
135

ЗЛАТН
А

 ГРЕД
А

Ма ја Ер де ља нин

ДРА ГИ ДНЕВ НИ ЧЕ,
Би ла сам зи мус у Бе чу. Ви де ла сам се дам на ест из ло жби у шест му зе ја.  

Пу но сам хо да ла.

12. де цем бар 2021.

Прет ход ног пу та би ло је ви ше ту ри ста, на то сам пр во по ми сли ла. Про ђе и са да 
по не ки, пре по зна јем их из да ле ка по брен ди ра ним па пир ним ке са ма из бу ти ка, ма да 
скри ва ју ли ца под ма ска ма. За јед но с њи ма за ди вље но по ди жем по глед ви со ко под 
ве ли чан стве ну ку по лу цар ске ка пи је на ула ску у па ла ту хоф бур шке ди на сти је. Та ва-
ни ца је су ви ше да ле ко да би и с ње ви си ли гро здо ви све тле ћих бо жић них укра са као 
у окол ним ули ца ма, али већ јој је са ма кон струк ци ја та ква као да сва ко га да на тре ба 
да све до чи о не кој ве ли кој град ској све ча но сти. Ко ме ли је па ло на па мет да јед ну 
обич ну ка пи ју учи ни та ко ве ле леп ном да на ли ку је хра му? Кроз сре ди ну гра ђе ви не и 
да нас про ла зе ко њи ко ји ву ку по лу о тво ре не ко чи је, али сад су у њи ма ус хи ће ни ту-
ри сти, не су ђе не прин це зе и јед но днев не двор ске да ме са сво јим га лант ним ка ва ље-
ри ма, од ко јих се тек по не ки за сти ди па жње и ла ког пре зи ра у по гле ду пе ша ка по ред 
ко јих ка са ју. Осе ћам ми рис жи во ти ња и се на.

14. де цем бар 2021.

Из ау то бу са де лу је као да је сва ки про зор је дан ве ли ки екран ко ји убр за но про јек-
ту је сли ке гра да. Хун дер тва сер и ње го во аморф но-ху ма но ста но ва ње у бо ји, ши ро ки 
Трг Ма ри је Те ре зи је... С де сне стра не је Опе ра ха ус, ула зни це ко шта ју од че тр де сет до 
две ста пе де сет евра, за ви си од то га да ли су ме ста за ста ја ње иза не ког сту ба или за 
се де ње у ло жи. За ми шљам цр ве на се ди шта у са ли, ве ли ку по зор ни цу и на њој ту жну 
ма дам Ба тер флај, ма ле ну по пут си ћу шног леп ти ра, по сма трам је у ми сли ма за свих 
две ста пе де сет евра кроз по зо ри шни дво глед и на слу ћу јем сло је ве шмин ке на ње ном 
ли цу, про ши ре не по ре ко же ко ја ва пи за ва зду хом, ви дим јој кон ту ре очи ју уве ћа них 
ли ни јом цр ног кре јо на. Ау то бус ста је пред ја пан ским ре сто ра ном у ко јем има ју од ли чан 
су ши.

28. де цем бар 2021.

Беч ки му зе ји отво ри ли су кра јем го ди не не ко ли ко из ло жби у на ди да пан де ми ја 
ка шљу ца сво је по след ње да не. Са свим је ло гич но би ло да пр ве из ло жбе са ста ве од 
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ра до ва из сво јих де поа и др жав них ко лек ци ја. Не са мо за то што је лак ше од ла га ти 
тер ми не из ло жби са соп стве ним ра до ви ма, углав ном до ма ћих умет ни ка, већ и за то 
што је сва ки ве ћи по трес у жи во ту, лич ном или дру штве ном, за пра во са вр шен мо ме-
нат за су ми ра ње ре зул та та, сре ђи ва ње ути са ка, за ге не рал ни осврт око се бе, за под-
вла че ње цр те. Пан де ми ја је ре стар то ва ла чи та ву пла не ту или то још увек чи ни, а пре 
но вог ко ра ка у не по зна то, до бро је ре зи ми ра ти ко смо до са да би ли, по ку ша ти да 
схва ти мо шта нам се до го ди ло, ку да же ли мо да стиг не мо. Као по до го во ру, ку сто си 
ви ше ак ту ел них му зеј ских из ло жби исто вре ме но су на пра ви ли све стан ко рак уна зад 
у кла сич ни мо дер ни зам и ра ни ау стриј ски екс пре си о ни зам да би по ка за ли ка ко је 
умет ност с по чет ка 20. ве ка би ла по кре тач ка сна га умет но сти на шег до ба, да су пор-
трет, пеј заж и акт не са мо ан ти кви те ти ли ков не умет но сти, већ и ње на азбу ка. Или 
абе це да.

Отва ра ња су би ла вир ту ел на, а ула зак у му зе је не мо гућ без ва же ћег сер ти фи ка та 
о иму ни за ци ји и ма ски. Ме ђу тим, по ка за ло се да су сви за чу ђу ју ће до бро по се ће ни. 
Ту ри сти кул ту ре и ли ков ни ен ту зи ја сти ни су по кле кли ни у ван ред ним усло ви ма. Већ 
на ула ску у „ста ру“ Ал бер ти ну, че ка ло се у ре ду, а он да гур ка ло пред ра до ви ма Пи ка-
са и Мо ди ља ни ја.

АЛ БЕР ТИ НА: Мо ди ља ни је био ва јар... Ка ко сам мо гла то да не знам? Ка жу да се и 
сам из ја шња вао та ко. Тек у том све тлу нај зад ми по ста ју ја сни сли ка ни об ли ци, на пе те, 
све де не фор ме, мо ну мен тал ност фи гу ра го то во увек у ис тој спо кој ној по зи, те жи на 
ко јом их гра ви та ци ја при ки ва за тле, а опет сва ка по се ду је за па њу ју ћу ин ди ви ду ал ност. 
И, на рав но, очи. И оне до би ја ју сми сао. Зе ни це се рет ко ва ја ју на пор тре ти ма, по го то во 
ка да су ап стра хо ва ни, ли ца има ју са мо два ва љу шка ста ба де ма у гор њој тре ћи ни тро-
у гла стог облут ка гла ве. Нео бич но ка ко чет ком гру бо те ше гро ма де те ла и ли ца, док 
та на ним ли ни ја ма па жљи во и не по гре ши во про на ла зи ка рак тер осо бе и чи ни га при сно 
по зна тим. У ње му се ме ша ју јин и јанг, раз ми шљам док се скла њам с пу та по се ти о ци ма 
ко ји ма се не ви ди ли це – са мо зе ни це у очи ма. Ко ли ко год да ком по зи ци је на ли ку ју једна 
дру гој, имам ути сак да бих мо гла на ули ци да пре по знам мо де ле, да је још увек 1914-а. 
Још из да ле ка се ја вљам Пи ка су, Ди је гу Ри ве ри, Жа ну Кок тоу, Мак су Жа ко бу... 

