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Изложба„Доктамњаниказри”уприличенајеповодомчети
ридеценијесликарскоградаСлободанкеРакићШефер,која
направиначинпрезентујерезимесвогдосадашњегствара
лаштва.Зрнагрожђа,уплетенаипровученакрозпрепозна
тљивемотиве,повезаласулирскииинтимносведосадашње
серије радова и комплетног сликаркиног професионалног
развоја.Мастиљавоплавом,прозрачноружичастом, ћили
барскижутомимаслинастозеленомтамњаником,сликарка
истовременозапочињесвојновициклус,којијејошуназна
камаикојићетекдасеразвијеивежезанашеисторијске
коренеитрајањенаовимпросторима.Преднамасумотиви
изстарогБеограда,манастираРаковицеиНикоља,Велике
Хочеи,наравно,сликаркинероднеМачве,гдејеодрастала
удединомвинограду.

Употразизауниверзалномистином,СлободанкаРакићШе
фериовогпутарадипремасопственоминстинктуиунутра
шњемосећању,спонтановарирајућигрожђекаолајтмотив.
Откривајући нам истовремено свој чаробни свет, смисао
оптимизма, једноставностиживљења, духовностии траја
ња,сликарканамуказујенајединственунитпротканукроз
проверене,истрвенестазеправихживотнихвредности,које
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сутупореднас–умалимстварима.Крознаслагеискустава,
онаствараатмосферуузвишених,многовековнихистиназа
којелатинскапословицакажедајеувину,докихсликарка
симболичностављанасвојупалетукрозисписанестихове
химне„Ој,Србијомиламати”.

Префињеномсензибилношћуонаусаглашавасвојеумећеса
природом,развијајућиидејуукласичнимманирима,награ
нициреалистичног–доживљеногиимагинарног–одсања
ног;измеђуопојногиопорог,попутмладогистарогвина.
У синтези цртачког и пиктуралног, зналачки дефинишући
композицијусадваосновнаозначитеља,земаљскогсагро
здовимаинебескогсаптицама,направљенајевизијарајског
наземљи.Лозаоплемењује,оживотворује,тихује,дубински
исијаваиликипикрозгрожђеукошарамаибурадима,тран
сформишућисеувино,авинокрозздравицуипесмупрета
чесепоновоууметност.Светеминијатурнеласте,сенице,
гугутке,грлице,голубицеилисвраке,населилесуњенелозе
ичокотепопутнотау линијскомсистему, дајућиимфор
мумузике,уравнотежихоризонталеивертикале,равноги
заталасаног.

Хармонијабојаисветлости,ураспонуодмлечнобеледо
тамноплаве,попутсклададанаиноћи,наглашена јеком
биновањемразличитихтекстура,одтековлашнанетихпо
вршина до енформеловскихпотеза, тако да је опипљивом
материјомпостигнутаправамерадинамике.Онакокаошто
јесредњовековнифрескописацистакаобисерсавладарских
одеждиикрунарељефнимнаносомбоје,такојеСлободан
ка РакићШефер пастуозно заокружила и испунила свако
зрно тамњанике, која зању има исту вредност и значење
исконскогиалегоријског.

МаринаЛукићЦветић,историчаруметности

МОРСКЕИМПРЕСИЈЕ

Заборављени чамац, некад потонуо, преврнут на морском
днуисампостадедеоПосејдоновогцарства,добившинови
живот.Другачијенебинимоглодабуде,јеруводијезапо
четосве.Одбаченестварисавременогживљења,срећомјош
увекуспевајудасесјединесапескомидасенањимазачну
новиминијатурнисветови.Икаоубајци,чамaцјекренуо
лаганоданарастауморскигребен,добившисвојебројнеи
необичнестанаре.Алисвакиновидандругачијијеодпрет
ходног,иништанијевечноинепроменљиво.Кадагариба
ри угледаше, извукоше га на обалу, а Зевс,Хелиос и Еол
гауведошеусвојупричу.Талогморскогдна,песакисосу
брзоспранииодувани,алискамењеникорали,рачићиисо
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остадошенаповршиничамцакаокрљушт,испреплетаниса
старомплавомбојомиранамаодрђе,којеникакодазацеле.

