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Водич кроз уметност и живот

Водич Оље Ивањицки није настао као књига 
која се пише у једном даху. То је збирка текстова 
који су проистекли из дружења и разговора, како 
тврди и прва реченица из Водича, негде око поно-
ћи. Током година нашег дружења, Оља Ивањицки 
је навикла да у мом присуству слика а да ја чи-
там нешто из мора књига које су нас окруживале 
и које су се нудиле као тајни савезници у постиза-
њу концентрације и доласку до нових идеја. То су 
биле сеансе које су се одвијале углавном у вечер-
њим сатима, јер дању се није стизало, свакоднев-
ни живот је наметао свој ритам излажења, јавних 
наступа, дружења са пријатељима, друштвених 
обавеза и свега другог што је Ољу пратило. У тим 
сликарским сеансама, било је важно постићи до-
бру концентрацију, а Оља Ивањицки није због тога 
слушала, на пример, класичну музику, нити ради-
ла јогу. Она је волела да слуша политичке емисије, 
да прати важне светске вести или ако нема ничег 
занимљивог, да јој се чита нешто. Овде морам да 
поменем и доктора Раку, Ољиног најближег прија-
теља, који је годинама и деценијама пре мене оба-
вљао овај важан задатак – проналазећи најчудни-
је књиге и текстове, откривајући заједно са Ољом 
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неке скривене истине и раскринкавајући теорије 
завере. 

Све то, сцена у којој Оља седи испред платна, 
а ја иза ње тако да могу да видим шта слика, звале 
смо кућни водвиљ. Имало је свој ритам и своја не-
мушта правила. Скоро би се могло рећи и ритуале. 
Е када би се са сликањем за тај дан завршило, када 
је све било склоњено и рашчишћено, сумирао се 
дан, размењивале су се неке информације и вести, 
а често се догађало и да Оља изнебуха почне неку 
озбиљну тему да обрађује. Диктафон је увек био 
ту, јер нам је записивање оловком било споро, ми-
сао је тражила брзину и снимањем тих разговора 
ми смо постигле да се ништа не изгуби... И тако је 
у неком тренутку почео да настаје и Водич, при-
ча некога ко је волео и живео уметност, а не само 
посматрао. Водич је, као и све Ољине песме пре 
тога, почео скоро као нека пошалица, да би се брзо 
претворио у озбиљну причу о уметности.

Колико је Оља волела ту причу о Водичу, ту 
нову улогу коју је себи доделила, показује и то да је 
путујући у Њујорк снимала себе из дана у дан, док 
шета улицама, затим, током летовања и изложби у 
Котору код Хомена, имала је потребу да забележи 
своје мисли и диктафон, коме је тепала „црвеноо-
ки” (због црвеног светла које је сигланизирало да 
апарат снима), носила је са собом. И када је по по-
следњи пут Оља изашла из свог стана-атељеа, када 
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је пошла у болницу, понеле смо књигу о Плејађа-
нима и диктафон. Последњи запис који припада 
Водичу Оља Ивањицки изговорила је вече пред 
операцију на срцу у болничкој соби. Нажалост, 
тај текст који се по први пут бави и преласком на 
„другу страну”, питањима душе и одласка, завр-
шила је тако што је неколико дана после те опе-
рације на срцу заувек затворила очи изговоривши 
„Анђели, хајде сад”, у тишини интензивне неге у 
Кардио-васкуларној болници „Дедиње”. Као пра-
ви, пожртвовани Водич, Оља је отишла да би се 
уверила шта је на тој другој страни, да би досегла 
још једно, оно најелементарније и најскривеније 
сазнање сваког људског бића. Нама, који смо оста-
ли на овој земаљској страни, Оља Ивањицки оста-
вила је сазвежђе дела – безбројне слике, цртеже, 
скулптуре, мисли, песме и прозне записе.

Књига Водич започиње едицију „Пето цар-
ство”, названу тако управо према једном програм-
ском делу Оље Ивањицки. Пето царство је умско 
царство и таквом царству припадају и текстови 
који следе и који су део баштине и уметничког де-
лања Олге Оље Ивањицки, која је њима постала за-
иста један водич не само кроз уметност, већ и кроз 
живот и филозофију нашег времена.

Сузана Спасић





В О Д И Ч

Водич је настао највише у време око поноћи.
Док Оља говори, прате се телевизијске вести.

Водич је повремено прекинут коментарима на 
актуелне вести.
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I

Отворени ум. Отворене књиге. Отворена пита-
ња. Заточеници сопственог ума.

Све је почело од питања шта је сликарство 
дало на понуду. Шта је сликарство нудило, која 
је била тема кроз време, векове, миленијуме. Да 
ли је тема сликарства осиромашила у данашње 
време или није? Која је епоха поставила највише 
питања? Не усуђујем се да тврдим да је ико дао 
одговор, али је битно постављати питања.

Шта је сликарство дало као тему кроз време? 
Чиме је, заправо, почело? По хронологији коју је 
направио Метрополитен музеј, прва је направље-
на једна мала глава овце. Понуђена је, значи, до-
маћа животиња. Онда су понуђене животиње за 
лов. И онда су кренули ловци. И уметници. Умет-
нике лове, требе, транжирају, препродају.

Било би нескромно да дам пресек визуелно-
мисаоне историје света, али намећу се теме тра-
јања, смрти, радости, власти, рађања, вере, казне, 
телесног, некад притајеног, а сад јавног, веома 
телесног, теме митологије, затим однос човек-
животиња, битке, сукоби, ловови свих врста – на 
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дивљач, на птице, на вукове, лисице, све врсте уби-
јања, ткање времена, ткање свиле. Теме везане за 
јело, шта се једе, чиме се једе, како се једе, теме 
везане за спавање, ходање, стајање, придржава-
ње, качење, као штапови, столови, столице, пре-
столи, лежаљке, носиљке, кола коњи, приколице, 
двоколице, запреге, круне, одећа, ципеле, папуче, 
подвезице, огртачи, плаштови, књиге, иницијали, 
илуминације, слова, полице, зидови, све спада у 
уметност која се прави и која се приказује и упо-
требљава. Детаљ улази у целину. 

Највећу понуду је можда дала Кабала и иде-
ја злата: употреба, прерада, злато као део алхе-
мијских процеса, Materia Prima, фазе у преради 
злата и доласка до злата. Златни новац са лико-
вима владара, краљева, царева, њихових жена и 
љубавница, њихових синова и браће током време-
на постао је историја портрета на кованом новцу. 
Страст многих колекционара нумизматичара, која 
се понекад граничи са лудилом доводи их до тога 
да, ако се баве римским новцем, могу да боље од 
сваког историчара наведу све титуле, имена, рођа-
ке, жене, децу сваког владара Сратог Рима. Можда 
најславнији портрети у историји тако постају ма-
лени профили на римским и другим кованицама.

Водич се прекида коментаром једне вести на 
каналу CNN:

Оља: Шта ово пише за 5.000 послова?
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Сузана: Пише да је Алиталија отпустила 5000 
људи али ево, шта пише даље – САД су основале но-
вих 150.000 радних места.

Оља: Пише Found. Где су их нашли.
Сузана: Па то значи основано.
Оља: Где су их нашли, на ђубришту? Ко је на-

шао, ко их је оставио, те послове. То су нашли ове 
да чисте улице, клозете. То су за ове бескућнике, да 
чисте улице.

Сузана: Можда су нашли неке друге послове.
Оља: Ма знаш како су нашли.... А и што им је 

стручна спрема, можеш мислити, све сами Диогени. 
Њујорк пун Диогена а ниједан још није проглашен за 
филозофа, а ови спавају и без бурета. Све раде, греју 
се на оним решеткама од метроа, где излази пара. 
Филозофи се ухватили за Диогена, па не пуштају.

Сузана: А он био неки атински Балтазар, неки 
бескућник.

Оља: Да, а они од њега направили извор здравог 
разума. Човек био нормалан, само није имао где да 
спава, чисти клошар. Тако и ови у Њујорку, бескућ-
ници, све сами Диогени. Човек јавно онанисао, а од 
њега цела филозофија онанише на његове теме.

Шта је сликарство дало од Кабале до данас?
Кабала је имала систем. Људи средњег века су 

знали нешто што ми данас не знамо. Кад погледа-
мо Ван Ајка, чини нам се да је он све знао. Зашто 
је Ван Ајк рекао и записао „Како сам могао а не 
како сам хтео”, шта је желео да поручи ономе који 
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долази после, шта да поручи водичу који данас на 
пример у музејима света Ван Ајкова дела пред-
ставља публици. Да ли данашњи музејски водичи 
могу и да претпоставе оно што је човек средњег 
века подразумевао као неко своје знање? Шта су 
била скривена знања Јана ван Ајка, осим онога да 
се први сетио да употреби уљану боју? Имам ути-
сак да је ту постојала комбинација одређених та-
лената, који су се после изгубили у давању наслова 
свему и свачему. Нешто се ту изгубило, затурило 
и заборавило, у ствари вероватно постоји у тајним 
књигама. Данас се иде на то да су књиге опасне, 
знање више није потребно. Иде се на површност, 
незнање, глупост. 

Шта је понуда сликарства?

Оно што спасава сликарство је сликање архи-
тектуре. Када погледамо ренесансу, не можемо 
а да не приметимо прецизност са којом је пред-
стављена архитектура на сликама. Сликање архи-
тектуре и потреба за тим савршено мирним, ста-
тичним стањем на слици довела је до изузетних 
успеха у представљању перспективе и симетрије.

Да ли је понуда сликарства довољна, самодо-
вољна, да ли је дијетална или би могла више да се 
бави проблемима света данас, или да буде загледа-
на у себе, у сопство, или би могла да пређе границу 
онога што чини време данас, да пређе и границу 
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времена сутра, прекосутра, да постави питање за 
сто, двеста година унапред, да да програм. Можда 
ће он за двеста година изгледати недовољан, наи-
ван, површан, минимализован, али ће постојати. 
Дати идеју програма за будућност.

Сликари су се углавном задовољили да конста-
тују статично стање ствари. Ако је то била вазна са 
цвећем, било је пожељно да цвеће не отпадне. Ако 
је била корпа са поврћем, било је важно да се слу-
чајно јабука или диња не покваре. Ако је у питању 
празилук, да буде свеж све док је уметнику било 
потребно да га гледа, да га скицира, да га боји, пре-
мерава, да га оживи, да буде као прави. То је све 
статично стање ствари. Жил Верн је направио на-
пор да смисли неку подморницу, неку машину која 
ће да стигне до средишта земље, до Месеца, у време 
кад о томе нико није мислио. Неко се усудио да за-
мисли и оне сусрете треће врсте, али нико није на-
сликао трећу врсту, ни случајно. Нико није хтео да 
помери границу лепоте, него је само констатовао 
да је она дошла, да се скинула, да је заузела позу 
и да је седела мирно најмање два сата дневно, док 
то нешто није завршено. Једног доброг водича би 
требало да нервирају увек исте приче, да се стати-
ра, да се позира, да се узимају модели, да ти моде-
ли морају да мирују, да морају да буду лепи, да не 
буду лепи, да буду јако стари, да се ученици, слика-
ри, мајстори вежбају, уз то да се заљубљују, опијају, 
падају у ковитлаце страсти и крајње патње, и ту се 
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негде исцрпљује, деси се замор инвенције и инте-
лигенције. Један лакат постаје невиђена тешкоћа, 
једна рука је крај света. А да ли једна рука треба 
да каже све о том свету, и на који начин? Једна до-
бро насликана рука се увек отимала руци сликара. 
Можда је евентуално Микеланђело направио нај-
боље две руке света, то су Адамова и Божја и ту се 
негде прича о руци завршила. Руке су добиле свој 
финални обрачун са човечанством. Већ Тројеручи-
ца је морала да се испомогне трећом руком, која 
је испод, која не припада телу, а није речено чија 
је. И на Леонардовој Тајној вечери, рука је један од 
кључних разлога да се о слици говори. Рука која се 
ниоткуда појављује а у руци нож. Чија је рука, мо-
жда се зна, али можда и нико није ни питао.

Водич кроз историју уметности. Попис тема. 
Попис кроз време.

Шта се описује, шта се додирује, о чему се 
ради, где је драма, где је смисао, где је решење? 
Последњи који је нешто констатовао, после оних 
који су се бавили религијом и магијом је био Ни-
кола Пусен. Он је додирнуо тајну.

Како водич мора да гледа слику да би у њу 
упутио и посетиоца, групу, децу?

Мора да је гледа из епохе у епоху, кроз гео-
графско место, кроз расу, верску припадност, дру-
штвени статус, степен личног образовања или не-
образованости, степен талента или одсуство истог.
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Још има слика које нису откривене, смем да 
тврдим. Које нису дошле до музеја, до тих помпе-
зних, кочоперних зграда, са још кочопернијим и 
важним особљем, које има своја строга правила, 
свој начин размишљања, своје реченице, које су 
неодољиво исте. Као да је један писао, а остали по-
сле преписали. Можда још Вазари.

Поставља се питање шта је било пре музеја, 
јер музеји су млада категорија. Постојали су само 
приватни зидови. А шта су све приватни зидови и 
сефови чували кроз време? Постоје слике које ни-
када нису напустиле приватне одаје, нико их ни-
кад није видео осим оног ко их је створио и оног 
ко за њима има ту страст колекционара-поседни-
ка, која прераста у себичлук и елитизам, у потре-
бу да се нешто поседује и да се оно чува скривено 
од других, као неко тајно знање, нека тајна наука. 
Ипак, у неком тренутку и таква дела пронађу пут 
до светлости, изађу из анонимности и тада изази-
вају пометњу међу новим колекционарима, музе-
јима и нарочито аукцијским кућама. 

Коментар:
Оља: Никоме ништа не говорим, утишала сам 

се. Сад само оговарам ове које виђам а који немају 
појма о чему се ради, дође ми да им кажем „Аман, 
људи, да ли је могуће да ви мене 30 година сматра-
те за пајаца, арлекина, полууморног арлекина. Ја 
их као нешто забављам кад седимо... Сад сам се 
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наоштрила на овај мост за Дунав, али и за валцер. 
Не разумем како их више не мрзи да слушају онај 
бечки валцер. Са којим правом је бечки валцер тако 
постао значајан, они немају никакав Дунав, то је 
ништа према ономе што имамо ми и Мађари. Ми 
имамо лепши, већи, плављи Дунав. Сад ћу свима да 
наручим и валцер и полку, ма све што може да се 
отплеше, танго, фокстрот, макарену, самбу, румбу, 
салсу, ламбаду, мамбо. То ће бити Danubius rex вал-
цер. Свима ћу да наручим, ако треба и песмицу да 
срочимо. Јер ово је овде ратнички Дунав, шта Дри-
на, ово ће бити Марш на Дунав.

Један добро едуковани водич опредељен је од 
детињства да то ради, као животни избор. Никад 
нисам чула ниједно дете да жели да буде водич за 
било шта и било кога. Једино политичари можда 
од детињства желе да буду водичи, али то се онда 
зове вођа. А они су рођени водичи. За једног правог 
водича, прво мора да се прође курс музеја, да се 
сагледају сви успони, падови и међустања, све оно 
што је спопадало човечанство и што ће га спопа-
дати, од раја, пакла, оног међустања, Нулте тачке 
пакла и раја. На Нултој тачки  углавном шетају 
домаће животиње, кућни љубимци, заљубљени па-
рови, понеки мештанин, што би се рекло комшија, 
ту је зелена трава, понеко дрво. Проблем се одвија 
испод Нулте тачке, у зони пакла и изнад у зони 
неба. Небо подразумева плаветнило, облачиће, 
птице, анђеле, у ретким случајевима Бога самог, 
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Сунце, Месец, зодијачке знаке, позиције звезда. 
Пакао, који има своје спратове, лифтове, своје 
централно грејање, казане, ложаче, потпаљиваче, 
наредбодавце, судије, разводнике по спратовима, 
по собама, по задужењима, по казни, има своју 
музику. У паклу стално свира техно музика. И Рај 
има своје тајне, своје дрво, прва бића и оно што 
је изостављено у причи а постојало је, а то су рај-
ске животиње. Рај има своја тесна врата, полигоне 
страсти, зоне просветљења, брзину чисте мисли, 
вртлоге сећања и одсуство тела. Да ли се видимо, 
чујемо, осећамо, у великој геометрији умиверзу-
ма контролисане бесмртности, у складишту ума 
и одбачених ствари у црним кутијама за вечност? 
Враћати се Рају значи враћати се почетку. А то 
подразумева и да смо дошли до краја. Рај обухва-
та и почетак и крај. А шта је са Паклом? Отворе-
ним, без тајни, у црној рупи, са великим вратима 
и сновима лаких кошмара, са капљицом мира у 
океану немира. У окрутној симетрији добра и зла, 
у завери, плану групе, појединца, њих, нас, свих. 
Бумеранг тоталног уништења света. „L’ enfer sont 
les autres”. И Рај и Пакао имају своје водиче, као и 
музеји. 
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II

Да би се имао континуитет, потребно је про-
читати песму Попис.1 Попис је обухватио све сег-
менте друштва, историју, биологију, филозофи-
ју, попис је имао пописиваче, али није захватио 
област уметности. Попис није пописао слике, није 
пописао редослед, имена главних стваралаца, ре-
дослед догађаја, погађања везана за слике, сплет и 
датуме одређених догађаја који су пратили слике. 
Њихов број је ограничен и мален али је постојао. 
Улога пописивача врло је сродна улози водича. О 
пописивачима сам рекла да је то сој људи који има 
пре свега страст према свом послу, има циљ, на-
меру и одабир онога што пописује. Водичи имају 
улогу оних који су упућивали душе и разврстава-
ли их на вратима смрти и неког другог живота. Ту 
је улога водича била најдоминантнија, довести до 
оног врховног судије. Нема ни судије ни смрти без 
водича и онога који треба да буде вођен. Постоје 
територије на којима се то обавља, области, под-
земне воде, тунели, напуштена складишта, напу-
штени хангари, аеродроми, хотели, фабрике, чак 
и школе. Врши се разврставање по категоријама, 
заслугама, делима, греховима, добрим мислима. 
То су водичи душа, који имају улогу оних развод-

1   Поему ПОПИС доносимо у додатку на крају књиге
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ника у биоскопима, где се добије први, други, тре-
ћи ред са стране, балкон, ложа. Ложе су најексцен-
тричнија места јер су у малим дозама. Али да се 
вратимо уметности. Уметност је увек на крају, има 
терминаторску улогу, да потврди, овери, запамти, 
региструје.

Идеални водич сачекује групе, има своје обе-
лежје, свој знак распознавања, да не би случајно 
био замењен за другог водича, који можда нема 
исте намере, који можда има погрешну путању 
кретања. Јер има оних који варају, који замећу 
трагове, који говоре погрешне текстове, стварају 
велику забуну, који говоре анегдоте, баве се повр-
шним ситницама, рецимо шта је уметник јео, да 
ли је волео жене, колико њих, којих година, којих 
раса, које је кафане посећивао, где је седео најви-
ше. Треба се клонити несавесних водича, намет-
нутих. Најбоље је изабрати тајног водича, који 
опет има ознаку врховне тајне. Тај водич може да 
проведе појединца или групу кроз све области, 
кроз сва друштва, кроз епохе. 

Било би пожељно да се група посетилаца при-
хвата одмах са врата. Водич има велику улогу, без 
обзира што његова улога не би требало да буде на-
метљива, али пошто је то процес, шетња која траје, 
то је и примање информација које пристижу, то 
је и питање одржавања мозга у свежем стању до 
краја, да се искључи умор, да се добије доза при-
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јатности, можда чак и среће, можда и поистовећи-
вања са предметом, са сликом која се посматра, са 
скулптуром која се гледа и додирује, са простором 
у који се улази, рецимо код инсталација, са осећа-
њем тескобе код инсталација где се не каже шта те 
чека унутра. Једном сам ушла у простор једне ин-
сталације, која је изгледала нешто између затвора 
и болничке собе. То је био један дуго припреман 
улазак али сам у исто време имала утисак да ми 
можда неће бити дозвољено да из тог простора 
изађем. А простор је био веома тескобан, као сви 
принудни простори, као сви затвори. Једна од тих 
инсталација је значи била толико тескобна да је 
сама помисао да се одатле не може изаћи можда 
била довољна да се ту и не улази. Али, ту је улога 
водича најважнија, он мора да убеди у прихвата-
ње чак и непријатности, мора да убеди да је и та 
тескоба неопходна да би се схватио данашњи свет.

Претпоставићемо да смо изабрали правог во-
дича. Тај дефинитивно мора, следећи ред догађа-
ја, да нас уведе у собу праисторије. Тако некако би 
био ред. Подразумевамо да је музеј обиман, вели-
ки, да влада подацима, да има збирке, да обухвата 
све. 

