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Тумачцаревогсна

КултурницентаризНовогСадаобјавио
јеновупоетскукњигуСелимираРаду
ловића(1953),песника,есејисте,анто
логичара,поднасловом„Сенкаосмог
еона”.Узпролошкуиепилошкупесму,
тусујошчетиритематскациклуса:Ис
повесттумачацаревогсна,Сенкаос
могеона,ДеветдушаЈосифаИсихасте
иСловоонеухватљивом.
ПоетичкапозицијаСелимираРадулови
ћа,истичеСашаРадојчић,специфична
јеиделујеапаратночакиукругупоетич
когвишегласја,карактеристичногзаса

временусрпскупоезију,којајеотворе
назанајразличитијеприступе,опште
естетичкепретпоставке,формалнемо
делеивидовеискуствакојесеизража
ваупесничкомделуСелимираРадуло
вића.Његовепесмеизвукомиструкту
ром,иобухваћенимискуством,итемат
скомотивскимкруговима,ближесу
традиционалнимпредставамастиха.

НовигосподариСарајева

ВишњаКрстајићСтојановићобјавила
јечетвртоиздањесвогкултногромана
„НеплачизаСарајевом”.
Кадасепојавилопрвоиздање,Момо
Капорјенаписао:„Осећањетескобеи
страха,апресвегапонижењакојана
носеновигосподариСарајева,испуња
вајуготовосвакиредаковемрачне
хронике,укојојједнакрхкаженапока
зујеневероватнуснагуиистрајностда
издржисветешкоћеисачуваусеби
драгоценунаду...”

Овахроника–романилизбиркаприча
оСарајевууратнимгодинама,писана
јеискреноијасно,краткимреченица
макојеготовопоседујуритамузнеми
реногбилањиховеауторке.ВишњаКр
стајићСтојановићпосталаје,тако,је
данодважнихсведокаувеликојопту
жницикојућеједногдана(ипоредсвих
неправди,верујемоуто)подићиисто
ријапротивонихкојисуовојдаровитој
жениињенимсуграђанимаотелине
самоњиховдомнегоиград”.

Санјепројекцијајаве

Београдски„Партенон”објавиојеро
манЖељкаКувача(1960),снасловом:
„Укућномпритвору”.
Доследануостваривањусвогпрозног
концепта,истичеДавидКецманДако,
ЖељкоКувачсеновимделомопреде
лиозапуткојимсетежестиже,заин
троспекцијукаопутсамооткрићаглав
ногјунака.Речјеопсихолошкој,моза

ичнојпрозикоја,иначе,нетрпинеувер
љивост,празанход,нефункционалне,
дакле,сувишнепрознерукавце.При
творењупсихолошкепричеписацпола
зиодФројдовемаксимедајеподсвесно
јачеодсвесног,јеруњеговојосновисан
јепројекцијајаве.Вераумоћљубавиу
погледуостварењасмисаоностижи
вљења,тојеоноштооводелочинида
буденесамоповестоједномживоту,
већјеиживотнапричасасвимсвојстви
мауниверзалнијегзначења. З.Р.
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М
омаксаЦрвеногкр
ста, који је деведе
сетихстудираоовде
сликарство, на лу
трији јеосвојио„зе

ленукарту”иод2003.живиуЊу
јорку.ТамојеИванСтојаковићдошао
прекоТоронта,гдејестекаодиплому,
анашојпублиципредстављасеизло
жбом„АтласЗемље”вечерасуДому
омладине(19ч.).Поставкајенаста
лауорганизацијиса„ProArt.org”,уз
подршкуАмеричкеамбасадеиМи
нистарствакултуреРСитраједо21.
августа.
–Назидугалеријепосетилацмо

жедавидиразбацанесегментемапа,
алиинекеапстрактнеповршине.Је
данраднастаојеуБеоградуибави
сепоплавамакојесупогодилеБал
кан,такоштосамкористиосателит
скесликеизрегиона.Типејзажису
ремиксованасликастварностикоја
семењауследклиматскихпромена.
ПоплавенаБалкануилиураганСен

дипоказујудајеречоглобалнојте
микојанассвеспаја–кажеуметник
ИванСтојаковић(1974).
Његовирадови,инспирисаниеко

