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РЕД ВОЖЊЕ

Ка та лин Ла дик и Рад ми ла Ги кић Пе тро вић

„МИ СМО ДА СТВА РА МО, А НЕ ХВА ЛИ МО“
Ка та лин Ла дик, пе сни ки ња, ко ја па ра лел но ства ра и звуч не и ви зу ел не пе сме. Та ко-

ђе, ба ви се екс пе ри мен тал ном му зи ком, пер фор ман сом, хе пе нин гом, мејл-ар том, ства-
ра и из во ди и екс пе ри мен тал на сцен ска и ра дио-драм ска де ла. Ро ђе на је 1942. го ди не 
у Но вом Са ду и по сле за вр ше не сред ње еко ном ске шко ле ра ди ла је као бан ков на слу-
жбе ни ца, по том у глу мач ком ан сам блу Ра дио Но вог Са да, а од 1977. до 1992. по ста је 
чла ни ца Но во сад ског по зо ри шта – Уј ви де ки син хаз. Од ла зи у Бу дим пе шту 1992, где се 
на ста њу је. 

Об ја ви ла је збир ке по е зи је: Ба ла да о сре бр ном би ци клу (1969), Кре ну ше ма ли цр ве ни 
бул до же ри (1971), При че о сед мо гла вој ши ва ћој ма ши ни (1978), Блуд на ме тла (1984), Из гон 
(1988), Че тво ро ди мен зи о нал ни про зор (1998), Икар у ме троу (1981), Po e sie ero ti ce (1983), Ero
gen zoon (1987), Ве рид ба (1994), Трав на ти ка вез (2004), Уну тра шња по пла ва (2011) и дру ге.

Про зну књи гу Мо гу ли да жи вим на твом ли цу об ја ви ла је 2007, а у пре во ду на срп ски 
је зик 2022.

На пи са ла је не ко ли ко ра дио-дра ма, игра ла у не ко ли ко фил мо ва.
Пре во ђе на на стра не је зи ке. До бит ни ца не ко ли ких на гра да.

Рад ми ла Ги кић Пе тро вић: По че ли сте да пи ше те 1962. го ди не и ра ди те мул ти
ме ди јал не про јек те, али се то про чу ло тек се дам де се тих го ди на, ка да је би ло до ступ
но и на срп ском је зи ку. Пр ва Ва ша збир ка је Ба ла да о сре бр ном би ци клу из 1969. Да ли 
се већ за ту књи гу мо же ре ћи да је мул ти ме ди јал на?

Ка та лин Ла дик: Мо ја пр ва збир ка по е зи је је за и ста би ла мул ти ме ди јал на. У њој је 
би ла пи са на тзв. ли не ар на по е зи ја за чи та ње, ви зу ел на и кон крет на по е зи ја, сце на ри-
ји за пер фор ман се и би ла је при ло же на уз књи гу и јед на ма ла гра мо фон ска пло ча 
фо нич не по е зи је у мом из во ђе њу.

Р. Г. П.: У то вре ме је би ла при сут на и гру па Код, с Ву ји цом Ре ши ном Ту ци ћем, Бран
ком Ан дри ћем Ан др лом, Ју ди том Шал го. Ко ли ко сте са ра ђи ва ли с њи ма?

К. Л.: То су би ла вре ме на ин спи ра тив не и кре а тив не са рад ње с Ју ди том Шал го, 
Ву ји цом Ре ши ном Ту ци ћем и Бран ком Ан дри ћем Ан др лом. Ју ди та је пре во ди ла мо је 
пе сме с ма ђар ског на срп ски је зик, док сам с Ву ји цом и Ан др лом, али по себ но с Ву ји-
цом, има ла за јед нич ке по ет ске пер фор ман се укљу чу ју ћи и фо нич ну по е зи ју.

Р. Г. П.: Књи га Кре ну ше ма ли цр ве ни бул до же ри (1971) иза зва ла је па жњу код чи та
ла ца, љу бав ноерот ским то ном. Ју ли јан Та маш је ис ти цао Ваш ерос и је зик. Да ли је то 
би ло раз би ја ње кон вен ци ја. Хра брост?