Као што смо констатовали, музеји су се вео-
ма касно појавили, а како су збирке сакупљене? 
Пљачком, највише, затим куповином и уз помоћ 
несрећних колекционара који нису имали коме да 
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оставе, па су поклањали музејима, што је овима 
била срећна околност. У новије време, то су дона-
тори, који имају своје собе, своја имена на плочи-
цама, на улазима, што је опет добро и за музеј и за 
оне који сакупљају, а и за оне који су прикупље-
ни у тим збиркама. Музеји тако имају будућност, 
а одавно имају и садашњост. Дешава се, као и са 
осталим страстима, да један музеј пожели да има 
благо другог музеја, па се ти предмети премешта-
ју. Музеји праве своје изложбе, позајмљују своје 
зидове другим музејима и то је вид најновије гло-
балне комуникације. Скоро да су слике и остали 
уметнички предмети постали већи путници од са-
мих људи и њихових првобитних стваралаца. Сли-
ке запуцају од града до града, шетају их са једног 
краја света на други. Те шетње се понављају перио-
дично, једна иста шетња само под другим именом 
се понавља сваких просечно пет година. Увек исте 
слике. Сликар није имао увид да ће бити много по-
требнији него што је за живота сматрао да је. Да 
је Реноар знао да ће га толико волети све госпође 
овог света које су прешле педесету, а у последње 
време и ове млађе, па он би сликао дан и ноћ, не 
би престајао, не би чак ни доручковао, ма колико 
то у Француској изгледало немогуће, избећи дору-
чак. Не би ништа друго радио, само би сликао, а 
добро би се провео и да је само скицирао. Једном 
приликом сам видела приватну колекцију Реноа-
ра са Лонг Ајленда, и не знајући још за све замке 
савремене уметности, рекла сам: „Ово је немогуће 
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да се догоди за живота да неко толико пута насли-
ка исту слику, један исти пејзаж.”

Вратимо се праисторији.
Шта је на понуди праисторије?
Углавном кости и фосили и оно што сами мо-

жемо да дочарамо. Касније је настала керамика, 
предмети, судови, и просто је зачуђујуће када се 
погледа тај страшно оскудан регистар предме-
та који су служили за живот. Добар водич не даје 
илузију о предметима које посматрачи данашњег 
доба подразумевају, као да су одувек били ту. Пра-
историјски човек није имао рецимо тоалет папир. 
То је једна од ствари за коју човек данашњице већ 
дуги низ година не поставља питање, увек је при-
сутан, чак се увек и купује на више. Оскудност 
увек подразумева низ питања. Рецимо, четкица 
за зубе, бријач, маказице, сапун, шампон... Како 
водич да објасни једној данашњој особи тај мањак 
предмета, није чак имало од чега то да се напра-
ви, а ипак се одвијао живот миленијумима. Осим у 
Винчи која је имала имала потпуно уређен систем 
живљења, где су се жене шминкале а мушкарци 
пловили чак до Егејског мора. У Винчи су живели 
први градски људи Европе, мирољубиви и који су 
поштовали птице. 

Али, сада док дајем упутства за водиче, при-
знајем да нисам имала водиче, нисам видела чак 
ни приручник за водиче, као што постоје прируч-
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ник за градове, архитектуру, за обилазак одређе-
них места. Скоро сваки град има водич кроз град, 
али нема Упутства за водиче, јер водич је управо 
тај који има велику одговорност, под претпостав-
ком да зна одговоре на нека изненадна питања, без 
обзира што се она и не дешавају. Треба бити при-
премљен. 

Финална улога је улога нових водича, водича 
кроз капије знања. Шта нуде капије, шта оне могу 
да пруже, колико их има, да ли је неко направио 
можда неку лажну капију. Да ли су све то времен-
ске капије? Да ли веће капије имају већу могућ-
ност сазнања, концентрације, њене моћи. Најбоље 
су кристалне капије, јер је кристал облик универ-
зума. Свет је велики кристал, он има јако много 
погледа на свет, бескрајну количину визура, пре-
ламања светла и обасјаних површина. Кристал је 
универзална слика света. Питање величине кри-
стала није битно, битно је да он и у најмањем де-
таљу садржи иста својства целине. Кристал се као 
идеја негде загубио. Неко локално оправдање је 
добио у накиту и људском пориву ка поседовању 
накита и његовој лепоти. Спасоносни кристал има 
све особине Универзума. Он поседује дисперзи-
ју, своју светлост, прихвата туђу, даје спектралну 
анализу светлости, чува је, има памћење, има са-
вршени облик, производи вибрације, производи 
оно што ми нисмо успели да откријемо шта је, али 
нешто што има све особине самог Творца.
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У једном замишљеном највећем музеју света, 
имагинарном музеју, сви су се у једном тренутку 
нашли на једном месту. Шта ту чека нашег води-
ча? Чак и овај мали приручник је једна симплифи-
цирана верзија могућности.

Опет правим дигресију и удаљавам се од умет-
ности.

Шта се дешава ако један водич напусти тери-
торију у којој суверено влада, напусти собе готи-
ке, икона, Византије, Египта, Рима, Месопотамије, 
Персије, Дарија, Набукодоносора, хиљаду пред-
става Буде, собе тепиха, Пакистана, Индије, рене-
сансе, ако напречац прође барок, рококо, импре-
сионисте, fin de siecle, тражећи само једну слику, 
и одједном се нађе у једној просторији која нема 
име, која је као неки депо. Шта се дешава у празној 
соби, кад је прошао кроз све јасно подељене прав-
це? Да ли један озбиљан водич сме да буде збуњен? 
Шта се са њим дешава кад се нађе у празној соби, 
на отвореном простору, у коме се још није десило 
ништа од тог залеђеног света? Водич ван своје те-
риторије је изгубљен.

Шта би видео водич рецимо у тајги 30. маја 
1908. године?

Када би изашао у шетњу неким одређеним ме-
ридијаном, у одређено време, шта се онда дешава?

Шта је од тих спољашњих тема ушло у затво-
рени круг сликарства?
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Водич кроз уметност је као водич кроз жи-
вот, јер уметност је осликавала живот са свим 
његовим феноменима. На први поглед то и не 
изгледа тако, јер оно чиме се бавила уметност 
од самог почетка су кућни љубимци, љубимци за 
јело, воће и поврће. Са појавом ратова, појавила  
се и нова тема у сликарству. Рат, оружје, коњи, 
оклопи, кациге, панцири. Врхунац жанр сцена 
је имала Помпеја, која је насликала све, као да 
је знала да ће нестати, као да је фотографисала 
живот. И све из тог живота је нестало осим слика 
и мозаика.

Године водича нису важне, али је пожељно да 
буду године великог искуства. Уколико млада осо-
ба може да има велико искуство, то је добро, али се 
практично није показало као тачно. У практичном 
смислу младе особе немају дуго сећање, већ само 
онолико колико су живеле, не постоје сећања дру-
гих, свако има само своје сећање, своје лице, своје 
улице, родитеље, рођаке, догађаје.

Водич није тако озбиљна појава, он је прола-
зног карактера, али има тенденцију да остави ути-
сак, да буде убедљив, комуникативан и заводљив. 
Његово завођење је платонско. Водич заправо 
нема пол, пошто је он један у односу на остале. Он 
има само идеју. Најгора особина водича је наме-
тљивост, и зато је заводљивост неопходна. Он мора 
да буде посредник између онога о чему се говори 
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и оних који то слушају. Једно никад нема пол. То 
је само једно.

Водич кроз епохе, собе, предворја пакла.

Сцена постаје сложенија са појавом једног 
бога. Пре тога је постојало обиље тема у многобо-
штву, са пуно божанстава мушког и женског пола, 
са мноштвом митолошких бића најразличитијих 
комбиновања, пола човек-пола коњ, па тако редом, 
до лепих богиња, до врлина, до муза. Можда је то 
било најлепше доба уметности јер је дало велике 
могућности и велику тему и функцију мушкараца 
и жена. Све је било строго подељено у функција-
ма. Богови се јесу међу собом препирали, волели, 
мешали, али им се функције и моћи нису мешале. 
Свако је имао своја задужења.

Водич не би био прави водич да не додаје. Он 
мора да дода, и ту је чак заводничка улога. Он мора 
да украшава, да има своју класификацију, апсолут-
но своју. Завођење се своди на идеју класификаци-
је, као што сваки мушкарац класификује жену, има 
своју табелу вредности, свесно, несвесно, записа-
но или не, јасну или нејасну и за њега самог, али 
у суштини свог мушког бића он има табелу шта је 
њему најважније. Увек се поставља питање зашто 
се одређене жене лакше удају него друге. Где је у 
тој табели вредности та прихватљива тачка коју ове 
друге нису добиле у тој подели. А те жене по некој 
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женској табели немају ту неку посебну вредност, 
док по мушкој добијају примат. Тако и водич прави 
своје категорије, бира своју омиљену слику. Да се 
претпоставити да водич у дневном обиласку сво-
је туре има слику о којој највише воли да говори, 
која је постигла његову табелу вредности. Цео пут 
водича се своди на то да стигне до те своје одређе-
не позиције, своје слике, до онога што њега самог 
чини привученим у  односу на све остале слике. 
Његов ход кроз читаву област коју показује, кроз 
читаву уметност је само пут до те слике. Било би 
идеално да је то последња слика при показивању 
због те градације, јер све што говори и ради мора 
да доведе до врхунца код те једне слике.

Коментар:
Оља: Јеси ли читала данас да је сад опет један 

ауторитет пронашао ко је била Мона Лиза и поно-
вио све оно што је Вазари рекао пре 500 година?

Сузана: То вам је као и Пјер ла Мир који у свом 
роману Живот Мона Лизе објашњава чак и кад је 
Мона Лиза, односно Лиза Ђерардини пишкила и кад 
је престала да носи неке пелене.

Оља: Један добар водич не може да поднесе такве 
приче. Неке ствари се одавно добро знају, не може да 
сад поново открива већ откривено, ево нек изволи 
нека открије ванземаљца, али не може да открива 
ко је била Мона Лиза.

Сузана: И још је десет година доказивао то о 
Мона Лизи.
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Оља: Па што одмах није прочитао Ђорђа Ваза-
рија, шта му је више од тога било потребно!

Водич нас је довео до једног бога. Ту је поче-
ла сцена уметности нагло да се мења. Нагло су 
усахли портрети императора, Аурелија, Нерона, 
Калигуле, Клаудија, Цезара, Агрипине, Хадрија-
на, нестали су са сцене. Последњи насликани цар 
је Јустинијан. Појављује се монотеизам и почиње 
нова прича. Најава рођења, рођење, први дани, кр-
штење, језеро, бекство у Египат, чуда, Кана, лече-
ње, Лазар, васкрсење, гора, тајна вечера, распеће, 
опет васрсење, чување гроба, отварање гроба, ва-
знесење. Постоје пратећи елементи, постоје мртве 
природе, птице, ручкови, вечере, пастири, овце, 
читава нова митологија, и то траје скоро цео један 
миленијум. После мало иду свеци али и они су у 
оквиру исте теме, ако су мучени, убијани, ако су 
се вазнели.
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III

Како се водич односи према другом водичу?
Да ли се поштују, подносе или не, да ли раз-

мењују искуства, да ли се помажу, да ли сарађују, 
да ли једни другима уступају своје групе, шта би 
могло да се предложи као могућност? Синдикат 
водича. Синдикална права водича. Глобална пра-
ва. Водич по категорији свог занимања је индиви-
дуалац, он није колективно биће, он је неко ко има 
могућност да говори, коме могу да се постављају 
питања, али у принципу је особа са којом се не ди-
скутује. Водич припада војној хијерархији, од њега 
се захтева тачност, дисциплина, ред и присутност. 
Водич мора да зна све до танчина, да сходно сво-
јим амбицијама и страстима савлада све што је 
било али и да уме то да предочи другима. Водич не 
сме бити себичан, он мора да своје знање дели, чак 
и са онима које презире, за које мисли да нису до-
вољно дорасли његовом знању. Он мора да подели 
са другима, додуше дозирано. Идеална ситуација 
за водича би било да његова група има неодољиву 
потребу да га сваки дан слуша, чак и ако он говори 
увек исто. Али прави водич увек мора и да се при-
лагоди дану, годишњем добу, кишни дан другачије 
инспирише него сунчани дан, тако да прави водич 
увек наступа другачије.
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За једног водича је јако битно да упореди неке 
ствари које су некад биле на понуди и које су да-
нас. Добар пример је Орсон Велс, који је изазвао 
општу панику радио емисијом која је преносила 
непостојећу инвазију Марсоваца на Земљу. Један 
водич каже: Данас, са свим средствима које има-
мо на располагању, неки догађаји се виде у свим 
собама на планети без кашњења и онако како се 
дешавају, а замислите у време те радио емисије 
Орсона Велса како су они који су слушали имали 
свако своју представу о томе шта се дешава. По-
стојао је само глас који је говорио како се та инва-
зија одвија, али је свако према себи замислио ту 
инвазију. Да ли би данас било могуће уз помоћ та-
квог сугестивног гласа замислити једну инвазију? 
Данас је наша имагинација усахла, ми не можемо 
ништа да замислимо, ми можемо да видимо сли-
ке које су нам већ биле понуђене, и рат звезда, и 
терминатора, али лично своју пројекцију не бисмо 
имали. Могли бисмо да је комбинујемо од виђених 
слика, а људи који су неке 1936. године слушали 
радио-емисију су могли да замисле. Данас је има-
гинација заустављена, јер је јако много слика које 
се могу видети, и то не по жељи, него по принуди. 
Нама их намећу, а ми смо једноставно навикли да 
то гледамо. А увек се показују само одређене ства-
ри, а оквир тога је сведен на пар ствари – како очи-
стити прашину, како уништити неку грињу, како 
јести и мршавити, како сало претворити у мишиће 
и слично. И то је довољно слика.
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Водичи се нерадо сећају детињства. Детињ-
ство је било ноћна мора. То је било равно неспора-
зуму између генерација које стасају и расту и оних 
који су већ одрасли, чија је моћ да спознају младо 
биће непостојећа. Као да се одрастањем свако осе-
ћање и потреба да се нешто спозна. Као да клише 
који је наметнут и преко школе уништава свако 
осећање да се нешто разуме. Стално се мењају 
програми школа, а све је у раму неких оцена и то 
се стално сужава. Питање школа је питање ско-
рашње будућности. У друштву нове површности, 
бахатости, охолости и простаклука није потреб-
на никаква школа. Знање није потребно, а водич 
је ту у недоумици шта да ради. Са једне стране 
има те незналице, а опет они хрле у музеје, зајед-
но са оним сладоледима, кокицама, патикама. У 
музејима се тражи спас. Претпостављамо да је ту 
једино нешто очигледно, види се одмах, а можда 
заувек, као збир свих епоха. Нема много обимних 
музеја, можда једно пет. Водич би требало да зна у 
ком музеју да се постави, али најбољи водич обу-
хвата све те музеје и још додаје, то је онда универ-
зални музеј и универзални водич.

Водич нема право на грешку.
Нико нема права на грешку али је чини. Ако 

греше судије, адвокати, окривљени, где је инстан-
ца која одређује где је истина, да ли она може да 
буде изречена, саслушана, усвојена, потврђена? 
Ако те инстанце греше, где је граница грешке? Да 
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ли једна особа има право да каже да нема право 
да направи грешку? Водич то сме да каже. И мора 
да се има осећање за грешку и за нечињење гре-
шке. И за то да ли има оправдања, због чега, да ли 
си навикао, да ли имаш отворен ум и за грешку 
и за нечињење грешке? Неко не размишља о гре-
шци, не зна можда ни да је чини. И шта је грешка, 
у суштини? Некако најближе суштини грешке је 
оно што полажеш рачуне самом себи и евентуално 
својим мртвима, својим супервизорима, и питање 
да ли смеш да им признаш оно што чиниш, тј. да 
признаш себи.

Питање гласа.
Како водич треба да говори?
Глас једног водича је битан, можда је једино 

глас битнији када се бирају председници. Њихов 
глас бира њихову судбину. Има грозних гласова 
који не звоне, има наравно и дивних, баршунастих 
гласова, који знају кад да направе паузу. То су гла-
сови оних који не говоре у празно, који не мељу и 
који имају шта да кажу. Једна од скорашњих појава 
је, у последњих педесет година, што више изгово-
рити речи у минути. Потребно је испалити рафал 
речи, информација јер два минута много више ко-
шта него један минут, али се та иста два минута 
потроше у глупој оправдавајућој реченици „дошли 
смо до краја емисије, немамо више времена”, тако 
да је брзо говорење ушло у моду. Страшна брзина 
изговорених реченица, то је бујица речи која више 
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уопште не прати мисао. Водич мора да има увид у 
те пратеће појаве и да се пази таквих замки. Ње-
гова олакшавајућа околност је прелазак од слике 
до слике, кад би требало да ћути, ни случајно то 
време не би требало да користи да прича анегдоте. 
Анегдоте су посебна врста пакла.

Водич мора да зна све што се догађа, јер то је 
увод у његово вођење кроз замке савремених ин-
сталација, које нису толико заступљене у музеју 
колико у смотрама уметности. Ту је заступљена 
мисао од данас ка сутра, углавном нема прошло-
сти, нема сажимања идеје, него се иде од данас 
до сутра. Реагује се брзо, муњевито, реагује се 
истином. Дошли смо до податка шта је уметничка 
истина, јер она једина може нешто да каже о вре-
мену. Не постоји ствар која се није продала уна-
пред, ни особа која није купљена, не постоје ано-
нимни уметници које нико још није успео да купи 
и зато су те инсталације ослобођење таквих раз-
мишљања, јер још нису стигли да их купе. Мада 
је опет питање како су успели да направе инста-
лацију, јер неко ипак даје пристанак у име нечега. 
Ту је замка, јер има дупли колосек. Не даје се мо-
гућност, као могућност. Никоме није у интересу 
да се било шта каже, констатује, то је за Земљане 
забрањена категорија. Али се даје могућност да се 
направи инсталација да би се ограничила могућ-
ност онога што је некад прављено као уметничко 
дело прављено руком. То је рука као продужетак 
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идеје трајања. Рука је укинута, даје се могућност 
комбинацији, колажу, компјутеру, технологији, 
индустрији, произвољности, збиру свега и свачега. 
Али се опет добило оно што није било планирано. 
Добијен је податак о друштву, на прагу чега је то 
друштво. И начин на који те инсталације нестају 
после показивања на одређеном месту показује и 
сам ток друштва. Јер те инсталације углавном за-
врше на ђубришту, као отпад, као нешто непотреб-
но, нешто што је послужило у једном тренутку и 
више нема разлог постојања, нема разлог трајања. 
Сликари који су радили руком су увек играли на 
карту трајања и неке дуговечности насликаног, а 
инсталације су тренутне и нико се не бави њихо-
вом трајношћу.
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IV

Постоје водичи који комуницирају са животи-
њама. Сваки слон има свог водича, за цео живот, 
и само њега слуша. Водич има обавезу да брине о 
слону, да га купа, едукује, дресира, храни и заба-
вља. Слонови се досађују и онда праве велике ште-
те. И да би били цео дан заузети, слонови обављају 
оно што не могу камиони у прашуми, обарају др-
веће, вуку га, преносе га, развозе туристе, али све 
под вођством свог водича. 

Пси на аеродромима имају такође по једног 
водича. Ти пси су тренирани да откривају одређе-
не ствари, али сваки пас има свог водича.

Постоје водичи стада, где један водич води цео 
колектив.

Однос водича и онога који је вођен, навођен, 
мажен и пажен је у идеалној ситуацији однос љу-
бави и поштовања. Водич мора да има љубав пре-
ма особама које води, а и особа која је вођена има 
осећај да је заштићена, да није сама, да није изгу-
бљена.

Постоје и животиње водичи, као што пси поне-
кад воде слепе. Кад су у Њујорку срушене Близна-
киње, један пас је са 85. спрата извео слепог човека 
безбедно и провео кроз улице у тренутку велике 
панике. Чак је тај пас и одликован.
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Да ли постоје школе за водиче, како се савла-
ђује школа за водиче? Ко је врховни водич водичи-
ма, ко је врховни инструктор, врховно биће које је 
дало идеју да неко може бити водич?

Један прави водич би могао да повеже и от-
крије повезаност одређених мајстора интуитива-
ца и положаја црних рупа у космосу, или њиховог 
облика. Оне имају углавном један исти задатак, 
а то је да усисавају све што им дође близу. Једна 
врста опасности су црне рупе, али опет ако црна 
рупа акумулира толико, вероватно да та енергија 
мора негде и да се избаци, не може нешто постане 
ништа, него може само да промени облик, садржај 
и намену. Из тог ничег опет мора да исија нешто. 
Ако црна рупа једе, од јела се ствара енергија, или 
више енергија, и емотивна и духовна и ирацио-
нална. Вероватно је као повратно дејство настао и 
универзум који сад опет жели да буде прождран 
да би поново настао. Црна рупа је као крајња тач-
ка, као џиновски усисивач. Кад се нешто усиса, тај 
прах остаје, претвара се у нешто друго. Прави во-
дич би, значи, требало да направи напор и укаже 
на облике црних рупа, а нема музеја у коме нема 
бар једне црне рупе, насликане. Сложили се или 
не, идеја уметности и јесте да да податак. Јер, ако 
претпоставимо да је овде, на овој планети напра-
вљена једна врста живе библиотеке свега што је 
у овом свемиру настало, можда у нешто мањим 
облицима, да би све могло да стане, због економи-



41

је простора, чак и неразумно смањено, као реци-
мо комарац, паук или микроб, онда водич кроз ту 
имагинарну библиотеку живих бића мора да по-
стоји.