Усвакојпричи,паиуовојимаистине.Уједнојодегејских
лука,насвомходочашћууХиландар,уметничкифотограф
РајкоР.Каришићзапазиојепреврнутичамациобјективомје
изнеомногоозбиљнијесадржајекрозсвојесликеневидљиве
голимоком.Минијатурнељуштуре,рашчешљаневласуљеи
испреплетанипипцидобилисудимензијевулкана,магмеи
прастарихформикаокадасествараосвет,одвајалокопноод
мораирађаопрвиживот.Поетиканаратива,зналачкиизву
ченаизконтекста,сафилмскимрезовиманаправомместу,
прераслајеизуметниковеавантуреусвојеврснуморскуим
пресијуефектнихспојева.Ликовнозаокружена,садржајем
целовитатема,удослухусаинкорпорисаномприродом,са
неограничениммогућностимаваријација,преточенајеуза
нимљиве композиције. У овој сфери обраде, фотографско
технолошкемогућностиуметникјеискористиотакоштоје
слици дао кубистичку поставку. Такође, идеју апстрактне
композицијеауторприлагођаватренутномстањуматерије,
гдесекорозијомначетаформапреднашимочимазгушњава,
растачеипреображавауфилозофију енформела.Реализа
цијаодабраног,ефектнајезагонеткаистовременозааутора
ипосматрача.

МаринаЛукићЦветић,историчаруметности

ДЕЧЈЕИГРЕ

ЗдравкоМилинковић je сликар, скулптор и графичар који
јенаовојизложбисумираосвасвојаумећа,повезавшиих
са знањималиковногпедагога.Својимдугогодишњимпе
дагошким радом упућивао је на значај ликовне културе и
слободногкреативногизражавањадецеушколама.Зање
га, знање и образовање значе искуства стечена кроз игру,
музику,сликарство,поезију–атојесмисаочитавогживо
та.Изложба„Дечјеигре”показуједајекренуопутемдеч
јихигара, закоје једанассвемањеслободногпростораи
безбрижногвремена.

Опусњеговогпредстављеногцрнобелогсветаналазисеиз
међуфигурацијеиапстракције,штојеуклопљеноуоквире
особеногдрамскогконцепта.Сликарпричаиполемишекроз
склопчврстоуспостављениходноса,гденемавећихосци
лација.Стичесеутисакдасу графичкилистовихомогена
целинакојајеизнедренауједномдаху.Урбанипросторупа
кованјеу„бездушне”чврстеоквиреквадараилисамоква
драта,саапстрактнимназнакамадајетозградаилискучена
соба.Оназатварапутање,спутавапокрет, замах,акцијуи
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ствараутисаксталнетескобе.Иупреосталим„окрајцима”,
каомеђупросторима,дешавасеглавнарадња,односноин
корпоришесефигурадетета,децеилицелепородице.Фи
гуресусамосталнеилигруписанеуснажну,компактнумасу
попутскулптурекојанадрастадатипростор,пробијазаузету
површинуитадапочињеигра.Заауторајетонизањеплано
ва,перспектива,моделација,сукобцрногибелог,светлости
исенке.Површинскопросторнакомпозицијафигурацијом
добијалепотукласичнеформеитимспецифичнимпрепли
тањимаразличитихначинаизражавањасумиранојебогато
деценијскоискуствокојеполазиодпоштовањапропорција
и цртачке вештине до најсложенијих конструктивнихше
ма.Високуметничкисклад,потребаижељазаапсолутним
редом,чистотомипрегледношћуодабранихмотива,дубок
мисаонисижекојисвеелементестрпљивоискладноуклапа
уцелину–репрезентујеаутораусвему.Композицијепрера
стајуудубокуличнуисповестиистанчаннаративпунемо
тивногнабоја,рафинисанелиричности,искреностииљуба
випремаближњима.

