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ПРВИ СНЕГ У АТЕЉЕУ
Уметник без идеја је као просјак.
Ирвинг Стоун, Агонија и екстаза

Од ра ног ју тра елек трон ски ме ди ји оба ве шта ва ли су да се то ком да на, нај ка сни је 
до пр вих ве чер њих са ти, оче ку је пр ви снег. Ни ма ло на и ван, ни крат ко тра јан, су де ћи 
по апо ка лип тич ним при зо ри ма из не ко ли ко европ ских др жа ва. Јед ни ма раз би бри га 
(де ца), дру ги ма ми ран сан (ра та ри), не ки ма естет ски до жи вљај, ве ћи ни по вод за мо би-
ли за ци ју. Упо зо ра ва мо во за че ко ји кре ћу на пут да је оба ве зна зим ска опре ма! Ша ло ви, 
зим ске ка пе, ру ка ви це. Еки пе за раш чи шћа ва ње пу те ва де жу ра ју дуж ма ги страл них 
пра ва ца. Обез бе ђе на је до вољ на ко ли чи на со ли. Ко му ни ка ци је мо ра ју би ти про ход-
не, као сло ган, по на вља ли су спи ке ри.

Као да гра ђа ни жи ве у ла тент ном стра ху од уса мље но сти! Ни ко не мо же да им до-
ђе, ни ку да не мо гу да оду. Са мо им оста је нер во зно зу ја ње кроз спра то ве и ули чи це 
Ва ви ло на.

Ни шта чуд но, и вре ме му је, по ло ви на је де цем бра, ко мен та ри са ла је Оли ве ра. 
Чуд но је што га и до са да ни је би ло. У вре ме ње ног де тињ ства и пр ве мла до сти снег 
је умео да по кри је град ске стра не већ у но вем бру. Иако је за но вем бар обич но ве зи-
ва ла го то во не про вид ну си ву ки шну за ве су, бла то, при гу ше но улич но све тло и људ-
ске сен ке у цр ним ман ти ли ма. Јед ном реч ју, де пре си ју. А по не кад би, при се ћа ла се, 
бе ли по кри вач трг нуо из по друм ског и та ван ског дре ме жа ре кви зи те пред ви ђе не за 
бе ле за ба ве усред ми хољ ског ле та, још у ок то бру. Њу де фи ни тив но, на осно ву све га 
што се зби ва по след њих де це ни ја, ни ко не мо же да убе ди ка ко се кли ма не ме ња.

Не кад би ло, сад се спо ми ње. Да ни је би ло си ја сет ро ди тељ ских при ча о ве ли ким 
сне го ви ма њи хо вог де тињ ства, да ни су и Оља и он пам ти ли по не ку зи му ште дру 
сне гом, не би сад кроз ње ну свест ве ја ла пи та ња, ме ња ли се или не ме ња кли ма, ако 
се ме ња да ли је реч о ра ди кал ни јој и кон ти ну и ра ној про ме ни (та да се за и ста ме ња), 
или се ра ди о ефе мер ним и уоби ча је ним од сту па њи ма ка рак те ри стич ним за сва го-
ди шња до ба, Оли ве ри ном му дро ва њу о вре мен ским при ли ка ма при кљу чио се и 
њен муж, док је по плат ну по вла чио пр ве по те зе ком по зи ци је Оли ве ра у ку па ти лу.