Постоје водичи који уопште нису свесни да су 
водичи. Као риболовци који одлазе на Камчатку, 
прелазе пола земаљске кугле да би тамо уловили 
неку рибу и пустили је када камера то све сними. 
Они увек имају неку мисију, макар да то све сниме 
и покажу на телевизији па да ми остали то види-
мо, да исконтролишемо тај део света, за који не-
мамо никакву могућност да одемо тамо. Њихова 
мисија је у томе да као прави водичи покажу нама 
осталима како изгледа тај део света, можда једини 
који човек још није стигао да поквари. Они као да 
су даљински навођени, њихов водич је невидљив. 
Обишли су цео Сибир.

Има невидљивих водича, ти су најагори.

Ко је навођен невидљивим водичем, тај зна за-
што се родио.

Има водича кроз звездане капије. Јер кроз зве-
здану капију мора да се има водич, не може се тек 
тако проћи, мора да се буде упућен, да се добије 
инструкција и извесна ментална припрема.

Подручје водича захвата сва времена, све про-
сторе, један део људских бића и велико је поље де-
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ловања. Све је почело као један скеч о водичима 
у музеју о томе шта би они требало да буду, а шта 
нису можда успели или им није био дат сигнал, није 
им био дат адекватан приступ слици. А не зна се ни 
који је приступ слици адекватан, шта је мистерија 
слике, има ли је, ако је има шта је, докле то може 
да се простре, где је тај детаљ који даје податак о 
мистерији, да ли су дечји цртежи најближи том 
мистичном стању духа, са одсуством знања, а опет 
има нешто. Да ли је то има нешто гранична линија 
која постоји између могућности и накнадне упо-
требе и злоупотребе. Да ли можда дечје доба даје 
највише података у склопу идеје и боја и линије и 
нечег што чини дете правим човеком, исправнијим 
него кад одрасте, баш зато што има изоштреност 
неког инстинкта који се после изгуби или бива за-
мењен неким површним, углавном лошим знањем.

Улога водича кроз историју
Не зна се тачно ко је био први водич. Један од 

водича је свакако био Мојсије, који је провео на-
род кроз пустињу, кроз Црвено море, кроз десет за-
повести. Вергилије је био водич Данте кроз сфере 
пакла.

Христ који је водио ученике и народ кроз цар-
ство чуда, доброте, кајања, који је још и данас водич.

Ко су водичи данас?
Има ли још некога, ко није пожелео да уз улогу 

водича има и 70 кадилака и то златних.
Хелена Блавацка, Гурђијев, Штајнер...
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Водичи овог времена су ликови са мог Дваде-
сетог века, насликаног, регистрованог, од Карла 
Сагана до Криса Картера.

А ко ће бити водич новог доба - да ли они 
који заговарају уједињење религија, да ли еколо-
зи и други који покушавају да спасу што се спа-
сти може на планети коју беспоштедно трошимо 
и уништавамо? Да ли човек данашњице, може да 
поднесе идеју водича, да ли може озбиљно да схва-
ти улогу појединца у маси света?
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V

Водич је припремљен за путовање али је још 
код куће и нема шта да каже о свету око себе...  
Може само да говори о себи изнутра, да путује 
кроз себе. Можда је то најбоља улога водича, путо-
вати кроз себе, своје сопство, бивсво, садашњост, 
будућност, прошлост и све фазе које претходе 
било ком путовању. Најлепше је путовати као мало 
крвно зрнце, једно од њих које се запутило од једне 
од комора ка другој па кроз систем. 

Водич је у Њујорку.

Најзад се водич докопао места због кога посто-
ји, али нема кога да води. Али је на месту где су сви 
вођени и где има наде – Метрополитен музеј. Оно 
што сам једном рекла је да људи траже свој иден-
титет, да наваљују у музеје, да им је то храна, да су 
ту међу онима који су правили одређене напоре, 
ако не и сви, онда они који су овде су дефинитив-
но правили напоре, не знајући наравно ни шта ће 
се десити, ни када, ни после колико времена. Али 
нико није свестан те тужне чињенице – бити умет-
ник – нико заиста. Као да то што се дешава долази 
заиста бескрајно накнадно, осим можда, евенту-
ално, за срећније појединце, али то је оно зашто 
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сад могу да говорим носећи у руци диктафон а сви 
мисле да имам мобилни, а ја га немам. Неке почет-
не тешкоће остају увек исте, као да не могу да се 
преброде, као да је питање тешкоће увек на првој 
степеници, на другој не постоје, оне су увек само 
на првој степеници, јер после тога се зову неким 
другим именом, неком тоталном неприлагођено-
шћу, нечим што тема водича не обухвата сасвим.

Пре неки дан водич је остао сам, није имао 
пред собом ни музеј ни људе који улазе, ни оне за-
иста посвећене да нешто виде. Водич је остао сам 
са собом и то је најтрагичније осећање водича – 
бити сам. Не бити у функцији некога коме је по-
требан. Кад је водич сам суочен је са чињеницом 
да је непотребан, или да је евентуално у оној стра-
шној дилеми колико је неко некоме потребан.

Имати план музеја значи обавити пола посла, 
иначе луташ, без обзира колико ти је знање, увек 
постоји доза незнања. Неки пут се десе и оне подле 
промене места. Оно што највише мрзим у радња-
ма је када промене места стварима које се продају. 
И онда их тражиш на погрешном месту. То су из-
мештене ситуације. Исто то повремено се догађа 
у музејима, када одређене слике напуштају своје 
зидове и одлазе у госте у неки други простор.

Некада је суботом било бесплатно у Метро-
политену, сад више није. Све се увек мења преко 
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ноћи. У ствари у једној секунди. О томе сам упра-
во хтела да говорим у својим песмама о новом 
добу. Нисам рачунала са тим да ће ново доба дове-
сти до нових људи. Некако сам изгубила из вида ту 
чињеницу да у ствари ново доба чине нови људи. 
Појавили су се нови људи, лишени било које врсте 
осећања, осим осећања потребе за једном врстом 
успеха, а не да се дефинисати шта је тај успех, где 
су те границе, шта чини тај успех њима толико 
потребан, да могу да сатру било кога, било када, 
било чиме, и временски а можда и заувек. Увек се 
то очитава у неким споредним детаљима, рецимо 
као у некој полузабавној емисији од сат, сат и по, 
која почиње тиме да се нешто нуди, а да је процес 
елиминације страшан и да само један има могућ-
ност да прође. Питање те могућности и елимина-
ције је питање брисања сваког осећања онога који 
жели да победи, он нема самилости као ни онај 
који одређује ко ће бити победник. Тај нови тип 
људи стварао се деценијама, али сад је добио своју 
шансу у Новом добу у коме се на први поглед ни-
шта не примећује.

Како се понаша један водич када се нађе у ма-
гли, кад није нашао пут, кад се изгубио? Ко онда 
може да помогне водичу, да ли уопште има помо-
ћи, ко је све ту или није ту?

Водич иде на нови задатак, магла се разби-
стрила. Покушаће да буде са другима.
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VI

31. октобар 2005. 11,15 часова, Њујорк, Источ-
на 62. улица 

Ходам и размишљам, а у исто време користим 
прилику да нешто и кажем и управо ме је један 
нови облакодер подсетио да се ја бавим архитекту-
ром и да би требало нешто да погледам горе, према 
небу. Погледавши тај нови не ни тако велики обла-
кодер, бледо плав, који добро стоји према небу, по-
мислих да ли би оне моје Близнакиње биле лепе. 
Покушавам да их замислим на овом небу, са јабу-
ком, без јабуке, са тим полукружним фасадама, са 
системом ДНК унутра, са провидним лифтовима и 
свим оним што су оне имале. Мислим да би то било 
лепше од свега што је сад овде. Било би савршено. 
Има напора, свакако, али можда нису лепе грађе-
вине јер су све онакве какве се већ дуго праве.

Јуче су у Музеју модерне уметности изложили 
све старе слике, као да су све остале на путу, као да 
се прави стотинак изложби од онога што они има-
ју, јер је потпуно нелогично да један Раушенберг 
стоји у два комада из 1957. године. То су нека два 
комада које ја никад нисам видела, који су у систе-
му штампе, са колажима које је волео да ради, а 
мени се то допадало, са неким потпуно неважним 
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исечцима из новина, као што је неко дрво одштам-
пано, или неки календар који је ту одштампан. То 
је правио пре 50 година. Добро је. За оно време је 
можда било дрско, али сада изгледа нежно лепо, 
нежно прихватљиво.

Водич обавља своју улогу, углавном. Гледа, 
размишља, коментарише, све оно што је дневна 
улога водича, за разлику од водича ноћи који има 
свој посебан сектор ноћи. Ту већ водич није ве-
лики експерт, али може да констатује да ноћ има 
своја правила, своје јунаке. Ноћ Београда описана 
је у Њујорк Тајмсу и сви су поносни на то. Ноћи 
Београда су заиста постале глобални феномен 
енергије, али нико није свестан зашто се то тако 
десило, нико није свестан да је проглашено ново 
доба, Ново Царство, које је било иницирано и даје 
свој потенцијал, још увек неозваничено, као што 
енергија тајних друштава траје вековима, а на 
неки начин је тајанствена. Не зна се ни зашто се 
на томе инсистира, ни шта је крајњи циљ сваког 
тајног, полутајног, јавног друштва. 

Црвенооки снимач мог гласа ту је са мном. 
Драгоцених 50 сати говорења. Толико он може 

да сними у своје мало тело, на своје чипове. Да ли 
је то мали лични рекорд говорења? И шта може да 
се каже у тих 50 сати, нешто што је било важно 
да се каже или је то само прича ради приче? Не 
пристајем на ту варијанту. Морам да кажем нешто 
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сувисло, нешто што би било потребно. А да не бу-
дем сувише лична. Водичи себи не смеју да дозво-
ле лични живот. И ако им се то догоди, за њих је то 
прилично тешко. Искључујем се из приватности.

Опет сам на „walking side”. Не желим да пра-
вим дневник, али се тако некако намешта. Сада, 
рецимо, пролазећи поред Knoedler галерије, коју 
нисам видела хиљаду година, јер је остала на 70. 
улици којом више не пролазим тако често, уђем да 
погледам Олитског. И видим име које одавно пра-
тим, од првог мог доласка у Америку, а ваљда ми 
је у то време била вршњакиња, Ли Бантикју, коју 
сам запазила по томе да је већ тада била у МОМИ. 
Онда, пар година касније, погрешивши врата у 
МОМИ, уђем на споредно степениште које је било 
за оне који вуку терет за музеј, и видим њу иза вра-
та окачену. И тада сам рекла себи – Боже, како има 
неправде чак и у музејима. Једноставно те склоне. 
Или ниси прерано умро, или јеси, или су дошли 
други који су те заменили. Е сада, будући у новој 
МОМИ, пре два дана, видим опет су окачили ону 
исту ствар која је била иза врата пре једно дваде-
сет година.

А сад, у галерији са Олитским кога сам виде-
ла, од педесете па до данашњег дана, са два нека 
чудна неусклађена периода живота који су дуги, 
па је и то дозвољено, бити тако неусклађен, при-
ђем деску и видим пише Ли Бантикју. Питам где је 



52

она, кажу „downstairs”2. Сиђем и видим нешто из 
оног времена кад је правила те велике црне рупе 
са јутом, као нека врста скулптуре, колажа, има-
ло, три димензије али је висило на зиду, а видим и 
нешто из овог доба, можда не 2005. али 1999. Ви-
дим неке лепе графике и цртеже, али то више нису 
ни те скулптуре, ни тај набој, ни тај животни сок. 
Имам утисак да је више нећу видети, да ли због ње 
или због мене. Као да је то нешто што је било јако 
давно, добило сада своју термалну обраду.

Да ли ћу испунити квоту од 50 сати?
Ако негде чекам сат, негде пола сата, негде 

само ходам улицом и говорим, биће педесет сати. 
То су два дана. То није много. Као када смо гледа-
ли серије, па смо рачунали да смо непрекидно гле-
дали рецимо 8-9-10 дана по 24 сата. Шта је према 
тој серији два дана? Два дана моје личне соап опе-
ре коју сам самој себи замесила, нико ми није био 
крив. Рекла сам да водичи не смеју да имају при-
ватан живот, а још мање приватна осећања. Њихо-
ва осећања морају бити равномерно распоређена 
за све ствари на овом свету. Чак и за аквареле не-
суђеног краља Енглеске, принца Чарлса, које сам 
сасвим случајно видела прошавши Саксом. Данас 
је и у посети овде а његови акварели су више него 
савршени. Он није могао да бира, осим са ким ће 
да се жени или разводи, али није могао да бира да 
ли ће бити сликар акварелиста или не. Енглеска 

2   енгл, низ степенице, доле
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има добру традицију акварела и он је то искори-
стио. Није хтео да направи ништа револуционар-
но. Данас чујем, када су питали Мао Цедунга шта 
мисли о последицама Француске револуције, он је 
рекао да је још рано о томе говорити. Мислим да 
је то најлуциднији одговор, јер ми смо још у тој 
револуцији. Тако сада и принц Чарлс, није хтео 
ништа револуционарно да направи. Дошао је чак 
и на отварање изложбе у Саксу, на зиду на другом 
спрату, поред хаљина и свега што је већ у Саксу. Не 
разумем да је то могуће да њему нико није напра-
вио један зид у неком музеју, као реципроцитет 
макар неком Royal Academy of Art и слично.

Сад чекам испред Фрик колекције. И кад сам 
око десет дошла, толика је била навала на карте 
и дугачак ред, као да су се сви острвили да виде 
Фрикову колекцију баш у десет. Е сад већ скоро 
нема никога, питам се како ће бити поподне. Али 
је лепо ући у Фрик. Дуго нисам била. Последњи 
пут кад сам овде била, са тим неким уважавањем 
које имам за слике и особе које су их сликале, 
уопште за напор који сви ми правимо, колико ко 
може, „Како сам могао а не како сам хтео”, како 
је рекао Ван Ајк, а то је најлепше што један сли-
кар може да каже јер је хтео више али му се није 
дало, значи тада кад сам ушла и видела неке слике 
које сам увек обожавала, схватила сам да сам ја 
већ ту, да немам више шта да тражим. Нисам се 
добро осећала, јер увек треба имати некога испред 
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себе, не бити сам на чистини универзума, суочен 
искључиво сам са собом. Зато више нисам ушла у 
Фрик колекцију. Рекла сам себи „Па ја то све могу, 
могу и мало више”. Платила сам аконтацију. Као 
кад желиш нешто да купиш па платиш да би те то 
чекало да би био сигуран да је то твоје.
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VII

Моја омиљена тема је Ново доба тоталне неу-
самљености и свих облика самоће. У Новом добу 
ће сви бити сами и то ће у ствари бити једини из-
бор. Бити навикнут на то да си сам, да си заправо 
животињски и зверски сам. Да ли човек са Богом 
може бити сам, да ли је то илузија да је нешто мо-
гуће?

Да ли ме нешто дели од нечега?
Увек сам тврдила да секунде најдуже трају, да 

читава васиона није ништа него једна бескрајна 
секунда, да се ниједно време осим секунде не ра-
чуна. То могу бити сатови – Омеге, Булгари, шта 
год, али то није време, време је мерљиво само 
секундом јер је секунда створила свет. Можда и 
мање од секунде. Време сабијено у честицу ван 
времена. Време сабијено у нулту тачку времена. 
Време сабијено у повратак у Њега самог, не знам 
како, али га видим као представу неке слике, мо-
жда неке слике за трећи миленијум, можда ће се 
та слика срећно назвати Повратак у време или 
Креирање новог времена, или Шта је важно у време-
ну. Која су то растојања, где је та чаролија нечега? 
Време премеравања, то је добро то би могао да буде 
наслов – Време премеравања времена.
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Два дана паузе, још три дана и онда водич иде 
кући.

После музеја улица је место за водича. Место 
које му пружа увид. Водич поред кондиције и зна-
ња, мора да поседује особину која се зове ходање, 
да дуго хода и да много издржи. Ходати је приви-
легија оних који су у великим градовима, они су 
принуђени на ходање. Лично не обожавам ходање, 
али ми моја професија то налаже. Идем ка Гуген-
хајму, да видим руску изложбу и да их изоговарам. 
Мислим да су они увек били ти због којих ми се у 
Русију није ишло. Јер, мимоишло их је сликарство. 
Ево говорим унапред мада га и не знам довољно и 
мислим да све што је најгоре код мене налази се 
и код њих, јер су они ипак ти, не могу од њих да 
побегнем, и то што не ваља код мене је глобално и 
њихово питање. Али га досад нисам никад видела, 
као што ћу га можда сад видети, пуно тога одјед-
ном, на истом месту и то у граду који није њихов, 
у граду који је много тога видео, проценио, купио.

Ноге су ми све теже, ближим се Музеју Гуген-
хајм без и капи кафе, свугде је време ручка, редо-
ви, ови други пуше напољу, пију кафу стојећи. Да 
не кажем ни како ни шта ни ко ни коме ни зашто. 
Водич има мисију да види велику руску изложбу 
у сред Њујорка, да сагледа своје Русе, а на путу до 
Руса, водич ће проћи поред немачке Neue galerie, 
у којој се излаже Егон Шиле. 
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Водич је уморан не као један пас него као три 
јер је обишао две гигантске изложбе. Руси и Шиле. 
Сто спратова пешке. 

Била сам сама са Русијом два и по сата. Све што 
је било у Русији донели су овде, и Третјаковску га-
лерију и Ермитаж и углавном све велике колекције.

Ја сам заправо, последњи водич. Водичи су 
променили улогу, заправо и не постоје. Изнајмљу-
ју се справице као remote control, које причају и 
држе се на уву, и то је као неки водич сабијен у 
слушалицу, који у исто време и говори и не слуша, 
јер овај који слуша не може да пита и нема шта да 
пита, има само да слуша и то је то. Нема сувишних 
питања, нема скретања са устаљене линије приче.

Нема водича. Слушалица која нешто говори, 
без питања. А шта прича, не знам, никад нисам 
узела ту слушалицу јер бих се са њом посвађала.

Шта да кажем о Русији из свих њених дана, 
до неке 2005. године, са једном видео продукци-
јом неке Олге, која је дала један видео. Ништа на-
рочито. Не знам који је период био руски период 
сликарства. Нису показали Иљу Глазунова, који је 
један од тих што би се рекло „водећих уметника”. 
Баш га нема. Наравно, можда сам га и пропустила 
али мислим да га нема. Он обухвата један опши-
ран период и некако је баш и могао да се намести, 
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али као и свуда, нешто се увек деси на нечију ште-
ту. Велики је напор био донети све ове слике. Има 
и оних које су можда најзначајније, Бурлаци на 
Волги, па Девети вал, па Грудвање на снегу, то су 
као најпознатије слике, велике, али као да су тамо 
музеји опустошени, све је донето у Америку. А 
Америка је вероватно однела тамо своја дела. Оно 
што је мимоишло руску уметност је време поп-
арта, нема га. Нису били још ни у каквим релаци-
јама са светом. Од шездесетих до деведесетих 20. 
века су им јако слабе године. И они ће још дуго да 
бију неку битку са прошлошћу. Видела сам једну 
слику „Татин капут”. Све је то помало и тужно. А 
опет, има оних слика из времена Стаљина и Лењи-
на, са њима самима, где су они доминантни, лепо 
насликани, паметно изгледају, „Лењин у Смољ-
ном”, то је као нешто важно.

Кад се тако скупи историја једне државе, онда 
немаш коментар ни на оно што им се догађало, јер 
све је произилазило једно из другог, све је вукло 
једно друго, као они бурлаци, теглили су оне ка-
напе, вукли бродове и тако, ту им је прошао и век 
и миленијум и живот. Сликари су сликали своје 
жене и ћерке, ћерке нису биле сликарке па нису 
сликале своје очеве.

Кинези увелико сликају по Њујорку и прода-
ју по улицама, а већ има понека галерија. Све иде 
својим током. Док се није упалио онај Париз сви су 
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мислили да је све једноставно, а испало да није а 
неће више ни бити. 

Субота, недеља и понедељак, још три дана. Не 
знам да ли да кажем да је добро што сам поново 
ту, мислим да је добро. Водич се показао као јако 
присебан и добар, водио је много неких својих, не 
знам како да их назовем. Знао је и где има кафа. 
Можда ће остати неко лепо сећање ако ништа 
више. Увек сам била сама, највише сам и видела 
сама, а нисам много ни желела да делим, јер те-
шко је са неким делити утиске и брзо гледати. 

Не знам шта да мислим о Русији. Сад она има 
неку наду, можда нема људе, али има наду, као 
једно питање те државе где ова већ поменута Олга 
каже: „Мени треба десет сати да стигнем до Њу-
јорка и једанаест до Владивостока”. И шта је она 
хтела тиме да каже? Једино могу да кажем да је то 
добро рекла је ако је мислила да илуструје како 
је Русија тако велика, а ако је хтела да се оправда 
тиме да не би ишла до Владивостока, то не разу-
мем...