К. Л.: Књи га Кре ну ше ма ли цр ве ни бул до же ри та ко ђе је об ја вље на на ма ђар ском 
је зи ку и иза зва ла је па жњу не са мо због са др жа ја већ и због ви зу ел ног из гле да. На и ме, 



135

књи га је би ла штам па на на ра зно бој ним па пи ри ма што зна чи да су не ке пе сме штам-
па не на цр ве ној хар ти ји, а дру ге на пла вој, зе ле ној, бра он или жу тој. То је би ла књи га 
као умет нич ки објект.

Р. Г. П.: Да ли је за Вас „Пи са ње по е зи је – рад на те ра пи ја“?

К. Л.: Пи са ње по е зи је за ме не ни је рад на те ра пи ја... али ства ра ње по е зи је у об ли ку 
пи са не по е зи је, пер фор ман са, ви зу ел не и фо нич не по е зи је је сте са став ни део мог 
жи во та. Про ши ре њем гра ни ца по е зи је учи ни ла сам соп стве ни жи вот сно шљи ви јим 
и ти ме сам по сте пе но по ста ла то ле рант ни ја.

Р. Г. П.: Дав не 1975. го ди не на пе снич ким су сре ти ма у Врд ни ку го во ри ли сте да са ме 
же не за да ју нај те жи уда рац сво јој бор би за рав но прав ност и да па три јар хал но вас пи
та ва ју де цу. И о то ме ка ко је жен ских ли ко ва у по зо ри шту ма ло (Прак тич на же на, но
вем бар 1975).

К. Л.: Же не у са да шње вре ме сло бод ни је вас пи та ва ју де цу, али упр кос то ме, ка да та 
жен ска де ца од ра сту по не кад још увек има ју слич не про бле ме с рав но прав но шћу у 
по ро ди ци и у дру штву као мо ја ге не ра ци ја ше зде се тих и се дам де се тих го ди на. Што се 
ти че жен ских ли ко ва у по зо ри шту и на фил му, све до ско ра шњих вре ме на би ло је ве о ма 
ма ло уло га за глу ми це. Ме ђу тим, у по след ње вре ме у но вим по зо ри шним ко ма ди ма и 
на фил му не мо же мо се по жа ли ти на за по ста вља ње жен ских ли ко ва. У све ту се та ко ђе у 
ве ли ком бро ју об ја вљу ју књи ге жен ских ау то ра. Си ту а ци ја се ипак по ла ко ме ња на бо ље.

Р. Г. П.: Ко је „Му ца ва де вој чи ца“? Ка ко је се бе ви де ла у огле да лу?

К. Л.: Све што сам пи са ла о тој де вој чи ци и што је ви де ла у огле да лу би ло је при-
ви ђе ње ко је се у мом жи во ту оства ри ло.

Р. Г. П.: Би ли сте у Њу јор ку 1980. го ди не на пе снич ком пер фор ман су. Та го ди на, и тај 
бо ра вак имао је ве зе и са Ти том.

К. Л.: Ох, 1980. го ди на би ла је пу на зна чај них до га ђа ја у мом жи во ту, и то у до бром 
сми слу. Та да се од и гра ла се ри ја на сту па на ме ђу на род ним фе сти ва ли ма по е зи је, у 
Фран цу ској на при мер у Цен тру „Жорж Пом пи ду“ у Па ри зу, у Авру и др. и на кон то га 
од мах су ме по зва ли на ме ђу на род не фе сти ва ле по е зи је у Њу јор ку и Бал ти мо ру. Упра-
во ка да сам би ла у Њу јор ку оба ве сти ли су ме при ја те љи, пе сни ци из САД, да је пре-
ми нуо Ти то. Би ли су ве о ма за бри ну ти због ме не, ре кли су да ће уско ро би ти ра та у 
Ју го сла ви ји и да је бо ље да оста нем ту, јер бих са сво јим пер фор ман си ма и фо нич ном 
по е зи јом без про бле ма мо гла пре жи ве ти та мо. Ја сам им се за хва ли ла на пред ло гу и 
ка те го рич но ре кла да не на ме ра вам на пу сти ти сво ју до мо ви ну Ју го сла ви ју. Они су ме 
за чу ђе но гле да ли јер су зна ли да сам у Ју го сла ви ји при пад ни ца на ци о нал не ма њи не, 
али да сам ма њи на и због то га што пи шем на ма ђар ском је зи ку. Ре кли су ми та ко ђе да 
ми ве о ма за ви де на мом осе ћа њу пре ма Ју го сла ви ји и сво јим ко ре ни ма.

