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СВЕТЛА КОМОРА

УМЕТ НОСТ ПО ВЕ ЗУ ЈЕ: АРТ ЛИНКС
Умет нич ка раз ме на са Ма дри дом и Ма ри бо ром

Но ви Сад је у го ди ни ЕПК при ву као мно ге умет ни ке и кул тур не ин сти ту ци је са же-
љом за са рад њом. Умет ни ци два гра да, ко ја су прет ход но би ла но си о ци ове ти ту ле, 
Ма дрид пре три де сет го ди на (1992) и Ма ри бор пре де сет (2012), го сто ва ли су то ком 
ле та у Но вом Са ду и пред ста ви ли сво је ра до ве у ди ја ло гу са ства ра ла штвом но во сад-
ских ау то ра. Обе раз ме не за по че те су кроз ме ђу на род ни умет нич ки про је кат Арт 
линкс, ко ји КЦНС кре и ра и ор га ни зу је од 2012. го ди не.

Сед мо из да ње Арт линк са ре а ли зо ва но је у са рад њи са Хи спа но-срп ским кул тур-
ним удру же њем „Иво Ан дрић“ из Ма дри да, кроз из ло жбу „Ка мен-па пир-ма ка зе“ у СКЦ 
Фа бри ка, уз уче шће де сет умет ни ка из Шпа ни је и де сет из Ср би је. Из ло жбу су по др-
жа ли Ам ба са да Шпа ни је у Бе о гра ду, Ин сти тут Сер ван тес у Бе о гра ду и Сту дент ски 
кул тур ни цен тар Но вог Са да. Два са та пред отва ра ње у га ле риј ском про сто ру одр жа-
не су по је ди нач не пе то ми нут не пре зен та ци је свих уче сни ка из ло жбе по сред ством 
Zo om плат фор ме због не ко ли ко шпан ских и но во сад ских умет ни ка ко ји ни су би ли 
при сут ни у Но вом Са ду. Из ло жбу „Ка мен-па пир-ма ка зе“ отво рио је Ра ул Бар то ло ме 
Мо ли на, ам ба са дор Шпа ни је у Бе о гра ду.

Осми Арт линкс при дру жио се про јек ту „Ma de in Ma ri bor II“ Умет ност не га ле ри је 
Ма ри бор. На из ло жби у но во сад ском Аме рич ком кут ку пред ста вље но је 48 умет ни ка 
из Сло ве ни је и 16 из Ср би је. Осим два де се так ма ри бор ских умет ни ка, Но ви Сад су 
по се ти ли и пред став ни ци за кул ту ру Оп шти не Ма ри бор и ЕПК Ма ри бор, са ста ли су 
се с пред став ни ци ма Гра да Но вог Са да и но во сад ске ЕПК и об и шли не ке од ло ка ци ја 
и ак ту ел них про гра ма ЕПК.

На ста вак обе са рад ње сле ди у на ред ној го ди ни. Из ло жба „Ка мен – па пир – ма ка зе“ 
го сто ва ће у Ма дри ду, а ра до ви но во сад ских ау то ра пу то ва ће за јед но с из ло жбом у 
на ста ја њу „Ma de in Ma ri bor II“ и у дру ге европ ске пре сто ни це кул ту ре у окру же њу (Ри-
је ка, Грац, Те ми швар).

7. Арт линкс: Ма дрид / Но ви Сад 
(18–31. 7. 2022. СКЦ Фа бри ка)

УМЕТ НИ ЦИ:
НО ВИ САД: Да ни јел Ба бић, Да ни ца Би ћа нић, Да ни ло Вук са но вић, Ја сна Гу лан Ру жић, 

Го ран Де спо тов ски, Је ле на Ђу рић, Не бој ша Ла зић, Ла зар Мар ко вић, Мо ни ка Си ге ти, 
Је ле на Сре да но вић.



195

MA DRID: Vic tor Al ba, Al ba Escayo, Ma ria Or te ga Este pa, Fer nan do Da za, Gu il ler mo La-
tor re pla za, Sil via Lerín, Lu cia Lo ren, Ro dri go Martín, Ni ko la Sr dić, Ana Zdrav ko vić. 

КУ СТО СИ ИЗ ЛО ЖБЕ: Ма ја Ер де ља нин, Begoña Ra mos.

„Ка мен-па пир-ма ка зе“ 
(Ма ја Ер де ља нин)

Из ло жба „Ка мен-па пир-ма ка зе“ ре а ли зо ва на је по че твр ти пут у окви ру про јек та 
умет нич ке раз ме не Арт линкс. Прет ход не вер зи је ове из ло жбе при ре ђе не су у ау стриј-
ском гра ду Хо ла бру ну (2018), у Дорт мун ду (2019) и Љу бља ни (2021), а на ред не го ди не 
из ло жба ће би ти при ре ђе на у Ма дри ду. По став ку су и овај пут об ли ко ва ли зах те ви 
га ле риј ског про сто ра и ку сто ска кон цеп ци ја, те је у СКЦ Фа бри ка пр ви пут кон ци пи-
ра на као низ ди ја ло га ра до ва умет ни ка из Шпа ни је и Ср би је.