У дру гој, мо дер ној Ал бер ти ни из ло же ни су Ши ле о ви ра до ви. И ње га је ве о ма ра но 
од не ла бо лест, Шпан ска гро зни ца у два де сет осмој го ди ни. Њи хо ва пре ра на смрт чи ни 
ми се у пан де ми ји ма ње ап стракт ном. Пи там се ко ли ко умет ни ка је на сли чан на чин 
за у ста вље но то ком прет ход не две го ди не. Шта ра де на ше ко ле ге ко је су бо лест прегу-
ра ле, али су из гу би ле ате љее или спо соб ност да се кон цен три шу, да се пе њу на ске ле, 
бо ре с ве ли ким фор ма ти ма... Да ли и они отва ра ју се би пут ка ме ди ји ма фи зич ки ма ње 
зах тев ним, по пут фо то гра фи је, ви деа, ди зај на? Да ли умет нич ка де ла мо гу по ста ти 
ве ли ка и та ква оп ста ти пред су дом вре ме на, чак и ако су ра ђе на на ма лом фор ма ту, с 
јеф ти ним ма те ри ја ли ма?

На из ло жби из ко лек ци је „Ба тли нер“ схва там да смо се Ху ан Ми ро и ја на исти на чин 
игра ли с на леп ни ца ма. На сли ци „Ме та мор фо за“ из 1936. го ди не, на гла ву не ког чуд ног 
та та-бра де, мо жда на пор трет свог уну тра шњег би ћа, за ле пио је ско ро исте пти це ка-
кве сам пре не ки ме сец про на шла ме ђу сли чи ца ма јед ног деч јег ал бу ма за упо зна ва ње 
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са не ста ју ћом нам при ро дом и за ле пи ла их на сво је сли ке. Пра ти ла сам га у сто пу са 
раз да љи не од осам де сет пет го ди на. 

Ду гу шет њу кроз исто ри ју и ту ђе ми сли увек бо ље под не сем уз ко ла чић и чај у му-
зеј ском ка феу. Од ла зим по сво ју на гра ду.

АЛ БЕР ТИ НА МО ДЕРН: Ку сто си из ло жбе „Ши ле и след бе ни ци“ ис та кли су на зи ду 
про сто ри је раз лог због ко јег је Ши ле на шао сво је ме сто и у Ал бер ти ни ном мо дер ном 
огран ку, у згра ди не ка да шњег Кун стлер ха у са. Ре кли су да је ис тра жу ју ћи сво ја ду шев-
на ста ња, за јед но с мо гућ но сти ма цр те жа и сли ке, отво рио пут број ним ге не ра ци ја ма 
умет ни ка, све до да на шњих. Из дво јио се од сво јих са вре ме ни ка пре ста ју ћи да ра ди 
до па дљи ве и опи сне сту ди је свог спо ља шњег из гле да (иа ко ка жу да је био пра ви го спо-
дин, уре дан и од ме рен) и по чео да по ста вља пи та ња о то ме ко је, че му те жи, о свом 
ме сту у дру штву, про фе си ји, иден ти те ту. Ши ле-мо дел ни је узор ни гра ђа нин са чи стим 
око врат ни ком од бе лог кар то на, ни је за ми шље ни умет ник, он по сма тра по се ти о це 
из ло жбе круп ним ин тро спек тив ним очима, из сво је ма ле со бе, наг, не за до во љен, за бри-
нут, ужа снут, ра њив и сна жан. По ми шљам ка ко и ма ли фор ма ти за слу жу ју да си ја ју с 
бил бор да, с при ве за ка, ма ра ми ца за на о ча ре и да по зи ва ју у му зеј. Пр вих сто го ди на 
би ла су за Ши ле о ва де ла мач ји ка шаљ, ка жем се би у бра ду и пре ла зим у део из ло жбе 
са „след бе ни ци ма“. 

Ау стриј ске умет ни ке, по себ но оне ко ји ства ра ју по сле 1945. го ди не, са ста ри јим 
ко ле гом по ве за ла је те ма ау то пор тре та. Ни њи хо ви ра до ви ни су сту ди је спо ља шњег 
из гле да ау то ра, већ ин тим ни, ин тро спек тив ни мо но ло зи, ли ков на ис тра жи ва ња, од нос 
пре ма дру штву у ко јем жи ве. Беч ки ак ци о ни ста Гин тер Брус пред ста вљен је са фо то-
-до ку мен та ци јом ак ци ја сли ка ња ожи ља ка по соп стве ном ли цу. Ва ли Екс порт из ла же 
сво је те ло по гле ди ма и опа сно сти ма, док на бу ти ни но си те то ви ра не хал те ре као под-
сет ник на уло гу ко ја је у дру штву на ме ње на же ни. Ар нулф Рај нер, по пут Ши леа, ин спи-
ри сан мен тал но обо ле ли ма, при ка зу је сво је ру жно ли це, го ло ти њу, пси хо ло шка ста ња, 
бес, не за до вољ ство. Ка рин Мак уми ре на да сци за пе гла ње. На су прот њи ма Ма ри ја 
Ла сник ра ди кал но не жна, мир ног ли ца, не же ли да бу де ни ле па, ни сек си, већ она ква 
ка ква је кад не зна ни да ли је му шко или жен ско, кад ми сли, ства ра, кад са ма би ра свој 
пут. А бо је су па стел не, ла зур не, ру жи ча сте и жу те, јер и у же на ма и му шкар ци ма има 
не жно сти. Адри а на Чер нин, ис цр та ва ве ли ке фор ма те др ве ним бо ји ца ма, та на на и 
ци нич на скри ва се, сво је вољ но или не, ме ђу де ко ра тив ним фло рал ним мо ти ви ма са 
сво јих ха љи на. Џим Дајн на сва ком пор тре ту истог из ра за ли ца, за ин те ре со ван само 
за сли ку, упор но бри ше по те зе и тра жи но ве на чи не да на цр та сво ју се ду бра ду. Све 
док не ис це па па пир и ме ђу из гу ље ним сло је ви ма под ло ге за цр та ње про на ђе сво ју 
са вр ше ну бра ду, пу ну енер ги је ко ја је би ла по треб на да она из ра сте. Ба зе лиц кри ви 
ру ке из ра ме на, по пут Ши леа. Ер вин Вурм при ка зу је сво је сла бо сти, ше га чи се као и 
увек са кра став ци ма. И сам је кра ста вац. С олак ша њем уди шем ње гов ху мор.