Волим што сам видела Русе, јер оно што сам 
мислила о њима не видевши их у толиком броју, и 
сад видевши их у импозантном броју и кроз вели-
ко време, се управо и потврдило а то је да је њих 
ликовни део мимоишао. Имали су занат, осећај за 
перфекцију али је негде нешто остало ван онога 
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што се мени чини да би требало да буде уметност. 
А оно што би уметност требало да буде је поме-
рање, измештање. То није призор онога што јесте, 
као жена за столом, па сто без жене, па жена и сто, 
што се мени чини неописиво бесмисленим за сли-
кање, иако то стоји у музеју. Дакле уметност треба 
да има то померање.

Русе је нешто мимоишло. Могу да тврдим да 
овај водич, који ово говори сада би могао да буде 
најбољи сликар свих руских времена, да је имао 
срећу да не живи тамо, а имао је, али да једног 
дана буде прихваћен од њих тамо, што не верујем 
да може, не верујем да они могу да схвате да је не-
што што није оно што они воле боље од онога што 
воле. Они тамо воле само онако како јесте, како је 
приказано, како су их научили.

Најслабији део руске уметности је нови део, 
ови који су се решили можда оних свих страшних 
ствари које су се Русима догађале, од Револуције 
до краја столећа, а то је огроман страх, полициј-
ска машинерија, испитивање, затварање, убијање, 
дуго неће изаћи с тим на крај, али нови уметници 
још увек расправљају и раде на ту тему, праве ин-
сталације, нека подсећања на собе мучења и тога 
свега. За разлику од оног рајског периода коме је 
тежио социјализам, тај рај на свим секторима, по-
љима, њивама, на свим неким пасторалама, на од-
морима на травици са децом, без деце, са тракто-
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ром, са осећањем за нови рај који је омануо, који се 
није десио, који је био са погрешним предзнаком, 
да мора да буде тада код њих, и да они буду лидери 
рајског поретка. Не знам, можда је ту дотакнуто 
питање раја које није успело. Јер, одмах поред раја 
се сместио и пакао, удобно. Као да су биле две собе 
и само погрешиш врата и ево те у паклу. Пакао се 
није сликао. Пакао се живео а сликао се рај. То би 
била можда добра дефиниција соцреализма.

Водичи су укинути, ја сам последњи водич 
који хода и још нешто и говори. Нисам знала да је 
то постало тако катастрофично питање да су чак 
и они укинути, а не само неке фине ствари. Има 
само глас који ко зна какав је, из машине која личи 
на слушалицу телефона.





ДА ЛИ 
ЧОВЕЧАНСТВО НАПРЕДУЈЕ

Текстови писани као колумна у листу Политика
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1. 
НА КРАЈУ ЛЕТА – 

О УГЉЕНУ И ПОЖАРИМА

Данима размишљам о мојој колумни. И како 
да се зове, и о чему да се пише и како не бити до-
садан и како избећи злобу дана и помало злобу на 
злобни коментар, једноставно бити користан, јер 
то је једино оправдање зашто се пише. Ако већ 
ниси онај коме је то дар, професија, начин да се 
живи и преживи, једини смисао који видим је да 
се има смисао, као неко ко је дуги низ година по-
сматрао са стране све оно што се догађа и који је 
покушавао да га то не дотакне, него да остане ван 
свега, а будући присутан у свему, од ситних дета-
ља, од неумесних, сувишних прича, дневних, жи-
вотних, друштвених, политичких, космичких, био 
си у свему, пратио си све, а ниси учествовао. 

 Као и кад правим слику, тражим дубљи разлог 
зашто, не да бих ја у њој уживала него да она по-
стане неопходна. Увек сам се питала како би било 
да не постоје све оне слике, сва музика, сви тек-
стови, каква би пустош владала овим светом, да 
свет није правио напоре. Да појединци нису же-
лели да негде нешто оставе, почев од оне пећине 
која је можда алиби за све остале догађаје на свету. 
Прва пећина са призорима лова, и можда и пре пе-
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ћине, што још и није откривено, као податак неког 
времена, што уметници данас воле да кажу – ин-
тервенција. Е ти први интервенционисти су узели 
угљен и нацртали неку представу.

И ја сам се вратила на угљен. После толико 
времена, после толико технолошких могућности, 
оно што ми највише прија под руком и оно што 
највише може да изрази тај наш темперамент, по-
четак, који је на академијама увек везан за угљен. 
Угљену, као најконкретнијем посреднику између 
руке, мене и онога на чему је угљен оставио трага. 
Нема чак ни боје али пружа неограничене могућ-
ности баш зато што нема ничега осим тог дрвета 
које је сагорело да би угљен настао.

А кад већ говоримо о томе шта је сагорело, ево 
овог лета гори све што је могло да гори. И питам се 
где је та Европска унија, где су „зелени“, где је то 
осећање заједништва. Ако Грчка гори читав месец, 
са преко 170 пожара, зар је потребно да грчки пре-
мијер мора да затражи помоћ па да се неко сети да 
помоћ пошаље? И то после месец дана од избијања 
пожара. А шта све може да изгори у месец дана...
Како то да је одједном та земља сама, а овамо ста-
тира као део престижне организације која се зове 
Европска унија. Зар Европска унија није и у добру 
и у злу, или постоји само у неком имагинарном до-
бру, као што је зло врло присутно, врло актуелно 
и врло свакодневно. Постоји ли неки уговор међу 
чланицама да се у таквим ситуацијама помажу 
међусобно. Мислим да законом треба забранити 
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било какав роштиљ на отвореном, било које паље-
ње ватре, па и по цену оних корова који наводно 
треба да изгоре. А уз коров изгори и оно што је жи-
вело годинама. 

Мислим да су зелени подбацили. Ако они јуре 
на неки нуклеарни товар, па се страшно труде, 
а овде на овај очигледан пример ужаса да ће све 
да изгори, са сивим небом од дима, као да је пао 
метеорит, а њих нема нигде. Боље би било и да је 
метеорит, изгледало би природније, него неки ро-
штиљџија који је желео да пече месо. А изгледа да 
је таквих највише на свету. Где је ту људска соли-
дарност, јер та шума боли свакога, без обзира чија 
је. Или требало би да боли, или ће га прекасно за-
болети кад не буде више ни папира ни ваздуха. На 
чему ће онда штампати ове новине, на компјуте-
ру? На оној чудној машини, која нема ништа своје, 
то је табла која ти да и не да, притом посредована 
струјом или вирусима којих има све више. Човек 
мање оболева него екран. 

Да ли је планета спремна на сарадњу глобал-
них димензија? На несрећу глобалних димензија, 
на испомоћ глобалних димензија. Кад год се го-
вори о глади, и праве се велики концерти, велики 
напори да се глад спречи и народ нахрани, после 
пет година почиње иста прича са истим концер-
тима, са истом глађу, са истим напором и тако по-
мало у бескрај. Нити се ствар решила нити су они 
нахрањени за стално, иду нови напори, нове ме-
цене, нови певачи. Кад су пожари у питању, нема 
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ништа, ствар гори док не изгори. Једне године је 
било 38000 пожара у Америци. Питала сам се да 
ли је могуће да тако моћна земља нема неки при-
премљен систем да се ватре угасе пре него што се 
прошире. И сваке године исто. Где су те формаци-
је авиона. Да ли су авиони скупљи од тих шума? 
Колико је потребно да се направи један авион, а 
колико је потребно да порасте једно дрво? Како 
то да не постоји систем и никоме то не пада на 
памет?

Ако изгоре маслине које су водиле дијалог са 
Платоном и помагале му да мисли, морам да се 
запитам: ДА ЛИ ЧОВЕЧАНСТВО НАПРЕДУЈЕ?

(Политика, 14. септембар 2007)

2.
МАЛО ВИШЕ ОД СЕДАМ

Све је почело од старих седам чуда света. А 
овог лета, тачније 07.07.2007. у Лисабону је прогла-
шено нових седам чуда. Постављам питање, ако су 
светска чуда у тој једној категорији између архи-
тектуре и вајарства, ти колоси – колосалне скулп-
туре и грађевине, како то да се о њиховим аутори-
ма не говори ништа. Не помињу се њихова имена, 
то је неправда према уметницима.

Идеја светских чуда. Ако се већ поставља пи-
тање седам чуда ранијег датума и седам нешто но-
вијег датума, да ли вам се чини да би било добро да 
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се поред њих узму у обзир и друга достигнућа која 
имају предзнак чуда. Као магија, као нешто што 
се догађало, што је протицало кроз време, могло је 
да се деси, забележено је, истражено је, потврђено. 
Треба обрадити идеју, појединачно, светских чуда. 
Астрономија. Ту су могућа светска чуда. Од оног 
да смо били хелиоцентрични па земљоцентрични 
па до овог да смо честица.Седам чуда у матема-
тици. Седам чуда у медицини, у лековима, у оној 
првој операцији срца, др Бернара кога сам насли-
кала на Двадесетом веку. Седам чуда хемије, фи-
зике, технологије. Књижевност. Велики романи. И 
то су нека чуда.  Мислим да би нам било лакше кад 
бисмо направили спискове ванредних људских 
могућности, које су се десиле. Овако је то све вр-
ста неправде према људима који нису вајали или 
умели да направе кућу, али су нешто друго уме-
ли.Рецимо, Стивен Хокинг који је замислио црну 
рупу, и ја која сам направила седам пројеката цр-
них рупа служећи се тиме што сам сматрала да су 
уметници увек ти који су све видели и не знајући 
шта су видели. Бирала сам црне флеке на сликама 
и добила облике могућих црних рупа. Ових дана 
прочитам да је нађена једна округла црна рупа јер 
су досад биле неке у облику осмица а ја тврдим 
да има још облика. Ако је Стивен Хокинг тврдио 
да постоје црне рупе, без могућности да их види, 
виђење је дошло касније са Хаблом, са јаким ма-
шинама, зар то није равно чуду из тог малог тела, 
бескрајно болесног, које је чак и лебдело, са тим 
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лицем пуним бескрајног бола, које је заправо мо-
жда кажњено због тога што све може да погоди, су-
штину света. Сурова је истина да је неком дато све 
и одузето све у исто време. Он је лебдео у једном 
авиону, у бестежинском стању и сликали су га док 
је лебдео, а придржавале су га две девојке које су 
изгледале као два анђела. И његово лице је било 
срећно јер није био везан за колица. Рекла сам да 
би то могла да буде идеја за једну моју слику, али 
нисам смела да га насликам, мислим да нећу ни 
смети јер сматрам да се сликањем призива нешто, 
а нисам смела себи да призовем његову судбину.

Треба поставити питање. Све мора да се узме у 
обзир. Зашто би само грађевине имале приоритет. 
Па и питање религије би могло да се претресе у 
том смислу, да се извуче суштина различитих ре-
лигија, суштина истог у различитим религијама. 
Нико се тога није подухватио. 

Да ли је васкрсење Христово једно од религиј-
ских чуда? Ко је још направио неко чудо? Можда 
друге религије имају друго чудо, чудо левитације, 
нирване... Шта је све могуће, шта је све било могу-
ће и шта је урађено.

Кад би се направио попис људских достигнућа 
која јесу сјајна, оптимистичка, без обзира како су 
се догађала, случајно, у сну, кроз науку, игром ве-
ликих напора, кад би се направио збир који је чи-
тљив, који се може слушати, који би могао и у шко-
лама да буде посебна група предмета, али збирно, 
не да онај који говори о хемији искључиво говори 
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о њој, не да све буде подељено и уситњено, него да 
се све сабере у једно, у збир квалитета, да се поста-
ви велико питање, глобално, мислим да би то било 
спасоносно за унезверени тренутак човечанства, 
јер стално постављамо питање да ли човечанство 
напредује.

(Политика, 10. октобар 2007)

3.
ДНО ПЛАНЕТЕ

Скоро смо већ и заборавили на питање дна и 
питање полова, али пошто дуго већ пратим пре-
лете птица, са ужасом сам са балкона констато-
вала да птице више не прелећу Косанчићев венац 
19 из правца Ратног острва, што им је била рута 
откако је пратим. Све птице лете у строгом бор-
беном поретку као авиони на аеромитинзима, 
први напред остали под оштрим углом од њега, 
али правац је, гледајући са моје позиције Сабор-
на црква. 

Са ужасом се питам куда то оне иду, откуд та 
промена? Узимам компас, и пошто сам пре много 
година у ТВ емисији говорила како треба спавати 
окренут северу, а што је узнемирило грађане па су 
сви почели да премеравају север, дакле, знајући 
где је север у мојој соби, наместим компас и кон-
статујем да игла показује нови положај, померен 
за око метар. Не могу да не верујем компасу, јер је 
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то војни, прецизан, савршен компас (Keuffel&Esser 
Co, Made in USA).

Ако је то одступање у соби тако велико, коли-
ко је онда ван те собе? Да ли ће се онда и лососи 
мрестити на истим местима или ће и они тражити 
неке друге водопаде? Не смем ни да питам шта се 
све мења, али осећам да је Земља достигла макси-
малну тачку бола. Промене боле.

Уз питање померања пола, дошли смо и до ак-
туелне теме – питања дна. Како неке речи добијају 
нови смисао. Стигли смо до дна. Дно би требало 
да значи као неко потонуће, безнађе, дно бунара, 
који је овог лета поново у моди, сваки час је неко 
у бунару, полужив, полумртав, бунар је као неки 
нови вртлог. Али дно није увек тако безнадежно. 
Долажење до дна на Северном полу било је једна 
друга врста долажења на дно нечега. То је речено 
језиком 21. века, освајање дна је постала борба за 
опстанак. Како, којим поводом и које дно? Да ли 
су сва дна као оно дно које доноси освајачку ноту, 
требало би претражити сва дна, све површине под 
водом, а њих је на срећу много више него овог на 
површини.

Да ли је центар дна тамо где је и био? Да ли 
се нулта тачка у којој замире гравитација ка њој 
изместила. Да ли се због сила које су контра сили 
магнетног пола зона померила, као да је Земља 
штуцнула, то би био добар израз, и да ли су се тач-
ке полова, замишљене Земљине осе, помериле. И 
колико? Постављам питање, а можда ћу добити и 
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одговор. Јер негде долази до глобалног отопљава-
ња, али негде мора доћи и до хлађења.

Значи, стићи до дна је неки пут велика пред-
ност у смислу да су се померили параметри, да 
неке речи које су увек означавале ужас сада по-
стају предност. Можда ћемо једном доћи до тога 
да бити мртав, бити болестан постане предност, на 
коју нисмо рачунали.

Да ли су се полови изместили? Земља одав-
но стоји укриво, а ко нам гарантује да тај угао не 
може бити и мало већи? Нешто је планету уздр-
мало, можда неки удар, можда смо нагомилали 
много бетона на један крај планете у кратком ин-
тервалу, јер питање равнотеже је вероватно важно. 
Изграђене су и сваког дана ничу милијарде обла-
кодера на јужном Пацифику (Хонг Конг, Малезија, 
Шангај...), можда је нешто и претегло. Једна цигла, 
једна зграда од сто метара... Ако је утврђено да је 
равнотежа поремећена, неко се досетио да обеле-
жи и нову позицију полова и тако се неко и спустио 
на дно. Ако је планета закаснила ове године један 
минут у свом сталном кретању, можда је тај ми-
нут могао да изазове и њену непажњу и просто је 
скљока. Ако посматрамо чигру која има извесну 
брзину али после неког времена посустаје, питам 
се када  и у односу на шта би могла да посустане 
планета.

Питање дна је важно. Ратови ће се, изгледа, 
водити за дно и колико ко може да се спусти до 
дна. Можда ћемо се једном борити и за централну 
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тачку у самој планети, за оно што још није прора-
дило, што ће тек да изађе, да се охлади и да нову 
разноврсност. 

Да ли у овом тренутку човечанство напредује 
забадањем заставице, и то титанијумске, на неком 
већ освојеном врху или дубоко на дну?

(Политика, 31. октобар 2007)

4.
ОВАЈ БРЕНД НАМ НЕ МОЖЕ НИКО УКРАСТИ

Ово је планетарни вапај.
У унезвереном тренутку Србије, води се оп-

шта полемика шта би требало да представља овај 
простор, ово време. Основане су безбројне коми-
сије. Оне прво морају да осмисле како да раде, и 
ко да буде у њима, и како да се договоре, и о чему 
да мисле, да би дале тај финални продукт, да би 
промовисале ту одлучујућу, једино важну реч у 
овом тренутку за живот читаве нације. Шта је то 
судбински важно, који је то производ? Шта чове-
ка чини достојним становником планете, шта га 
чини бићем. Чиме је условљен? Како направити 
спецификацију по важности, одабрати финални 
про извод једне нације, без обзира колико волимо 
воће и поврће и текуће производе од воде до ва-
трене воде, до сто гради. Шта нам даје за право да 
имамо бренд? Та реч је почела да нас малтретира 
и угњетава као што нас је једно време малтретира-
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ла транспарентност, па ништа није испало транс-
парентно, али се реч злоупотребила и истрошила, 
а потрошили се и они који су је изговарали а било 
је наде, велике наде. Та реч, бренд, коју сви изгова-
рају, звучи спасоносно, модерно, доноси решење, 
продајну мрежу, профит, који муњевито мора да 
се претвори у нешто друго, која је поставила висо-
ки критеријум, високо се позиционирала, даје нај-
бољи могући утисак о земљи, представља је преко 
неког производа, али ми не бисмо били ми да је 
не раскринкамо, да је прво не доведемо до сушти-
не њеног значења. У проширеном значењу, brand 
представља: жигосање стоке ужареним гвожђем, 
али и жигосање људи по жељи и лошој намери, 
бодеж, називање неког производа, предмета, за-
штитни знак, али и бакљу (извор: Oxford Advance 
Learners Dictionary).

Пре извесног времена, тачније 11. септембра 
2005, на једном од часова филозофије које имам 
годинама код професора Слободана Јауковића, 
радили смо Хегела. Сазнајем да је Хегел историју 
човечанства поделио на четири царства – оријен-
тално, грчко, римско, и германско. Било је више 
него чудно да од онда нема ниједног новог цар-
ства, јер услов царства је идеја слободе која се 
плаћа крвљу и жртвом и онај ко је дао највећу жр-
тву има право на умско царство. Питала сам зар 
нема више ниједног царства од тог 18. века. Схва-
тила сам да овај простор има право на Пето цар-
ство. Дато је највише жртава у крви и за слободу 
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и то се ради одувек, скоро до данашњих дана. А 
после највеће жртве долази до вибрација универ-
залног поља интелигенције, тј. стварања супер-
стринг поља. Онда наступа Империја ума – Пето 
царство. Имамо право на Пето умско историјско 
царство.

А онда сам тихо, без велике помпе и најаве, по-
слала у свет ту поруку преко мојих цртежа и гра-
фика, на стотине, које су све носиле један скромни 
наслов „Пето царство и београдска школа ми-
шљења“.

То је бренд који нам нико не може одузети и 
на који ми имамо право. Србија има право да има 
један интелектуални бренд, без обзира на плане-
тарни крик за кајмаком, који се понавља година-
ма, откад су почеле хорде одлазака из ове земље, 
а знамо да је то дуго трајало и да су неки одла-
зили заувек. Увек је ишла и та страшна речени-
ца, кад год бих одлазила некуд одавде – да ли си 
понела, или се причало да је то неко донео, да је 
шверцовао, носио у кутијама за помаду, највећим 
могућим паковањима Нивеа креме. Други крик је 
ишао за ајваром, цела Русија је испуштала вапај 
за ајваром, он им је био нешто што их је бескрајно 
везивало за нас овде, чак је било и замене ајвар за 
кавијар, тегла за теглу.

Ми имамо спасоносно кратко и јасно изречено 
Пето царство, које је значило све за ово подруч-
је, плаћено и животом и крвљу и идејом слободе и 
приношењем жртве на олтару Земље. А човек који 
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мисли и жртвује се долази до слободе, тј. до знања 
о себи. Може ли више,треба ли више од тога?

Да ли човечанство напредује ка Шестом цар-
ству?

(Политика, 14. новембар 2007)

5.
VANILLA SKY

Као код Шехерезаде, причам за откуп, причам 
за живот. Аеродром 2000. године и случајно баче-
не новине и у чекању авиона, једна мала нота која 
ми привуче пажњу. Ради се о богатом Американцу, 
футуристи, Ф.М.Есфандиарију, који се добровољно 
замрзао у фондацији за продужење живота Алкор 
у Аризони и који је постао тело ФМ2030, са надом 
да ће некад у будућности бити одлеђен. Проводећи 
дане на мору, у једном другачијем стању од оног ту 
где живим, помислим да је то добар почетак за јед-
ну песму. Тако настане песма Тело и која је инспи-
рисана тим ФМ 2030. И тако до пре извесног вре-
мена, тачније до 5.5.2007. године, када CNN говори 
о хапшењу једне особе у Техерану, научнице иран-
ског порекла, али америчке грађанке, оптужене за 
шпијунажу. Одједном на кајрону видим да се она 
презива Есфандиари! Као и онај мој залеђени леш 
од пре седам година. Да ли су неки рођаци? Пре 
седам година ми није пало на памет да то није аме-
ричко презиме, мада их има разноликих, нисам ни 
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посумњала да он припада неком другом народу. 
Нисам ни имала разлога да истражујем.