Де сет па ро ва умет ни ка из две зе мље, две раз ли чи те кул ту ре и умет нич ке сце не, 
ко ји се ни ка да до са да ни су сре ли, ни ти су прет ход но упо зна ти с ра дом оног дру гог, 
пред ста вље ни су кроз ра до ве на па пи ру, од па пи ра, уз упо тре бу ка ме на или ма ка за: 
цр те жи, ко ла жи, ли то гра фи ја, објек ти... Ова кав при ступ ода бран је јер се те ма из ло жбе 
с јед не стра не од но си на ко ри шће ни ма те ри јал, а с дру ге стра не по ре ди жи вот и умет-
ност с по зна том игром, као и с ма ње за бав ним и сло же ним по ја ва ма по пут пи та ња 
мо ћи, (не)прав де, до но ше ња од лу ка у кри зним си ту а ци ја ма, фак то ра сре ће или по-
сто ја ња „ви ше си ле“ ко ја по не кад пре ваг не над ве шти ном и на пор ним ра дом, и уоп ште 
чи ни рав но те жу ко ју че сто са ми на ру ша ва мо.

Са ма игра „Ка мен-па пир-ма ка зе“ игра се удво је, по сто је три сим бо ла ко је игра чи 
фор ми ра ју сво јим ша ка ма, пе сни ца за ка мен, ис пру же на ша ка за па пир и два пру же на 
пр ста за ма ка зе. Сва ки од та три еле мен та ја чи је од јед ног и сла би ји од дру гог. Фак тор 
сре ће или успе шне пси хо ло шке про це не про тив ни ка ути че на ода бир сим бо ла ко је 
игра чи по ка зу ју. Због сво је на су мич но сти че сто се ода би ра и као фер ме тод до но ше-
ња не при стра сних од лу ка уме сто ба ца ња нов чи ћа или из вла че ња слам ки.

Те ме, кон цеп ци је и при ступ ма те ри ја лу умет ни ка пред ста вље них на овој из ло жби 
та ко ђе се мо гу са гле да ти у па ро ви ма. Њи хо ви лич ни кре а тив ни из ра зи на до пу њу ју се 
и су прот ста вља ју је дан дру гом, ре ша ва ју од ре ђе не ли ков не про бле ме или отва ра ју 
но ва пи та ња. Сва ки ау тор је на ау тен ти чан на чин не сум њи во на шао „пра ви од го вор“, 
јед ни ма је па пир био нај по год ни ја под ло га за об ра ду од ре ђе не те ме, док је дру ги ма 
сам кон такт с па пи ром као ма те ри ја лом био из вор но вих ли ков них ре ше ња.

Мо но хром не ква драт не фор ме. Сил виа Ле рин од па пи ра ства ра ге о ме три зо-
ва не објек те. Фор ме мо но лит ног из гле да, ко је из ла зе из дво ди мен зи о нал них окви ра 
у про стор, пре се ца ју ма ње па пир не фор ме, на гла ше не кон траст ним бо ја ма. Ја сна 
Гу лан Ру жић у про стор из ла зи оп тич ком илу зи јом пре кло пље них коц ки и ром бо ва, 
а бо ју гра фич ких оти са ка на кар то ну или па пи ру сво ди на ми ни мум ком би ну ју ћи ни-
јан се бе ле на бе лој под ло зи или цр не на цр ној по вр ши ни.

Ши фрар ник над и ис под ни воа па пи ра. Фер нан до Да за ис пи су је стра ни це соп-
стве не исто ри је из ми шље ним пи смом на лик хи је ро глиф ском. У хо ри зон тал ним ни-
зо ви ма исе ца из бе лог па пи ра ге о ме три зо ва не об ли ке ко ји по се ду ју озбиљ ност и 
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све ча ност не ког исто риј ског тек ста. На су прот овом до бро ор га ни зо ва ном „тај ном 
пи сму“, Да ни ца Би ћа нић ис пи су је соп стве но не чи тљи во се ћа ње на не дав не до га ђа-
је, мо жда на ку по ви ну у ло кал ној рад њи, ко ла жи ра ју ћи нај лон ске ке се ис пу ње не 
пиг мен том и пе ском, уда ра ју ћи пе ча те са да ту ми ма на не рав не аморф не по вр ши не 
бе лог па пи ра.

Бо је не хо ри зон та ле и вер ти ка ле. Вик тор Ал ба у свом ра ду че сто исе ца или 
це па сво је аква ре ле, ства ра ју ћи од њих но ве ко ло рит не ком по зи ци је, у ко ји ма до ми-
ни ра ју вер ти ка ле и хо ри зон та ле. Стро гост њи хо вих оштрих иви ца у кон тра сту је с 
флу ид ним аква рел ним асо ци ја ци ја ма на пеј за же, обла ке и во ду. Не бој ша Ла зић та-
ко ђе че сто ре ци кли ра па пир, али од ње га пра ви па пир ну пул пу у раз ли чи тим бо ја ма 
и ства ра ме ке так тил не фор ме ко је „учвр шћу је“ ге о ме триј ским ком по зи ци ја ма, вер-
ти ка ла ма, хо ри зон та ла ма и ди ја го на ла ма.