На при зе мљу је из ло жба „Умет ност осам де се тих“. Под на слов из ло жбе: пре ва зи ла-
же ње мо дер не, пре по род на ра ти ва. Зна чи, пост мо дер на, ка жем се би и чи там са зи да 
по ру ке ку сто са: про ме не на по ли тич ком пла ну (Мар га рет Та чер, ислам ска ре во лу ција 
у Ира ну, рас пад СССР, Вар шав ског пак та, пад Гво зде не за ве се, Чер но биљ...), по ја ва ја пија, 
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мла дих обра зо ва них љу ди ко ји до бро за ра ђу ју, оп ти ми зам ко ји до ми ни ра. За чу до, 
по ред свих тих про ме на и та квог уво да, осим код Џе ни Хол цер и Бар ба ре Кру гер ко је 
кри ти ку ју па три јар хат и ка пи та ли зам, ме ђу ра до ви ма не ма пу но по ли ти ке. Мо жда је 
ипак тач но кад ка жу да је умет ност увек кон тратег де ша ва њи ма у дру штву. По вра так 
ми то ва и сим бо ли зма, су бјек тив не екс пре си је, фи гу ра ци је, на ра ци је... Ве ли ки фор ма ти 
до ми ни ра ју про стра ним са ла ма. Ви чу на сав глас. Већ сам умор на од то ли ко на ра ти ва 
и од ла зим по још јед ну на гра ду у ка феу му зе ја. По још је дан чај и ко ла чић!

Те ве че ри ре ши ла сам свој пр ви су до ку и би ла ве о ма по но сна на се бе.

29. де цем бар 2021.

Ша га лу ни је био по тре бан др ве ни ма не кен да на сли ка до бро узе мље ног „же ни ка“ 
и ње го ву ле те ћу дра гу на сли ци „Шет ња“ из 1918. го ди не. Али, то ли ко су слат ке те фи-
гу ре. Ка ко да им одо лим? Па пи ри три ста грам ски, че три сто, шестсто, руч но пра вље ни, 
па муч ни, за акрил, за аква рел... Шта фе ла ји, ла ко скло пи ви, ме тал ни, за по не ти, за пут... 
Као да ће ми ика да за тре ба ти. До бро, мо же је дан ко мад. Чет ке. Флах, ши ро ке. Иде ми 
во да на уста. Мљац кам још од ула ска у про дав ни цу. Маг не ти за ка че ње ра до ва на па-
пи ру, два де сет и че ти ри у па ко ва њу. Ку ти ји це. Др ве не, пла стич не. За ор га ни за ци ју 
ате љеа. Да имам реп, по пут на ших кућ них љу би ма ца, мах ни то бих њи ме уда ра ла по 
ра фо ви ма ле во-де сно. Али, имам већ до вољ но ис ку ства у ово ме. Са со бом у рад њу са 
сли кар ским ма те ри ја лом но сим са мо го то ви ну, огра ни че на сред ства, знам да ми осла-
ња ње на ра зум ни спи сак ни шта не вре ди. Из ла зим пра зног нов ча ни ка, за до вољ на као 
да сам би ла у би о ско пу у ко јем на из ла зу де ле тор те и пре гршт дру гих не по треб них 
по кло на, али то чи не она ко, од ср ца.

1. ја ну ар 2022.

Тра ди ци ја. Беч ки кон церт. Пи жа ме. Са ла та, зна се ко ја... И не на дам се ви ше да ће 
на сту па ју ћа го ди на би ти бо ља. И за што би? Па, ни је то так ми че ње.

4. ја ну ар 2022.

У Ка фе ха у су по не кад по слу же ча је ве с оним зна чај ним по ру ка ма за ка че ним за 
ке си це. Про чи там ре че ни цу пу ну му дро сти, о су шти ни по сто ја ња, о љу ба ви, о до сти-
за њу ду шев ног ми ра, о па жњи. И на сме јем се са мо у ве ре но као да ме је упра во на 
ули ци пре срео ју ро ди ви бес кућ ник и про ник нуо ми у ду шу јед ним је ди ним по гле дом, 
а ја се бр зо са кри ла у лаж и на пра ви ла се као да ни шта ни је по го дио. Зар се та ко лич не, 
ва жне и при ват не ства ри сме ју про да ва ти у ке си ца ма ча ја, та ко див но ди зај ни ра ним, 
у то ли ком ти ра жу, за та кву за ра ду? Сме ју ли се пре ћу та ти? Да ли смо их ика да дру го ме 
са оп шти ли? У ка квом то раз го во ру? За пра во, је два че кам да ви дим шта ћу са сле де ћим 
ча јем из ву ћи, осе ћам се као да отва рам ко ла чић сре ће, и че кам пре су ду, или пу то каз. 
Из ке си це са ча је ви ма да нас већ тре ћи пут ис ка че ју ро ди ви, шки љи јед ним оком у 
ме не и го во ри: „Љу бав је оно што си Ти.“ „Ле по та Тво је ду ше све пре ва зи ла зи – она је 
бес крај на.“ „Мо же мо по че ти све ис по чет ка у би ло ком тре нут ку.“
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14. ја ну ар 2022.

ГОР ЊИ БЕЛ ВЕ ДЕ РЕ: Пу тем број них бил бор да ра за су тих по чи та вом гра ду по зи-
ва ју се љу би те љи умет но сти да „до ђу на по љу бац“, нај ви ше их је око са мог му зе ја и 
на ње го вој ме тро ста ни ци, а ту ри сти као хо до ча сни ци и да ље од ла зе да се ди ве Клим-
то вој сли ци. Ка ква не прав да пре ма свим оста лим сли ка ма, пре ма го спо ђа ма Ри длер 
и Книпс и пре ма цвет ним ли ва да ма, по ми слим увек кад је ви дим, иа ко јој се за и ста и 
са ма ди вим. Осим што се по не кад за пи там при ја ли јој за и ста тај чвр сти за гр љај, та ко 
ис кри вље ног вра та и од мак ну тог ли ца од ње го вог, да ли је гу ши. Не за хвал на ди вља-
ку ша. Та ко не жан чо век. За ста ла сам да је опет про у чим но се ћи ма ску иза ко је се не 
ви де ни осме си ни по љуп ци. Сли ка иза за штит ног ста кла би ла ми је пре ви ше по зна та 
да бих је све жих ми сли до жи ве ла, али и да ље је са свог пи је де ста ла са мо у ве ре но вла-
да ла ле вим кри лом двор ца, при ве сци ма, ма ра ми ца ма за бри са ње на о ча ра, плат не ним 
еко-ке са ма за шо пинг... Ипак, ви ше су ме тог пу та до та кле, ње ним све тлом го то во скри-
ве не, ли ва де и пра зни не с оста лих сли ка у про сто ри ји, од су ство пред ме та и са др жа ја 
на њи ма, ви зу ел не па у зе на пор тре ти ма да ма на кин ђу ре них ор на мен ти ма и мно штвом 
де та ља... Те ти ши не на Клим то вим сли ка ма, та ко нео п ход не и на пра вим ме сти ма, сти-
за ле су мно го ди рект ни је до ци ља. Пеј за жи су веч ни, по ми сли ла сам, при ро да је не-
у ни шти ва, са мо об на вља ње на то ли ко ни воа. 