Претрагом интернета долазим до огромне ко-
личине података о дотичној научници а онда се 
враћам на тело 2030. Одједном се открива нешто 
што је чекало седам година да буде разоткривено, 
можда тада није ни било толико података о њему. 
Отвара се поље чудесних могућности једног чове-
ка, који је за себе рекао да је особа 21. века која се 
случајно затекла у 20. веку, да је предвидео цело-
купну скору будућност. Почиње његова прича са 
његовим коначним залеђивањем, да би се одледио 
2030. године, а то је тај број који тело носи и време 
које он предвиђа као ново доба за човечанство, за 
људску расу, скоро време новог раја. Он то време 
описује и у својим књигама („Да ли сте трансљуд-
ско биће“, „Футуристички манифест“, „Идентифи-
кациона карта“ итд).

Сви ти залеђени, полуживи полумртви људи 
чине једну породицу која ће се једина познавати 
кад се одмрзну. Осталих неће бити. Заједно са том 
великом фондацијом за продужење живота, за 
крионизацију, са великим новцем које једно тело 
кошта да би се задржало у залеђеном стању (а за 
заинтересоване, имам и ценовник њихових услу-
га), са струјом која је потребна, течним азотом, 
особљем које то контролише. Пратећи рад те фон-
дације, која је ушла на прикривен начин и у филм, 
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добрих двадесет пет година било је наговештаја, 
било је људи који су радили на томе, било је чудне 
тајновитости која је пратила маркетинг залеђива-
ња и евентуално једног дана одлеђивања, сходно 
жељи оних коју су залеђени коју су можда били 
болесни од оних болести за које наука још нема ре-
шење. Границе одмрзавања су померене али има и 
наде за оне који се залеђују да ће једног дана ви-
дети неки другачији свет, што би можда свако од 
нас пристао, са дозом коцкања сопственим живо-
том и радозналошћу или идејом да си нешто могао 
да погодиш и да можеш да видиш реализацију те 
идеје, која неумољиво тера на овакве кораке. По-
готово што је данас технологија ближа него икад 
човеку, постала је и људски имплант, а још мало 
па ће бити технологија под кожом. Наравно, све је 
могуће, идемо до краја могућности, јер све почи-
ње да бива могуће, ако се сетиш. Машина још увек 
није та која ће нешто да измисли, и даље је то чо-
век, људски мозак, његова комбинаторика, негова 
неутољива глад за свим оним што може, што мора, 
што му је пало на памет.

И тако, враћам се на моје тело 2030. Оно је 
предвидело да се одледи. Зашто 2030. година неке 
резолуције у његовом мозгу, шта је то што га је на-
терало да помисли да ће то бити тренутак вредан 
буђења? Као у оној бајци, принцеза је спавала сто 
година, и то је било могуће, као и њено буђење, 
преко пољупца, а можда овог пута неће имати ко 
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то тело 2030 да пољуби. Штета. А био је леп као 
Ворен Бити. Али не вреди, за другу особу која га је 
некад знала, време је прошло. Он ће остати у свом 
годишту замрзавања. Невероватно.

Да ли залеђено тело може да има неку мисао? 
Да ли човечанство напредује ако се на време за-
ледимо?

Госпођа Есфандиари пуштена је из затвора 6. 
6. 2007.

Криотранспорт је у току!
(Политика, 13. децембар 2007)

6.
КО ЋЕ НА КРАЈУ БИТИ У ПРАВУ

Да ли имам права да поделим са вама једну 
своју недоумицу, између низа недоумица које ве-
роватно сви имамо, неки пут више, неки пут мање, 
неки пут са дозом љутње, зачуђености да се оне по-
нављају, као оно да је Земља округла. Сад су на ред 
дошли они који говоре да не могу да разумеју да 
је ово подручје опседнуто идејом теорија завере. 
То се изговара са одмахивањем руком, са гађењем 
са оним посебним изразом лица као кад се скида 
једна длака са црног одела. Скоро свакодневно од 
њих чујемо да не постоје теорије завере и да смо 
ми заведени теоријом завере.



81

Није лоше наравно бити ни заведен, али се то 
скупо плаћа.

Говоре како је то неспоразум и да свет у 
ствари живи врло једноставно, по природним 
законима, цветање, пупољци, лишће, плодови, 
ишетавање кућних љубимаца и да се живот од-
вија у идиличној представи једноставности. То, 
опет, понављам, није тако лоше, било би и по-
жељно, али ми на то нисмо навикли, а нисмо 
ни тако наивни да не тражимо одговоре на го-
рућа питања, на теме дана, неспоразуме, најаве 
ратова. Јер, они који заговарају тезу да теорије 
завере не постоје заборавили су на врата која 
воде у књижаре, библиотеке, у излоге књига, на 
сајмове књига на које смо веома поносни, јер ту 
долази пуно света, који тумара, гледа евенту-
ално и чита. А на сајму књига половина књига 
говори о заверама, бившим, садашњим и буду-
ћим. Теорије завере постају посебна категорија 
знања. 

А шта значи завера? То зависи од тога да ли је у 
питању жртва или завереник, члан неког друштва 
или више друштава која имају план, који су чак и 
у сукобу интереса, у оквиру већ зацртаних супер-
тајни, али раскринканих с бока. Како се долази до 
тог бочног разоткривања? Гомилањем података, 
систематизацијом по значају, добрим памћењем, 
повезивањем чињеница, чак и оних наизглед нај-
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безначајнијих, најспореднијих, бочних података. 
У склапању тих информација, у једном тренут-
ку, добијеш ту дефинитивну истину, наравно са 
дозом страсти за ту врсту сазнања и откривања. 
Добијеш податак, нешто што је добило своју ко-
начну форму. Дакле, планери и план дефинитив-
но постоје. Али, можда је проблем у самом изразу 
теорија завере. Теорија завере спада у векове који 
су прошли. Ми смо у веку намере. Хајде да проме-
нимо заверу за намеру и да кажемо да данас и те 
како постоје теорије намere. Јер, ако се запитамо 
шта је коначан циљ друштава одувек па до дана-
шњег тренутка, да ли се то може у једној краткој, 
сажетој реченици изрећи као – Владање светом? 
А ко жели да влада светом? – Сви. Како се данас 
влада светом? – Модерном демократијом (а да се 
подсетимо, грчки – демос=народ, кратос=влада-
ти), апсолутном и беспоговорном  покорношћу 
која поприма разне видове и начине на који се то 
спроводи, или преко берзе. Империја ума остаје у 
безумној игри, у којој су људи, нације, животиње, 
територије, границе само бројке на табели бер-
занских извештаја са стрелицама зеленим на горе 
и стрелицама црвеним на доле, као прст  римског 
императора на гладијаторским играма.

Да ли човечанство напредује ако не планира 
уз помоћ црвене и зелене стрелице на графикону 
живота и смрти?

(Политика, 14. јануар 2008)
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7.
NO SEX PLEASE 

или Танталове муке по Ербасу

Да нема Ричарда Квеста (Richard Quest), нови-
нара CNN-a, и његове ужурбане свеприсутности, 
која се односи на божанства, који нам је описао 
приказао и лично учествовао у свим догађајима 
света (осим ратова за сад), од Давоса данас, сутра, 
па до најудаљенијих крајева света, не бисмо пра-
тили последњих пар година грозничаву припрему 
за полетање тренутно највећег носиоца путника, 
супериорног Ербасовог џина на небу, са ђакузи ка-
дама, брачним постељама у одвојеним кабинама, 
шампањцем у свакој секунди, кад то оком поже-
лиш и неизбежним кавијаром. У тој категорији ек-
стра луксузних класа, где се такав стандард услуге 
подразумева, и нико да макне даље од тога, ако да 
и нема шта више, сви изазови овог света се подразу-
мевају, а нарочито ако су плаћени унапред. Дизајн 
овог џина је каснио, скоро  да је изазвао банкрот 
предузећа и најзад је џин полетео, а наравно Ри-
чард Квест у њему. Показао је и те кабине за парове, 
са брачним креветом који по средини има некакву 
шипку, ваљда ради турбуленције и придржавања, 
пошто на шипци не пише вежите појас. Очекујем 
следећи дизајн подморнице за брачне парове, јер 
то је отприлике исти габарит простора за уживање, 
док рецимо, онима који иду у космос таква кабина 
није ни потребна, јер они то раде у лебдењу.
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И шта се догодило са Ербасовим авионом? Све 
је било савршено. Дизајн је смислио свој  коначни 
циљ, али не постоји догађај у приватном, друштве-
ном, политичком, духовном, космичком, ванзе-
маљском сектору да га не сачека његова иронија., 
судбинска иронија, својствена само њему и свима 
нама заједно, јер сви смо жртве ироније, кад–тад. 
У том савршеном склопу летења, спавања и додат-
них активности завезаних за кревет, појавила се 
тајна мрља. Десио се свечани чин полетања, задо-
вољна лица, веселост, али сутрадан, за другу туру 
путника,на вратима ексклузивних кабина за паро-
ве, освануо је наслов NO SEX PLEASE. Ми не бисмо 
били ми и ја не бих била ја, да се не запитам зашто. 
Зашто се то десило? Одједном се појавила забрана 
без објашњења. И тако, платили сте унапред све 
погодности, а на уласку вас дочека реченица NO 
SEX PLEASE. Сигурно се сећате оне старе приче 
о Танталу и његовим мукама, а која је била најава 
овог данашњег виртуелног света, све је ту, видљи-
во, али не можеш да га  дотакнеш нити узмеш.

Да ли сада да препустим својој и вашој машти 
тражење разлога за постојање тог картончића ока-
ченог на врата, без објашњења, црним словима на 
белом картону, да се лепо види. Зашто је он тако 
болећиво истакнут? Да ли да одемо и корак даље, 
па кажемо да је грешка у дизајну? У сувише танким 
преградним зидовима, који деле кабине од осталих 
класа, да ли је проблем у камерама које осматрају 
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све, јер сведоци смо да је сад обичај да се свуда по-
стављају камере и сви се снимају, па зашто тако не 
би било и у авионима. Да одемо још даље – можда 
то све што се догађа у кабинама посматра авакс. 
Да ли су кабине за парове одједном изгубиле своју 
првобитну намену, а изгледа да јесу.

Да ли човечанство напредује ако се ослони 
само на машту дизајна, али прихвата и забране?

(Политика, 20. март 2008)

8.
БИРАМО ЦИЉ

До сада су циљеви човечанства били обарања 
рекорда, у секундама, милисекундама. Мислим 
да би за унезверени тренутак човечанства и гло-
бални бес било спасоносно да се постави дугороч-
ни циљ за човечанство. Данас нема ниједног циља 
вредног пажње. Можда га има па се држи у тајно-
сти. Али бојим се да га нема, да је циљ измакао. 
Бојим се да су циљеви уситњени и да не служе на 
добробит. Као неке велике идеје које су покретале 
мислиоце, групе, филозофе, политичаре, револу-
ционаре. Можда би требало да се постави питање 
општег форума шта би био циљ човечанства. Не 
ради се о појединачној срећи пуно малих живота, 
јер свако жели нешто од свог живота, него да сви 
будемо део општег циља.



86

За мене би можда био циљ да направим један 
велики музеј, мада не могу да достигнем ниједан 
од великих музеја али би можда био јединствен, 
по избору тема, ај да придам себи на значају, јер 
би на понуди тема тог музеја можда била велика 
порука човечанства њему самом, можда не у томе 
како је нешто насликано, јер увек може боље, него 
да ли се у наслову нешто хтело. А увек се нешто 
хтело.

Шта би био програм за овај век који је тек по-
чео? Имамо прилику да га формирамо сада, да 
дамо правац у коме би требало да иде. На помолу 
су енергетске кризе. Немачка, рецимо, моли своје 
грађане да искључују сијалицу у соби у којој не бо-
раве. Да ли ће таква, окрутна штедња помоћи? Ми 
смо такав пример имали овде када је један од бив-
ших градоначелника молио грађане да буду одани 
држави и штедњи, да пријављују комшије. А да ли 
вреди такав живот?

Нека врста несразмере у потреби за штедњом 
постоји. Шта заправо треба штедети, ако је циљ 
штедња? Двадесети век је покушао да умири масе, 
да му да идеју равноправности, тог поједностављи-
вања ствари, па смо годинама гледали како Кина 
вози бицикл. Мислили смо да је ту крај и да смо се 
решили слике бициклиста (сећате се Панића). Али 
сад је и цела Африка покривена бициклима, Дан-
ска већ говори како је вожња бициклом сасвим до-
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бра јер нема бензина, Холандија, Шведска, центар 
Њујорка се придружују вапају за бициклом, овог 
пута не преко идеологије једнакости, него преко 
идеологије економије. За сада је у питању само 
цена, а сутра се више неће питати ни за цену јер 
неће бити тога што треба да се купи.

Ако ми данас говоримо о циљу за будућност, 
питање је како уредити свет са мало више досто-
јанства и самосвести. Ако свакодневно гледамо 
протесте, наводно мирне, а који се увек заврше ба-
тинама, сузавцем и смрћу, и то на свим странама 
света, како људску егзистенцију подићи на један 
достојанственији ниво, тј. да онога ко протестује 
не бију, али да ни он нема тако много разлога да 
буде бесан.

Циљ ни под којим условима не сме да буде 
принуда, али не би требало да иде од човека до чо-
века, од данас до сутра, од тога да ли он брзо трчи, 
плива, мисли, да ли он може да сабере као ком-
пјутер. У ком смислу је напредак? Да ли је справа 
коју смо направили напреднија од човека. У овом 
тренутку свакако да, можда нема ту разноликост, 
можда нема могућност да саму себе побуди, мо-
жда је њено знање мртво док није побуђено неким 
ко од ње потражи то складиште знања. Предност 
мозга је у томе да може да тражи да нешто зна. 
Мора ту још нешто да се формира, још један сте-
пен више сарадње између човека и машине. Јер 
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у својој ограниченој могућности, ни број питања 
није адекватан оном знању које можеш да добијеш 
јер никад не питаш о свему. И даје ти се онолико 
колико си питао, а никад више од тога.

Да ли је човечанство напредовало? Напредује 
ако је добило циљ. Нема циља који није остварљив 
јер је он у границама онога што можемо да зами-
слимо. Хајде да пробамо да остваримо оно што не 
можемо ни да замислимо за сада, хајде да то буде 
неки циљ, оно што нам није пало на памет али је 
могуће.

(Политика, 2. јун 2008)

9.
КАКО ПРЕЖИВЕТИ 21. ВЕК
Или Доручак 2099. године

Ако је неко збуњен ових дана догађајима који 
су преплавили свет, од Косова до Тибета, од Олим-
пијских игара до обарања рекорда у пливању, ако 
сте у спасоносној хибернацији предизборних кам-
пања, у привидној учаурености агресивности, 
у вољи за моћи, све присутнијој, ако сте збуње-
ни кампањама од Америке до Пакистана, преко 
Србије, онда предлажем решење. Сваком коме 
се чини да му није све јасно, предлажем да себи 
разјасни поредак ствари и историју света, на врло 
једноставан начин: да је свари као диносаурусов 
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лаки оброк (fast-food) хрускаве зелене салате са 
руколом из мезозоика. Ако се питате како, решење 
је прелиставање историје уметности, али од самог 
почетка, од прве нацртане овце, до последње сли-
ке, коју предлажем да вам у наредним наставцима 
опишем, слике која ће бити насликана 31. децем-
бра 2099. године. Бирам тај датум да бих могла 
да поставим нову теорију могућности. Историја 
уметности даје одговор на сва питања, неспора-
зуме, на један посебан начин који није можда чи-
тљив одмах, брзо и свима. Али, постоје сладоку-
сци, истраживачи, дарвини историје уметности, 
који преко питања дају и одговоре која и каква ће 
слика бити насликана 31. децембра 2099. године. 
Питање је јасно – Како ћемо преживети 21. век?А-
ко данас постављамо једно такво питање, имамо 
шансу да га и преживимо, јер ако се не запитамо, 
нећемо имати 2099. годину.

Почињемо са историјом уметности, са њеним 
првим облицима, са свим што је била тема сли-
карства кроз време. Идемо до 31. децембра 2099. 
године. Доручак. Ако узмемо да су сликари увек 
волели да се баве собом, својом породицом и сво-
јим јелом, обиљем на столу, а после свих могућих 
облика деловања на посетиоце, гледаоце, људе, 
вратили смо се на основну базу, тј. слику. У тој ево-
лутивној путањи постоји она тачка која се пресли-
кава кроз векове. Оно што је имала Помпеја, гозбе, 
животиње, лепе фотеље, лепе даме, одећу, то смо 
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имали и у 19. веку, можда без кобне последице као 
Помпеја, више у мирном току. Мада је и 19. век 
имао своје револуције, ратове. Свака тачка има 
своју резонанцу у неком времену које је прошло 
и које ће доћи. То су нова освајања, нови ратови, 
нови наполеони, на истим местима. Границе ра-
това се не померају, стално се воде на одређеним 
тачкама, као да су то ратно болесне тачке. Као да 
су те неуралгичне тачке стално болесне на исти 
ратни начин. Постоје и тачке на којима се никад 
нису десили ратови, територије мира, али на њима 
нема људи. Где год су људи, има неспоразума, има 
сукоба. Сукоби су својствени људској раси, она је у 
суштини бића немирна, незадовољна. Маса чини 
сукоб. Сваког дана неко нешто тражи. Разлози не-
задовољства су окрутни, а умирујућа реченица 
како ће сутра бити боље никако да се оствари. То 
сутра се стално одлаже за прекосутра.

Тако у овом путовању кроз прошлост и сада-
шњост долазимо до нових интересовања, већ су 
заборављене и битке и Наполеон и све велике теме 
и дошло се до сликања уживања, до вожње чамцем 
претпостављам на Сени, до шетњи, до уживања у 
сопственом животу. А ниједан филм није мимои-
шао доручак, без обзира на тему. Сваки филм по-
чиње доручком, више се не поставља питање шта 
је доручак као садржај него ко с ким доручкује 
и где се одвија. Да ли на трави, у неким одређе-
ним просторијама, код вас лично у кући, да ли је 
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то неки измештени доручак за који се ја залажем, 
онај из 2099. године. Не могу да предвидим актере 
али могу да замислим понуду и место.

Како ћемо доручковати? С ким? У ком просто-
ру? Ако је измештен, где ће бити? У орбити, ван 
орбите, у антигравитационом систему, у другим 
системима, да ли је питање јутра решено и да ли 
ће бити јасно кад почиње јутро у односу на време 
које тече. Како ће се очитавати време у простору 
који је стално исти, где сунце не излази и не зала-
зи. Можда се неће звати ни ручак, ни доручак ни 
вечера, ни ресторан, него само глад. Ја сам гладан.

Остаћемо при доручку овде на Земљи. Не-
што мора да остане из времена у коме смо ми сад, 
макар као антиквитет, као што ми сад купујемо 
предмете из прошлости. Шта све може да се до-
ручкује од сад па до 2099? Течни азот, течни кисе-
оник, озон, полонијум 210, Сербиум 320. Киријум, 
ако се брзо једе може да се конзумира један делић 
атома пре полураспада. Може и мали першинг, тај 
је статирао у двадесетом веку.

Питање доручка је питање цивилизације, 
историје света, кроз оно што је насликано и што 
ће бити насликано током овог века, ако претпоста-
вимо да ће сликарство остати у домену моћи ума 
и руке, што је до сада остало непревазиђено без 
обзира на технологију будућих могућности.

(Није објављено у Политици)
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10.
ТИШИНА ЛЕПО ЗВУЧИ А И РАЈ

Или Прва разгледница из Њујорка

После годину дана одсуствовања са међуна-
родних писта, некако разлике уочаваш више, јер 
пре свега имаш сећања на оно што је било и недо-
статак знања о ономе што се догађа данас, што је 
у току, која врста промена ако их има. А увек их 
има, или на веома видљив начин, или на притаје-
ни начин, или тако да се тек осећа у ваздуху да ће 
доћи.

Прошле године се у Њујорку говорило о томе 
да ће се у ресторанима и кафићима укинути музи-
ка. Као што се зна, код нас у Београду се не може 
разговарати од музике. Како негде уђеш обавијен 
си звуком који не иде само преко ушију него пре-
ко целог тела, све док можеш да издржиш, а онда 
идеш кући. Ових дана, чекајући на минхенском 
аеродрому лет за Њујорк, а како сам стигла доста 
раније од других путника, посматрала сам како 
полако стижу остали. Група људи се увећавала 
из минута у минут, али је владала нека необична 
тишина. Људи јесу комуницирали, биле су и гру-
пе девојака и младића, које су одавале утисак, по 
извесној присности, да су са неког факултета, или 
из неке од установа високе едукације, јер сви су 
имали покрете својствене тим елитним школама. 
Претпостављам да је и време неких екскурзија. 
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Та група је између себе комуницирала, али веома 
тихо.