Кру жни це ап стракт них са др жа ја. У уну тра шњо сти сво јих кру го ва Лу сиа Ло рен 
пре ци зним цр те жом ка ле и до скоп ски умно жа ва не пра вил не об ли ке, асо ци ра ју ћи на 
из глед ири са и про дор све тло сти кроз со чи во људ ског ока или не ког уре ђа ја. С дру ге 
стра не, Ла зар Мар ко вић ши ро ком чет ком екс пре си о ни стич ки ис пу ња ва са др жи ну 
сво јих ра до ва на тер-па пи ру. Оба умет ни ка сли ка ју бе лом бо јом на цр ној по вр ши ни, 
а због сво јих кру жних фор ми ра до ви на ли ку ју при ка зи ма ми кро и ма кро ко смо са, на 
по глед кроз ми кро скоп, од но сно те ле скоп.

Ли ни је и по вр ши не у се ри ја ма. Ро дри го Мар тин пред ста вља се ни зом уни форм-
них фор ма та ма њих ди мен зи ја, на ко ји ма бла го за о бље не или пра ве кон траст не цр но-
-бе ле по вр ши не пре се ца ју пла ве ли ни је. Ва ри ра ње ли ков не те ме кроз се ри ју ра до ва 
истог фор ма та, ис тра жи ва ње фор ме, ли ни је и по вр ши не би ле су по ла зи ште и за Го-
ра на Де спо тов ског. У ње го вој се ри ји жу тих сли ка, ди мен зи ја слич них Мар ти но вим, 
та ко ђе се су ко бља ва ју и пре пли ћу ге о ме три зо ва не фор ме, ме ђу тим код Де спо тов ског 
из мо но хром не по вр ши не у про стор из ла зе ре љеф не ли ни је, по вр ши не и ак цен ти од 
па пи ра.

Ап стракт на клуп ка бо је. Ни ко лу Ср ди ћа и Је ле ну Ђу рић у ди ја лог до во ди ап-
стракт на, ге сту ал на сли ка, кон цен три са на ка сре ди ни фор ма та по пут лоп те на го ми-
ла не енер ги је. Ср ди ће ви по те зи акрил ном бо јом и гра фи том крат ки су и од сеч ни, док 
су Ђу рић ки ни ра ђе ни уља ним па сте лом умек ша ни и не жни, али с ни шта ма ње сна ге, 
јер на по је ди ним ме сти ма це па и гу ли па пир. Ова при вид на де струк ци ја ма те ри ја ла, 
као и енер ги чан гест оба умет ни ка, ипак су у слу жби гра ђе ња сли ке у хар мо нич ну и 
функ ци о нал ну це ли ну, би ло да су на зи ви сли ка да ти по то по ни ми ма као код шпан ског 
умет ни ка или на осно ву ин тим ног до жи вља ја све та као што је слу чај код умет ни це из 
Ср би је.

У ди ја ло гу су, осим умет ни ка, и два при сту па де ли ма, је дан у ко јем до ми ни ра ис-
тра жи ва ње фор ме, тек сту ре и ма те ри ја ла, и дру ги ко ји у пр вом пла ну но си на ра тив.

Ур ба на обе леж ја си ро вих бо ја. Гра фи ти и обе леж ја град ског жи во та, као и жив коло-
рит нео н ских ре кла ма, за јед нич ка су за два ау то ра. Ги љер мо Ла то ре Пла са је окре нут 
фо то гра фи ји и бун том обе ле же ним де та љи ма ур ба них про сто ра, жи во пи сним по ру ка-
ма ис пи са ним по хлад ним бе тон ским зи до ви ма у ин ду стриј ским зо на ма, док Да ни јел 
Ба бић сво је ви ђе ње и кри ти ку дру штва у ко јем жи ви из ра жа ва кроз ка ри ка ту рал ни 
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цр теж, на ра тив но и искре но опи су ју ћи не при јат не по ја ве и ме ђу људ ске од но се, чи ји 
је ак тер или све док.

Сно ви па стел них бо ја и бе ли не ствар но сти. Ал ба Еска јо ко ри сти тех ни ку фо то-
-тран сфе ра, те цр не ре а ли стич не оти ске иди лич них пеј за жа оба ви ја ап стракт ним, 
жи во обо је ним фор ма ма, у сла ву ле по те жи вље ња и ле пих тре ну та ка. Не до вр ше ним 
бе ли на ма па пи ра до не кле убла жа ва ин тен зи ван кон траст бо ја и прин та, те оста вља 
ути сак да су при ка за не са мо умет ни чи не же ље или да ле ка се ћа ња. На пр ви по глед о 
истом го во ре и ра до ви Мо ни ке Си ге ти, на ста ли у слич ном жи во пи сном ко ло ри ту, с 
по ла зи штем у фо то гра фи ја ма рас ко ши и бла го ста ња, ме ђу тим ње не ре а ли стич не фи-
гу ра тив не, до не кле би зар не сце не из жи во та же не на лик оном из ча со пи са, са мо су 
на пр ви по глед хар мо нич не. Она до слов но пре кра ја фор мат па пи ра, исе ца ју ћи га ма-
ка за ма, чи не ћи не до ста ју ће де ло ве ва жним де лом ком по зи ци је.