Да то по твр ди, са мо је дан Ди ре ров пеј за жић украо је шоу на из ло жби „Ди ре ро во 
вре ме“. „Бре не ров пут у Иса ко ву до ли ну“ из 1495. го ди не, ве ли чи не 20,5 x 29,5 cm, за-
се нио је све при сут не са вре ме ни ке, и за ову из ло жбу ре ста у ри ран Ка та ри нин ол тар, 
и на ге Еве и об у че не Ма ри је, блуд ни це и све ти це, и ма те ма тич ку пер спек ти ву, пор-
тре те имућ них љу ди и њи хо вих су пру га. По бу ђен ин те рес ре не сан сних умет ни ка за 
ствар ност и њи хо ву те жњу ка осло ба ђа њу сли кар ства од ре ли ги о зних под у ка и при-
ди ка, ве ли ки труд Ал брех та Алт дор фе ра, Вол фган га Ху бе ра, Лу ке Кра на ха, оста вио је 
да ле ко за со бом је дан ма ли, ла ко сли кан по глед с пла ни не на пу те љак и до ли ну. Без 
пре тен ци о зних на ме ра, са мо ла ки од мор и ме ди та ци ја на бр ду. Мо жда су ве нир на 
не ки леп дан ко ји је ли чио на оно што до бри да ни тре ба да бу ду... По не ла бих га ку ћи 
и по сма тра ла са ти ма све док ми се око јед ног да на на ње га не на вик не и он оста не 
за ро бљен ме ђу на ме шта јем, не ви дљив од бе ли не зи да и днев не ру ти не. Али баш због 
то га сам се с ла ко ћом окре ну ла од пеј за жа оног тре нут ка кад сам га фо то гра фи са ла, 
а по глед га се до вољ но на пио. На ста ви ла сам пут ка сле де ћој из ло жби, ис под ма ске 
се осме ху ју ћи чу вар ки и про ла зни ци ма с ко ји ма сам се ми мо и ла зи ла.

Про чи та ла сам не где да је Ај ке Шмит, ди рек тор га ле ри је Уфи чи, из ја вио да су же не 
сли ка ри по сто ја ле кроз исто ри ју и би ле це ње не у сво је вре ме, али их је 19. и 20. век 
по ти снуо са сце не, чак да су Уфи чи је ви де пои пу ни де ла жен ских ау то ра. Ако је ствар но 
та ко и ако се исто ри ја пре пра вља сва ки час, мо же мо ли да ве ру је мо да је не то ли ко 
дав но свет мо жда био „нор ма лан“? Да ли су де ла умет ни ца из ла га на јав но до тог ми зо-
ги ног 19. ве ка или су од мах ишла ди рект но у де по? Се ти ла сам се то га ушав ши у са лу 
са сли ка ма беч ког би дер ма јер сли ка ра Валд ми ле ра и за пи та ла да ли су и ње го ве са-
вре ме ни це ова ко ле по сли ка ле. Ства ра не и из ла га не у 19. ве ку, ње го ве сли ке ни да нас 
не сто је у де по и ма. Ше та ју ћи убр за ним ко ра ком кроз ње гов улеп ша ни свет на из ло жби 
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„Бо ља вре ме на“, ми сле ћи да сам на ту из ло жбу за лу та ла, око ми при вла че ли ца пор-
тре ти са них су пру га бо га тих по ру чи ла ца. Ис пред сва ког пор тре ти са ног ли ка, кроз 
ко стим, сце но гра фи ју, ода бир по зе, али пре све га кроз по гле де, на ме ће се сли ка вре-
ме на у ко јем је де ло на ста ло. Ис под не жних ру ме них уса на и бар шу на стог те на ка рак-
тер је го то во из бле део. Па оне су упла ше не, схва там, не си гур не у сво је зна ње, у соп-
стве ну бу дућ ност без свог па тро на, му жа, оца, по ко ре не су. Чак и онај го ло бра ди 
мла дић на сли ци крај про зо ра има ви ше са мо по у зда ња и од де во ја ка и од зре лих 
же на, док ру ком др ско упи ре у по сма тра ча. Сту ди ра ла сам жен ска ли ца као да им гле-
дам фо то гра фи је у па со шу, по ку ша ва ју ћи да про ник нем у њи хо ву ствар ност, а он да 
схва ти ла да се у њу ди рект но ме ша сли ка ре ва ствар ност, као и сли ка ко ју му шка рац 
тог до ба има о же ни. Ау то ри из ло жбе су као кон траст овим иди лич ним пор тре ти ма, 
ва за ма са цве ћем, по су да ма са во ћем и осун ча ним пеј за жи ма, у сле де ћој про сто ри ји, 
по ста ви ли ра до ве не ких дру гих, дру штве но осве шће них Вал де ми ле ро вих са вре ме-
ни ка. Дру га стра на ме да ље при ка за ла је коц ка ре, ра спи ку ће, суд ске из вр ши те ље 
ко ји из ба цу ју си ро ма шну по ро ди цу из ста на, про сја ке, пре мо ре не ро ди те ље, бо ле-
сни ке на ули ци... Ме не су не жни пор тре ти укра сних су пру га мно го ви ше уз не ми ри ли 
од ди рект них по ку ша ја осве шћи ва ња јав но сти о дру штве ним про бле ми ма. То су исти 
они про бле ми од ко јих и да нас ре ла тив но бр зо, на кон не про дук тив ног мр ште ња ли ца, 
окре не мо гла ву. И исте ле пе окре ну те гла ве. 