Р. Г. П.: Под се ти те нас на пред ста ву Ба јер аспи рин, ко ју је Ото Тол наи на пи сао за 
Вас, а пре ми је ра је би ла 1982. го ди не. „Та да сам ја ври шта ла, свла чи ла се, уми ра ла и 
вра ћа ла се из мр твих – уме сто њих.“



136

К. Л.: Ста ри ја ге не ра ци ја Но во са ђа на мо жда се се ћа те пред ста ве ко ју је ре жи рао 
филм ски ре ди тељ Ми клош Јан чо из Бу дим пе ште. Ту сам пред ста ву игра ла сва ке сре де у 
проб ној са ли згра де Срп ског на род ног по зо ри шта. Пу бли ка је до ла зи ла као на ри ту ал и 
гле да ла ви ше пу та, и не са мо љу ди с ма ђар ског је зич ког под руч ја, не го и срп ског. По сле 
па у зе од не ко ли ко ме се ци пред ста ву сам на ста ви ла да играм у згра ди Три би не мла дих 
у Ка то лич кој пор ти, јер је у тој згра ди та да би ло и ма ђар ско по зо ри ште Уј ви де ки син хаз.

Р. Г. П.: Шта је Ва ма зна чи ла Три би на мла дих, са да шњи Кул тур ни цен тар Но вог Са да? 
Ту сте, на при мер, из ве ли пер фор манс Ру па ко ја ври шти 1979. и шта Вам је зна чио Слав ко 
Мат ко вић?

К. Л.: Слав ко Мат ко вић је се дам де се тих го ди на био зна ча јан за мно ге мла де ства-
ра о це ко ји су се ба ви ли ви зу ел ном и кон цеп ту ал ном умет но шћу. Он и Ба линт Сом бати 
осно ва ли су гру пу Бош & Бош. Ја сам од по чет ка сво је ка ри је ре ства ра ла са мо стал но, 
али по зва ли су ме да бу дем члан те гру пе. Би ла сам члан све га две, три го ди не. Та да 
се рас па ла гру па.

Р. Г. П.: Спо ми ње те но во сад ски би о скоп „Зве зда“, а у пе сми „Ау то би о гра фи ја“, при
се ћа те се мле ка, ба ти на, игре… Ка ко је про ти ца ло Ва ше де тињ ство?

К. Л.: Мо је де тињ ство се ни је раз ли ко ва ло од дру гих. Игра ли смо се на ули ци. Били 
смо увек жед ни и глад ни, пи ли смо во де с бу на ра, че сме на пум па ње по ули ци, је ла сам 
хле ба с ма шћу и ше ће ром. Ску пља ли смо ста ро гво жђе и па пир, па су нам ро ди те љи 
то про да ва ли и за до би је ни но вац ку по ва ли смо ма те ри јал за ха љи ну, ко ју је ма ма ши ла 
за ме не. Ни кад ни сам до би ла ба ти не од ро ди те ља.

Р. Г. П.: Филм Ујед ан ђе ла (1983), хр ват скоерот ска филм ска дра ма, у ко јој сте игра
ли глав ну уло гу, ре ди тељ је био Лор дан За фра но вић. Ка ко је би ло игра ти у фил му?

К. Л.: Пре тог ве ли ког игра ног фил ма већ сам игра ла у ТВ фил мо ви ма и се ри ја ма у 
Ма ђар ској и Ср би ји. Глум ци до бро зна ју да је не у по ре ди ва раз ли ка у ра ду у по зо ри шту 
и на фил му. Али мо гу ре ћи да је лич ност Лор да на За фра но ви ћа, ње гов од нос и ем па-
ти ја пре ма ме ни би ла не за бо рав на ин спи ра ци ја и пот по ра у ства ра њу ли ка у фил му.