Ли ни ја, де таљ и при ро да. Две умет ни це по ве зу је ми ну ци о зан рад, као и мо ти ви 
при ро де и пеј за жа. Ана Здрав ко вић цр ним ту шем ис цр та ва ко ре но ли ке ис пре пле те-
не фор ме, ко је из ла зе из јед ног фор ма та па пи ра и ула зе у дру ги део дип ти ха, а Је ле на 
Сре да но вић на тан ком ја пан ском па пи ру оти ску је др во ре зе у пла вим то но ви ма не ба 
из над обла ка. Го то во фо то-ре а ли стич ким при ка зи ма ме ких обла ка су прот ста вља се 
тр ње Здрав ко ви ћи них по чу па них ко ре но ва, али оба мо ти ва, као и ау тор ска по све ће-
ност де та љу, јед на ко увла че по сма тра ча у ди ја лог са при зо ром.

Исто ри ја, се ћа ње и по ре кло. Ма риа Ор те га Есте па сли ка не пра вил не кон цен-
трич не кру жни це, го до ве по се че ног др ве ћа и у њи ма стре ли ца ма озна ча ва од ре ђе не 
тач ке, као тре нут ке у вре ме ну, до га ђа је из лич ног жи во та. Ли ни је и ма пи ра ње соп стве-
не про шло сти да ју и ви зу ел ну чвр сти ну го то во ме ди та тив ном кру жном ис пи си ва њу 
та на них го до ва. Да ни ло Вук са но вић исто ри ји при ла зи кроз оп ште, са му зе о ло шког 
ста но ви шта, фа сци ни ран ар хи ви ра ним гра фич ким ма три ца ма. Он, та ко ђе, сли ка кон-
цен трич не кру го ве, као пе ча те, ко је енер гич ном ли ни јом у бес крај умно жа ва и ти ме 
их при сва ја као део сво је лич не исто ри је.

Ме ша ње тех ни ка, пре ла зак из цр те жа у гра фи ку, из гра фи ке у ди ги тал ни принт, из 
сли ке у обје кат, из објек та у ко лаж, а из ње га по но во у цр теж од ли ку ју ско ро све ра-
до ве на овој из ло жби, по пут по пу лар не игре чи ји на слов но си и у ко јој ни је дан су бјект, 
ни јед на те ма, ни тех ни ка ни је су пер и ор ни ја над оста ли ма, већ са мо у од ре ђе ном 
тре нут ку по слу жи као сред ство за лак ше са оп шта ва ње иде је, као ору ђе кре а тив но сти, 
као по зив на ди ја лог. При ка за ни ди ја ло зи на ста ли су на осно ву ку сто ског ослу шки ва-
ња ау то ра из две зе мље, са те шким за дат ком да се ода бир све де на два пу та по де сет 
име на, али уз на ду да ће у бли ској бу дућ но сти они по ста ти по вод пра вим ди ја ло зи ма 
ме ђу умет ни ци ма, њи хо вом упо зна ва њу, по ве зи ва њу и раз ме ни ис ку ста ва.

8. Арт линкс: Ма ри бор / Но ви Сад 
(4–31. 8. 2022. Аме рич ки ку так)

УМЕТ НИ ЦИ:
МА РИ БОР: Sa ša Bez jak, Na ta li ja Ju hart Br glez, Ma ti ja Bru men, Ne nad Cizl, Dra gi ca Ča-

dež, Kse ni ja Čer če, Bog dan Čo bal, An drej Bru men Čop, Na ta li ja R. Črn čec, Ire na Čuk, Mar jan 
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Drev, Pe ter Fer lan, Dar ko Go li ja, Sa muel Graj fo ner, Na ta ša Gran do vec, Sto jan Gra uf, Alek-
san dra Saš ka Gru den, An dre ja Ja pelj, Mar ko Ja pelj, Met ka Kav čič, Ma te ja Ka traš nik in Po lo-
na Li pič nik, Ja sna Ko zar, An ka Kraš na, Te ja Ko vač Lo zar, Po lo na Ma her, Ka tja Ma jer, Sla đa na 
Ma tić Tr ste njak, Ma ri jan Mirt, Ma ni ca K. Mu sil in Ka ro li na Ba bič, OR po i e sis (ali as Pe tra Kapš), 
Sa mo Pa jek, Mar ko Pak, Lu dvik Pan dur, Ana Pe čar, Po lo na Pe tek, Voj ko Po ga čar, Po lo na 
Po klu kar, Bo rut Po pen ko, Oto Ri me le, Ja nez Rot man, To ni So pra no Me ne glej te, Lu ci ja Stra-
mec, Do ri jan Šiš ko, Jo že Šu bic, Si mo na Šuc, Ni na Šu lin, Ma tjaž Wen zel + Bo rut Wen zel, 
Vla sta Zor ko.

НО ВИ САД: Ђор ђе Бе а ра, Мир ја на Бла го јев, Да ни ло Вук са но вић, Ду шан Ву ле тић, 
Са ша До брић, Гој ко Ду ти на, Је ле на Ђу рић, Ве ра За рић, Би ља на Јев тић, Сте фан Ко ва чић, 
Ли ди ја Кр ња јић, Бо јан Но ва ко вић, Ђор ђе Мар ко вић, Ми ла Пе јић, Ма ри је та Си дов ски, 
Ду шко Сто ја но вић.

КУ СТО СИ ИЗ ЛО ЖБЕ: Бре да Ко лар Слу га и Ма ја Ер де ља нин.

