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ЖИ ВЕ ТИ (ЗА) УМЕТ НОСТ
(Љи ља на Ма ле тин Вој во дић: Skrik, Арт Принт Ме диа, Но ви Сад, 2020)

Спи са те љи ца Љи ља на Ма ле тин Вој во дић сво ју фа сци на ци ју скан ди нав ским зе-
мља ма ре дов но от кри ва чи та о цу. На сло ви ње них жан ров ски ра зно вр сних књи га – Они 
ко ји је ду си ро во ме со, Исланд ски бе де кер – Па туљ ци и Хи пер бо ре ја, Но стал ги ја за Се ве
ром – сли ка Швед ске у срп ској кул ту ри, Нор ве шка од Бјерн со на до Кна ус го ра, Нор ве шка 
при ча и Фин ска, зе мља Ка ле ва ле, је зе ра и са у на – то не дво сми сле но по ка зу ју. Нај но ви-
ји ро ман, на зван Skrik, по не мач ком на зи ву чу ве не сли ке Едвар да Мун ка, на ста вља 
ис пи ти ва ње скан ди нав ских ре ги ја и гра до ва, али и оно га што ау тор ку та ко ђе за о ку пља 
– кон цеп ту ал не умет но сти и ње них про та го нист ки ња. 

По ла зе ћи од ци та та Мар ле не Ди ме да ако је сли кар ство жен ско и ако је лу ди ло жен
ска бо лест, он да су све сли кар ке лу де а сви сли ка ри же не, Љи ља на Ма ле тин Вој во дић 
до во ди у не по сред ну ве зу жен ски пол/род са умет но шћу, исто вре ме но по сма тра ју ћи 
при ват ни жи вот и ка ри је ру сво је глав не ју на ки ње, Јул. Иде ја да је и сâм жи вот умет-
ни ка ви ђен као про је кат јед на је од по е тич ких кон стан ти кон цеп ту ал не и нео а ван-
гард не умет но сти ко је ау тор ка (баш као и ње на ју на ки ња) из у ча ва и те ма ти зу је низ 
го ди на. Из тог раз ло га ће се у Skri ku на ћи де ло ви би о гра фи ја Треј си Емин, Син ди Шер-
ман, Со фи Кал, Ши рин Не шат, Јо ко Оно, али и Едвар да Мун ка, Ер лан да Луа и Кар ла 
Увеа Кна ус го ра, чи ја је Мо ја бор ба, ка ко га Јул ви ди, ро ман о умет ни ку ко ји се опи ре да 
бу де гра ђа нин. С јед не стра не, Skrik по се ду је не ке од осо би на есе ји стич ко-до ку мен та-
ри стич ког шти ва, бли ског фор ми пу то пи са, али је, са дру ге, ипак реч о ро ма ну, јер је у 
ње му при су тан ве ли ки број ли ко ва, ло ка ци ја, епи зо да, на ра тив них екс тен зи ја и дру гих 
осо би на свој стве них овом жан ру. У ужем сми слу, с об зи ром на сло же не укр шта је на 
ре ла ци ји Нор ве шка – Ср би ја, умет ни ци – (ма ло)гра ђа ни, до ку мен тар но (чи ње нич но, 
про вер љи во, ствар но) – из ми шље но, мо гли би смо о Skri ku го во ри ти као о ро ма ну 
раз ли ка. 