Нај зад је при сту пио оте ло тво ре њу за ми сли о жен ској фи гу ри ко ја сто ји у ка ди и 
ту ши ра се, оде ве на у зим ску бун ду, де бе лу сук њу и ду бо ке ко жне чи зме. Ко ли ко ју че 
би ло је за ми шље но да на фи гу ру, ло гич но, ли је во да. Али це ло днев ни ус пла хи ре ни, 
па нич ни (не глу мље ни) гла со ви спи ке ра, охра бри ли су га да до дат но оне о би чи го то-
во пе ти ну плат на ве ли чи не 130 х 70 cm за ме њу ју ћи пла ви ча сту во де ну ле пе зу, па ху-
ља ма. Из туш др шке ко ју фи гу ра др жи у ру ци ве ја ће, да кле, ни шта дру го до снег. У 
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маг но ве њу, док је чет ки цом из вла чио кон ту ре ла ва боа, ко зме тич ких пре па ра та и 
огле да ла, од лу чио је да ин ди ви ду а ли зу је део па ху ља из ту ша. Ако га се ћа ње не ва ра, 
во да пре тво ре на у сне жне кри ста ле не по на вља ге о ме триј ске об ли ке. Ме ђу ми ли-
јар да ма (?) па ху ља не мо гу се на ћи две исте, ка жу ен ци кло пе ди је. Стр пљи во ће ак-
цен то ва ти нај ма ње њих сто ти нак у ен те ри јер ној ве ја ви ци. За што се не би и умет ник 
као и при ро да ма што ви то по и грао са вар љи вим об ли ци ма сне жних кри ста ла? По пут 
гра ве ра Ди ре ро вог ка ли бра ми ну ци о зно се раз и грао сли ка ју ћи ге о ме триј ске об ли-
ке ко ји суп тил но пре ла зе у за мр ше не све то ве фло ре, ин се ка та, свет оке ан ских ду би-
на и де ло ве коп не ног жи во тињ ског цар ства, у свет ко ји се та ло жи на Оли ве ри ну гла-
ву, на ра ме на, и ни же пре ко чи за ма на дно плит ке ка де.

На час је стао са сли ка њем за гле дав ши се у спра то ве књи га на по ли ца ма. Из ку хи-
ње је и да ље до пи рао Ољин мо но лог на те му кли мат ских про ме на. Не, не сме да 
шкр та ри ни у ве шти ни, ни у стр пље њу! Ши ро ки по те зи би ће за ме ње ни тех ни ка ма 
ко је при па да ју сли кар ству ми ни ја ту ре. У ли ков но ре ле вант ној це ли ни спо ји ће се ге-
о ме триј ски уре ђен свет с јед не, и асо ци ја тив ни свет са чи њен од ре ал них фи гу рал-
них пред ло жа ка. Ви де ће се па ху љи ца: гла ва ди во ко зе, па ху љи ца са нер ва ту ром хра-
сто вог ли ста, два-три кри ста ла не ко ме ће ли чи ти на дел фи на, не ко ме на со ли тер у 
глу во до ба но ћи, не ко ме на је дре њак. Не ко ће ви де ти сло ва. Спа да ју ли сло ва у фи-
гу ра ци ју? За што да не! И сло ва се мо гу под ве сти под фи гу ра ци ју, за кљу чио је сли кар. 
Као ак це нат на бун ди, на сли ка ће брош па ху љу и у њој па ху љи но де те.

По но во се од ма као од плат на.
Има ли сми сла, да не бу де пре тен ци о зно, мо жда по ма ло ис фор си ра но, нео бич ној 