Ma de in Ma ri bor II 
(Бре да Ко лар Слу га)

Ma de in Ma ri bor је екс пе ри мен тал ни про је кат ко ји про це њу је ви тал ност кре а тив ног 
про сто ра. Овог пу та умет ни ци су до би ли уна пред при пре мље ну про стор ну осно ву 
– др ве ну коц ку ди мен зи ја 25 x 25 x 25 cm и по зив да је „ис ко ри сте“ за лич ни од го вор 
на осе ћај про сто ра у нај ши рем мо гу ћем кон тек сту.

Иза зов је био огра ни ча ва ју ћи још од по чет ка, јер је коц ка де фи ни са но, че сто кру-
то и са мо о др жи во те ло. До дат ну гра ни цу по вла чи ла је за пре ми на коц ке, јер је умет ник 
мо гао да се ши ри по про сто ру са мо оно ли ко ко ли ко су „до да ци“ мо гли да се по хра-
њу ју уну тар коц ке. Пр во бит но упут ство је та ко ђе прет по ста вља ло да коц ка мо ра 
оста ти коц ка, упр кос об ра ди спо ља шње и/или уну тра шње стра не.

Али кре а тив ност не по зна је гра ни це. Уче сни ци су и те ка ко до ка за ли да мо гу да 
пре ва зи ђу и та ко иза зов не си ту а ци је.

Ка ко је све по че ло?

Ка да смо две го ди не на кон пр вог из да ња Ma de in Ma ri bor, 2018. го ди не, раз ми шља-
ли о на став ку про јек та, на ша ко ле ги ни ца Си мо на Шуц је по кре ну ла иде ју о мон та жном 
и мо бил ном мо ду лу. За јед но с Те јом Ко вач Ло зар пла ни ра ли смо ре а ли за ци ју све док 
се ни је по ја ви ла оп ти мал но из во дљи ва коц ка са две стра не ко је се отва ра ју. Ин спи-
ра ци ју смо тра жи ли од мно гих, од ва ја ра Слав ка Тих ца и ње го вих чу ве них кон теј не ра 
из се дам де се тих до Хер бер та Дис тла (Her bert Di estl) и ње го вог Му зе ја фи о ка (Das 
Schu bla de mu se um). Он да нас је из не на ди ла епи де ми ја и про је кат је ми ро вао до ка сног 
ле та 2021, ка да се чи ни ло ра зум ним – или чак нео п ход ним – да се на ста ви. Иде ја о мо-
бил но сти се по ву кла у дру ги план, а иде ја о за јед нич ком и ин ди ви ду ал ном, те о грани-
ца ма и сло бо ди до би ла је још сна жни је и ја сни је зна че ње због ис ку ства из по след ње 
две го ди не.
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Шта смо мо гли да ви ди мо у из ло жбе ном про сто ру?

Нај пре је мо рао да бу де про те ран „кри вац“, што су не ки ку бу си ура ди ли ша љи во 
и ди рект но (Ја сна Ко зар, Ја нез Рот ман). Дру ги кон крет ни је од ра жа ва ју си ту а ци ју 
ко ро не у дру штву, као и ба нал ност по де ле из ме ђу вак се ра и ан ти вак се ра (Пе тер Фер-
лан) или ста ње у зе мљи и нас у њој (Ан ка Кра шна, Јо же Шу бић). За Ма ри бор ча не 
по себ но зна че ње има гра нит на коц ка за по пло ча ва ње пу те ва по узо ру на по бу ну 2012. 
го ди не, ка да су и ове коц ке ле те ле, па се сам об лик коц ке ве зу је за бунт, о че му не по-
сред но го во ри Мет ка Кав чич. Крат ка фра за ко ја пра ти ра сту ћу пе ну „Тоо much! или 
До ста је!“ са вр ше но опи су је ка ко смо се осе ћа ли у фе бру а ру 2022. (Ан дре ја Ја пељ). 
Са до зом ху мо ра Не над Цизл опи су је и чуд но вре ме са ство ре њем ко је лу та шу мом.

До ста смо при ча ли о за тво ре но сти, она се ов де от кри ва у ви ше знач но сти са др жа-
ја коц ки: Ма тјаж и Бо рут Вен цел го во ре о ин тен зи те ту ства ра ња, Дра ги ца Ча деж о 
го ми ли, Ма ти ја Бру мен о ис ку ству кон теј не ра, а Мар ко Ја пељ о сце ни из Фа у ста. 
Ви зу ел но на би је ни ур ба ни про стор До ри ја на Ши шка илу стру је за си ће ност, док са-
др жај коц ке, где је пла сти ка прот ка на при род ним ма те ри ја ли ма, под се ћа на пре за си-
ће ност от па дом (По ло на Ма хер). Ду хо ви ти си ло ги зам о ме ђу људ ским од но си ма, 
ко ји су кре и ра ле Ма ни ца К. Му сил и Ка ро ли на Ба бич, су ге ри ше шта у на ма под сти че 
не сло бо да.

Има ло је сми сла и освр ну ти се на уми ру ју ћи на чин на ра њи вост по је дин ца, о пи-
то мом скро ви шту го во ре ча у ра Ка тје Ма јер, „где це ла ду ша од је ку је“, и про стор за 
по вла че ње На та ше Гран до вец, као и гест уте хе Вла сте Зор ко. Сви ку бу си по твр ђу-
ју да је „уто чи ште“ са ма кре а тив ност! Не дво сми сле но, по зи ва ју ћи се на соп стве ни 
сту дио, Ото Ри ме ле се обра ћа гле да о цу. Умет нич ко уто чи ште от кри ва ју и оп ти ми-
стич ни и ве се ли ра до ви Дар ка Го ли је и Ни не Шу лин и Сла ђа не Ма тић Тр сте њак, 
ко ји ну де не што фи но и ле по и ша ре но са њи во за но ва вре ме на. Са ша Без јак гра ди 
спо ме ник умет но сти и сла ви ње ну веч ност.