Током лета, у авиону је такође владала тиши-
на свих девет сати, иако је било и неколико беба и 
деце. Бебе су биле тихе. На аеродрому у Њујорку, 
у колони која је бројала 13 низова и која се као у 
једном добром античком лавиринту повећава, јер 
некад је било четири низа, као у штеп машини, сви 
су стајали и говорили упола гласа. На крају сам и 
ја, после сат времена чекања у редовима који се 
крећу стигла до цариника који треба да ме пусти 
да уђем у Америку. Обавили смо кратак разговор, 
а онда се дошло до мојих прстију, јер треба да се 
остави отисак левог и десног кажипрста. Прст тре-
ба да се спусти на једно црвено место и да тако 
уђе у базу података. Цариник ми са дозом очајања 
каже – Машина неће да прихвати ваш прст. Поми-
слим „наравно да неће кад сам ја своју руку про-
гласила златном руком а машина зна да то није 
обична рука, него златна“. Цариник то не зна и ја 
му у шали кажем да сам сликар и да сам своју руку 
прогласила златном. Тек из трећег пута је маши-
на прихватила моје прсте. Тако сам имала весео 
улазак у Америку. Тај млади цариник је после био 
бескрајно љубазан, како не очекујеш кад видиш да 
има хиљаду људи са којима прича.

Оно због чега сам почела причу о Њујорку који 
знам већ 40 година, из разних његових и мојих 
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годишњих доба, из разних година мог живота, са 
збиром сећања које је и загубљено али понекад и 
врло свеже је да сам на путу од аеродрома ка граду 
приметила да је Њујорк почео да савлађује своју 
периферију. Као и све периферије великих градо-
ва, она је немоћна да се сама среди, остављено је 
све на пола, или није ни почето или је почело да се 
квари, рђа, да постаје један лош утисак. Одједном, 
све је уређено, све је савршено. Моја пријатељица 
Дана каже да раде на томе да се све доведе у ред. 
Ранијих година су почели са фарбањем мостова 
што је био леп призор пастелних боја.

На неки начин, генерална идеја јесте стварање 
новог Раја, макар и као илузије. Паркови су уређе-
ни, цвеће је свуда, онај страшни утисак оставље-
них кеса са ђубретом не постоји, као да је прона-
ђен неки други начин да ђубре буде склоњено али 
да не буде видљиво. Пошто је лепо време, сунце, 
људи седе у праковима, као на Ван Ајковим сли-
кама кад је представљао Рај. И нико као он није 
био близу Раја, а то је ипак био средњи век. Као 
да почиње ново доба Раја, у другом времену и у 
тишини.

Да ли та слика може бити нечим нарушена?
Наравно да може. Ево, ја сам увек тај неко ко 

воли да говори о будућности. На америчкој теле-
визији су направили емисију која говори о будућ-
ности, али не као прорицање судбине него је то 
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аналитичка емисија о томе што је јако близу, не за 
десет година, него већ сутра. Топ тема блиске бу-
дућности је нафта и цена нафте и број конзумена-
та који се повећава. Говори се о уговорима који су 
склопљени на пет година са новим конзументима 
Кином и Индијом. Кажу, Европа нема довољно да 
би помогла неког другог, тако да, с једне стране по-
стоји жеља за рајем, за начином живота који би био 
адекватан садашњем тренутку једне апсолутне 
технолошке могућности, а с друге стране је неста-
јање једног од главних ресурса у свету, а требало је 
мислити и трудити се да се нешто уради много пре. 
Сад кад је човечанство осетило потребу да буде 
боље, да се у многим деловима поправи, да при-
хвати екологију и очисти планету, планета узвра-
ћа ударац у невреме, тако страшно, силовито, као 
да не жели ту утопијску слику раја, као да жели да 
све растури. Не разумем зашто. Питам планету за-
што? Ако је са два сигнала као што су били цунами 
и Катрина некако дала на знање да и она има своју 
моћ, начин размишљања и емоције, зашто сад не 
уважи жељу човечанства да буде боље?

То су приче о новом добу, о новом Рају, еко-ра-
ју. Еко рај је склонио отпатке, али се појавио про-
блем на небу, у космичкој станици, где се покварио 
тоалет. Проблем је како га поправити. Нико не уме 
да га поправи. Питање екологије у небу, васиони 
је нешто подједнако важно као и на Земљи, али са 
мање могућности. Да ли да се одмах праве вели-
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ке баште које би рециклирале садржај? Одмах да 
расте парадајз, авокадо и кромпир?

Превише смо себи поставили питања и добро је 
ако дамо и понеки одговор, макар и као идеју. Ако 
хелијум са Месеца може да спаси планету и ако 
транспорт није прескуп, крећемо. Морају и друге 
планете да раде за нас, јер ћемо једном отићи тамо 
да их населимо и оне треба да се покажу у најбољем 
светлу. То је галактички закон – бити користан.

Њујорк, 1. јун 2008
(Политика, 3. јул 2008)

11.
ДРУГА РАЗГЛЕДНИЦА ИЗ ЊУЈОРКА

Ову причу почињем констатацијом да су умет-
ници наметнули посматрачима правило које се 
очитава у свим музејима а то је да без обзира шта 
је направљено, инсталације, слике, скулптуре, ви-
део пројекције, фотографије, жврљотине, све се 
пажљиво гледа јер је у музеју. Не постоји предмет 
који није осматран и то је савршено.

Почињем са музејима. Витни је увек најживљи 
јер има Бијенале. Прво сам се попела на сталну по-
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ставку на петом спрату јер је увек лакше силазити. 
Увек је добро видети нешто што је дуго у музеју и 
нешто што дуго ниси видео и неке за које никад 
ниси чуо и оне које знаш хиљадама година. У тој 
сталној поставци све изгледа мирно и статично, 
тако заувек, да Бијенале увек делује као нешто 
ново и живље, нешто што може да узнемири и у 
сваком случају нешто што неће остати у сталној 
поставци.

Привукао ме је један наслов – The Best Apples 
in the Galaxy. Као паковање јабука за галаксију. По-
ред њега је авокадо. Као рецидиви неке прошлости, 
млади користе оне који су већ били пре њих, а ту 
су Ворхол, Ђакомети, Олденбург, као ехо свих оних 
који су некад били ту и излагали као млади. Ови су 
у тој врсти трансформације исте приче, са дозом 
нове енергије. Ту су бројања, бројеви, забелешке, 
ту је и моја Омега соба, као да сам ја праотац неко-
ме ко то није видео, али га је осетио на један други 
начин а то је да не можеш заобићи слику света, да 
се она увек исказује, ако не код тебе онда код неког 
другог. Можда боље код тебе, али не може се све 
и неће увек тебе. Али, видим пројекат моје Омега 
собе. Пројекат је другачији од мог некадашњег, али 
наслов је ту. Ту је и једна огромна инсталација, све 
је у дрвету, са постељином, пешкирима, са суше-
њем, фрижидером који гаји цвеће, са малим риб-
њаком у коме је нешто никло као рецимо лукови-
це, видео је још увек у моди сви улазе на минут да 
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гледају, а добро је и за одмор. Рејчел Харисон, ин-
тервенције на фотографијама, али фотографије из 
области уметности. Нису сасвим уличне, случајне, 
пролазне. Има чак и интервенцију на ванземаљцу 
зато сам је и поменула.

Џон Балтасари ме је изненадио. Напредовао је 
као ретко ко а на Бијеналу је најстарији. А ови дру-
ги су запитани. Постављају питања. Трагају за ра-
јем то је евидентно, а свако има своју идеју раја... 
Сад су се измешали сви, све врсте оних који живе 
овде, такозвана Обама генерација, као аутентични 
препдставници Сједињених Држава и Витни музеја. 
Е сад, за некога су то фарме за кокошке, све што им 
се догађа, а можда ми се највише допала једна соба 
са великим плочама на којима је нешто писало. Ли-
чило ми је на неки меморијал. Међутим испало је да 
су то наслови свих могућих организација од КГБ-а, 
Виетконга, Црвених бригада, Талибана, за неке ни-
кад нисам чула, а има их око двеста, једино најмање 
има европских. Као да је Европа мало заспала.

Бијенале је био интересантан, може о њему да 
се говори. Чак и питање талента више није нешто од 
примарног значаја, јер шта би подразумевало пи-
тање талента. Да ли да нешто умеш да урадиш, али 
шта, да једну главу нацрташ или да је уништиш. И 
то се зове таленат мада са дозом гнева према себи 
пре свега што можда не можеш да насликаш нешто 
као Леонардо. Али то се данас не рачуна то данас 
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није ни потребно. То није то време ни ти људи. Тај 
један посебан човек не спада у људску врсту он је 
био изузетак. Ови сви спадају у ту поједностављену 
људску врсту. На видео пројекцијама у Витнију је 
приказан и један филм из Ирака, кад се возила јед-
на репортерка па се нешто десило са аутом, била је 
нека експлозија, а питање је како је могуће да је то 
неко снимао, а снимак је феноменалан, са таквом 
прецизношћу и војне опреме и лица те девојке и 
њеног сувозача. Ако је и рат који подуже траје ушао 
на Витни врата и тај рат онда постаје као део неке 
представе, неког ангажмана.

Кинези напредују, у великој су експанзији, од 
Гугенхајма до Пејс галерије, нашли су неки прилаз, 
неки начин како да се све то прогута. У Пејс гале-
рији је изложена једна трудна жена али огромних 
димензија,  као неко прабиће са Хималаја од пре 
милијарду година. Покривена је крзном крава, цела 
је од тог крзна. А утисак је више политички. Негде 
се очитава та нова моћ. У Гугенхајму је Сај Гуо Ченг 
(Cai Guo Qiang) изложио вукове и то праве, пуњене 
вукове који су јурили ка нечему а онда се ка зиду 
ломе. А дао је мото изложбе „Хтео бих да верујем“. 
Е сад развијам тему – Хтео бих да верујем да неће 
доћи до апокалипсе, или хтео бих да верујем да ће 
доћи до апокалипсе.

Уз све то на изложби су формиране и најкла-
сичније конструкције за скулптуре, које су биле ту 
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на лицу места и прављене првих дана изложбе. То 
су углавном призори оне раније Кине кад је била 
велика експлоатација људског материјала, робо-
власнички систем.

Значи, Кинези, па Витни бијенале. Метропо-
литен музеј је имао божанствену изложбу кости-
ма суперхероја. Фантастично су израђени. Доми-
нирају Галијано и Тјери Миглер. Оно што нисам 
добила у поимању сликарства, јер се изгледа сли-
карство утишало, умориле су се инсталације мада 
их има, али постале су исцрпљујуће, јер све  може 
да буде инсталација али ме више не обавезује да 
се томе дивим. Као пред буру, ајде да се надамо 
да је пред буру, као шездесетих кад је настао поп 
арт. Сад ово не доноси само собом ништа затишје 
је ту, има доста жврљања, на све већим формати-
ма, нека потреба да све буде ружно, а опет с друге 
стране у Мету суперхероји и њихови костими који 
су савршени и сви лепи.

Уметничка сцена мора и увек одсликава оно 
што се догађа. Увек су уметници они који први не-
што наслућују и постављају питања. Да ли је ово 
мала разгледница из Њујорка. Обама је данас одр-
жао говор. Није нас поменуо, али је поменуо Изра-
ел. Ово је почетак његовог осећања шта треба да се 
уради. Сви говоре о променама мада нико експли-
цитно које промене очекују. Али имам утисак да 
се у Америци гомилају социјални проблеми и да 
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је тешко спровести генералну социјалну полити-
ку. Најавили су да United Airlines укида 100 летова 
и отпушта 1600 радника, због нафте, а Обама је 
рекао да они неће бити жртве уцена нафтом и да 
хоће да направе алтернативу, али треба се сетити 
како.

Шта је још овог јуна тако страшно важно? Има 
ли неки нови човек, нови уметник, нова мисао. Чак 
су рекли и да ће Аурора бореалис донети страшан 
сунчани ветар који ће донети тотални мрак, неста-
нак електрике и да ће довести до експлозије атом-
ских централа. Прозборили су то у вези са Мајама 
и њиховим календаром који то наговештава за да-
тум 21.12. 2012. године. А свет је почео да се пона-
ша по систему мравињака. Сваки мрав зна тачно 
шта треба да ради, куда да се креће има централ-
ни извор информација. Људски мравињак је почео 
исто да се понаша. Не зна се одакле иде централна 
информација, али се тако понаша.

На повратку у Београд, сачекала ме је изложба 
Леонарда. Леонардови пројекти су у Београду. Они 
су као један огроман опус свега онога што служи 
и нама данас, можда у једном облику који није био 
лак за извођење, средњи век није имао много мо-
гућности у материјалу. Просто се питам како су 
оне сјајне грађевине направљене, у онаквом обли-
ку онако непревазиђене до данас. То је било чудно 
време велике људске моћи и велике техничке не-
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моћи. Та изложба је у Београду и о њој се не говори 
много, могло би се рећи и да се ћути. Београд је 
био заузет ових дана политичким догађајима, ме-
шањем карата као за један добар пасијанс, као да 
је сенка политике пала на све остале активности. 
Покушавам да подсетим Београд да је Леонардо 
још ту Тошин бунар 130. Погледајте и размишљај-
те, то нам недостаје. Недостаје нам индивидуално 
мишљење, индивидуални закључци.

(Није објављена у Политици)



ВОДИЧ КАО АРХИТЕКТА 
У НОВОМ ДОБУ
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Како је почела идеја моје архитектуре?

Почела је рушењем близнакиња у Њујорку и 
конкурсом који је био објављен за нове зграде. Ви-
девши радове, осетила сам страшан бол јер ми се 
ниједан пројекат није допадао, није ми се цини-
ло да је замена за оне две близнакиње које су биле 
видљиве скоро са свих места. Биле су строге, без 
додатака али су биле толико велике да су носиле 
у себи тај осећај моћи. У једној од њих сам и била, 
још у време кад су биле отворене. Била сам на ве-
тру, на тој страшној висини, а пре тога сам била 
у лифту који је примао сто људи. А било је више 
лифтова и то у обе зграде. И прво што сам ја ви-
дела кад су срушене те две зграде је била идеја о 
оних сто људи у сваком лифту који су заробљени. 
Помислила сам на та тела, на тај ужас, крике, па-
љевину, на све оно што је најстрашније.

Гледајући конкурс, рекла сам што не бих не-
што пробала, као моју идеју близнакиња. Тако је 
почело цртање, размишљане, комбиновање. У об-
разложењу које сам дала о пројекту говорила сам 
о јабуци која је била симбол Њујорка, али која се 
осим на мајицама и сувенирима на Бродвеју нигде 
није пробила. Нигде та идеја јабуке није добила 
неке велике размере, нешто грандиозно а ипак су 
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цео град назвали јабуком. Помислила сам како би 
било добро да на тој мојој грађевини буде видљива 
јабука, јер најлепше у  Њујорку су ноћу врхови ве-
ликих облакодера, осветљени, али ниједно светло 
се не мења. Јабуку сам замислила у свим бојама, 
са нијансама, са прелазима, данима који су важни 
за неку прославу, ка што је за Сент Патрика цео 
Њујорк у зеленој боји.

Хтела сам да додам и стаклене лифтове, про-
видне, тако да оних сто људи не буде у мраку него 
да види макар оно што је споља. Чинило ми се да 
те нове зграде могу да дочарају ту технолошку 
предност коју има данашње време, коју време се-
дамдесетих када су Близнакиње прављене није 
имао а није имао ни идеју тероризма и могућно-
сти тако бескомпромисне погибије у великим раз-
мерама која се догађа данас. Као да би та провид-
ност зграде некако то олакшала. И тако је кренула 
моја авантура са архитектуром.

Пошто је цео Њујорк био заинтересован за 
пројекте, а и цела земља, а донекле читава пла-
нета, пројекти су имали своје гласаче, процењи-
ваче. Мој БИГ АППЛЕ је добро пролазио. Имао је 
одзива, имао је неку резонанцу у срцима људи, а 
ја сам то урадила срцем. Не кажем да други нису, 
али можда је моје срце осећало боље од других. И 
тако ме је та резонанца са публиком храбрила да 
почнем да размишљам у том правцу.
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И када се појавио други конкурс за меморијал-
ни центар, опет је настао проблем – како међу свим 
жртвама помирити религије. Моја идеја је била да 
то буде једна неутрална територија, где би све ре-
лигије имале право приступа, право учествовања и 
право својих ритуала. То је требало да буде један 
диск где би опет у домену нове технологије могло да 
се емитује све оно што се десило и оно што би евен-
туално неко од породица донео ту да остави као ме-
моријални део, као део успомене на те људе који су 
ту нестали и са једним ласерским зраком који би 
макар ноћу ишао горе високо у небо, као да носи 
неку поруку, као велика упаљена свећа, као нешто 
што спаја небо и земљу. То је све на крају остало у 
домену сурове реалности, великих интереса, вели-
ких плаћања осигурања и оних који су имали нај-
боље адвокате. А једног од тих чак и познајем. Ка-
сно сам сазнала да је то најважнија особа. Да сам то 
знала раниије, можда бих и прошла, јер је то муж 
једне од мојих пријатељица која ми је рекла да је 
он заступао власника Близнакиња. Прогутала сам 
кнедлу јер сам закаснила, а чак јој то нисам рекла. 

После тога дошла је идеја Марса, можда као 
најфантастичнији пројекат, као нешто што није 
могло да се очекује да се успешно заврши, то јест 
да буде остварено, јер то се ипак дешава на Марсу. 
Можда једног дана. Али је било битно да се створи 
идеја да се на Марсу нешто направи са наше стра-
не, са стране људи са Земље. И то би био симбол 
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мушке и женске грађевине на тој за сада, по изве-
штајима Насе, пустој планети, мада ја у то не веру-
јем, ни да је пуста ни да није била насељена. Ништа 
не верујем али знам да би ово било нешто прво из 
нашег времена. И некако се сећам једног покрета 
који сам направила, између хиљаду покрета, али 
тог једног који ми је донео идеју да направим не-
што на Марсу. Онда је настала и слика која је пра-
тила историју Марса и недоумице које трају до да-
нашњих дана. Прво је било питање колико је Марс 
стар, као за личну карту. Испоставило се да нико не 
зна датум, да Марс нема личну карту. Суочили смо 
се са нечим што имамо и у случају Земље – да се 
изговарају неке цифре, према мамутима, носоро-
зима, диносаурусима, али је опет питање да ли је 
све то тачно. Можда ни време није постојало. Онда 
је приближно нека година нађена за Марс. А онда и 
како га освојити, како га приволети, одобровољити, 
чиме. Схватила сам да је једино што је увек при-
сутно у нашем земаљском животу је отисак палца. 
Мој отисак палца је увећан и стављен са слику – на 
северни пол Марса. Онда се појавила и прича о гла-
ви, о пирамидама на Марсу, огромних димензија. 

Да би зграде добиле своје прве станаре, узела 
сам војводу и војвоткињу од Урбина која сам више 
пута цртала, сликала, бавила се њима јер сам сма-
трала да коса војводе од Урбина има форму једне од 
црних рупа. Све што се дешава, што постоји, што је 
било и што ће бити је насликано, од уметника који 



109

ни не знају да су то урадили. Накнадно се открива 
проницљивост која се дешава приликом сликања. 
Тако Војвода има један од могућих облика црних 
рупа. А војвоткиња је имала бело, значи ако постоје 
црне рупе, постоји и бело пуњење, које Хокинг још 
није открио. Тако су војвода и војвоткиња постали 
носиоци тих зграда, као њихови становници, као 
неко ко је први иницирао поглед ка нечему ван Зе-
мље. После пар година добијем податак да је Војво-
да од Урбина, велики мецена и велики ренесансни 
човек, први направио опсерваторију за посматрање 
Марса. Тог дана била сам бескрајно срећна јер се 
све склопило – и он, и Марс и мој избор који до тада 
није имао неког оправдања осим моје љубави за тај 
пар. Давно сам их видела први пут, чак су то јако 
мали портрети, али ево исијавају све до Марса.

Тако су моји апетити расли и скоро да није било 
дана да нисам маштала о нечему, Измаштала сам 
за Јапан облике зграда којима цунами не може ни-
шта. Нико није то тражио није било конкурса, али 
сам измаштала, па ако буде потребно, ја знам како.

Онда је дошао један леп међународни конкурс 
у Перуу. Нудили су и хеликоптере да се обиђе пре-
део, да се виде ти линеарни облици, ти велики про-
стори, за које се не зна за шта и коме су служили, 
али су имали ознаке. Као што данас ванземаљци 
остављају трагове у житу, могуће да су ови трагови 
прављени за ванземаљце који су преко тих знакова 
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имали лоцирање места где да се спусте. Не може 
се тек тако спуштати свуда, мора да постоји нека 
чистина, мора да се види, мора да буде обележена. 
Проблем слетања је увек био исти. У мојој машти 
сматрала сам да су то неки давнашњи аеродроми. 
То камење није могло да смета, јер је то било благо 
спуштање на њих а не рулање по писти точковима 
као данас. Перу је тражио у тој области која се зове 
Наска да се направи нешто одакле би се ти цртежи 
видели, као стална база са које би се бацио поглед 
на то пространство, као високи торањ у који би се 
долазило. Онда сам га тако и замислила, а опет да 
са друге стране, ноћу зидови споља буду осветље-
ни тако да оцртавају исте те симболе – цртеже са 
тла. То би се видело са свих страна.