МаринаЛукићЦветић,историчаруметности

БЕОГРАД–УТОПИЈСКИГРАД

ИзложбааутораМилетаВ.Пајићаприказујењеговепоетско
утопијскезаписеоБеоградуутехнициакварела.Многопу
тасмосесрелисабеоградскиммотивимаиградскимпејза
жимапрезентованимнаромантичан,реалистичан,надреа
листичанначин,исвакипутихдругачиједоживљавамо,јер
увекносесобомспецифичандухирукописаутора.Управо
утомесеикријеуметност–увештиниилепотијошјед
ног обликовања стварности, у овом случају Београда као
непресушнеинспирације.Штајетоштоовимсликамадаје
посебанпечат?Најпремноштвомотиваивидика,којекада
спојимодобијамојединственусликунашегграда,апотоми
приказширокогкадракојимобухватафизичкобивствовање
грађевинауокружењуводе,неба,природе.Атујеисамна
чинсликања,крозцртежсигурномрукоминаносимабоје
импресионистичком префињеношћу, „просветљујући” још
заједанстепенсвеонепогледе,фасадекојеволимо,укоји
мауживамо,билодајетоуранојутро,уподне,поведром
илитмурномдану,предвече,послекише,усутон,зими.По
негдејетоекспресивниснажнијипотезштоостављадуги
бојенитрагимрље,пасвођењеколоританамонохромни,
сличанстаримразгледницамакојеизазивајуносталгију.

БеоградзаМилетаПајићазначиверуупостојаноститра
јање,уснагуисторијскогикултурногнаслеђа,тевредност
порекла и идентитета. Одабрани урбани делови као да
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представљају сећањананека давнашња, никада досањана
утопијскаместа,штокрозликовноизражавањедобијафор
муодеуметникаградуукомеживииствара.Богатомпале
томбојаитонова,узпросијавањесветлости,паисамебели
непапира,уметникпреносисвојинтимнииискренидожи
вљајтворећиатмосферудуховнеиспуњености.Повремено
сећанаПаризРеноараилиПисароа,кодкојихиграсветло
стиисенкекреирапокрет,градскувреву,уциљудостиза
њаутискаванвременског,универзалног„другогместа”.На
акварелима Милета Пајића, сликана гама је променљива,
сходноњеговимемоцијамаидобудана–одјаснијеипро
зрачнедозагаситеипотамнеле,штосвеопетдодајејошје
данслојњеговиместетизованимамбијентима.Ипоредтога
штосветлостпродирекрозделовеархитектуре,остављају
ћизасобоммекеобрисе,одржавасестабилностконструк
цијепредстава.Такође,управотопостојањеодблескаили
продоразракадајењеговимсликамапосебнооптимистичко
расположење,утисаккојипосматрачиосећајукаосвојевр
снуснагуиверузабудућност.

Накрају,можесерећидасутехничкоумеће,вештинаила
коћакојомМилеПајићствараакварелеБеоградауслужби
његовенарације, памћења–незаборављања градаинасу
њему.

МрДраганаМартиновић

KОНАЧИШТА

Усмирајдана,кадасенанебууистомтренуткуизмењају
свебојеикадасепитамодалијетоштовидимостварност
илиилузија,стиженамноћиинстинктивнотражимокров,
сигурнијиоднебескекапе.Коначиштапредака,собеизде
тињства,опоримирисисувогбиља,врућегмлекаихлеба,
шуштањејастучницеирукамајкекојанасумирује,штити
иуљуљкујеусан–сликесузанезаборав.Срећанјечовек
којисачуватаквукућуусвомсећању,гдеможедасесклони,
загреје,ушушкаииспричадецисвојубајкуилинасликасве
штомусенаталожилоудуши,каоштојетоучиниоДраган
Бартуланаизложбиконакаиконачишта.

ИзтаквихкућаизашлисуАндрићевииСелимовићевијуна
ци,изањиховихпрозораскривалесусеБерберовераскошне
хероине,уњимасусенадмудривалеЋопићевеиБећковиће
вестарине,асвакакоданаспостајудрагоценасценографија
засвештосеснима,штобитребалодаимапатину,душу,
дерт,драмуикатарзу.Теутврђенекуће,ународуназване
кулама,сачувалесусеупонекомбосанскомселу,уСтаром
Влаху,ПлавуиГусињу.ЧувенесукулеАлексеНенадовића
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уВаљевуивождаКарађорђауТополи.Међуманастирским
зидинама, јошсемогупронаћидревниобјектиукојимаи
даљеодседајуходочаснициипутницикаоупрошлимвеко
вима.УУранополисуинаСветојГори,усамљениилиме
ђубедемима, јошстражарепиргови,намењениосматрању
иодбраниодгусараиАгарјана.Уњимасусеосамљивали
монаси,тихујућиумолитви.