Сви ра до ви би се мо гли сма тра ти и ау то пор тре ти ма, али по ред по ме ну те коц ке са 
ци пе ла ма умет ни ка Оте Ри ме ле та, мо же мо из дво ји ти коц ку сли ка ра Лу дви ка Пан-
ду ра, ко ји сво ју сли ку ком по ну је про стор но. Не ки ку бу си нас по зи ва ју да уче ству је мо. 
Ако же ли мо да се до че па мо са др жа ја, мо ра мо да бу де мо ра до зна ли, не ка да мо ра мо 
да отво ри мо коц ку и за ви ри мо уну тра, дру ги пут да је ва ља мо по по ду, као у де лу 
Са мо Пај ка. Јед ни зах те ва ју да ста не мо на пр сте, дру ги да се са гне мо (Алек сан дра 
Са шка Гру ден). Вр ло че сто, ме ђу тим, мо ра мо да се су о чи мо са ми са со бом: пат њу 
соп стве не ду ше мо же мо ме ри ти ра дом Са мју е ла Грај фо не ра ње го вим пре ци зним 
ме ра чем, а нај ди рект ни је кроз соп стве ну сли ку – ви ди мо се бе у ам пу ли ко ја су ге ри ше 
ре ше ње за не ре ши ве про бле ме (Бо рут По пен ко), или у огле да лу, са ци љем да се из-
ву че су шти на (Те ја Ко вач Ло зар).

Од мах је би ло ја сно да про стор тре ба про ши ри ти. Мар јан Древ, зах тев ним то по-
ло шким ала том ко ји от кри ва ви ше ди мен зи о нал ни про стор чво ра, и На та ли ја Ју харт 
Бр глез, ко ја је уз по моћ пре ло мље них пер спек ти ва осво ји ла ве ћи про стор гра да, 
до во де нас до дру га чи је тач ке гле ди шта. Екс пан зи ја је мо гу ћа и с по пу лар ном бо јом 
На та ли је Р. Чрн чец – не бе ско пла вом ко ја не по зна је гра ни це. Че сто ко ри шће не 
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ре флек ту ју ће по вр ши не умно жа ва ју и са др жај про сто ра, у слу ча ју Ма те је Ка тра шник 
и По ло не Ли пич ник, ка ко са ме ка жу, са ци љем да осве сти мо „ви ше стру кост осе ћа ња 
и су о бли че ња“.

Раз ми шља ње ван окви ра мо же се оства ри ти на раз ли чи те на чи не. О то ме го во ри 
суб вер зив на панк пе сма ко ја је по ста ла на слов и лајт мо тив де ла Ан дре ја Брум на 
Чо па, као и мо ду лар ни при каз ко лор ком по зи ци ја ко је из ра ста ју из коц ке Вој ка По-
га ча ра. „Тач ком из не на ђе ња“ Ма ри јан Мирт из ла зи из окви ра огра ни че ња као и 
ре чи у обла сти ли ков не умет но сти у сли кар ству Ксе ни је Чер че и не ста шном „умет-
нич ком ала ту“ То ни ја Со пра на Ме не глеј деа. Мно ги су се опре де ли ли за от пор, али 
они ко ји су „ко ри сти ли“ кру жну фор му или сфе ру та ко ђе су сво је кон цеп те су о чи ли с 
ин ту и тив ним или план ским су че ља ва њем два ге о ме триј ска те ла, од ду хо ви тог, по тен-
ци јал но ерот ског де ла По ло не По клу кар до лич не из ло жбе Бог да на Чо ба ла на те му 
ди ги тал ни свет и тран сфор ма ци о ни по тен ци јал Ире не Чук.

Ако коц ку схва ти мо као сим бол дру штва, ви ди мо њен ком пле мен тар ни део у при-
ро ди. У ства ри, обр ну то је – за то што же ли мо да оп ста не мо, ожи вља ва мо сво ја пр во-
бит на ста ња у тре ну ци ма кри зе, због че га По ло на Пе тек ра зум но по ве зу је сво је ме сто 
бо рав ка са при ро дом, док Лу ци ја Стра мец, Мар ко Пак и Пе тра Капш об ра ђу ју 
кон ти ну и тет при ро де, а ти ме и ре ла тив ност „по ло жа ја чо ве ка у њој“. Мо же мо се потпу-
но опу сти ти у не так ну тим, го то во све тим про сто ри ма ко је Ана Пе чар, Сто јан Гра уф 
и Си мо на Шуц же ле да по де ле са на ма, по зи ва ју ћи нас на но во ис ку ство рав но те же.

Ка ко се мо же на ста ви ти?

