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AZU LE JOS...
Би ло је из гле да по треб но да про ђе че тврт ве ка од пре ми јер ног при ка зи ва ња фил-

ма Ли са бон ска при ча (Wim Wen ders), до оства ре ња мо је же ље да по се тим тај по се бан, 
чу дан и из у зет но ин спи ра ти ван град. Из гле да да је и Вен дер су тре ба ло исто то ли ко 
вре ме на да про ђе, од вре ме на та ме тог под не бља и за вр шет ка фа ши стич ког ре жи ма 
дик та то ра Са ла за ра, до по ме ну тог филм ског оства ре ња – ко је ми је ство ри ло же љу, 
да се пре ко слу ша ња гру пе „Ma dre de us“ до так нем и не ких пра и зво ра фа до му зи ке, 
али ре као бих пр вен стве но ви зу ел них сен за ци ја, ко је Ли са бон пру жа... 

Ту ма ра ју ћи ули ца ма био сам фа сци ни ран ли ков ним из гле дом спле то ва жи ча них 
мре жа трам вај ских ин ста ла ци ја, ко је на спо је ви ма има ју не ка кве тач ке оја ча ња, па 
та ко из гле да ју као не ка улич на са зве жђа, под ним ка ме ним де ко ра ци ја ма по име ну 
cal ca da, а та ко и пик ту рал но шћу ста рих зи до ва, по себ но с ор на мен тал ним бе ло-пла-
вим де ко ра тив ним пло чи ца ма аzulejos – ори јен тал ног ути ца ја XI II до XV ве ка... Упра во 
сам тим кли ше ом с пло чи ца на ста вио иде ју упо тре бе ор на мен та у гра ђе њу сли ке, као 
и до са да где сам ко ри стио ваљ ке и мо дле (алат за укра ша ва ње зи до ва у вој во ђан ским 
ку ћа ма), чип ке са ста рих про зор ских фи ран ги и жен ске оде ће...

У при пре ми са ме под ло ге сли ке, мо де ло вао сам углав ном хра па ву струк ту ру, ко ја 
уз ко ло ри стич ки не у трал ну – за га си ту обо је ност (нај че шће пла вих ва ле ра), чи ни кон-
траст у од но су на не жан цр теж и оста ле бо је не по вр ши не, па и обри се па ти на стих 
па са жа сли ке. Тек сту ром та ко ђе же лим да под стак нем осе ћа је по сма тра ча, ко ји би га 
упу ти ли на так тил не мо гућ но сти до жи вља ја у ствар но сти, као што и за ме не овај ци клус 
пред ста вља но стал ги чан бег од оса ка ће них емо ци ја са вре ме них свет ских де ша ва ња.
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