Р. Г. П.: До не ли сте до бру од лу ку кад сте на пу сти ли му жа и „му же вље ву ти ра ни ју“. 

К. Л.: Да. По сле пет го ди на бра ка, раз ве ли смо се.

Р. Г. П.: Ваш на ступ и сви ра ње на ко си 1970. би ли су сен за ци ја. За раз ли ку од Вла сте 
Де ли мар или Ма ри не Абра мо вић, да ли Ви по тен ци ра те глас као ин стру мент? 

К. Л.: За ме не је ва жно би ло про ши ри ти гра ни це по е зи је. Због то га су мо ји пер фор-
ман си за пра во по ет ски пер фор ман си за раз ли ку на ве де них умет ни ца.

Р. Г. П.: У књи зи Ero gen zoon (1987), у пе сми „Нек ми се реч, хра на, за шти та не да ри ва“ 
ре кли сте да „мно го то га има да за хва лим Езри Па ун ду“. Или Вор хо лу?

К. Л.: Да, њи ма и мно гим дру гим ства ра о ци ма ко ји су ме ин спи ри са ли сво јим радо-
ви ма, хра бро шћу и сво јим жи во том.
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Р. Г. П.: Го во ри ли сте у „Кра ље вић жап цу“ о то ме ка ко сте га, „злат ним кон цем ве
за ла и, пе ву ше ћи ска ред не пе сми це, у сво је мрач не ду би не ума ка ла.“ Или „Као Ари јел пред 
ве че ру / Гр ца ла сам: ’До ђи!’/ По том смо се оку па ли / До зо ре че ка ли да умре мо јед но у 
дру гом“. Да ли је ма ла нит из ме ђу еро са и та на то са?

К. Л.: Ерос и та на тос, мо ти ви еро ти ке, плод но сти и про ла зно сти, смр ти су та ко ђе 
че сти у мо јој по е зи ји. Али има и дру гих мо ти ва ко ји се про вла че кроз чи та во мо је 
ства ра ла штво и не са мо у по е зи ји, на при мер све тлост, во да и сва ко днев ни пред ме ти.

Р. Г. П.: Че сто сте до дир ну ли дно, фи нан сиј ски, као на при мер 1991. го ди не?

К. Л.: Не са мо те го ди не, већ це лог свог жи во та. Жи ве ла сам од ма ле глу мач ке пла те, 
би ла сам под ста нар, раз ве де на же на са де те том као са мо хра на мај ка. Те шком му ком сам 
по сле раз во да за не ко ли ко го ди на ку пи ла стан у Ла ђар ској ули ци. Тај стан је био за пра-
во веш ку хи ња или ко мо ра, ма ла згра да од осам на ест ква драт них ме та ра ко ја је при-
па да ла ве ћој стам бе ној згра ди на углу Ули це Са ве Ву ко ви ћа 18. и Ла ђар ске ули це. Ја сам 
ту про сто ри ју пре тво ри ла у згра ди цу за ста но ва ње. Ту сам жи ве ла до 1991. го ди не.

Р. Г. П.: Ју ли јан Та маш је о књи зи Ero gen zoon за пи сао: „За чо ве ка ’по ли тич ку жи во ти
њу’ за ла гао се Ари сто тел, Маркс је био фи ни ји: го во рио је о чо ве ку као дру штве ном би ћу, 
а марк си сти по сле ње га нај че шће су за бо ра вља ли да је чо век и по је ди нац, а не са мо дру
штве но би ће.“ Да ли је Ка та лин Ла дик би ла у еро ге ној зо ни по Та ма ше вој кон ста та ци ји?

К. Л.: Тре ба про чи та ти Та ма шев есеј о мо јој књи зи по е зи је, па по сле то га за кљу чи-
ти да ли сам као лич ност и фи зич ко би ће или je пак мо је ства ра ла штво би ло у не чи јој 
еро ге ној зо ни.