Ве ћи на коц ки ну ди ви ше од јед не по чет не тач ке. На рав но, под ра зу ме ва се да их 
чи та мо на мно го на чи на. Шта ви ше, ов де по ве зу је мо раз ли чи те сло је ве у кон тек сту 
це ли не. Ши ром со бе се отва ра ју јед ни пре ма дру ги ма, по др жа ва ју јед ни дру ге или 
ус по ста вља ју раз ли ке у ди ја ло гу. Ме ко ћа ма те ри ја ла бо ље ис ти че твр до ћу. Ху мор је 
по ја чао ту гу, а та ма је по ја ча ла све тлост. Ме ђу тим, чи ни се да је сва та хап тич ност и 
так тил ност, кон цеп ту ал на про ми шље ност и уду бљи ва ње у лич не ства ра лач ке про-
сто ре пр вен стве но би ла усме ре на на по тра гу за из гу бље ном це ли ном.

Че тр де сет осам коц ки та ко ђе сим бо лич но оцр та ва ју об но вље ну це ло ви тост мари-
бор ског кра ја. Са мо осна же ни на овај на чин мо же мо да иде мо на пред и да се ра ду је мо 
но вим уви ди ма!

Про из ве де но у Ма ри бо ру по дру ги пут 
(Ма ја Ер де ља нин)

На ста вак про јек та у но во сад ским ате ље и ма

У мар ту 2022. го ди не у Но ви Сад је сти гло ше сна ест ма ри бор ских коц ки, ко је су 
вр ло бр зо раз де ље не умет ни ци ма и умет ни ца ма, по истом прин ци пу по ко јем су и ма-
ри бор ске коц ке на ла зи ле сво је ау то ре. На и ме, ма ри бор ска ку сто ски ња и ди рек тор ка 
Умет ност не га ле ри је Ма ри бор Бре да Ко лар Слу га, за по че ла је про је кат по зи ва ју ћи 
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ше сна ест умет ни ца с ко ји ма је до та да ви ше пу та са ра ђи ва ла, и ко је су сво јим ра дом 
у гра ду оста ви ле ја сан траг. Иде ја је би ла да сва ка од њих та ко ђе по зо ве по јед ну умет-
ни цу/умет ни ка по свом из бо ру, не ко га ко их на до пу њу је, ин спи ри ше или се сво јим 
де лом на ста вља њи хов умет нич ки рад, а при том да је зна ча јан до при нос кре и ра њу 
оп ште кре а тив не сли ке гра да.

Као линк с овим ма ри бор ским лан цем умет нич ких ди ја ло га, има ла сам ту част да 
у Но вом Са ду на исти на чин за поч нем са по ве зи ва њем но вих ка ри ка. Ода бра ла сам 
два но во сад ска ау то ра и две ау тор ке, ко ји су за тим по зва ли сво је ко ле ге и ко ле ги ни це 
да уна пред при пре мље ну тро ди мен зи о нал ну под ло гу – др ве ну коц ку (25 x 25 x 25 cm) 
„ис ко ри сте“ за свој од го вор, за при каз лич не пер цеп ци је про сто ра у нај ши рем мо гу-
ћем кон тек сту.

Оквир као иза зов и уто чи ште

До да ва ње но ве ди мен зи је свом ра ду у фи зич ком сми слу ре зул ти ра ло је код ве ћи-
не ау то ра по ја вом но вих ди мен зи ја и на по љу ства ра ла штва. По је ди нач но ба вље ње 
лич ним уну тра шњим би ћем, ре флек то ва ло је гло бал не ути ца је ко ји до ла зе спо ља. 
Кре а тив на ми сао из јед на чи ла је спо ља шњост и уну тра шњост коц ке, те је под јед нак 
иза зов био пре ва зи ћи по зна те окви ре, као и на ћи но ва ре ше ња уну тар њих.

Јед на сли ка у 12 при ча. Не ки од умет ни ка коц ку су тре ти ра ли као плат но исли ка но 
са обе стра не и скло пље но у 3D обје кат од два на ест 2D по вр ши на. Ап стракт ни екс-
пре сив ни трет ман сли ке у ра до ви ма Је ле не Ђу рић и Да ни ла Вук са но ви ћа ство рио 
је ли чан, ду бо ко ин ти ман про стор на лик ма лој по зор ни ци у ко јој нас ау то ри пот пу но 
об у хва та ју уну тар њим пре ви ра њи ма свог би ћа. Ду шко Сто ја но вић гра ди сли чан 
про стор, али пу тем тра ке пла вет ни ла ко јом асо ци ра на пеј заж, по сма тра чу отва ра 
по глед ка да ле ким има ги нар ним про сто ри ма. Ли ди ја Кр ња јић и Гој ко Ду ти на кроз 
спон та ност ин фан тил ног цр те жа раз ви ја ју свој лич ни је зик и от кри ва ју чи та вом све ту 
ин тим не али, с на ме ром, не чи тљи ве по ру ке на гла ше не кон тра сти ма цр но-бе лих по-
вр ши на.

Јед на при ча у 12 сли ка. Ве ра За рић опи са ла је у два на ест сли ка при чу Џу ли ја на 
Барн са „Сле пи пут ник“, ин спи ри са на мо за и ци ма из Цр кве Све тог Мар ка у Ве не ци ји. 
Спо ља и из ну тра пре пли ће се ау тен тич на ис по вест јед ног цр ва из Но је ве бар ке, ко ји 
је пу них че тр де сет да на бо ра вио скри вен у др ве ној гре ди Бар ке и био све док ње них 
тај ни.