ли ков ној при чи (уме сто оче ки ва не буј не жен ске пу ти, у ку па ти лу је до гр ла за коп ча-
на же на, уме сто то пле во де из ту ша си па чу дан снег) да ти але го рич но-сим бо лич ку 
ди мен зи ју, уко ли ко ком по зи ци ји при кљу чи не што де бљег гу ште ра ве ли чи не око два 
пе дља ко ји се уви ја у роп цу под Оли ве ри ном чи змом? Уве рен је да ће иоле обра зо-
ва ни по сма трач ла ко от кљу ча ти але го ри ју ус по ста вља ју ћи ре ла ци је пре ма ко ји ма 
би туш и чуд но ва ти снег пред ста вља ли ко пље, гу штер у ка ди ажда ју, жен ска фи гу ра 
у бун ди Све тог Ђор ђа. Дру гим ре чи ма, Све ти Ђор ђе у об ли ку Оли ве ре слу же ћи се 
са бла сним сно пом па ху љи ца и чи змом, по бе ђу је зло. Мо жда кри ти ча ри, са њи ма се 
ни кад не зна, це лу ком по зи ци ју свр ста ју у пре мо де ло ва ну жа нр сце ну из ка но на 
исто риј ско-ре ли ги о зног сли кар ства. Оре ол око Ољи не гла ве је су ви шан. Сноп па ху-
љи ца из ту ша фо ку си ран на ње ну ко су већ фор ми ра не ку вр сту сло бод ни је схва ће-
ног оре о ла. Ка ко би би ло да злат ном бо јом окру ни гла ву гу ште ра у роп цу? На сме јао 
се. О то ме не же ли да раз ми шља! То би би ло оне о би ча ва ње ко је збу њу је. Он сли ком, 
пр вом у за ми шље ном ци клу су, и по ред све га, же ли да бу де ло ги чан, од но сно, у до-
вољ ној ме ри кла си чан.

По што је у гор њем де лу плат на ак цен то вао ша ку око туш др шке, при бли жно је 
од ре дио по вр ши ну ко ју ће за у зе ти па ху ље, и у до њем де лу из ву као кон ту ре гу ште ра 
при стој не де бљи не, сли кар се за пу тио у ку хи њу. Та мо је за те као Оли ве ру са пе глом у 
ру ци. Су де ћи по ви си ни ис пе гла ног ру бља као да је по сао при во ди ла кра ју. За мо но-
лог ни је био си гу ран. Не обра ћа ју ћи мно го па жње на ње га (...ка ко је са мо де да за ни-
мљи во при по ве дао о сне го ви ма под но Кар па та, ви си не чо ве ка, ма ло је би ло вре ме на 
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да де да ви ше при по ве да, ни је зна ла, као и он, да ће га то про ле ће спу сти ти у цр ни цу, 
има ла сам та да осам, не, мо жда де сет го ди на, са свим до вољ но да у свест са да при зи-
ва де ди ну ку ћу, ње не про сто ри је и ком плет но дво ри ште. Го во ри ли су ми да мо рам 
пре ва зи ћи во ље но дво ри ште и у ње му цве ће, љу ља шку и ста бло кру шке, да мо рам 
пре ва зи ћи фа сци на ци је ја гањ ци ма, бе лим и цр ним сви ња ма, ко кош јим/пач јим/гушч-
јим/ћу ре ћим ја ји ма и пре и по сле Ус кр са, тај лов на кром пи ро ву зла ти цу (јед ном 
при ли ком зла ти ца ма сам на пу ни ла ки ло грам ску те глу; оне су цви ле ле, оне су ме мо-
ли ле за ми лост. У те гли не ма ва зду ха, у том па клу не ма ли шћа ко јим се хра ни мо; ма, 
пу сти ба бу ко ја ти је уту ви ла у гла ву де вој чи це, да смо ми ште то чи не, цви ле ле су, пи-
ју ка ле су, цвр ку та ле и пе ва ле зла ти це док их ни сам ра су ла по ба шти. Шта ми слиш по 
чи јој су се ба шти рас пе ва но раз ми ле ле те ле пе ште то чи не? По де ди ној и ба би ној? 
Та ман по сла! Она ко ма ла и спрет на про тр ча ла сам из ме ђу во ћа ка и за час се на шла у 
су сед ној ба шти. Њој сам ис по ру чи ла ле пе, слат ке, љу ба зне (не ује да ју) зла ти це, то ли-
ко на лик бу ба ма ра ма ко је су ми ис пу ња ва ле же ље. Лу ка ви ца сам ја, па мет но ба би но 
де те, иако ми ба ка ни кад ни је са ве то ва ла да су сед ној ба шти по кла њам свој улов), ра-
дост ка да са де дом чи стим шта лу, све то... и још мно го то га из се о ске па сто ра ле ва ља 
да пре ва зи ђем и одем на ви со ке шко ле у гра ду, та мо да на ђем за по сле ње и ме сто у 
дру штву. Тре ба да стре мим ви си на ма из ко јих се и лет ња пра ши на до ко ле на и је се ње 
бла то, це ло има ње, пре тва ра ју у не ра зу мљи ве, ап стракт не ша ре. Те ви си не бри шу 
ме ђе из ме ђу злат них по ља и ли ва да, из ме ђу сил них ви но гра да и воћ ња ка. Та да кром-
пи ро ва зла ти ца, бу ба ма ре, круп ни је се о ско бла го и жи ви на, по ста ју не ви дљи ва, 
фан том ска би ћа. Та кви су то љу ди би ли, де да и ње гов при ја тељ Карл Гу став Јунг са 
при чом о одва ја њу од мај ке зе мље у про це су ин ди ви ду а ци је ка да у лич но сти не сми-
ље ном же сти ном бе сни рат из ме ђу прин ци па за до вољ ства у то плој ро ди тељ ској 
оп ни и прин ци па ре ал но сти. Та ква је би ла и ба ба, ма да у то вре ме за ду же на са мо 
за пр ве лек ци је из лич не хи ги је не и ку ли нар ства. По слу ша ла сам их на пу ту ин ди ви-
ду а ци је. И са да до пе глам и че кам пр ви снег ја ле тим, ви со ко над тлом ле тим...), из ва-
дио је из фри жи де ра фла шу ви на, си пао њен са др жај и ло нац и до дао му ше ћер. 
Пред пр ви снег и пред пр вом за по че том сли ком у пла ни ра ном ци клу су, за до бру 
цир ку ла ци ју у де цем бар ској но ћи, ни шта бо ље од ку ва ног ви на.