У си ла ску про ла зим кроз из ло жбу „Да ме са ле пе за ма“. Ори јен тал ни ути ца ји на европ-
ске сли ка ре, пре све га на Клим та... По но во же не ста ти сти. У ма три це при јат них бо ја, 
де ко ра тив на умет ност укљу чи ла је и цр те ле пих жен ских ли ца. Уоп ште не и без ка рак-
те ра, као пре те че ре кла ма за ко ка-ко лу из пе де се тих. Као ди ван сан. Рај ске пти це, 
цве ће, ло ква њи, ша ре не ха љи не, ду ги бе ли вра то ви и ру ме ни обра зи. Од ли чан фенг 
шуи, по ми слим.

БЕЛ ВЕ ДЕ РЕ 21: Па у зу из ме ђу два Бел ве де реа ис пу ња ва ми јед на за луд на шет ња 
пар ком по ле де ном ве тру и зу ба том сун цу, јер ни сам схва ти ла да је До њи Бел ве де ре 
за тво рен због ре но ви ра ња. Број ни ше та чи се де ли су на клу па ма или оби ла зи ли око 
згра де. Мо жда су и они по гре ши ли као и ја, те ши ла сам се. Док сам на пра ви ла тај ве-
ли ки круг, ни сам ви ше има ла вре ме на за чај и ко ла чић, ма да сам за њи ма за пра во 
жу де ла. Чим сам ушла у Бел ве де ре 21, ко ји у свом на зи ву сла ви два де сет и пр ви век а 
не те ку ћу го ди ну, ка ко сам у пр ви мах на ив но по ми сли ла, за бо ра ви ла сам и на ко ла чић. 
Уго Рон ди но не је сво јом ин ста ла ци јом „Акт у пеј за жу“ рас ко шно, по пут Хоф бур шке 
ка пи је, озна чио ула зак у па ла ту са вре ме не умет но сти. Че тр на ест пле са ча од во ска у 
тре ну ци ма па у зе, ми ра и од мо ра, кон тем пли ра ју, за ми шље ни, ме лан хо лич ни, ме ђу соб-
но уда ље ни и изо ло ва ни. Ни јан се зе мља них пиг ме на та с раз ли чи тих кон ти не на та, 
уме ша ни с во ском, ме ђу соб но се бла го раз ли ку ју, али то ли ко је раз ли чи тих вр ста у 
сва ком од од ли ва ка из ко јих су „пле са чи“ и „пле са чи це“ са ста вље ни, као из ме ша ни 
ДНК ко до ви, да по јам раз ли чи то сти гу би сми сао. Два ве ли ка зи да од зе мље, оба са по 
јед ним кру жним отво ром, се ку уко со ха лу и де ли мич но за тва ра ју ви дик, док га са 
дру ге стра не отва ра ју ста кле ни зи до ви кроз ко је се ви ди зе ле ни ло пар ка. На сва ком 
ста кле ном зи ду је по је дан про вид ни ча сов ник, цр ве ни, жу ти и пла ви, без ка заљ ки, 
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ве ли чи не оних отво ра у зе мља ним зи до ви ма. Про ток вре ме на и по јам про сто ра по-
ка зу ју се у сво јој ре ла тив но сти, са мим тим и оста ле ди мен зи је, огра ни че ња и раз ли-
чи то сти. Осе ћам да не сме там „пле са чи ма“, да бих се и са ма мо гла при дру жити њи хо вој 
„ра ди о ни ци“, сести на под, гле дати у пеј заж кроз жу ти сат без ка заљ ки и пре дах нути.

На спра ту су „Аван гар да и са вре ме ни ци“. И на овој из ло жби су ку сто си из му зеј ског 
де поа из не ли ра до ве ау стриј ских умет ни ка од по сле Дру гог свет ског ра та на ова мо. 
По но во су у ди ја ло гу Не кад и Сад. Ру долф Ва кер и Лизл Пон гер, Фриц Во тру ба и То ни 
Шма ле, Кри сти ан Лу двиг Атер зе и Ја коб Ле на Кнебл. Ку би зам, фу ту ри зам, кон структи-
ви зам, ап страк ци ја, на спрам по тре бе људ ског те ла, кри тич ке кон фрон та ци је, ви со ког 
и ни ског ки ча, поп ар та, сек су ал них алу зи ја, раз би ја ња сте ре о ти па, сно ви ђе ња, под све-
сног, ап сурд ног, фан та стич ног...

Али, по но во, од то ли ко гла со ва ви ше не чу јем ни је дан. Увек сам ми сли ла да из ло-
жба тре ба да бу де ам би јент у ко јем се бо ра ви не ко вре ме и упи ја ју ви бра ци је док нас 
умет ник „убе ђу је“ у сво је ви ђе ње ства ри. За то ми се че сто чи ни да груп не из ло жбе 
ства ра ју бу ку, у нај бо љем слу ча ју ону слич ну сно бов ском мр мља њу на кок те лу, али 
да нај че шће пре ра сту у пра ве улич не не ре де, где не ко ви че пре ко ме га фо на, а не ко 
сто ји по стра ни и де ли лет ке или углас са дру ги ма из све сна ге из ви ку је исте па ро ле.

Из га ла ме из два ја ју се два острв ца ти ши не. Ви део-ани ма ци ја Аг ње шке Пол ске, 
„Еклип са“, те че ли не ар но, до вољ но спо ро да у пр ви мах по ми слим да је у пи та њу лајт 
бокс или са мо сли ка, а он да се из не на дим кад схва тим да сли ка из ми че оку и по ла ко 
се „од мо та ва“. Зде сна на ле во пло ве и не ста ју из ка дра ста тич ни при зо ри, као на бес-
крај ној тра ци. Раз ли чи ти пред ме ти, от пад на шег дру штва или сим бо ли из у мр лих ци-
ви ли за ци ја, ко ла жи ра ни су у не ко ли ко пла но ва у ме лан хо лич ни, ди ги тал ни пеј заж. На 
дру гом „остр ву“ је Ана Ар та кер ко ја на де сет фо то гра фи ја по зна тих умет нич ких гру па 
два де се тог ве ка при ка зу је „Не по зна ту Аван гар ду“, пор тре те да нас чу ве них умет ни ка 
и ско ро пот пу но од су ство же на на њи ма.

Ја ко је ла ко иза ћи из мо де. Исто као што се нео че ки ва но и на су мич но у њу и ула зи. 
Та ко сам раз ми шља ла док сам би ра ла пра ви улаз у ме тро.

18. ја ну ар 2022.