ДраганБартула,попутнародногнеимара–Осаћанинаили
Црнотравца,својекуће,кулеиимагинарнаконачиштагради
начврстојстени,наосојнојстрани,склоњенасаветромети
не,даљеодраскршћаидрумова.Имајувисоке,монументал
некаменетемељеизатворенаприземљасаскромнимвра
тима,доксупрозорисакапцимаивисокидоксатизавучени
скороподсамкров.Кровјеувексигуран,увезан,склопљен
начетириводе,садубокомстрехом,покривенцрвеномће
рамидом,мрким клисом,шиндромилицрномплочом.Из
његаизлазиширок,нахерендимњаксапраменомдима,ако
имаживедуше.Напрвипогледконструкцијинедостајуса
мозадњаврата,јервременасуувекнемирна,алисликарих
нијезаборавио,онасусамоскровита,назачељу.Маховине
илишајевидајудоњим зонама здањапатинуи сиво зеле
ниакценат,докспратбљештинасунцу,купасеусветлости
истичесеутисаккаодакућаисијаваизнутра.Монотони
јуравнихбелинаразбијаритамасиметричнихдвокрилних
прозора,сакапцимаотворенимупоље,минијатурнимокни
маипречкомнасредини.Аондасепојављујенештошто
излазиизобичногликовногнаратива,атосузаписи–речи
исписанеперомимастилом,такозванимписанимсловима,
старинскимрукописомискошенимудеснустрану.Знатиже
љанасводидаљеиубрзоувиђамодаауторнијеисписивао
текстовепопутзлатовеза,већсупреднамаоригинали, за
правоаплициранаархивскаграђа,уклопљенаукомпозици
онушемуслике.Речисепреображавајуумит,апрекоњих
иду елипсе, спирале, геометријски склопови, испрскани
траговибоја,којиисликараигледаоцавраћајуустварност,
наизукрштанеживотнепутеве,штоусмирајданаопетводе
каконачиштима.

МаринаЛукићЦветић,историчаруметности

ТЕСЛАУСАВРЕМЕНОМБЕОГРАДУ

Светскеметрополе,егзотичнеземље,хиљадепређенихки
лометараимрежамеридијанапреточилесусе,токомпет
наест година фотографске опсесије Оливере Јанковић, у
истинскобогатствозабележеногматеријала.Згуснут,готово
непрегледаннаратив сложио се умозаик  секвенци, дета
ља,импресија,свегаштојевиђено,икрозмагијуобјектива
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тежидаштодужетраје.Аондасетообиљеизабраног,са
мим величанственим чином фотографисања, овековечило
у сликовни запис.Икакосечовекувекпослесвегавраћа
кући,откривајућисвакипутњенуновулепоту,такосеОли
вераЈанковићокренуласвомБеоградуизапиталадајеко
јимслучајемонапутникнамерник,штабисвезабележилау
једномдану,одјутрадоситнихсати?

У години великог јубилеја поводом160 година одрођења
НиколеТеслеиманифестације„Теслинидани”,ауторка је
посетилаифотографисаламестакојајевеликинаучникви
деоприликомсвојепосетеБеограду1892.године,илокаци
јекојебимуданасбиленезаобилазне.Пресвега,тујеЕлек
тротехничкифакултетсањеговимспомеником,МузејНико
леТесле,бројнеустановекојеносењеговоимеи,наравно,
изгледиживостБеограданоћу, када се ефектноукрштају
најразличитијасветлаирекламе.