- Чу јеш ли ме?
- На ста вљаш ли пе гла ње? По чи ње филм! Пре ма на ја ва ма филм ских ме те о ро ло га, 

из гле да, до бар филм.
- За вр ша вам. Го то во је са ба бом, са де дом... на ду же вре ме, го то во са Јун гом. Опет 

ми се умр сио гај тан.
- Узми мач! Као до бро! Или као зло?
При шао је про зо ри ма и раз гр нуо за ве се. По гле дом је об у хва тио до бар део гра да. 

У ду ху сли кар ске тер ми но ло ги је, об у хва тио до бар део град ског пеј за жа. Да ле ко ви-
де и ду бо ко про ди ру умет ни ко ве очи.

Ипак, за ни мљи ва је та Оли ве ри на при ча. То пре ва зи ла же ње прин ци па за до вољ-
ства (де тињ ство) прин ци пом ре ал но сти (ви со ки лет) у ко ме се мо ра увек из но ва тра-
га ти за за до вољ ством. При вид но је па ра докс, ако ка же мо да се за до вољ ство нај че шће 
про на ла зи пру жа њем дру ги ма. Пре део ко ји је об у хва тио по гле дом по сто ји због рав-
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но те же из ме ђу пру жа ња и да ва ња за до вољ ства. Уко ли ко се та ин тер ак ци ја у ве ћој 
ме ри на ру ши, Ва ви лон би се оку пао у кр ви и за у век био по кри вен ото пље ним пр-
вим и сле де ћим сне го ви ма. Окре нуо се пре ма шта фе ла ју. Ех, одав но ни ко ме ни је 
пру жио за до вољ ство.