  Skrik има пр сте на сту ком по зи ци ју. Јул Ма лић је за пра во про дукт спи са тељ ских 
на по ра Ми ло ша Ре љи на, не на да но на гра ђе ног пи сца, ко ји се бе до жи вља ва као аут-
сај де ра. Ин спи ри сан по зи вом да бо ра ви у Нор ве шкој, а по по руџ би ни, Ре љин „ра ђа“ 
Јул, сме шта ју ћи је упра во та мо где би он тре ба ло да се на ђе. Док он на кра ју сво је, 
оквир не, сто ри је бе жи из про сто ра ко ји га, под на ле ти ма се ћа ња и пре жи вље них 
тра у ма, гу ши, до тле се у цен трал ној при чи Јул хва та уко штац са про сто ром у ко јем се 
за ти че, са ста нов ни ци ма умет нич ке ре зи ден ци је, ко ја то и ни је у пра вом сми слу ре чи, 
од но сно, са љу ди ма ко је ће све до кра ја при че до жи вља ва ти као стран це, ко нач но, са 
сво јом уса мље но шћу, ме на ма у рас по ло же њу и тре ну ци ма ин спи ра ци је. У исти мах, 
обо је ис пи су ју стра ни це ро ма на, те се на тај на чин флук ту а ци ја умет нич ког чи на, ње гов 
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трај ни час на ко јем нео а ван гар ди сти ин си сти ра ју, од ви ја пред очи ма чи та ла ца. На 
из ве стан на чин, мо гли би смо о Skri ku го во ри ти као о по е тич ком ро ма ну, али и као о 
ин тер ме ди јал ном про јек ту. Сто га ње го ва ре цеп ци ја зах те ва умет нич ки, па у из ве сној 
ме ри и те о риј ски и књи жев но и сто риј ски ком пе тент ног чи та о ца, ко ји, на о ру жан пред-
зна њем, али и умет нич ким сен зи би ли те том, са ро ма ном ко ре спон ди ра на ис тој ра зи ни 
и на ње го ву ком плек сност од го ва ра ви со ком оце ном.

За пре та на из ме ђу же ље да бо ра ви у Нор ве шкој и да на пи ше књи гу о нај по зна ти јим 
свет ским ви зу ел ним и кон цеп ту ал ним умет ни ца ма, и си ту а ци је у ко јој се на ла зи (не-
а де кват ни усло ви за рад, рав но ду шне и по ма ло не у ви ђав не ко ле ге, не ин спи ра тив на 
нор ве шка при ро да у ме ста шцу Ол вик), Јул на сто ји да сво ју по зи ци ју по пра ви та ко што 
ће по ми ри ти ви ше гла сје и про тив реч но сти у свом ка рак те ру, на ћи ба ланс из ме ђу 
нор ми ко је је усво ји ла од ро ди те ља и по тре бе да жи ви ми мо пра ви ла, отрг ну ти се од 
кли шеа, а бу ру на емо тив ном пла ну пре то чи ти у кре а тив ну енер ги ју. Ње на спо зна ја 
ствар но сти као и по тре ба за тран сфор ма ци јом се бе и сво је умет нич ке прак се ре зул-
ти ра ће гин збер гов ским ур ли ком, док ће рад ња те ћи у прав цу уну тра шње кон со ли да-
ци је, пре по зна ва ња, спо зна је. На фор мал ном пла ну, уну тар ња пре ви ра ња огле да ју се 
у крат ким ре че ни ца ма и па су си ма, у бр зом пре ла ску с јед не те ме на дру гу, у сме ни 
уну тра шњег мо но ло га и пер со нал не при по ве дач ке си ту а ци је, ко је ау тор ка ве што 
ко ри сти да до ча ра дра му јед ног би ћа.

По ве ро ва ла је да мо же жи ве ти за умет ност као што су дру ги ве ро ва ли у Бо га. 
По че ла је да пи ше иа ко то ни ко од ње ни је оче ки вао, ма да то ни ком ни је би ло по треб но.
Ни ко ни је тра жио ње не ре чи ни ти је ико же лео ње ну искре ност.
Пи са ла је да би се са чу ва ла.
Да не би мо ра ла да раз го ва ра. 
Да не би мо ра ла да об ја шња ва. 
Да се не би осе ћа ла кри вом. 
Нај пре у ла твиј ској Ку ћи пи са ца, по том у пор ту гал ској ха ци јен ди, ка та лон ском се лу, 

у фин ској про вин ци ји, на до мак гра ни це са Ру си јом и у не ка да шњој фа бри ци сар ди на, у 
Нор ве шкој, у Бер ге ну, на кон ко јег је и сти гла у Хар дан гер фјорд и Ку ћу умет ни ка у Ол ви ку.