Трагајући за суштином постојања, смислом и бесмислом
многозначности, ауторка је у Београду, виђеном кроз без
бројнеисцрпнихтема,забележилазаправоживотнеистине,
сажељомдаихпровучекроз својфилтероптимизма, чи
стотеиискренељубави,дабисвебилолепше,разиграни
је, ведрије...Озбиљними темељанимприступом,Оливера
Јанковићјенавиделоданаизвукламноговишенегоштоје
биотренутнизаписфотографскимапаратом.Направила је
хронолошкупричу,напрвипогледсвимазнану,кренувши
од патине Савамале, величанственог ушћа, древног Кале
мегдана,тихогКосанчићевогвенца,распеванеКнезМиха
иловедоНародногпозориштаи„Миленијумскогсата”на
Тргурепублике.Аонда,неизоставномБалканскомулицом
идаљепоредХрамаисвихосталихозначитељаБеограда,
доТопчидераиАвалскогторња.Ноћсасвојомтајанствено
шћувраћајеназад,каБитефтеатру,светиљкамаСкадарли
је,силуетамаБеоградскезадруге,хоризонталиБранковоги
симболичнојгеометријскојлепезиновогмоста.Инаравно,
атмосферуБеоградачинељудикојимудајупосебнулепоту,
отвореност,добронамерност,речитостираскош.Класичне
туристичкетуреподударају сенамногимместимаса„Те
слиномрутом”уБеограду.Међутим,путскрећеикаМу
зејунаукеитехнике,факултетима,школама,апресвегака
Теслинимспоменицима.

Сво обиљепуног, заокруженог београдског дана,Оливера
Јанковићовековечилајеииспричаланасвојначин,препо
знајућиправи тренутак, бирајући ефектан спој свакоднев
ног и убрзаног метежа са духовним спокојем ноћи, која
пружаизборизмеђуснаилипулсирањабучногживотамла
дости.Хетерогеност Београда у свим сегментима трајања
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испуњеногживота,санагласкомналичностиНиколеТесле,
ауторкајепредставилакаосвојеврснудобродошлицусвима
којисууњемуилитекдолазе.

МаринаЛукићЦветић,историчаруметности

ПОРТРЕТИ

Портретикојесунасликалетринашеврснеуметнице:Дан
каПетровска,СтанкаТодоровићиМирославаКарајанковић
говоре нам о карактеристичним и посебним естетикама и
поетикама њиховог ликовног стварања – различитoг сен
зибилитетаитемперамента,али једнакестваралачкеснаге
и узвишености крајњегпроизвода.Ови својеврсни „пејза
жи” ликова егзистирају у симболичном простору, просто
русећања,запитаности,ишчекивања,мистичности,каткад
пулсирајућематерије, акаткадконтемплативне,ураспону
од монохромне палете, преко тонског сликања до топлог
колорита.

ПоетичнефигуреДанкеПетровске одвлаченас ка другим
световима,испреплетанимвременскимисликарскимпери
одима,утичућинатајначининапроширењеиконолошког
значењадатогуметничкогдела.Такопортрет,крозсимбо
ликуликовности(облика,форме,композиције),можедасе
посматрапопутпроводникадофантастичнихпределаале
горијскихсцена,алиикаоместосусретавизантијског,ре
несансног и савременог ликовногмодела.КодСтанкеТо
доровић,портретиизражајнетекстуребезвеликихдетаља
утискујусеуочиједнакокаоиусамоплатно.Одразсуекс
пресијекојаизбијаизсваке„браздеживота”земљанебоје,
симболизујућибаштуземљу,роднугруду,бремепрошло
стииснагуопстанка.Икаоупроцесуимплозије,материјаи
енергијасесабијајууаморфнаобличјаизкојихизрањапор
третпоносногихраброгчовека,односножене.Насвојим
аутопортретимаипортретима,МирославаКарајанковићза
ступаинтимистичкипогледнасветупрефињеномдијалогу
садатимфигурама.Преиспитујењиховунутрашњииспољ
нипростор,пратећипромене,токвременаибележећими
слииосећањакрозвалерскуобрадуволуменаифинуигру
светлаисенкеналицима,узблагеакцентебоје.Фигуресу
загледане,мождаумладостиливремекоједолази,анапла
вомаутопортрету,уметницасеидиректносуочава,односно
обраћасебикаоусвојеврсномогледалудуше.

ОваизложбареализованајеуоквируДанаевропскебашти
не,чијајетемаза2016.годинукултурнонаслеђеилокалне
заједнице,те јетакокрозпортрететриеминентнесликар
кеуГалеријиЗаводаистакнутаидејаоважностиочувања
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изаступањавредностиипотенцијалакултурногнаслеђау
нашемдруштву–какозаодрживиразвојзаједнице,такои
заквалитетживотапојединца.