логијом,представљајутзв.вертикал
небаштезакојекористипрегниране
биљке,алиионеправе(кактусе,ага
ву);стављаихуфилцкојислужиуме
стотла–задржававлагуитакохрани
биљку.Водајенаовоммапамапред
стављенапутемплексигласа,авеге

тацијајестављенатамогдеиманај
вишепопулације.
– Француски ботаничар Патрик

Бланкодвертикалнихбаштанапра
виојеуметност.Јасамихспојиоса
мозаикоминајвишесебавимвизу
елнимбалансомтеслике,урбанеди
вљине–додајеСтојаковић.
Близакмујеипокрет„артповера”

или сиромашне уметности – мате
ријалепроналазиинађубрету,али
картоннабављаииз „Икее”.Заиз
мишљениградЗеленајабука,одре
циклираногкартонаипластике,ра
ђеногсашколскомдецом,добио је
награду„БернардБирман”.
–Одпластикеукојусепакујеро

ђенданска тортанастао је стадион,
одчачкалицастубови,аодшрафова
уличнасветла.Утајградутрошеноје
500фигураодпластелина–радосе
сећатогпериода.
УЊујоркунашсаговорникдобија

свевишепризнањазасвојрад.Сти
гаоје,каже,донивоадасвакогмесеца

имагрупнуизложбу.Сарађујесаку
стосимаЈованомСтокићиЖељком
ХимбелеКожул,саБрижитМајериз
Филаделфије,захваљујућикојојјење
говрадуколекцијиамбасадеСАДу
Београду,анасталнојјелистиумет
никагалерије„КристијанДиверноа”
наМенхетну.
Као свој утисак издваја да је ап

страктна уметност у Америци део
културе,којисенедоводиупитање,
док„коднастонијеслучај”.
–Сараспадом Југославије земље

сустворилесвојунаративнупричу,а
зањујепрвопотребнапредставајед
ногетницитета:Срба,Хрвата...Наши
споменициу20.векумахомсуфигу
рација.Заштоненаправимоспоме
никТесликојијеапстрактан(каошто
наКадињачидвакаменасимболизу
ју борбу), такобиовдемогледа се
направемуње,планетаиСрбијаода
клеизбијасветло.Мождаовозвучи
каокич,алисвеможедасенаправи
дабудедобро.Апстракцијурадесре
динекојетребадаиспричајупричу
вишенарода,каоАмериканци,ини
коонданеможедакаже„тонијемо
јаприча”.
–Такође, уЊујоркупостоји екс

панзијабендовакојисвирајуритмове
саБалкана.Узмуужичкоколо,обра
деупанкфазону,аникоизбендани
јеодавде.Такоинапољуликовности
користемиксинтерактивнихскрино
ва,сликарствасамодомиархитекту
ром...Њујоркима100.000ликовних
уметника.Средњакласајекуповала
нашерадове,аонапропадаисвисмо
уплашенизбогтога.
Стојаковићубибилоинспиратив

нодаизложбуприредиунекомма
ломместу.Поставиојеједанрадушу
ми,једаннаплажи.
–ХтеосаминаДурмитору,сиде

јомда јепубликарелативанпојам.
Дајеутисакчовекакојислучајнона
басанарад,стравичнојакмоменат,
истокаокаднаизложбудође500љу
диилимузејоткупирад.Тосупод
једнакобитниизлагачкипростори,
посебнозауметникакојисебавиод
носомприродеидруштва.Каошто
природуносимудруштво,такоже
лимидадруштводонесемуприроду
–кажеИванСтојаковићинаглашава
дабиволеодаурадинештозасвојЦр
веникрстиБеоград.
–Дајтемиружнуфасадуинаправи

ћуодтоганештолепо.Инсталираћу
нанекомзидурадибиљкаћедарасте
изњега.Можемодаосмислимоима
пуБеоградаилимапуслојеваизкојих
јенастајаонашград.Илиапстрактно
–односСавеиДунава,плусВелико
ратноострвокаопреосталикомадди
вљине.Можедабудеултрамодерно,а
дазадржиприродност.Тражимтакве
ствари,самомидајтедозволу.