Р. Г. П.: Да ли сте ко ри сти ли фол клор не еле мен те (за го нет ке, ба ја ли це, ле ген де, 
фор му ле из на род них при ча) или јед ну вр сту хи ње не на ив но сти, као не ви но сти све та, 
мла до сти чо ве чан ства. Да ли је то и осло ба ђа ње од стра ха?

К. Л.: Ко ри сти ла сам фол клор не еле мен те не са мо у по е зи ји већ и у пер фор ман-
си ма. Ти еле мен ти су ми би ли дра ма тур шки ста бил ни ослон ци за до сти за ње ко лек-
тив не под све сти. На род но ства ра ла штво увек се те ме љи на ко лек тив ном се ћа њу.

Р. Г. П.: Ро ма неск ну жи вот ну при чу Мо гу ли да жи вим на твом ли цу (Ре кон цек ци ја, 
2022) за по че ли сте „Хвар ским днев ни ком“, да ту мом од 11. мар та 2002. на Хва ру. Ка ко 
сте се од лу чи ли баш за Хвар?

К. Л.: Ме ни је за пи са ње ро ма на и по е зи је иде ал но ме сто јед но остр во об гр ље но 
мо рем и ве тро ви ма, на ро чи то у ме се ци ма кад не ма ту ри ста.

Р. Г. П.: Ка ко сте се од лу чи ли баш за овај на слов књи ге? Да ли у Ва ма по сто ји ви ше 
лич но сти?

К. Л.: Ми слим да у чо ве ку по сто је нај ма ње две лич но сти, за то сам из ми сли ла тај 
на слов. У тој књи зи сам се бе рас ко ма да ла чак у три жен ска ли ка.

Р. Г. П.: Ко је глу ми ца Аг неш Шо про ни? Зар је син ствар но ис ка са пио мај ку, на ру чио 
ње но уби ство, те је би ла рас ко ма да на и де ло ви ње ног те ла су ба че ни пси ма?
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К. Л.: Аг неш Со про ни је би ла ве о ма ле па и та лен то ва на глу ми ца ко ју сам лич но 
по зна ва ла и по не кад за јед но на сту па ла на књи жев ним ве че ри ма. Ње на тра ге ди ја се 
за и ста та ко до го ди ла. Не ке де ло ве те ла су њен син и ње гов при ја тељ за ко па ли по не-
ким ме сти ма, али по ли ци ја ни кад ни је мо гла да про на ђе све де ло ве те ла. Она за пра во 
ни кад ни је има ла са хра ну.

Р. Г. П.: О рас па ду Ју го сла ви је чу ли сте 17. мар та 2002. Ка ко сте до жи ве ли њен рас пад?

К. Л.: За ме не је то био ве о ма ту жан до га ђај.

Р. Г. П.: Хвар –Бу дим пе шта –Но ви Сад. Ко ли ко је дан чо век мо же да има до мо ви на?

К. Л.: У ро ма ну Мо гу ли да жи вим на твом ли цу и са ма се о то ме пи там: ко ли ко до мо-
ви на мо же има ти је дан чо век? И пи там се да ли чо век са ви ше до мо ви на жи ви за право 
из ме ђу жи ча них огра да две ју др жа ва на „ни чи јој зе мљи“?

Р. Г. П.: Шта Вам зна че пу то ва ња, на ро чи то она на ре ла ци ји Бу дим пе шта – Но ви 
Сад– Хвар, а и дру га?

К. Л.: Пу то ва ње је за ме не си но ним сло бо де. Би ти у по кре ту, али оста ти и осла ња-
ти се на зе мљу зна чи би ти у хар мо ни ји с не бом и са зе мљом ода кле по ти че мо и где 
пу шта мо ко ре не, ода кле се на па ја мо фи зич ки и ин те лек ту ал но. Ја сво јим ко ре ни ма 
сма трам ово ге о граф ско и кул тур но под руч је где сам ро ђе на и где још и да нас жи вим, 
а то је бал кан ско, ме ди те ран ско и сред њо е вроп ско под руч је.