МрДраганаМартиновић

NEWAGE

ЉубинкаАдамовићАксентијевић, млада уметница суоче
на са поремећеним вредностима своје генерације, на сво
јимсликамапреносијаснувизијуженскогпитања.Са„оп
станком”и„голомегзистенцијом”девојакањенегенерације
среће се свакодневно,што се нама представља као нешто
савременоисасвимнормално.Женабезженствености,пре
плашена,агресивнаиразголићена,сервиранаса„онимили
овимприлогом”, нуди се јавно и презентује као успешна,
способна,остварена.Стога,платнауметницепотврдасуи
критика данашње ишчашене стварности дате кроз своје
врсниуличнинаратив,исказанреским,жустрим,урбаним
експресионизмом.

Рашчупанепанкпринцезе,изгужванебалерине,плесачице
избурлеске,дугокосеизблајханедевојкеизБлока,старлете
ријалитија,свеонеиндивидуеизгубљенеувременуипро
стору, суочене са репрезентацијом у садашњем моменту,
показујузубепопутухваћенезвери.Свеонеперсоне,које
непрестанопозирајупресвегасебикроз„селфије”,забацу
јућикосу,истичућисензуалностнадуванихусана,обнаже
них,предимензиониранихгрудиипластичних,зашиљених
ноктијукаоизАпокалипсе,нудеседругима„наизволте”.
Деосупостмедијскекултурекоја„захтева”њиховуизложе
ност,шторезултирарасточеношћуидентитета,којисејош
јединоиспољавакрозњиховепокушаједаделујуважно,си
гурно,успешно.Тасуштинскадисперзивностувлачииху
лавиринтогледала,постајућитакомодернимАлисамакоје
сусенашлепредсавременимМачком,менаџеромилипро
дуцентом, у преводу макроом. На њихово питање: „Куда
води овај пут?”, које је заправо питање савременеженске
субјективности,онодговараистомнедвосмисленомречени
цом: „Зависиодонога гдежелишда стигнеш”.Тимотво
реним дијалогом, ауторка рашчлањујемитове алтернатив
несубкултуреиапсолутностојиизасвакогпотезакоји је
повукла гарантујући га предимензиониранимпотписом са
препознатљивимАукругу,каосимболоманархије.Уоста
лом,њенаутопортретнашаосемеђусвимтимженскимли
ковимасвакодневицеуконтекступостмодернебунтовнице.

Гротескноеротизованефигуреобликованесујасномконту
ромстрипа,прочишћенимефектимапопартаисавременог
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плаката,инаравноутиснутомкатарзомнезаобилазногври
сканеопанка.Јунакињесепоистовећујусароклегендамаи
тинејџзвездама,остајућибезкоренакрозегзистенционал
нупољуљаностифракталностсубјекта.Икадасесуочеса
месасобомусвојачетиризида,скрханенадивану,челом
ударајууогледалокршећигаупарампарчад.Остајуефекти
лажног гламура, вештачког светла неког ријалитишоуа, а
бритки потези као да исијавају, прште из позадине слике,
наглашавајући драму ужасне свакодневице и остављају
ћизабрињавајућупорукудаћесеистапредставанекојод
девојака,нажалост,поновити.

ЉубинкаАдамовићАксентијевићприпадавременукоје је
насликалаинеманамерудастварностулепшаваилидасе
оправдава.Напротив,свуњенутрагичност,насиље,прљав
штину, заблуде, лаж,фарсу, она критичкиизврћеиизвла
чинапоље,подвлачећидабисвеовомоглодасенађеида
сеналазиназиду,мостуилиухаустору.Равнодушнипред
овим сликама сигурно неможемо остати.Женско питање
постојиинетребаскретатипогледкаодаганема.

МаринаЛукићЦветић,историчаруметности,
идрЛидијаЦветић

ПОХВАЛААНОНИМУСИМАIII

Обичансвет–народ,каодасеишуњаоизсвојихмусавих
свакодневица,окупиоунизубезименихпортретаичовеко
ликихстворења,идошаодаправибуку–ту,назидовима
галерије.Интелигентнаемпатијаомогућилајеуметникуда
располажевеликимбројемпојединихпсихолошкихиемо
тивнихсадржаја.Јединственукарактеризацијуликова,Ан
тоновићпостижеикрозенергијуистилскуособеностсамог
цртежа,дајућиимнекакавпосебанликовниДНК.Уметник
као да је проникао у природу материје тог јадног живог
створакоји сенегдецери, грчиисавија,негдесамостоји
као какав амблем површан и туп.Антоновић критички, у
духуекспресионизма,истичеуправотепојединостинасво
јиманонимниммоделима,стварајућибруталнореалистич
не,понегденеподношљивотескобнепредставељудскене
савршености.У„РомануоЛондону”,МилошЦрњанскије
написао:„Не,непостојиникаквазаједницаљуди.Причаје
то.Постојисамосамоћачовека.Анонимностјесавремени
табу.Садругестранемедаљејеусамљеност.”