КУН СТХА ЛЕ: Шта је де ло твор ни је, не га тив на кри ти ка или по зи тив ни при ме ри? 
Ка жу пси хо ло зи да ка зне са мо по гор ша ва ју про бле ма тич но по на ша ње, да је иг но ри-
са ње мно го бо ља оп ци ја. Да раз ми слим: пре ста ла сам да пу шим тек кад сам про на шла 
по зи тив ну стра ну про бле ма и од лу чи ла да се во дим ми сли ма о то ме ка ко не пу ша чи-
ма ми ри шу ко са и оде ћа, ка ко осе ћа ју уку се и има ју ви ше енер ги је. Сва она прет ход на 
су о ча ва ња с фо то гра фи ја ма гро зних ка тра ни зо ва них људ ских ор га на или му че нич ка 
ис ка шља ва ња озбиљ них пу ша ча, ко ји су све до чи ли о бо ле сти ма иза зва ним отро ви ма 
си вог ди ма, ни су ме ствар но по ко ле ба ла. Тек ле па реч.

Зло ста вља ње жи во ти ња при ка за но пре две го ди не од стра не еко ло шких ак ти ви-
ста, на екра ни ма на Ште фа но вом тр гу, би ло је то ли ко стре сно да ни сам о то ме мо гла ни 
да раз го ва рам. Пре се ло ми је и то што сам људ ско би ће. Би ла сам сле ђе на, шо ки ра на, 
али ни сам пре ста ла да је дем ме со. А он да сам не дав но по гле да ла на ин тер не ту ви део 
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о жи во ти ња ма ко је се игра ју лоп том. Кра ва, сви ња, ко ка и ја ре ра до ва ли су се игри са 
сво јим љу ди ма, баш по пут мо јих па са. По сле то га ви ше не мо гу ни пи ле ћу су пу да 
ску вам и из ви ња вам се сар ди на ма из кон зер ве за њи хов ту жни усуд, ако по же лим да 
их по је дем.

Је дан Беч ли ја у пен зи ји ре као ми је да је вра тио сво ју го ди шњу му зеј ску кар ту јер 
му је до ста чи та ња са зи до ва. Од лу чио се за иг но ри са ње.

Кун стха ле пред ста вио је три са вре ме не ау стриј ске умет ни це. Две су у Ау стри ју 
до шле из дру гих сре ди на, те су ода бра ле да кроз при зму исто ри је свог на ро да ис пи-
ту ју на сле ђа им пе ри ја ли зма, ко ло ни ја ли зма, роп ства, ми зо ги ни је... Бе лин да Ка зем- 
-Ка мин ски сво ја ин те ре со ва ња уте ме љи ла је на Цр ној фе ми ни стич кој те о ри ји, а про-
цес ра да на ис тра жи ва њу и при ба вља њу ар хив ске гра ђе, да би је на кнад но обо га ти ла 
фик ци јом. Екра ни са ви део-ра до ви ма на зи до ви ма или из ме ђу њих при ка зу ју ко ло-
ни за то ре, ро бо вла сни ке, ца ри ни ке, ко ји сво је лич не ин те ре се оства ру ју угро жа ва ју ћи 
до сто јан ство дру гог чо ве ка, де гра ди ра ју ћи га на осно ву бо је ко же, уло ге у дру штву и 
не то ле ран ци ји ка раз ли чи то сти. 

Ана Хоф нер екс-Пр ву ло вић (са зве зди цом) из ми шља исто ри ју и се ћа ња, ко ји су очи-
то под ло жни су бјек тив но сти, ак ту ел ним по зи ци ја ма и про ме њи вим по тре ба ма по је-
ди на ца. Да ма штом опле ме не хлад не и не при јат не чи ње ни це по зи ва и по сма тра че 
кроз рад „Пе де сет и јед но де ло – ве ро ва ње у умет ност“, по све ћен ра до ви ма не ста лим 
из му зе ја то ком оп са де Са ра је ва де ве де се тих. Зе ле ни зид, као филм ска по за ди на спрем-
на за ства ра ње би о скоп ске ма ги је, за јед но са тек стом на зи ду, на во ди по сма тра ча да 
на пра зном екра ну сам из ма шта до да нас не про на ђе на де ла. За ми сли ла сам на ње му 
пор тре те, пеј за же и ак то ве ко ји још увек не зна ју ни шта о са вре ме ним ме ди ји ма.

На при зе мљу ме при вла че и за стра шу ју ра до ви Инес До у јак, ау стриј ске ви зу ел не 
умет ни це. Ње на из ло жба „По пу ла ци ја ду хо ва“ је још је дан осврт на пан де ми ју у со ци-
јал ном, еко ном ском, еко ло шком по гле ду... Мон стру ми при влач них бо ја, го то во укра-
ше ни, на ги или об у че ни, не што из ме ђу љу ди, жи во ти ња и би ља ка, екс пло а ти шу зе мљу, 
људ ске и дру ге вр сте, швер цу ју их, упо тре бља ва ју, уби ја ју... Из ви то пе ре ни пор тре ти, 
не при род ни ак то ви, ислу же ни пеј за жи, у сли ци, скулп ту ри и ви деу, укло пље ни су у 
ам би јент чу де сно хар мо нич но. Умет ни ца се не га ди па цо ва, бу ва, цр ва, па у ко ва, пра ви 
их од тек сти ла, сни ма, ко ла жи ра, јер ка же да они по сто је не за ви сно од нас. На фла је ру 
пи ше да же ли да нас упо зо ри на то да истин ска опа сност не до ла зи од „ни жих“ вр ста, 
већ да се она на ла зи у огра ни че њи ма ан тро по цен трич ног по гле да на свет и по зи ва да 
ви ди мо ствар ност ка ква је сте, окрут на и ле па. Инес ко ри сти ле пе ре чи да ка же ужа сне 
ства ри. С па жњом сам по гле да ла сва ки рад.

МУ МОК: Мо жда ни је про блем у то ме што је за ве ћи ну ви зу ел них ра до ва по тре бан 
на ра тив као пред зна ње, већ што нас (умет ни ка) ко ји би да „го во ри мо“ има то ли ко 
мно го да је про ла зак кроз би ло ко ји му зеј са вре ме не умет но сти зах те ван по ду хват, као 
про ла зак кроз шпа лир нео бич них ле по ти ца ко је све же ле у исти мах не што ва жно да 
ка жу. Као они зи до ви ен гле ских га ле ри ја у 19. ве ку где су се, оквир уз оквир, гу ра ли 
сви ак ту ел ни сли ка ри, а на кра ју оп стао са мо Тар нер. Или сам ја са мо пре ам би ци о зно 
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схва ти ла свој ви ше сат ни бо ра вак у Му мо ку. Ње го вих се дам спра то ва умет но сти се 
ипак не мо же до жи ве ти „с но гу“, за јед но по под не. 