Р. Г. П.: Сил виа Дра жић кон ста ту је да „...ов де има мо обр ну ти по сту пак, у ко јем запра
во ни је жи вот тај ко ји гра ди ау то би о гра фи ју, не го је тај ау то би о граф ски про је кат по вра
тио, осми слио жи вот... са ма ње на умет ност, та исто ри ја ње них пер фор ман са: по е зи ја, 
сти хо ва, све што се у том ме ђу про сто ру, из ме ђу ре а ли стич ног за кљу чи ва ња и про се деа 
на ла зи“. Где сте се осе ћа ли нај си гур ни је, где сте мо гли нај пот пу ни је да се ис ка же те?

К. Л.: По што не умем ни у јед ној умет нич кој фор ми у пот пу но сти да се из ра зим, 
због то га по ку ша вам у ра зним об ли ци ма ства ра ла штва да об ли ку јем сво је по ет ске 
са др жа је и по ру ке. Ти об ли ци су пи са на тј. ли не ар на по е зи ја, ви зу ел на и фо нич на по-
е зи ја, пер фор манс, ли ков но ства ра ла штво и др.

Р. Г. П.: У на ве де ној књи зи је и ин диј ска ми сао Оум ма не пад ме хо ум. Да ли вам је 
бли ска ин диј ска кул ту ра?

К. Л.: Се дам де се тих го ди на ин диј ска кул ту ра би ла је ве о ма бли ска не са мо ме ни него 
и мно гим мо јим вр шња ци ма чак и мла ђи ма од ме не. То је био ути цај хи пи кул ту ре. За 
ме не су исто то ли ко ин спи ра тив не би ле кул ту ре и фи ло зо фи је Ти бе та, Ја па на и Ки не. Те 
кул ту ре и фи ло зо фи је су про ши ри ле мо ју свест, мој по глед и до жи вљај све та у ком жи вим.

Р. Г. П.: Књи га је пр во об ја вље на на ма ђар ском 2007, са пре ко осам де сет фо то гра фи
ја ко је сте са ми ода бра ли. Да ли по сто је раз ли ке из ме ђу ма ђар ског и срп ског из да ња?

К. Л.: Књи га Мо гу ли да жи вим на твом ли цу у ма ђар ском из да њу у на сло ву је има-
ла знак пи та ња. Осим то га, за хва љу ју ћи вир ту о зном и са ве сном пре во ди о цу Ар па ду 
Виц ку, књи га је обо га ће на ве о ма зна чај ним бе ле шка ма без ко јих срп ски чи та лац не 
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би у пот пу но сти схва тио мој текст, а на ро чи то они мла ђи чи та о ци на те ри то ри ји бив-
ше Ју го сла ви је. За хва љу ју ћи из ван ред ном пре во ду и об ја шње њи ма Ар па да Виц ка, 
књи га је од лич но при хва ће на на про сто ри ма бив ше Ју го сла ви је.

Р. Г. П.: Шта нам мо же те ре ћи о ки шо бра ни ма?

К. Л.: Ох, ки шо бра ни, сун цо бра ни... По чет ком осам де се тих го ди на у по зо ри шту 
Но во сад ско по зо ри ште – Уј ви де ки син хаз игра ла сам уло гу Ма ше у пред ста ви Три се
стре Ан то на Че хо ва. Та мо сам има ла цр ни чип ка ни сун цо бран. Не ко ли ко ме се ци 
по сле те пре ми је ре игра ла сам мо но дра му Ота То ла и ја Ба јер аспи рин и та мо сам има-
ла бе ли сун цо бран. Ту пред ста ву је ре жи рао Ми клош Јан чо, филм ски ре ди тељ из 
Ма ђар ске. Та пер фор манс пред ста ва са бе лим ки шо бра ном по ста ла је мој за штит ник 
знак. Кад сам пре ста ла да играм мо но дра му у по зо ри шту, на ста ви ла сам да и да ље 
ко ри стим бе ли ки шо бран у сво јим са мо стал ним пер фор ман си ма.

Р. Г. П.: Тек у пе де сет де ве тој го ди ни сте до би ли пр ву на гра ду. Зар је мо гу ће да их 
има те тек не ко ли ко, шта о на гра да ма мо же те ре ћи?