Живимоукултурипознатих–остваритивидљивостиби
типознатштовећембројуљуди,постаојеимперативуспе
шности појединца. Легитимисано је занимање „позната
личност”закојеједовољнасамо„медијскапокривеност”,
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неиреалнопокриће.Дигитализацијајезикаподржававоа
јерскуприродучовека,алиистовременоињеговуисконску
приврженостколективу.Умрежавањепојединацапокључу
заједничкихинтересаициљевајеопштеместо.Умрежава
њерадиумрежавањаизраз јепотребе јединкедабудедео
целине, да уплови у тело дигиталног универзума који му
дајеосећајсигурности,припадања,упијаитрансформише
његове слабости,мане и недаће.Сама анонимност поста
ла је неодржива у систему у коме је дељењеприватности
сазаједницомизразпотребезаемотивномипсихолошком
супституцијомиједнасасвимнормална,пожељнаствар.

МомаАнтоновићсвојеанонимусенијегледаонафејсбуку,
оних јесусретао,доживљаваоииспитиваонаразнимме
стима–ушетњиКнезМихаиловом,наБајлонијевојпија
ци,удомуздравља,парку,редуупошти...Свакомтомма
ломанонимномживотукојинаспотресасвојомбаналном
иистинитомдраматургијом,онјепосветиомногопажњеи
указаопунопоштовање.Похвалаанонимусудодељенајеза
постојање,подношење,запролазност,опстанак,заучешће
наовомскупу.

КсенијаМаринковић,историчаруметности

АМБИЈЕНТИ

Сликарски „Амбијенти” Иване Мартић први пут су пред
очимаљубитељаслика.Насталисуутишинињеногства
ралачкогзаноса,изнедренинекаоциљ,већкаопоследица
дубокогестетскогпоимањасветакојиобликујеамбијенти
осмишља лепши и хуманији простор наше свакодневице.
Тежњазабољимииграформамакојеподсећајунапредмете
оконасродилајеовелепесликеукојима„станује”уређени
законхармоније.Облиципретворениуемоцијерађајуслике
ИванеМартић. То није експлозија боја, већ контролисана
емоција, онаштобудиузвишениосећај лепогкојичовека
чинибољим,срећнијимисмисленијим.

Колористичковредновањеделаовесликаркеможесепод
вестиподдекоративно,ведро,софистицираноидопадљиво,
алинијеза„општуупотребу”,каониулепшануилисурову
реалност.Свејеуовимтворевинамапрефињено,одмерено
иестетскипрочишћено,билодајеречослициилиправим
малимстилизованимкомпозицијамакојесусложенеуна
кит.Уствари,сликеинакитједнасуприча,заједноегзисти
рајууистимпринципимабоја,формеиасоцијативнихобли
ка,алипостојеиодвојено.Њиховајенамена(исликаркина
намера)данасодведуунекибољи,уређенији,савршенији
светгдесујаснодефинисанизакониредаилепог.
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Овде троугао, квадрат и круг нису само геометријске ап
стракцијевећподсећањадасу тоосновесвегашто јеоко
нас.Уовимделиматосузадатимотивиококојихсеплете
апстрактнапричакојатражиодпосматрачадаједоврши,да
спојипонуђеносавластитимискуствомизатворикруг.Сли
кеИванеМартићнетрпеоквире,већтежекадаљиниибес
коначности,дапређусвојезадатедимензијеираспрострусе
коликојепосматрачумогућедаихсагледа.Некомеостану
уоку,некомепреплаведушу,анекомсеувукуумисли.То
јестесуштинапоимањалепотеовихдела.

ЕминаЋирић,историчаруметности