Му мок је из ло жбом „Еnjоy – ко лек ци ја у про ме ни“ на не ко ли ко спра то ва обе ле жио 
не ко ли ко ју би ле ја свог по сто ја ња, а на зи ду је пи са ло да су му зеј ски ци ље ви за бу дућ-
ност да при ка жу ви ше ра до ва умет ни ца, да же ле да укљу че у по став ку ви ше ис точ-
но е вроп ских умет ни ка (и умет ни ца), да про ши ре те мат ски фо кус и пред ност да ју 
сли кар ству. Све на ве де но охра бри ло ме је да по ђем у још јед ну из ло жбу из не пре глед-
них му зеј ских де поа, али за озбиљ ни је по зи ци је у се ћа њу из бо ри ло се тек не ко ли ко 
убе дљи вих „мо но ло га“, не ко ли ко са мо стал них из ло жби.

Вол фганг Тил манс, не мач ки фо то граф, пр ви стра нац ко ји је у Ен гле ској до био Тар-
не ро ву на гра ду, у Му мо ку је до био про стор на два спра та за из ло жбу „Звук је те чан“. 
Об ра до вао ме је сли кар ски при ступ фо то гра фи ји на ве ли ким фор ма ти ма и при зо ри 
на лик рас пли ну тим ап стра хо ва ним пеј за жи ма. Екс пе ри мен ти са ве штач ким све тлом 
на фо то-па пи ру из ме ша ли су се с екс пе ри мен тал ним при сту пом кла сич ним те ма ма 
пеј за жа и људ ских фи гу ра. Ра до ви по ста вља ни на зид, по пут на леп ни ца са под сет ни-
ци ма, при ка зу ју пор тре те љу ди, њи хо ве не у ред не ста но ве и ноћ ни жи вот или њи хо во 
пот пу но од су ство с при зо ра бе тон ских кон струк ци ја, ар хи тек ту ре или пеј за жа по сма-
тра ног кроз про зор ско ста кло оро ше но ка пи ма ки ше. Али оно што их об је ди њу је је 
уни вер зал на за пи та ност о ко смо су, астро но ми ја је ау то ро ва пр ва љу бав, па зе маљ ско 
те мат ско ша ре ни ло уми ру ју пор трет Ме се ца, пеј заж Млеч ног пу та, акт Ау ро ре бо ре-
а лис ви ђе не из ави о на и тран зит Ве не ре пре ко Сун ца 2012. го ди не. За ви ри ла сам у 
не чи ји жи вот, као кроз ши ром отво ре не про зо ре ста на у при зе мљу и по ми сли ла да 
га по зна јем.

Ма ма тај ван ског умет ни ка Ху ан га По-Чи ја има ла је но ге оте че не од ста ја ња по пут 
сло нов ских, а ко жа јој је би ла пла ва од оде ће ко ју је бе со муч но ши ла за свет ска фри-
вол на тр жи шта. За то је ау тор сво ју ин ста ла ци ју с пла вим са ко и ма на ни за ним дуж 
не пре глед ног ра фа, с фо то гра фи ја ма ма ми них пор тре та из мла до сти и ви део асо ци-
ја ци је на оде ћу из рад њи, брод ских кон теј не ра и ма га ци на, на звао „Пла ви слон“. Стиде-
ла сам се сво је грам зи во сти на јеф ти не одев не пред ме те пред ње го вом ма мом пла вих 
но гу. Али, као и по сле ви деа са Ше фа но вог тр га, са мо док ни сам иза шла из из ло жбе не 
про сто ри је. На сле де ћем спра ту му зе ја већ сам раз ми шља ла о то ме ка ко ми је по треб на 
но ва зим ска јак на. Бор до.

Фри дрих Ки слер, ау стриј ско-аме рич ки ар хи тек та, сли кар, ва јар, ди зај нер и те о ре-
ти чар, ак ти ван у про шлом ве ку, пеј заж је пре тво рио у стам бе ни про стор, имао је сан 
о јед ној ку ћи аморф ног об ли ка, на лик ја зби ни. На звао ју је „Бес крај на ку ћа“, јер јој се 
по до ви пре та па ју у зи до ве, без угло ва и оштрих ли ни ја. Ни ка да ни је из гра ђе на, али 
су оста ли на цр ти и ма ке те као умет нич ка де ла. При ча о тој ку ћи пред ста вље на је у 
хо лу, ис пред лиф та, као па у за из ме ђу из ло жби. У ова квој ку ћи бих хте ла да ле ту јем. 
Ми слим да би ми то би ло до вољ но лу ди ла за је дан од мор, по ми сли ла сам. Див но сам 
се осе ћа ла док сам ста ја ла ис под про вид ног пла стич ног ки шо бра на са звуч ни ком, као 
да сам се ушу ња ла у не чи ји аба жур из се дам де се тих, и по сма тра ла, на си вом бе тон ском 
зи ду пре ко пу та, про јек ци ју ар хи тек ти ног го сто ва ња у не кој аме рич кој ТВ еми си ји од 
пре по ла ве ка. Во ди тељ је био ве о ма до сто јан ствен у свом цр ном оде лу, али је де ло вало 
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као да ће сва ког тре нут ка пу ћи од сме ха док је го во рио о чуд ној бес крај ној ку ћи. И 
ар хи тек та је из гле дао као до бро од ме рен го спо дин ко ји се за пра во сјај но за ба вља 
чи та вим про јек том. Умет ност не мо ра увек би ти озбиљ на, ако же ли да ме ња свет, поми-
сли ла сам.

Крај ме не је за све га не ко ли ко са ти про тут ња ло сто ти не ра до ва, по пут сли ка иза 
про зо ра ту ри стич ког ау то бу са. Ан ти у мет ност и ге сто ви ре дук ци је, Ко смос, па ра на у ка, 
сим бо ли зам, ми ни мал-ар т, кон цеп ту ал на умет ност, нео а ван гар да, ап страк ци ја, при-
ро да, те ло, беч ки ак ци о ни сти, пер фор манс, при ро да, ленд-арт... Сил не ре че ни це, 
ро ма ни и ћу та ња у ко је су пре ра сла сло ва азбу ке (или абе це де) ли ков не умет но сти. 
Пор трет, пеј заж, акт. Од нос пре ма се би, пре ма сво јој око ли ни. Не ке сам фо то гра фи-
са ла „за по не ти“. Не ке оста ви ла за „дру ги пут“. Иза шла сам из Му мо ка умор на и оша-
му ће на, пи та ју ћи се да ли је ви зу ел но де ло и да ље ви зу ел но, ако на ра тив иза ђе из 
ње га и сме сти се на га ле риј ски зид у ви ду 3000 ка рак те ра? Да ли смо мо је ко ле ге и ја 
из гу би ли по ве ре ње у ко му ни ка ци ју ли ков ним је зи ком? Има мо ли ком плекс пред оста-
лим умет но сти ма, па же ли мо ре чи ма на сил но да ин те лек ту а ли зу је мо свој рад? Не 
ума њу је ли га упра во та ква те жња? 

