacağıma ben karar vermiyorum. Müşterim bana 

görevi veriyor. Size kesin bir sayı veremem. Ancak web sitemi kontrol edip 
galerimi görürseniz, çok fazla resim olduğu konusunda oldukça iyi bir fikriniz 
olabilir! (As mentioned in my previous answer. I don’t decide which car to 
paint. My client gives me the assignment. I cannot give you an exact number. 
But if you check my website and see my gallery, you can have a pretty good 
idea it are a lot of paintings!)

How long do you plan to do this job? Bu işi ne kadar süreyle yapmayı 
planlıyorsunuz? Tanja- Porsche Akrilik Sanatı tam zamanlı bir iş ama 
ben uluslararası etkinliklere de ev sahipliği yapıyorum. Onlara güzel 
arabalar, güzel sanatlar, iyi yemek diyorum. Tüm dünyada Porsche 

Merkezlerinin galerilerinde sanat etkinliklerini organize ediyorum. Benim 
yardımımla 10 çift, Porsche’larının benzersiz bir akrilik sanat eserini yaratabilir. 
https://tanjastadnic.com/porsche-acrylic-art/events/
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(Porsche Acrylic Art is a full time business, but next to painting I also host 
international events. I call them fine cars, fine art fine food. I organise art clinics 
in showrooms of Porsche Centers all over the world. The place to be for owners 
of a Porsche whether or not accompanied by a partner. A maximum 10 couples 
can, with the assistance of me, create a unique acrylic artwork of their own 
Porsche.  https://tanjastadnic.com/porsche-acrylic-art/events/) 

How long do you plan to do this job? Can we learn your earnings from 
this job?  Bu işi ne kadar süreyle yapmayı planlıyorsunuz? Bu işten 
bir kazancınız var mı? Tanja- Yaptığım şey bir zevk ve daha önce 
belirtildiği gibi bir tutku, bir yaşam tarzı. Bu yüzden, bana yıllarca neşe 

getirdiği sürece, yapmaya niyetliyim! Tutkum işin faydalarından daha ön planda 
geliyor. Rakamlardan bahsetmeden, kendime iyi bir sürdürülebilir iş kurdum.
(It’s a great joy what I am doing and as mentioned before a passion, a life style. 
So I intend to do this as long as it brings me joy for many years to come! Pas-
sion comes first, commercial benefits come along. Without talking numbers, I 
built a good sustainable business for myself.) 

How is your family life going? Which countries did you go? What did 
you do with this job?  Aile hayatın nasıl gidiyor? Bu işle ilgili hangi 
ülkelere gittin? Neler Yaptın? Tanja- Aile benim için çok önem-
li. Tutkumu, aynı zamanda büyük bir Porsche hayranı olan eşimle 

paylaşıyorum. İşim için dünyayı dolaştım, aynı zamanda zevk için de! (Family is 
very important for me. I share my passion with my husband who also is a great 
Porsche fan. I travelled all around the world for my job, but also for pleasure!) 

Does Tanja Stadnic like to play sports? What are their hobbies?  Tanja 
Stadnic spor yapmayı sever mi? Hobileri nelerdir? Tanja- Elbette! 
Yüzmeyi ve zindeliği seviyorum! Hobilerim çoğunlukla seyahat etmek, 
farklı yemek tarzlarının tadını çıkarmak ve diğer kültürleri öğrenmek. 

(Of course! I love swimming and fitness! My hobbies are mostly traveling, enjoy-
ing different food styles and learn about other cultures.)

What country would you be in and what would you like to do if you 
were born again? Yeniden doğsaydınız ne yapmak isterdiniz? 
ve Hangi ülkede olmak isterdiniz? Tanja- Bu zor bir soru. Ziyaret 
ettiğim her ülkenin farklı bir yaşam tarzı, alışkanlıkları ve kültürü >>

olduğu için pek çok ülkeyi seviyorum. Birini seçmek zor. 
Ama yaşadığım yerden hala mutlu olduğuma ve bunun 
Hollanda olacağına inanıyorum. İyi bir ikinci yer tercihim 
İsviçre olurdu. (That’s a difficult question. I like so many 
countries as each country I visited has a different life 
style, habits and culture. It’s hard to pick one. But I be-
lieve I am still happy with where I live and that would be 
The Netherlands. A good second place would be Swiss
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How old are you? What’s the most attractive horror crazy vehicle you’ve 
ever driven? Have you ever done Off-Road? Kaç yaşındasınız? Şimdiye 
kadar sürdüğünüz en korkunç çılgın araç nedir? Hiç Off-Road yaptın 
mı?  Tanja- Bugün 37 oldum! Aslında, bir araçta gerçek bir korku yolcu-

luğuna daha önce hiç çıkmadım. Ama yaptığım en çılgın yolculuk, Dr. Brandenburg 
bir off-road 911’i kullanıyordu! 

(I just turned 37 today! Well I did not really have a real horror trip in a vehicle. But 
the most crazy drive I did was with Dr. Brandenburg Driving his offroad 911!)

Do you know Turkey and Istanbul? Have you ever heard? Türkiye ve 
İstanbul’u biliyor musunuz? Hiç duydun mu? Tanja- Elbette! Orayı sevi-
yorum! Tatillerde 2 kez oradaydım! Çok dost canlısı insanlar ve yemekleri 
seviyorum! Özellikle mercimekli köftesi...

(Of course ! I love it! I was there 2 times on holidays! Very friendly people and I 
love the food! Especially Mercimek kofte)

Turkey will recognize you and will love you in this interview. Does that 
make you happy? One day you want to come to Turkey? Tanja- Bunu 
duyduğuma çok sevindim ve ayrıca derginizle bu röportajı yaptığım için 
çok mutluyum! Covid19 sona erdiğinde Türkiye’yi kesinlikle tekrar ziyaret 

edeceğim !!
 (I am very happy to hear that and also homered of having this interview with your 
magazine! When covid19 is over I definitely will revisit Turkey again!!)

Bir sanatçı olarak Tanja Stadnic, renk, şekil ve tema bakımından her bir Porsche’nin ince ama 
güçlü kontrastlarından ilham alıyor. Eserleri, neredeyse evrensel bir güzellik ve kalite ile her yere 
yayılmış ve açık bir tutku ile karakterize.  Tanja, edindiği ilhamı çeşitli boyama tekniklerini kullanarak 
soyut Porsche Akrilik Sanatına çeviriyor. Porsche’yi çevreleyen hikayeye daha fazla güç katmak için 
bazıları oldukça incelikli, bazıları biraz daha coşkulu. Tipik olarak spatula bıçakları ve geniş fırça 
darbelerinin bir arada kullanımını kullanarak, tuvalinden çıkan rölyef yapılarına renk üzerine sofistike 
bir oyun ve olağanüstü bir etki veriyor. Tanja, tüm resimlerinde yüksek kaliteli Akrilikler kullanıyor. 
Duygulara ve duygulara göre seçilen güzel renk füzyonları, fırça ve bıçakla orta ve büyük tuvallere 
cömertçe dokunuyor. Tanja için bir resim, ancak hem görsel hem de yapısal açıdan tamamen tatmin 
olduğunda gerçek anlamda tamamlanmış oluyor. Ancak o zaman orijinal sanat eseri hayal gücüne 
benzersiz bir şekilde hitap edebilir. 