К. Л.: Тач но је да сам ско ро на пу ни ла ше зде се ту го ди ну жи во та кад сам до би ла пр ву 
на гра ду за књи жев ност у Ма ђар ској. Али глу мач ке на гра де за уло гу Ма ше у пред ста-
ви Три се стре и за глав ну жен ску уло гу у пред ста ви За мак у На род ном по зо ри шту у 
Су бо ти ци до би ла сам још осам де се тих го ди на, ка да сам већ на пу ни ла че тр де сет и 
не што го ди на жи во та.

Р. Г. П.: Пет на е стог сеп тем бра 2004. го ди не у „Хвар ском днев ни ку“ у књи зи Мо гу ли 
да жи вим на твом ли цу за пи са ли сте за ни мљи ве де та ље о то ме ка ко сте са ку пља ли 
сво ју ко су, и од ло жи ли је у се дам де сет фо ли ја. От куд та иде ја?

К. Л.: Тих го ди на ми је ко са по че ла ве о ма да опа да. Ка да сам то пи са ла би ла је је сен и 
по ве за ла сам то опа да ње ко се с про ла зно шћу и ма ги јом. У на род ној ма ги ји ко са има моћ 
да де лу је у не ким ри ту а ли ма. Та ко сам сво је смрт но би ће по мо ћу ко се ове ко ве чи ла и 
умно жи ла по пут се ме ња ра су тог у плод но тло умет но сти... да, то је би ла гро теск на ша ла.

Р. Г. П.: Вла ди сла ва Гор дић Пет ко вић сма тра да Ви ве што из бе га ва те ау то би о граф
ску на тук ни цу. „На гла сак је на фик ци о нал ном, на укр шта њу раз ли чи тих на ра ти ва и 
тек сту ал них стра те ги ја, ре кон стру и са њу вла сти те ге не зе кроз ис тра жи ва ње спе ци
фич не жен ске ру ти не, те ла и сек су ал но сти.“ Да ли је то бунт про тив па три јар ха та 
као не про мен љи вог дру штве ног ста ту са ко ји оста је у ра ља ма ма ло гра ђан штва – дру
штве не сва ко дне ви це? А о књи зи Мо гу ли да жи вим на твом ли цу пи ше да је „ро ма неск
на жи вот на при ча“ у ко јој до ми ни ра ју три ли ка, ин кар на ци је (уред ни ца, умет ни ца и 
ста кло ре за чи ца) ко је ни су од раз исте иде је, већ се бе и дру ге ис ку ша ва ју и оспо ра ва ју. 
Ка ко сте се од лу чи ли баш за те ли ко ве, те три осо бе?

К. Л.: Вла ди сла ва Гор дић је од лич но при ме ти ла да ја по ку ша вам чак ве што из бе га вам 
ау то би о граф ску на тук ни цу. Но упр кос то ме у овом ро ма ну гро те ско умно жа ва ју ћи се бе 
у три раз ли чи та жен ска ли ка ипак от кри вам се бе при ла жу ћи истин ске до ку мен те и 
тек сто ве из соп стве ног жи во та, али ко је исто вре ме но и де ман ту јем са из ми шље ним 
и ап сурд ним до га ђа њи ма тих жен ских ли ко ва ко је сам ство ри ла на лик на се бе.
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Р. Г. П.: При кра ју књи ге об ја ви ли сте пе сму „Му зи ка за жи ча не ин стру мен те Те сла“. 
Тхе ре мин је је ди ни му зич ки ин стру мент ко ји функ ци о ни ше на прин ци пу елек тро маг
нет не енер ги је“ Мо же те нам по ја сни ти?