Имао је сли ку у све сти: рас ко шно уго је ни гу штер, као да је не дај Бо же, кућ ни ме-
зи мац, вас пи та но се ту ши ра, са пор ти клом око вра та на лик оре о лу, ни ма ло не ха ју-
ћи што му под ње го вом те жи ном и пло ча ма ле да не ста ју упла ка ни хра ни те љи. Чи тао 
је ту ли ков ну при чу: сил но уз диг ну то, ма је сте тич но вер ти ка ли зо ва но зло у об лич ју, 
не мо же се ре ћи са свим ан ти па тич не флу о ре сцент но- зе ле не звер ке, др жи у ан тро по-
мор фи зо ва ној еле гант ној ша ци туш из ко га ли је хлад на пла ва во да. По сма трач ви ди 
људ ске фи гу ре бо шов ско-број ге лов ских фи зи о но ми ја на дну ка де, ко је при ти сну те 
ажда јом и ле дом ва пе за по моћ. Али, по мо ћи на сли ци, не ма! Нај ма ње је то је дро на 
су прот ном де лу ка де. Оно је очај ни ци ма ви ше под смех, не го на да. Је ди но ако не 
при хва ти мо да је баш тај, уса мље ни по сма трач у га ле ри ји, пра ва и је ди на по моћ, 
Све ти Ђор ђе ко ји ко пљем де мон ти ра лед и са вла ђу је зло.

О, ка квом се то ко пљу ра ди?
О по гле ду.
По глед уса мље ног по сма тра ча и по гле ди мно гих ко ји ће де фи ло ва ти га ле ри јом 

кад из ло жи ци клус сим бо лич но пред ста вља ју ко пље у ру ка ма рат ни ка-све ца. Опет 
сим бо ли ка! По чи ње да га за ма ра. А за што не би не ко од по се ти ла ца из ло жбе про-
кри јум ча рио нож, дле то или ши ло (пра во ко пље је не згод но за но ше ње кроз Ва ви-
лон и не зграп но за угла ђен га ле риј ски про стор) и по ште но из у ба дао ње го вог гу ште-
ра? Хммм... шта би по сле тог чи на усле ди ло? Нај ве ро ват ни је би га бр зо оба ве сти ли 
да је по чи ни лац кри вич ног де ла (тај ње гов Ђор ђе) ухва ћен и да ће му се су ди ти по 
за ко ну. Ка кву, ко ли ку на док на ду ште те тра жи сли кар? Ни ка кву. Баш та ко. Ре као би 
суд ским вла сти ма да по чи ни лац де ла, ње му и ње го вом сли кар ству, мо жда и свет-
ском, ни је при чи нио ни ка кву ште ту. Зах те вао би да се Све ти Ђор ђе од мах пу сти из 
за тво ра. Зар да у за твор ској ме мли, ме ђу акре пи ма и гу ште ри ма (опет он) ча ми све-
тац ко ји се, уз гред бу ди ре че но, ико но пи са но на ла зи на ча сном гр бу нај ве ће др жа ве 
све та! Он је сли кар и за ње га ни шта лак ше не го да ру тин ски по но ви исте мо ти ве на 
но вом плат ну. За тим ће га фо то гра фи са ти и ока чи ти у га ле ри ји ма ло да ље од ори ги-
на ла. На ба ви ће пре гршт пи ка до стре ли ца за мла ђе по се ти о це, но же ве и бан ди ље ра 
за од ра сле, па не ка до ми ле во ље док тра је из ло жба ис ка зу ју оправ да ни гнев га ђа ју-
ћи у на сме ја ног гу ште ра.

За што се, за пи тао се, на ње го вом бу ду ћем плат ну, ре ко смо ни ма ло ан ти па тич на 
звер ка, сме је?