После Перуа, дошла је идеја Београда. Београд 
је у мојој глави био запостављен, а имао је толико 
нерешених проблема. Све што има глава у овом 
Београду није било довољно да реши његове про-
блеме. Пре свега, имао је само два моста. Цео XX 
век само два моста а ширио се, али никако на дру-
гу обалу Дунава. Једном сам била тамо и схвати-
ла сам да сам ушла на тло праисторије. Ништа се 
није померило, траве које ту расту не укрштају се 
са травама са ове друге стране, и тако већ 70000 
година. Оне тамо расту онако како им је Бог ре-
као да расту. Бескрајно ме је то нервирало. Кад ће 
Срби да пређу на другу обалу? Једном приликом 
сам увече показала једном познанику другу оба-
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лу за коју сам га питала – Јел видите тамо нешто, 
а он је хтео да буде пристојан, па је покушао да 
види шта му показујем, а на крају ипак питао – а 
шта. Рекла сам: „зар не видите тамо на другој оба-
ли, ено га диносаурус и смеје се и виче  ало, Срби, 
ја ту још станујем“. Онда сам схватила да могу да 
направим мост. Купила сам књигу о свим мосто-
вима света и хтела сам да видим који је најлепши. 
И био је један трокраки али мали, за неку малу 
реку. И тако сам одлучила да за ову нашу велику 
реку направим трокраки мост. Али то више није 
само питање мостова, него и временских капија. 
Сваки улазак на мост је имао своју капију, а капи-
ја би имала висину и нешто што нећу сад да гово-
рим шта је а што привлачи космичке зраке. Имали 
бисмо четири капије – једну централну у којој се 
спајају краци моста и три на свакој страни. Један 
крак моста се звао Danubius Rex, други Капија 
Европе, а трећи Србија. Тај мост је имао све оно 
што ниједан мост на свету нема. Да ли је то довољ-
но? Ако све прегледаш, ако процениш, ако напра-
виш нешто боље од свега што си видео, ја мислим 
да то онда вреди.

Пошто је 7.7.2007. године проглашено 7 нових 
светских чуда, по обичају сам се нервирала – за-
што седам,  зар тај број не може да се промени. 
Онда сам рекла – морам да направим ново чудо. 
Али ко је данас спреман за ново чудо, која држа-
ва, који поглавар, који градоначелник? Ко је спре-
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ман да схвати идеју новог чуда, јер и ова која су 
проглашена новим чудима су већ прилично стара. 
Време их је осведочило али су ту одавно. Хајде да 
смислимо чудо за сутра. 

Тако је дошло до идеје за једно од тих нових 
чуда, нађено је и место и форма и намена, евен-
туално и величина. Нађена је формула за ново 
светско чудо. У том низу, поплави могућности које 
пружа мозак, интуиција, незадовољство собом, 
незадовољство другима, у том окретању истих ре-
ченица, истих погледа на свет који се не мењају 
миленијумима, да ли је могуће направити ново 
чудо. Мислим да је могуће, само ако хоћеш. Жао 
ми је што не могу да кажем шта је то, јер још није 
процењено тамо где треба да прође. Можда ће се 
десити чудо да један од мојих пројеката прође.

Постојале су помоћне могућности које нису 
земаљске. Није било на нивоу где ће бити кухи-
ња, које плочице, па где је купатило и каква је то-
алетна шоља, да ли вода у њој заврће у лево или 
десно. Све се свело на једну употребу која за циљ 
има један ништаван просећан живот. МИ живи-
мо у најпросечнијем виназ свету, у свету винила, 
поливинила. Читава архитектура се свела на лепа 
врата, али то су и даље врата .Ту се завршава при-
ча о архитектури. Све се своди на гас, на плочице, 
кухињу, купатило и дневну собу. Све се свело на 
дневну собу. Што већа то лепше живиш. Библио-
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теке више нико не помиње. Нема тога више. Нема 
онога преко чега је свет еволуирао.

(Овај текст написан је у част Међународног 
тријенала архитектуре одржаног у Београду у јуну 
2009. године. Текст је у име Оље Ивањицки, која је 
тог дана управо била оперисана у болници, а по ње-
ној жељи, прочитан на свечаном отварању Тријена-
ла.)
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BIG APPLE TWINS – GROUND & SKY ZERO 
MEMORIAL

Пројекат за Њујорк

Гледајући све пројекте који су до сада понуђе-
ни, нисам била задовољна ниједним. Надлећући 
Њујорк, током доброг дела свог живота, у доласку 
и у одласку из Њујорка, волела сам да је лепо вре-
ме да бих га видела одозго и да бих га једноставно 
видела у свој његовој чаробној моћи. Гледајући све 
понуђене пројекте, осетила сам потребу да напра-
вим један пројекат који бих волела да видим над-
лећући Њујорк минут пре спуштања на Кеннедy.

Зашто сам га тако замислила?
Пошто и грађани Њујорка желе да виде нешто 

што је близу или слично ономе што је већ било, јер 
близнакиње заиста недостају, а њихова судбина је 
била више него трагична, то значи да би ово било 
нешто приближно ономе што је било, али опет на 
један други начин.

Суштину би чиниле опет две зграде, али не 
више у квадратној основи, већ полукружне. Све би 
било у смислу једне старе архитектуре, која је пра-
вљена пре три миленијума и коју никад нико до 
сада није поновио. То је вавилонски храм, који је 
био прављен као симбол братства међу народима, 
где су се сви разумели, мада су говорили разли-
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читим језицима. После тога, човечанство ниједног 
тренутка није пожелело да направи једну такву 
зграду и да направи хармонију међу људима, неко 
идеално царство, идеални начин живота, идеални 
поглед на свет и једноставно, можда, идеалне људе 
у том царству. 

Мислим да на том месту, а после толико несре-
ће, једино што би могло да се направи је та поно-
вљева грађевина мира, разумевања и љубави међу 
људима. Значи, нешто што у свом облику, у својој 
намери, у својој суштини има то за циљ. На крају, 
кад се направи нови Вавилон, настаће мир у свету. 

Пошто је очекивано да у позицији Ground Zero 
буде меморијални део, сматрам да тај меморијал-
ни део мора да се прошири и на Скy Зеро, тј. да 
се на последњем спрату издигне, тако да у цир-
кулацији са лифтовима, који би били отворени и 
спољашњи, који би у исто време били и као осма-
трачница, и као приближавање ка небеском циљу, 
тај би се меморијални део растегао по вертикали. 
Од Нулте тачке би ишао на последњи спрат јабуке, 
где би постојало нешто што би чинило меморијал-
ни део. То кретање са доње тачке до горње било би 
укључено у све, као један живи ток организма, као 
његов суштински део, спирала, која има асоција-
цију на ДНК, тј. на оно што данас већ у смислу на-
уке чини наш живот.

Битно је путовати ка Меморијалу. То ће бити 
као крвоток. Мада се на пројекту неће видети, 
инсистирам на томе да лифтови добију посебно 
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обезбеђење, да лифт не буде више тако страшан, 
са металним тешким вратима која се херметички 
затварају, а некима су се затворили заувек. Лифто-
ви морају бити са могућношћу лаког изласка. На 
неки начин, све мора бити отворено, видљиво, да 
не изазива страх од затвореног простора.

Крајња тачка грађевине је јабука јер она је 
симбол Њујорка. Џон Џеј Фиц-Џералд се сетио да 
га назове Великом јабуком. То је нешто што Њу-
јорк чини јединственим. Јабука има своје апсолут-
но космичко значење, јер да није било јабуке, не 
би било ни нас. Она је и плод и искушење, и љубав, 
и мудрост и знање и на крају, не постоји ниједна 
религија у коју није била укључена и јабука. Запи-
тала сам се зашто је нема, зашто када се надлеће 
Њујорк, не постоји знак Њујорка. Као што постоји 
Кип слободе, са бакљом која представља слободу, 
али то је слобода као симбол целе Америке, није 
везана искључиво за Њујорк. Он припада идеји 
Америке. А јабука припада Њујорку. То је његова 
енергија. Јер ту је енергија, огромна енергија тог 
града. Ходање улицама Њујорка улива ту снагу из 
свог тла. Вероватно је то и разлог што је он назван 
јабуком, том чудесном биљком, која се помиње од 
стварања света.

На крају, Њујорк је у другој половини дваде-
сетог века постао центар који је створио Поп-арт, 
имао је најбоље уметнике тог правца. Ја сам при-
падала генерацији поп-артиста и била сам срећна 
што се таква једна уметност појавила, што је обра-
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тила пажњу на ствари које до тада нису припадале 
домену уметности, што је од обичних предмета 
направила уметност, суштину уметности, што је 
у једном тренутку имала лукавство ума. Поп-арт 
је био есенција лукавства ума, а јабука би била и 
Поп-арт у најбољем издању.

Оно што је најлепше у Њујорку су његови врхо-
ви. То су врхови осветљени ноћу, чаролије свих тих 
боја. Мислим да ће боје Big Apple-a и Sky Zero Ме-
моријала бити најлепше, јер ће моћи да се мењају 
према разним празницима, на пример, за 4. јули, 
за Светог Патрика или за Хануку... Моћи ће да се 
направи читав спектар могућности мењања боја у 
току године. Биг Аппле Тwинс ће постати светио-
ник новог доба. Са врха јабуке сноп светлости ће 
обасјавати цео град.

То би укратко био мој предлог за грађане Њу-
јорка. А ја, не живећи у Њујорку, бивајући у њему 
и волећи га, могу себе да убројим у грађане света 
и грађане Њујорка, који обожавам.

Можда једног дана, када неки авион буде над-
летао Њујорк, неко дете ће рећи, гледајући кроз 
прозор: ‘’Мама, ено јабуке! Стигли смо!’’

Београд, 2003.
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MATRIMONIAL BUILDINGS
Пројекат две “брачне” грађевине на 

Марсу

Драга НАСА,
Драги наши земаљски ванземаљци,

Пошто ћете ви наша имена да понесете на 
Марс, ми се осећамо обавезним да тој мисији, или 
можда некој од следећих, допринесемо нешто а то 
је за сада пројекат за две зграде на Марсу. То су 
супружничке (матримониалне) зграде, као брач-
ни кревети.

Скоро више од годину дана радим на слици 
ДНЕВНИК МАРСА. Прво је у часопису Астрономy 
изашао дневник Марса, где су поређане слике по 
годинама. И једина слика која је ту недостајала је 
била лична карта Марса, тј. питање када је Марс 
рођен и колико он сада има година. Али смо тај 
податак пронашли. Послужила сам се са тих пет 
– шест сличица, имајући у виду његове године, ње-
гов Северни пол, на који сам ставила отисак свог 
палца, увећан на величину Северног пола,лице са 
Марса, ваше возило које треба да оде током 2003. 
године и на крају, мој футуристички пројект за 
2013. – први парадајз на Марсу.
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Пројект Matrimonial buildings се састоји у томе 
што сам ја, не тражећи објашњење, али водећи 
рачуна само о извесном импулсу, насликала два 
лика, са неким можда далеким разлогом да је је-
дан од тих ликова имао један ренесансни шешир, 
који је имао црвену боју Марса. Ради се о Војво-
ди од Урбина и његовој жени Батисти Сфорца, 
чије портрете је нсликао Пиеро дела Франческа. 
И данас, размишљајући који је облик грађевина 
за Марс, схватила сам да су његова капа и облик 
њене косе са једним додатком прави облик за две 
грађевине на Марсу. Назвала сам их Matrimonial 
Buildings зато што би била једна мушка и једна 
женска грађевина, као симбол ове планете на којој 
је такав редослед ствари. Од најмањих бића па до 
људске врсте, базирано је на мушком и женском 
полу, на њиховом споју, теоретском и практичном. 
Значи, то је поредак ствари.

Недавно сте имали велику трагедију и за изве-
сно време су путовања, одласци у космос и поле-
тања одгођена. Ваш рад је страшно везан за људе 
који се искључиво тиме баве, а опет, има нас који 
нисмо научници, него једноставно маштари, визи-
онари, људи који би хтели да по сваку цену помере 
границе реалности, тј. људи који од малих ногу, 
од свог прапочетка живота маштају о томе да свет 
није само оно што видимо, само ова реалност, да је 
свет вишедимензионалан, да постоји вишедимен-
зиона реалност, коју једино не видимо, као што ја у 
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мојој соби видим слику на телевизији, које некада 
није било, па је дошла телевизија, па сад има слика 
и нико се не пита како је могуће да из Вашингто-
на, Њујорка или Лондона у истом тренутку имамо 
исти догађај у својој соби. Значи, неке могућности 
су у нивоима које ми подразумевамо, а које до тре-
нутка када су настале нисмо ни подразумевали да 
су могуће, такорећи на дохват руке. 

Оно што ми је после одласка космонаута на 
Месец засметало, или што сам осећала као један 
ваш пропуст, недостатак, било је то да се темпе-
ратура која је настала оног тренутка када је Арм-
стронг стао ногом на тло Месеца, када је еуфори-
ја била огромна, после тога некако истопила и до 
данашњег дана се та температура није подигла, 
осим за један ваш ужи круг људи који се тиме баве 
и који са тиме живе, који раде на томе, одлазе на 
посао да би то радили. Значи, само тај круг људи. 
Сви остали ми смо искључени.

Предлажем вам да направите један отворени 
конкурс, форум, где бисмо и ми имали приступ. 
Бавећи се Марсом и пратећи ваше догађаје, и жи-
већи на неки начин у идеји будућности, онога што 
ће бити од овог тренутка, одлучила сам да вам 
предложим конкурс за грађевине на Марсу.

Ево, и ја се јављам као први добровољац, као 
први градитељ нечега што би могло да буде као по-
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четна идеја, али наравно, идеје су ту да би се ка-
сније можда и оствариле, у једном од датих трену-
така времена. Ја предлажем моје Матримонијал-
не грађевине а на вама је да покренете то као један 
пројект сагледавања онога што долази. 

Београд, фебруар 2003.
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ВРЕМЕНСКА КАПИЈА – 
Трокраки мост за Београд

Има више разлога, веома важних, да дам пре-
длог за овај мост.

Увек сам се питала како је Београд изабрао да 
буде само са једне стране, на једној обали своје ве-
лике реке, а да другу занемари као да је нема. Увек 
сам говорила: „Како би изгледао Париз, да је био 
само на једној обали Сене, како би изгледао Лон-
дон да је био само на једној обали Темзе…” Увек 
ме је чудило да та друга обала Дунава не посто-
ји у свести. Да би та обала оживела, потребно је 
доћи до ње. Досад је било немогуће, осим можда 
чамцем. Идеја моста се родила из потребе прела-
ска на другу обалу, али преласка тако да обухвати 
више полазишта: један из старог дела града, негде 
код Небојша куле, где се премошћава ушће Саве и 
Дунава, ка Ратном острву, онда од Палате федера-
ције ка тој истој тачки - ка Великом ратном острву 
и из те тачке на другу обалу Дунава, где има много 
рукаваца, много канала, где би у некој будућности 
никао нови део града, који би по својој конфигу-
рацији подсећао на нову Венецију, нови Амстер-
дам или нови Петербург, значи, имао би особине 
градова који се помињу управо по томе што имају 
канале. 
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Ратно острво је једина болна тачка, јер је то 
неко заштићено подручје у нашој свести, у односу 
према природи и као станиште птица и свега оног 
што чини природу, коју једино људи нарушавају, 
прљају, загађују, не поштују и раде јој све најго-
ре. Али са друге стране, од тог острва користио 
би се само један део за стуб, никако мост не би 
имао контакт са тлом. Ратно острво позајмљујемо 
само као транзитну тачку у ваздуху. После Ратног 
острва, поред њега, са дунавске стране, постоји 
још један део копна који би такође служио за по-
стављање стуба, а и на другој обали Дунава би се 
користили елементи копна за стубове. Тај проток 
саобраћаја се не би спуштао на копно, одигравао 
се негде у ваздуху. Али би то била веза са Банатом, 
Суботицом и у крајњој линији са истоком Европе, 
све до Москве и Петербурга једног дана. 

Мост не би био оно што треба да буде, да нема 
елементе битне за његово постојање. То што је он 
састављен из три крака, асоцира на три прста, која 
су у хришћанству јако важна, која имају симбол 
односа Светог тројства. У центру спајања та три 
крака био би велики диск, који би у својој армату-
ри, у својој конструкцији и својим наменама као 
места за седење, осматрање, имао симбол оцила, 
четири слова „С”, као онога што чини суштину овог 
подручја, овог народа, који би ноћу био видљив са 
велике висине. Наглашавам да је то јако важно, јер 
то место, ушће, је коридор свих авиона који иду из 
Европе ка Далеком истоку, Блиском истоку, Малој 
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Азији. То је коридор који дневно вероватно има 
огроман број прелета, чак и у време рата. Тако би 
у ноћним летовима они у авионима који гледају на 
доле видели један нови призор, мост који пулсира, 
који има откуцаје срца у једној линији светла која 
би откуцвала свој ток, своју мисао, своје биће, као 
један велики ЕКГ запис бића које живи. 

Наслови та три моста
Са Новог Београда (од СИВ-а) до Ратног острва 

– Србија
Други крак из центра Ратног острва до Небој-

шине куле – Европа
Трећи крак који прелази преко Дунава, ка бу-

дућем граду – Danubius Rex.
Централни део за сада нема име, можда ће 

доћи у току рада на њему, а можда ће га неко од 
грађана назвати касније, као што се често дешава, 
да у неком тренутку једно име искочи и постане 
симбол за то место, па чак и за историју.

Капија
Цео мост је заправо алиби да се направи Капи-

ја. Капија са кристалом великих димензија. Важно 
је да се направи капија, управо ту, на том месту.

Ми правимо у центру Београда Капију Евро-
пе. Ту, на том месту је центар Београда.

Годинама сам се питала зашто се Небојшина 
кула не поправи, не оживи, макар да се направи 
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мали музеј, нешто што је лепо, згодно за посети-
оце, издигнуто из тла. Кажу, ту је био затвор, али 
и од затвора се да направити нешто, од Алкатраза 
су направили хотел. Али то место се не додиру-
је, не прилази му се. Ту је центар Београда, са том 
једном елегантном капијом, која није наметљива, 
која је полукристална, са великим енергетским 
потенцијалом, јер обележава велико ваздушно и 
земаљско струјање. Ако је ту била обала Панон-
ског мора, а била је, онда је она морала да има и 
свој светионик. Зашто Капија Европе не би била 
светионик новог доба, коме стремимо. Ако стре-
мимо Новој Европи, новом добу, новим могућно-
стима, свака та ствар мора да има свој симбол, 
своју ознаку, свој светионик, нешто због чега се то 
урадило. Нешто на шта бисмо могли да будемо и 
поносни, јер до сада се мало урадило. Последња 
велика ствар су били Сајам и Сава центар.

Оно што би Београд чинило не метрополом 
него нечим већим од тога би била та временска 
капија. За те капије постоје сазнања да је једна 
била у Багдаду, три у Сибиру, две на Аљасци, на 
Рту Огњене земље и у Аустралији. Београд би био 
први град који би направио своју звездану капи-
ју, временску капију, за нови сусрет, за први кон-
такт. Нико до сада није направио ниједну капију. 
Французи су је направили на потпуно погрешно м 
мести и кроз њу се не пролази. Кроз нашу Капију 
мора да се пролази.
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Пројект помирења религија.
На централно стубу носиоцу Моста, на раном 

острву планира се велико помирење религија, да 
се на мости сретну представници свих великих 
вера, са истока, запада, севера. 

Идеја моста ми је одавно била негде, можда 
зато што дуго гледам део Ушћа свакодневно и 
сталноо се питам како се мост ту досада није де-
сио. Пошто се није десио, имам малу дозу смело-
сти да га предложим.

22. јул 2004.





129

ПОСЛЕДЊИ ЗАПИС

15/16. јуни 2009.

Сви су датуми важни, а ово је један од важни-
јих, јер се Водичу десило оно што није сањао. Да 
има водича који улазе у суштину тела. Оно што је 
водич кога ја волим и за кога сам мислила да ће 
бити тема будуће књиге, као водич кроз уметност, 
кроз лавиринте свега што је пролазило кроз људ-
ски мозак, свега онога што је мозак успео да пре-
несе у стварност, да га реализује, да га обликује, 
да га рукама створи, све оне велике грађевине, сви 
рељефи, све оне сцене, као лексикон сексуалног 
бављења телом, као што је то радила Индија. Ба-
већи се водичем као једним универзалним бићем 
које обухвата све појаве, сва ткања времена, све 
слике овог света, а да не говоримо о иницијацији 
првог водича, првог ствараоца, првог који је повео 
човечанства свих свемира ка неком одређеном 
циљу, ка некој одређеној намери, за коју можеш да 
се питаш која је била та прва намера. Та прва пред-
става Раја, у коју су уведене животиње и људи...

Ту велику причу о првом греху која је остала 
до данашњег дана као појам греха у неком облику. 
И данас су жене затворене, забрађене, мушкарци 
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покривени, или она друга супротност, где је све 
откривено, све је отворено, све је ту, на понуди. И 
само можеш да бираш, али не увек. Рођењем смо 
сви одређени на нека места, регионе у којима вла-
дају одређена правила, ту бега нема, стигне те не-
што у неком облику, неки неспоразум који попри-
ма у овом времену огромне размере. Те размере су 
много веће од оних из прве представе Раја.