К. Л.: Те ре мин је елек трон ски му зич ки ин стру мент на ко јем из во ђач сви ра без 
фи зич ког кон так та. Име је до био по свом ру ском про на ла за чу, Ле о ну Тер ме ну, ко ји је 
па тен ти рао уре ђај 1928. го ди не. Кон трол ни део ин стру мен та се обич но са сто ји од две 
ме тал не ан те не од ко јих јед на осе ћа ре ла тив ни по ло жај ру ку сви ра ча и кон тро ли ше 
осци ла тор за фре квен ци ју, а дру гом ан те ном сви рач кон тро ли ше ам пли ту ду ја чи не 
зву ка. Елек трич ни сиг на ли из му зич ког ин стру мен та те ре мин се по ја ча ва ју и ша љу на 
звуч ник. Ове по дат ке сам ко ри сти ла де ли мич но из Ви ки пе ди је

Р. Г. П.: Ко ли ко Вам ва ма бли ска Али са Лу и са Ке ро ла? Ви има те сво ју Али су у зе мљи 
ко до ва?

К. Л.: Ства ра ла штво Лу и са Ке ро ла сам при лич но ка сно упо зна ла, тек сре ди ном 
сво јих че тр де се тих го ди на. Та да сам при ме ти ла да су при че о Али си за пра во лек си кон 
ал хе ми је и тај них зна ња ло же ко ме је и сам при па дао по пут нај зна чај ни јих на уч ни ка 
и лич но сти тог вре ме на. У при ча ма о Али си има мно го тај них сим бо ла и ри ту а ла, а 
има и за ни мљи вих фу ту ри стич ких опи са и иде ја. На при мер, за ни мљив је де таљ у 
во зу кон дук тер ко ји има оде ло на чи ње но од па пи ра днев них но ви на.

Р. Г. П.: Ка ри је ру сте за по че ли у Но вом Са ду, пре де се так го ди на сте има ли на ступ, 
као и са да, 2022. Ове го ди не Вам је об ја вље на и књи га Po ems на ен гле ском, та ко ђе у Но
вом Са ду. Ко ли ко сте још у до слу ху с овим гра дом?

К. Л.: Мо је ства ра ла штво по чи ње у Но вом Са ду, али без об зи ра на тре нут ну уда-
ље ност од око три ста ки ло ме та ра, дух Но вог Са да, где сам про ве ла пе де сет го ди на 
свог жи во та, при су тан је и да ље у мом жи во ту и ства ра ла штву. Не цр пим ин спи ра цију 
са мо из успо ме на, већ и из че стих по се та и бо рав ка у свом род ном гра ду. 

Р. Г. П.: Ви ка же те: „Ко ли ко год да је за ме не пи са ње муч на ра бо та, ипак имам осе ћај 
да се кроз ње га про чи шћа вам. Имам ути сак да у том раз от кри ва њу сва из го рим, али 
да у оном де ли ћу ко ји је од ме не остао мо гу чи сти је да жи вим.“ Шта са да ра ди Ка та лин?

К. Л.: Јој, шта ра дим? По што се при бли жа ва крај 2022. го ди не и кад бих на пра ви ла 
по пис шта сам ове го ди не ура ди ла, или шта упра во за вр ша вам, ли ста би би ла при лич-
но ду гач ка. Ево не ко ли ко по да та ка: упра во ми је об ја вље на књи га иза бра них пе са ма 
на ма ђар ском је зи ку Је дро вре ме на (Idővitorla; из да вач „Фо рум“, Но ви Сад), Пе сме су
ро гат мај ке (Béranya ver sek; „Tipp-Cult“, Бу дим пе шта), а из ла зи ми и зби р ка пе са ма на 
срп ском је зи ку Се ћа ње во де (A víz emléke ze te; Кул тур ни цен тар „Ми лош Цр њан ски“, 
Но ви Сад) у чу де сном, ма е страл ном пре во ду Дра ги ње Ра ма дан ски, за тим иза бра не 
пе сме 1962 –82 на хр ват ском у из ван ред ном пре во ду Лее Ко вач Рас пје ва не же ра ви це 
(ДАФ, За греб). Ра ди ла сам на тим пре во ди ма ко ли ко до ју че, са ра ђи ва ла с пре во ди о-
ци ма. Сад се уве ли ко спре мам за сво ју ве ли ку ре тро спек тив ну из ло жбу у Мин хе ну чи је 
отва ра ње ће би ти у мар ту 2023. го ди не у Му зе ју Ha us der Kunst.