Да ли гу штер отров но зе ле не бо је, као са мо јед но од мно гих ли ков них оте ло тво ре-
ња зла, ужи ва у пат ња ма број ге лов ског све та огре злог у та ко зва ни иди о ти зам се о-
ског на чи на жи во та (те жак рад, пре то ва ре ни тр бу си, пре те ри ва ње у опло ђа ва њу же-
на, јед ном реч ју, па сто ра ла), или се, као де те бе за зле но сме је не све стан да про у зро-
ку је из ме ђу оста лих за ла и фа тал на че ти ри ја ха ча Апо ка лип се: глад, ку гу, рат, смрт, 
ко ји ма ни пре, до ду ше ни да нас мно го вре ме на по сле Број ге ла ни је про на ђен ис ко-
ре њу ју ћи лек. То по го то во ни је, тре ћем и че твр том ја ха чу са ко сом у бес крв ној ша ци.
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Од ма као се од про зо ра.
Ис по ста ви ло се ло гич ним да но вом сли ком, не ком вр стом апо те о зе по ми ре ња 

два прин ци па, за ми шље ни ци клус за поч не трип ти хом. Ка ко би из гле да ла апо те о за? 
Оста ви ће је за са да по стра ни. Ипак, до хва тио је олов ку и бр зим по те зи ма ски ци рао 
жен ску фи гу ру у бун ди пре ко го лог те ла, ка ко ше та по пе шча ној пла жи (ак цен то ва ти 
не ко ли ко де хи дри ра них мор ских зве зда и оба ве зно је дро на ру бу плат на) са ус пра-
вље ним гу ште ром нео бич но ци ви ли зо ва ног из гле да. Око же ни ног вра та из ву као је 
ли ни је ка и ша и сре бр ну ма су пре те ћи на зу бље не огр ли це. За ни мљи во, по ми слио је! 
У ски ци ра ној Апо те о зи до бро са да пре ти оштро зу бом огр ли цом, док се зло ди чи 
про ду хо вље ним из ра зом ли ца и бе за зле ним ча сов ни ком око за о бље ног тр бу ха. Као 
да је и на ње го вој бу ду ћој сли ци пра во по ми ре ње два прин ци па не мо гу ће? Да је 
апо те о за са мо есте ти зо ван при вид. Зло ко је хра ни мо тре ба др жа ти под кон тро лом, 
увек на до хват ру ке и на до мак по гле да, ка же ње го ва апо те о за.

Осе тио је умор од соп стве них сли ка и ми сли. Кад је та ко ва ља при бе ћи опро ба-
ном ле ку, ту ђим сли ка ма и ми сли ма. Сли ке па ра лел не ствар но сти у ли ков ној при чи 
ко ја је тек по че ла да се уз бур ка ва, ни је ло ше због при ма ња и да ва ња за до вољ ства, 
раз ре ди ти ква ли тет ном филм ском при чом.

Оли ве ра је у ате ље уне ла ми рис ку ва ног ви на по су тог ци ме том и ка ран фи ли ћем.
Не при хва та ју ћи се ни чет ке ни олов ке, об ја снио јој је основ не по став ке за ми-

шље ног ци клу са. До па ле су јој се. Пред ло жи ла је да на по је ди ним сли ка ма ње но ли це 
и фи гу ру за ме ним дру гим. Сло жио се. Осим мно штва жи вих мо де ла око њих, при ме-
ни ће и по ступ ке ци тат но сти по се за њем за ли ко ви ма из исто ри је сли кар ства, фил ма, 
све та спор та и ра та. Ту су и на уч ни ци. По љу био је же ну у че ло. Не ка не бри не. У гла ви 
му се на ла зи ма те ри јал за ви ше ме сеч ни рад.

А не где, та мо ду бо ко иза по но ћи, у па у зи фил ма, уме сто ре кла ма екра ном је по чео 
да ве је ста ри до бри снег из ере цр но-бе лих фил мо ва.

Оли ве ра је ско чи ла из фо те ље, при шла про зо ри ма и ши ром их рас кри ли ла. За и ста 
је па дао. Ко ви тлао се око ње ног ли ца и ла га но то нуо у ду бо ки без дан ис под ате љеа.

- Ве је, ипак ве је! До ђи да ви диш.
Али, сли кар је спа вао. За спао је ду бо ко и не по пра вљи во уро њен у от кри ва ње 

дру ге сва ко дне ви це.