МирјанаСретеновић

Дајтемиружнуфасаду
иизњећеизрастибиљка

ВечерасуДомуомладинеизложба„АтласЗемље”
ИванаСтојаковића,којиживиуЊујоркуиправивертикалнебаште

ИванСтојаковићсамакетомједногодсвојихрадова
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Изложбајужноамеричког
уметника

уИнтернационалном
уметничкомстудију

„РадованТрнавацМића”

Ваљево–Уоквирутрадиционалнеманифестаци
је„Тешњарскевечери”Ваљевциигостииздругих
градоваииностранстваимаћеприликудаодутор
ка9.августауовдашњемИнтернационалномумет
ничкомстудију„РадованТрнавацМића”видеиз
ложбу„ВенецуеланаплатнимаВалтерадеЛеона”.
Изложенасу22делауглавномсредњег
формата истакнутог венецуеланског
уметникакојинасебисвојственначин
доносиочаравајућепејзажеиприрод
нелепотеовепрелепејужноамеричке
државе.
Користећи технику уља на платну

ВалтердеЛеонјаснопоручуједајефи
гуративно сликарствоњегова страст,
каоштојенесумњиваињеговаопчиње
ностприродом.Уругвајац,рођен1941.
уМонтевидеугдејезапочеостудијекао
техничкицртачуИндустријскојшколи
законструкцију,апотомпохађаопре
давањауметничкогцртањаисликар
стванаАкадемијиликовнихуметности
„ПолКартун”,почеткомседамдесетих
годинапрошлогвекапреселиосеуВе
нецуелу.Утојземљиједржаорадиони
цезадизајнрекламногматеријала,не

напуштајућиуметничкосликарство.Четиридеце
нијеинспиративнаприродаВенецуеленијепре
сталаданудимотивезаДеЛеоноваплатна.Имао
јевишеод60самосталнихивеликибројгрупних
изложби.
Украткомтексту„ОВалтерудеЛеону”укатало

гузаизложбу,дрЈакобоАсенсиЛорија,професор
историјеуметностинаКатоличкомуниверзитету
„АндресБељо”,наводидасеовајуметниксвакако
одушевљавапрецизношћубојакојајеплод„конти
нуираногидисциплинованоготкривањаитрагања
закомпозицијом,којанијесамоконструктивнииз
разсведеннапринцип‘сликамдабихсликао’,већ
поседујеодговарајућиунутрашњиодраз,уткану
композицију,ондакадауметникзнадајењегово

делоплодњеговемаштеисноваумотанихувео
бесконачнекреативнеаспирације”.
Признативенецуеланскиликовниуметник,педа

гогОрландоКампосистичедасеВалтердеЛеонсво
јимрадомобраћаљубитељимафигуративногсликар
ствакојиимајуприличновеликезахтеве.„Његово
делоодишесликарскомнаративномелоквенцијоми
заводимирном,суптилномелеганцијомињемусвој
ственимуочљивимнијансама”,наглашаваКампосу
освртуподназивом„Узаносупејзажа”.
Анализирајућиделакојавенецуеланскиумет

никуВаљевупрвипутпредстављасрпскојпубли
ци,новинаркаСлађанаВасиљевићукаталогуза
изложбунаводидасепредпејзажимаВалтераде
Леонадишедубоко.„Посматрачжелидаудахне

и мирисКарипскогмора и свежину
дивљихрекауџунглама југоисточне
Венецуеле,ионоштоветардонесеса
севернихАнда,саврхаБоливар”.Пеј
зажиВалтерадеЛеоначинесекаозов
природе,цениВасиљевићеваидода
је:„Акопредовимсликамапокушамо
дазамислимоиаутентичнезвуке,на
шлибисмосетамогдесеуметникла
тиокиста”...
Свечаномотварањуизложбе„Вене

цуеланаплатнимаВалтерадеЛеона”у
уторакуваљевскомстудију„Трнавац”,
какојенајављено,присуствоваћеиви
сокадипломатскаделегацијаАмбасаде
БоливарскеРепубликеВенецуелеуСр
бијикојајеипомоглауорганизацији
овогнесвакидашњегкултурногдогађа
ја.Изложбаћебитиотворенадо9.сеп
тембра. С.Ћирић

ВенецуеланаплатнимаВалтерадеЛеона

ВалтердеЛеоне,АнђеоскиводопадунационалномпаркуКанајма

Иван
Стојаковић

УЊујоркупостоји
експанзијабендова
којисвирајуритмове
саБалкана.Узму
ужичкоколо,обраде
упанкфазону,анико
избенданијеодавде