Док Ми лош, ис пи су ју ћи ро ман о Јул, отва ра про стор за сво ју бол ну са мо спо зна ју, 
Јул се у исти мах на сто ји иден ти фи ко ва ти или по ре ди ти са сво јим ју на ки ња ма и умет-
ни ца ма ко је упо зна је (Ла ра Брон фман). Фа сци на ци ја уло гом же не у про це су бри са ња 
гра ни це из ме ђу умет но сти и жи во та, па и оства ри ва њем иде је умет но сти као жи вот-
ног кон цеп та, пу тем пер фор ман са, ин ста ла ци ја, readyma de-а и дру гих об ли ка нео а ван-
гард них умет нич ких прак си, упра во оних ко је М. Са бол чи од ре ђу је као „нео а ван гар-
да ти па крик“, де ли мич но су ре зул тат кри зе иден ти те та са ко јом се Јул су о ча ва. Чи ја 
сам, где при па дам, ко ме во ли, ку да да кре нем – са мо су не ка од пи та ња ко ја она се би 
по ста вља. 

Мо же ли се кри за пре вла да ти умет нич ким ан га жма ном, про ме ном ме ста бо рав ка, 
ре зи ден ци јал ним пу то ва њи ма? Јул то чи ни, нај пре пра те ћи до га ђа је и ли ца ко ја се 
сме њу ју, слу ша ју ћи ту ђа раз ми шља ња, кон цеп те, иде је, те на тај на чин фор ми ра сво ју 
сли ку о раз ли ка ма из ме ђу пред став ни ка раз ли чи тих на ци ја и кул ту ра. Дру го се, та ко, 



280

до и ма као ко лаж са чи њен од ски ца ста нов ни ка нор ве шке про вин ци је, умет ни ка из 
Хо лан ди је, Аме ри ке, али и оних о ко ји ма Јул пи ше. Ка ко при ча од ми че, та ко ју на ки ња, 
да ле ко од гра да у ко јем се ро ди ла и про ве ла де тињ ство и мла дост, а ко ји ожи вља ва 
у ми сли ма за у ста вља ју ћи на тај на чин рад њу ро ма на и вра ћа ју ћи се у не ис тра же не 
де ло ве соп стве ног би ћа, схва та да се је ди но пу тем оса мљи ва ња, ко је јој те шко па да 
– тим пре што јој је у ре зи ден ци ји у ко јој бо ра ви де ли мич но је сте на мет ну то услед 
дис тан це ко ју ус по ста вља ју дру ги „ста нов ни ци“ и го сти – мо же за гле да ти у вла сти тост. 
То јест, мо же се пре пу сти ти се ци ра њу ду ше ко је за њу по ста је, по соп стве ном при зна-
њу, им пе ра тив.

Ни је пр ви пут да Љи ља на Ма ле тин Вој во дић пи ше о умет ни ци ма ко ји се оти ску ју 
у да ле ке зе мље, тра же ћи у њи ма ин спи ра ци ју за свој рад. Је сте, ме ђу тим, ра ди кал на 
про ме на на гла ска ко ју чи ни у Skri ku – ви ше ни је у пр вом пла ну при ча о (де)кон струк-
ци ји сли ка и пред ра су да, већ по тре ба да се ожи ви суп тил ни умет нич ки сен зи би ли тет. 
Skrik је умет нич ка по бу на же на ко је, као у кон цеп ту ал ном ра ду М. Ман ди ћа Ка ја: Ја сам 
ти је он или у збир ци про зних тек сто ва Ју ди те Шал го Да ли по сто ји жи вот, но се ви-
ше стру ке иден ти те те, же на ко је уни вер зал ну жен скост, као би о ло шку и дру штве ну 
да тост, те ма ти зу ју и про бле ма ти зу ју на не сва ки да шњи на чин, ко је сво јим ак ци ја ма, 
пер фор ман си ма, но ма ди змом, сво јим ви ђе њем ствар но сти и при бли жа ва њем њој 
пу тем умет нич ке прак се, на сто је да по ша љу сво је кри ко ве са раз ли чи тих стра на све-
та. Без ра ди кал не фе ми ни за ци је, али са им пли цит ном по ру ком о (не)мо ћи да се кре-
а тив ном енер ги јом же на ме ња ју дру штво, си стем, пред ра су де, Skrik се чи та о цу до и ма 
као ком плек сни и ин спи ра тив ни умет нич ки крик Љи ља не Ма ле тин Вој во дић.