Умно жа ва ње мо ти ва. Не ко ли ко ау то ра мул ти пли ци ра ло је сво је оми ље не мо ти ве 
на ста ле из основ них ге о ме триј ских об ли ка и ва ри ра ло их из јед не по вр ши не коц ке у 
дру гу. Од спо ља ка уну тра и обр ну то. Бе ли тро у гло ви Са ше До бри ћа се ку ап стракт-
но исли ка не ква драт не фор ме коц ке ства ра ју ћи нео че ки ва не па у зе и пра зни не у 
кон ти ну и те ту сли ке. Би ља на Јев тић ис цр та ва у по зи ти ву и не га ти ву бес крај не кру-
жни це Ла-буд ног ока, гне зда или уто чи шта ко ја ујед но скри ва ју и по ста вља ју гра ни це. 
Ма ри је та Си дов ски се при се ћа ста рих љу ба ви, та ко ђе мо но хро мат ски по на вља ју ћи 
мо тив ква дра та, на лик ре шет ка ма, за тво ре ним про зо ри ма или вра ти ма. Бо јан Но ва-
ко вић сво јој коц ки до да је цр ве ни оклоп од др ве та, ге о ме три зо ва них на зу бље них 
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об ли ка, те она на ли ку је уре ђа ју или си гур ном утвр ђе њу у чи јој се уну тра шњо сти не 
на ла зи ни шта осим цр ни ла. На спо ља шњим стра ни ца ма ра да Ђор ђа Бе а ре, за раз-
ли ку од прет ход них, у об лим, го то во аморф ним по те зи ма чет ке, од зва ња ужас Мун-
ко вог „Кри ка“. Умно же но ис кри вље но ли це, исли ка но на оме ђе ном про сто ру објек та, 
го во ри са мо за се бе.

Ре флек си је. Дво ди мен зи о нал ни про стор умно жен за тре ћу ди мен зи ју ку бу са на вео 
је два ау то ра да га још ви ше про ши ре упо тре бом ре флек ту ју ћих ма те ри ја ла. Мир ја на 
Бла го јев ства ра кон век сна ме тал на „за кри вље ња“ на рав ним по вр ши на ма коц ке 
ства ра ју ћи ути сак да на њу вр ше при ти сак раз ли чи те гра ви та ци о не си ле са ви ше 
стра на, ву ку је ка се би, ши ре је и де фор ми шу, ши ре ћи се ка спо ља. За раз ли ку од ње 
Сте фан Ко ва чић уну тра шњост про сто ра об ла же огле да ли ма, а у сре ди ну по ста вља 
„леб де ћу“ коц ку. Бес крај но умно жа ва ње ње них уни вер зу ма спо ља на ја вљу ју ис цр та ни 
цр ве ни хип но тич ки ква дра ти.

Из ван ку ти је. Три умет ни ка за да так оме ђе ног про сто ра ре ша ва ју кон цеп ту ал но. 
Ми ла Пе јић ода је по част ва ја ру То ми Ро сан ди ћу, из ла зе ћи пу тем ко ла жа и фо то тран-
сфе ра из ван свог фо то граф ског ате љеа у град ски про стор, у по тра зи за скулп ту ра ма 
ко ји ма смо не ка да укра ша ва ли спо ља шњост „ку бу са“ у ко ји ма жи ви мо и ра ди мо. 
Ђор ђе Мар ко вић ку ти ју ви ди као иза зов ми са о ног екс пе ри мен та, те не от кри ва њен 
са др жај на во де ћи пре ци зним тех нич ким цр те жом по сма тра ча на раз ми шља ње о па-
ра док су суд би не Шре дин ге ро ве мач ке ко ја је мо жда уну тра или ни је, жи ва или не. 
Ду шан Ву ле тић по сма тра чу са мо на го ве шта ва са др жај сво је ку ти је сме шта ју ћи на 
ње ну бе лу по вр ши ну уса мље ни, из др жљи ви как тус, ко ји је ус пео да се при вре ме но 
„из бо ри“ за сво је ме сто под сун цем. Док не пре ра сте окви ре сво је сак си је.

Се риј ски из глед коц ке про из ве де не у Ма ри бо ру и пре да те умет ни ци ма на „до ра ду“ 
ука зу је на чи ње ни цу да смо сви истог са ста ва и че сто су о че ни с истим про бле ми ма, 
али лич ни пе чат ко ји на њој оста вља сва ки од ау то ра ука зу је на то да умет ност про-
на ла зи увек но ве пу те ве, ди мен зи је и ви ди ке, да мо же да пре ва зи ђе сва ки оквир и 
огра ни че ње. По ме ну тих 16 ау тор ских ку ти ја за јед но са 48 ма ри бор ских чи не без гра-
нич но ша ро ли ку ви зу ел ну и идеј ну це ли ну. За ми сао је да се ова из ло жба у бу дућ но сти 
се ли и у дру ге гра до ве и по ве зу је умет ни ке и умет ни це европ ских зе ма ља пу тем је-
зи ка кре а тив но сти. Ра до зна лост да се у скри ве но за ви ри, да се окви ри по вре ме но 
пре и спи та ју, по ме ре и да се из ван гра ни ца иза ђе, мо гу да учи не да се, по пут ове из-
ло жбе, и ме ђу соб на ин тер ак ци ја умет ни ка и мо гућ но сти њи хо вог де ло ва ња стал но 
„по ве ћа ва ју на куб“.