У ка феу крај му зе ја ски ну ла сам ма ску и не кри тич ки се за гле да ла кроз про зор. За-
слу жи ла сам ма ло ви зу ел не ти ши не, чај и то плу штру длу с ја бу ка ма и шла гом. По сма-
трам про ла зни ке и гре јем пр сте вру ћом шо љом ча ја. Ка фић ми ри ше на анис, ко мо рач 
и слат ки ко рен. На дру гом кра ју кон ца за ка че на је но ва по ру ка. Ју ро ди ви ис ка че из ње 
и ви че: „Енер гет ско по ље пу но љу ба ви, сми сао је Твог по сто ја ња.“ На сме јем се, па по-
гле дом од лу там кроз из лог. За ми шљам око сва ког про ла зни ка сфе ру енер ги је ис пу-
ње ну љу ба вљу, пи та ју ћи се зна ју ли да је то свр ха њи хо вог по сто ја ња.

28. ја ну ар 2022.

У беч ким пар ко ви ма на зе ле ним про план ци ма, по кри ве не гра њем, спа ва ју лу ко-
ви це. По ред њих сто ји нат пис „Ов де спа ва ју лу ко ви це“. И ни ко их не га зи, не ди ра ју их 
док спа ва ју. А ни по сле, на про ле ће, ка да се про бу де. Беч ки пар ко ви има ју и је зе ра. У 
њи ма жи ве цр вен пер ке, ша ра ни и шту ке, а око њих да бро ви, зе че ви, кр ти це, пољ ски 
ми ше ви, бе ло у шке, си ве ча пље, ла бу до ви, вра не и го лу бо ви, га ле бо ви... Чак има ју и оне 
ле пе фенг шуи пат ки це по пут мо је две с ноћ ног сто чи ћа. Пли ва ју по је зе ру у па ро ви ма, 
ша ре на и сме ђа, ша ре на и сме ђа, ша ре на и сме ђа... Из не на да схва там да већ пет на ест 
го ди на по се ду јем две др ве не пат ке ша ре но обо је не, зе ле на гла ва, бе ли око врат ник, 
а да мо ја дру га ри ца На та ша има две сме ђе. За јед но смо их ку пи ле ми сле ћи да су две 
раз ли чи те вр сте. Ка ко смо мо гле то да пре ви ди мо?! Па, одав но зна мо да се муж ја ци 
свих жи во тињ ских вр ста ше пу ре и кин ђу ре, да су ша ре ни и ви зу ел но буч ни као ди ги-
тал ни бил бор ди ис пред кро шњи др ве ћа, а да се жен ке скри ва ју у жбу њу од пре да то-
ра, шти те по том ство и гле да ју сво ја по сла. А код ме не у ста ну: две ша ре не пат ке. Код 
На та ше: две сме ђе... Не жа ли мо се на љу бав ни жи вот, на про тив, али мо же ли би ти и 
бо ље? Мо же мо ли пру жи ти, до би ти ви ше? Да ли бих мо гла би ти ви ше жен стве на, пи-
то ма и крот ка, а она ма ње? По сма трам ме шо ви те па ро ве пат ки ца у јед ном про сеч ном 
беч ком пар ку и пи там се: да ли ме је Мо де сти Блејз, мо ја стрип дру га ри ца из де тињ ства, 
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још дав но упро па сти ла сво јим сек си фе ми ни стич ким не за ви сним ка рак те ром, усме-
ра ва ју ћи ме под све сно на пут ве чи те бор бе за јед на кост с му шкар ци ма у по гле ду 
ин те лек та, та ле на та и пра ва гла са, или сам јед но став но већ и са ма од се бе та ква би ла. 
Да ли би ми се у жи во ту ви ше ис пла ти ло да сам по шла пу тем бес по моћ них бе лих да ма 
ма лих пли ша них уса на и ру ме них обра за? Не дво у мим се ду го. Мо де сти је ба рем има ла 
из бор. За ње га се из бо ри ла. Ви де ла је чи тав свет, ишла је ку да је хте ла, увек из бор бе 
из ла зи ла као по бед ни ца и тек кад је са ма та ко од лу чи ла, у по след њем 10183. ка и шу 
сво јих днев них епи зо да, по ста ла је крот ка и не жна. Ре кла је свом вер ном Ви ли ју: „До-
ста је би ло са зли ков ци ма, са жр тва ма, не ма ви ше кр ви, зно ја и су за... Ма ло ће мо се 
од мо ри ти, Ви ли љу ба ви, са мо ти и ја.“ Ви ли јој је од го во рио: „Сјај на иде ја, прин це зо.“

Ша љем На та ши по ру ку о свом фенг шуи от кро ве њу. По ру чу је ми да јој се ја вим чим 
се вра тим да од мах раз ме ни мо пат ка и пат ку. Од ла жем те ле фон у та шну и пи там Ђор ђа: 
„Хо ће мо ли на бу рек код Ту ра ка, љу ба ви“, а он ми од го ва ра: „Сјај на иде ја, ми ко.“ 

Име на спо ме ну тих умет ни ка у ори ги на лу: Ame deo Mo di gli a ni, Joan Miró, Egon 
Schi e le, Günter Brus, Va lie Ex port, Ar nulf Ra i ner, Ka rin Mack, Ma ria Las snig, Adri a na Czer nin, 
Jim Di ne, Ge org Ba se litz, Er win Wurm, Jenny Hol zer, Bar ba ra Kru ger, Gu stav Klimt, Al brecht 
Dürer, Al brecht Alt dor fer, Wol fgang Hu ber, Lu cas Cra nach, Ei ke Schmidt, Fer di nand Ge org 
Waldmüller, Ugo Ron di no ne, Ru dolf Wac ker, Lisl Pon ger, Fritz Wo tru ba, To ni Schma le, Chri-
stian Lud wig At ter see, Ja kob Le na Knebl, Ag ni es zka Pol ska, Ana Ar ta ker, Be lin da Ka ze em-
Kamiński, Ana Hof ner ex-Pr vu lo vic*, Ines Do u jak, Wol fgang Til lmans, Hu ang Po-Chih, 
Fri e drich Ki e sler. 