Данас је Водич доживео једну трансформаци-
ју. Да је он просто објект неког другог, ко сад води 
ту идеју водича и улази у његово тело. То су нове 
машине које те виде, то су нове жице које пролазе 
кроз артерије, вене, срце, плућа, снимају ситуаци-
ју изнутра и први пут видиш себе у деловима које 
до тада ниси познавао, у елементима који обављају 
твој живот а да их никад пре тога ниси био свестан. 
Као кад се на телевизији види један вртлог крви, 
са црвеним и белим зрнцима, са тим вртлогом 
неког страшног водопада неких узаврелих река, 
нечег што ти се чини као неки нови свемир, који 
није твој. свако од нас се у једном тренутку суо-
чава да је то његов вртлог, његови делови и да они 
сви заједно чине једно живо људско биће. У неком 
другом тренутку вртлози стану, све се зауставља 
и добија један други коначан облик ван кретања.

Да ли из тог кретања, из тог тела излази нешто 
што на неки начин остаје живо, на питање идеје, 
духа, на питање онога што ми после хватамо као 
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новодошавши, неки будући или садашњи, хватамо 
реченице у лету, смисао реченица, хватамо сли-
ку, нешто што је проистекло из тог вртлога, а што 
данас можеш да видиш преко тог другог водича – 
једног малог робота или једне огромне машине, 
или огромне радијације те машине која ти откри-
ва унутрашњи свет.

Тај тренутак суочавања себе споља и себе из-
нутра, али на један мисаони начин, на један реа-
лан начин, на начин једне реалности која је само 
за одређене професије свакодневна појава, али за 
једног водича који је навикао да шета музејима, 
улицама, да посматра људе, њихове опне, њихову 
одећу и живот, овакво суочавање са проток себе 
изнутра је једно ново искуство. Јер водич је пре-
дан свом послу, веома посвећен, предан, веома 
личан, и ово добија нову димензију. Да никад не 
знаш довољно ни о себи ни о ономе што те окружу-
је. Роботи постају водичи кроз тело. Роботи прева-
зилазе све наше водиче. 

Водич је доживео лични дебакл, добио је над-
водича, унутрашњег телесног водича, са свим 
оним додацима, чудима.

Ми само можемо да маштамо и мислимо. И 
можда да пређемо на ону друг страну...

(Текст изговорен у болничкој соби у Београду)
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ДОДАТАК

SUMMA SUMMARUM

ПОПИС

Како се одлучити
Како почети,
Која чаробна реч отвара енигму
Речи и делања пописа?
Нешто се код пописа откључава или закључава
Кључ је укључен у попис
Без кључа и закључка нема пописа
Кључ
Попис
Капија
Велика драма списка.
Шта је битније
Откључати или закључати?
У досадашњим песмама
Увек су последње речи
Биле повод за следећу песму
И у том низу песама
У последњој су се појавиле две речи
Кључ и попис.
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Ја се одлучујем за попис,
Али не могу никако да избацим кључ,
Као да су те две речи доминантне у томе.

Ако се врши нека класификација
Попис,
Да ли је важно да попис буде закључан 
Или да се накнадно изврши радња откључавања
Већ закључаног списка.
Списак је велики,
Загонетан,
Тајанствен,
Важан,
Као она Хајдегерова сложена дрва.
Попис има свој план
Своје намере,
Попис је имао првобитну мисао Бога
Пре стварања света.
Шта све треба створити,
На који начин,
Колико,
Чега,
Од чега,
Шта с чим да иде,
Шта чему да стреми,
Од које врсте,
Од које материје,
Од којих потенцијала,
Од којих ћелија,
Од које разноврсности,
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Колико биљних врста,
Колико животињских врста,
Колико људских,
Колико надљудских,
Колико ванљудских?

Ако је била идеја, 
Ако је почело само од једне идеје,
Као што увек све почиње
Од само једне идеје,
Од једног знцета,
Од једне честице,
Докле смо дошли?
Докле је Он дошао?
Да ли је задовољан?
Да ли је могло боље?
Увек знамо колико нешто није успело,
Али не знамо да ли је могло много боље.
Дефинитивно успех јесте
Ни из чега имати толико мноштво.

Принуда пописа је сложена и тешка радња.
Ради се о свакодневној потреби,
Али попис не би био комплетан 
Ако не бисмо рекли неку реч и о пописивачима.
Ко су пописивачи?
Који је то сој људи?
Шта они мисле о себи,
Каква је њихова улога у свету пописаних ствари?
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Шта мора да садржи профил, 
анфас и полупрофил,

Пресек одозго и пресек одоздо једног пописивача?
Да ли је то област која се изучава,
Има своје школе,
Одсеке,
Академије,
Титуле,
Почасти,
Награде,
Или своју терминаторску функцију?
Који је профил пописивача?

Попис укључује нешто што је 
и слично и различито 

Свим осталим занимањима.
Шта мора да има један добар пописивач?
Пре свега, мора да има љубав.
Мора да сазна и спозна шта је љубав,
Осећање љубави за све.
Мора да зна намену и намеру пописа,
Или бесциљност пописа.
Пописивач мора да се преда 

почетној идеји пописа,
Да размишља,
Усвоји методологију,
Да зна о чему се ради.
Legein ti kata ti nos  (Легеин ти ката ти нос)
Године пописивача нису битне.
Пописивач живи године опасног живљења.
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Ко је био први пописивач?
Идеја првог стварања.
Он је све пописао први.

Ако бисмо сада погледали код Маргарет Јурсенар,
Схватили бисмо да је и Хадријан био пописивач,
Макар је пописао своје легије.
Своја освојена пространства,
Своје реке,
Своје палате.
Можда птице није пописао,
Али верујем да је на њих обратио пажњу.
А и оне на њега
Али, кад смо код птица,
Оне су наша вечна веза између 
Природе, Човека и Бога.
Ми сви, генерално, на челу са Богом
Мислимо исто.
А имамо и исте ресурсе мишљења.
Мисао је иста за све,
Као један чип
који се ставља у машину и уме да броји,
Да говори, да враћа податке.
Један исти чип.
Подједнако све прима.
Ми смо сви кодирани на исту мисао,
Једино што је нисмо употребили 

или смо је можда злоупотребили.
Требало би да нађемо неку меру
Усмереног мишљења,
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Из оних тунела, мисао усмерених тунела,
Или са путања о којима је реч.
Ресурс прима.
Он може да да једну малу дозу,
Јер само мало можеш да примиш.
Само на детаљ, на један мали податак, 

на секунду.
Чип ради на секунду,
Више од секунде му и не треба.
Све оно што је потребно да сазнаш,
Сазнајеш у секунди времена.
Време мерења података или време идеја 

је време секунди,
Време малих димензија,
Јер само у тој малој количини времена
Мисао има сву своју пуноћу.
 Као честице, као неутрини.
Одакле креће та секунда коју примамо?
Из ког простора,
Из ког међупростора,
Из које галаксије,
Из које временске дистанце,
Из ког тунела.
И тунели улазе у Попис,
Тунели који мисле,
Који имају проток идеја.
Преко оних који мисле 

и оних који умеју да мисле.
Између два тунела
Пробијен је ток мисли.
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Сви тунели су примили поруку,
Која сад нема изворне пошиљаоце
Али има своју резонанцу,
Има те несрећнике који примају
Само по једну реченицу,
На разним деловима света,
Само опис детаља.
Не примају цео ток.

Где су пописивачи?
Од пописивача зависи исправност пописаног.
Најмања грешка је огроман потрес.
Грешка најмање погрешно откуцаног 

слова у тексту
Изазива тоталну мучнину целог организма.
А то бисмо ми назвали мала грешка.
Шта је са великом грешком?
Шта је тек са грешком свега 

што је досад регистровано?

Како пописати све оно што постоји?
Како пописати све могућности?
Како пописати и оно што до сад 

није регистровано?
Како ускладити однос
Онога што је могуће,
Онога што се десило
И онога што тек долази,
Да се догоди или да се сагледа.
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Попис жеља у вези са Андромедом
А то је да ја не желим да је видим онако 

како је изгледала
Пре два милиона година,
Ја желим да је видим онако како она изгледа сада.

Предмет у могућем облику.
Попис.
УРК

Капија.
Застајемо пред Капијом,
Пред њеном симболиком,
Тајном.
Пред уласком у паралелни свет димензија
Претпостављам да је то једна од намена Капије,
Да су то тачке на телу планете
Равномерно распоређене
У односу на енергију коју исијавају,
Које у спиралном ходу повезују планетарне тачке
С тим да је централно исходиште
На простору Северне хемисфере.
На том простору излази енергија планете
Која се планетарно шири у друге димензије.
Са резервним коридорима времена,
Спиралним,
Који их учвршћују, као вене и артерије,
Јер све је усклађено са телом човека,
Са нерватуром,
Са крвотоком,
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Са оним због чега је тело направљено.
Најгоре је бити на тој тачци
А не знати,
Још страшније је не искористити је,
То је равно злочину.
Али мислим да се то ипак не догађа.

Да ли се наша цивилизација
Налази пред отварањем највеће тајне 

после живота,
А то је одговор на питање
Да ли постоји живот ван наше планете
Колико је потребно чекати на то сазнање?
Ни једну секунду.
То нас чека сада,
Одмах 
И овде.
Свако ко то жели
Добија одговор одмах
Потребно је само поставити питање.
Пријем је у једном истом тренутку,
Нема чекања за одговор.
Забуне су вечне
Оне су збуњујуће,
Вечне
И јако неодговорне.
Код њих се нити поставља питање
Нити добија одговор
И ту краја нема.
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Отварање временских капија

Временска капија
Терминална капија
Капија освете и опроста
Капија бесконачности
Капија протока мисли
Капија вечног мира
Капија поларне светлости
Капија Западне сибирске висије
Капија Источноевропске низије
Капија сензора
Капија речи и поезије
Капија слика
Капија сунчевих неутрина.

Свака капија има своју одредницу
Своју поетску и музичку ноту.

Они међу нама.
Грађевина забрањена за Земљане.
 Шта бисте ви радили када бисте отишли некуда?
Да ли бисте отишли у пустињу да тумарате 

по песку и будете жедни,
Да ли би Вам то била прва идеја на некој планети?
Да умирете од жеђи?
Прво бисте отишли тамо где је најбоље,
Где има и воде и хране.
Распитали бисте се где је најбоље,
Где се најбоље једе,



143

Где су најбољи ресторани,
Где су најбоље представе,
Где је најбољи шопинг,
Из којих центара се влада светом,
Које су то установе,
Како се оне зову,
Да ли је то берза,
Парламент,
Музеј праисторије,
Да ли се из ње можда влада најбоље,
Да ли је то можда отисак палца неког претка,
Да ли он говори о генетској карти становништва.
Шта бисте ви радили да имате могућност
Да одете некуд ван ове планете?
Свако од нас који ће отићи на једно такво место
Мора да има унапред спремљен попис питања:
Имате ли мушки и женски пол,
Или сте сви исти?
Имате ли класне разлике?
Имају ли школе,
Степене образовања,
Или се рађају са свим сазнањима?
Како мере време?
Да ли им ми изгледамо лепо?
Да ли имају воду?
Имају ли још контаката са живим бићима?
Да ли се друже са њима?
Помажу ли једни другима?
Има ли међу планетама супериорнијих 

и од нас и од њих?
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Како решавају проблем пренасељености?
Како се размножавају?
Имају ли оно што ми зовемо децом?
Да ли им напредак служи за убијање као људима?
Како нестају, да ли по жељи или по нужди,
Или их неко уклања?
Да ли мењају делове тела
Или су незаменљиви?
Имају ли неко врховно биће 

као што је код нас Бог?
Да ли имају пророке?

Попис је почео безазлено идејом радње
У којој се мењају цене
А стигао је до Минервине сове,
Галског петла
Митохондрије,
Сунчевих неутрина.

Попис књига,
Наслова,
Мисли, 
Сентенци.
Одјеци по важности.
Примећен је један Гете
У часопису за 21. век.
Он каже:
„Природа не зна за шалу,
Увек је истинита,
Увек је озбиљна, увек строга,
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Увек је оно право
И грешке и заблуде према њој 
Увек су људске.
Презире беспомоћност
И само се клања разумном, истинитом и чистом
И задржава своју тајну.”

Попис логичког мишљења
Попис тоталитета,
Појмова,
Принципа и светског ума.
Ум као повест.
Све што јесте постаје идеално.
Попис онога шта нам се дешава.
Општи дух
Судиште 
И светско судиште.
Попис народних духова
Куда и где иде светски дух?
Укида ограниченост и иде у неограничено.
Слобода појединаца.
Попис оних које сам насликала,
Због чега сам их одабрала,
Зашто баш њих.
Мој критеријум,
Тотални критеријум.

Светски дух
Само један народ у једној епохи обасјава,
Као што и један дан у животу
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Чини суштину његовог живота.

Само један народ је владајући 
У одређеној епохи.
Свиђа ми се Светски дух.
Он има своју општост,
А посебан је у својој општости,
Врло је пробирљив,
Селективан,
Врло је прецизан,
Гадљив,
У крајњем случају, веома тачан.
Једино је питање његовог трајања
У одређеној епохи.
Питање његовог трајања
Нечим је другим условљено,
Да ли његовом личном досадом,
Да ли тиме што је испунио своју
Тренутну мисију
И мора да иде даље,
Као светлост батеријске лампе
Која циља од предмета до предмета
Само један обасјава у тренутку,
А већ у следећем тренутку
Он се чини недовољно потребан.
Иде се даље,
Обасјава се други предмет,
Док се не укључи светло
Па се обасја цео простор.
И док не стигне тај спасоносни дан
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Када све постаје видљиво,
Када се укида батеријска лампа.
Светски дух је сјајна појава.

Треба размишљати о Светском духу,
Можда му давати сугестије.
То је нешто што је ван људи,
То је категорија по себи и за себе,
То је апстрактно и лишено страсти
Али има потребу за еволуцијом,
Али једном посебном еволуцијом,
Јер сви облици на земљи
Добили су своју функцију
Усавршени су,
Ниједан човечји ум
Не би могао да унапреди лептирова крила
Боље него што он то већ има.
Како би један човек 
Могао да интервенише,
Осим да га можда направи већим.
Али је онда питање
Да ли би лептир могао да се храни
Пољским цвећем.
Угинуо би од глади.

Али светски дух није предвидео
Оно што раде научници ових дана,
Да укрсте паука са учтивом козом
Ради добијања паукових нити у козјем млеку.
То је један облик Светског духа
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Који је добио свој повратни удар,
Обасјавајући у мрклој ноћи
Оно што се зове наука.
Превише је инсистирао на томе да наука добије 
Доминантну улогу у овом времену.

У мом пописивању ми недостаје Хандке,
У пописивању мојих дана,
Мојих сати,
Мог ужасавања,
У пописивању мог страха,
Мог одушевљења,
У попису свих осећања која обухватају 

одређене радње
Сусрете,
Емоције,
Сећања,
Жеље,
Поништавање жеља,
Потребан ми је Хандке
И његова песма

„Оно што нисам, што немам што не желим,
што не бих хтео и што бих хтео, 

што имам и што јесам
Биографија у реченици

Оно што НИСАМ
Нисам онај ко квари игру
Нисам онај који презире храну
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Нисам дете туге
Оно што нисам КАО ПРВО, КАО ДРУГО И 

КАО ТРЕЋЕ
Као прво, нисам досељеник,
Као друго, нисам сањалица,
Као треће, нисам становник куле од слоноваче.
Оно што ЈА нисам
Ја нисам гласачка стока.
Оно што НА ЖАЛОСТ нисам
Нисам на жалост херој
Нисам на жалост милионер.
Оно што ХВАЛА БОГУ нисам
Нисам хвала Богу никакав аутомат,
Нисам хвала Богу неко с ким се може радити 

шта се хоће.
Оно што НАПОКОН нисам
Нисам напокон никакав пајац,
Нисам напокон никакав чувар луднице,
Нисам напокон никакво место 

за одлагање ђубрета,
Нисам напокон никакво добротворно друштво,
Нисам напокон никакав душебрижник,
Нисам напокон ниакква кредитна установа,
Нисам напокон ваш отоирач за ципеле,
Нисам напокон никакав биро за информације.
Оно што ДОДУШЕ нисам АЛИ ТАКОЂЕ нисам
Нисам додуше кукавица али такође 

нисам уморан од живота,
Нисам додуше неко ко презире напредак,
Али такође нисам ни обожавалац свега новог.
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Нисам додуше милитариста
Алли такође нисам заговорник трулог мира.
Нисам додуше присталица насиља,
Али такође нисам ни неко ко воли 

да добије батине.
Нисам додуше неко ко све види црно,
Али такође нисам плавооки утописта.
Оно што нисам НИТИ, НИТИ
Нити сам националиста, нити неко ко би 

да сви буду једнаки,
Нити сам обожавалац диктатуре, нити бранилац 

лажно схваћене демократије.
Оно што НЕМАМ
Немам жељу да гурам нос у ствари других људи.
Оно што НЕ ЖЕЛИМ
Не желим никакву велику пажњу.
Оно што НЕ ЖЕЛИМ, АЛИ
Не желим никако да кажем да је овде све у реду, 

али.
Оно што НЕЋУ, али ТАКОЂЕ НЕЋУ
Нећу да набрајам све моје предности
Али такође нећу да на погрешан начин 

будем скроман.
Оно што НЕ БИХ ХТЕО
Не бих хтео да бацим први камен.
Оно што БИХ ХТЕО
Хтео бих да се подносимо.
Оно што ЖЕЛИМ
Желим вам увек све најбоље.
Оно што САМ ЖЕЛЕО
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Увек сам желео све најбоље.
Оно што САМ ИМАМ
Раније сам имао сличне ставове.
Оно што ИМАМ
Имам властите проблеме.
Оно што ЈЕСАМ
Јесам за за.
Оно што сам ОСИМ ТОГА,
Осим тога сам још увек ту.
Оно што сам ТАКОЂЕ ПОНЕКАД, 

АЛИ СА ДРУГЕ СТРАНЕ
Понекад сам такође мишљења да тако 

не може даље,
Али са друге стране
Оно што сам то сам.”

Читава једна Хандкеова песма је ушла 
у овај Попис,

Није могла да изостане.

Бог и доброчинство.

Његов акт је опште право на све.
Борба за признање.
Божанска идеја провиђења.
Најважније питање Бога је побуна против њега.
Макар и те једне особе.
Зашто је дошло до ње?
Има два света, свет таме и свет светлости.
Између је једна линија.
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Гранична линија постоји 
Неко је нарушио питање граничне линије.
Да ли је свет креирала тама?
Осећање је на првом месту.
Све осећа све.

Данас влада свест о неједнаком праву.
Без жртве нема напретка.
Ми смо скоро сви на жртви.
За Хегела је то било четврто,
А ми смо у ери Петог светског 

историјског царства.
Ми смо дали највећу жртву.

Знам како знам.
По самој идеји права на истину.
“Еверy персон ин тхеир лифе
Хас тхеир оwн плаце оф поwер”,
Каже Марина Абрамовић
На страници своје књиге,
На жутој позадини,
У само једној реченици на читавој страни.
Браво!

Попис речи које су важне.
Интернет обсерваторија.
Има нових речи
Нема нових грађевина.
Зграда нових намена.
Попис нових намена и намера.
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Постало је јасно да смо на прагу нове 
архитектуре.

Антитерористичке архитектуре.
Огромна количина стакла повређује огроман 

број људи.
Челик који се топи, топи и људске кости,
Месо,
Све до длаке.
Мека архитектура.
Меке зграде.
Тип балона,
Топлих подова,
Топлих зидова,
Контра мермеру, бетону, углачаном стаклу.
Мека архитектура меких зидова.
Једини облик архитектуре
Који би могао да буде мање рањив 

од овога на земљи
Јесте онај на води,
Један од облика непотапајућих зграда,
Али, долазимо у нову еру меких зграда.
Грађевине на надувавање, издувавање.
Циркуси су меке грађевине.
Ниједан циркус још није дигнут у ваздух.
Меке грађевине су нужност.
Меке грађевине су нежност и будућност.

Нова занимања.
Има наде за нас као архитекте.
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Паклени план пописивача
Су осигуравајућа друштва.
Пописивачи лоших намера .
Има пописивача који раде попис
Али су против њега.

Капија ретких књига
Тајних списа
Тајних шифри
Митохондрија
Мит о митохондрији
Преко најситнијих честица
Улази се у бесмртност
Шта су митохондрије?

Попис за тотални критеријум
Тотални услов
Прозвао се
Препознао се
Заузео је високу стартну позицију

Први пописани пописивач
Дидро, енциклопедиста,
Пре више од двеста година,
У ироничној верзији будућности,
Која уопште није иронична,
А коју је назвао Д’Аламберов сан,
Објаснио је да ће се једног дана
Људски ембриони одгајати вештачким путем
А њихове наследне особине унапред одређивати.
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Дидроов јунак је видео топлу собу
Чији је под био прекривен теглицама,
А на свакој од њих
Налепљену етикету са натписом
Војници
Филозофи
Песници
Куртизане
Краљеви.
Погрешио је.
Избачени су филозофи,
Убачени су мутанти,
Зомби,
Идиотеси (како их зове Платон)
Проширен је списак ужаса.
In facto.

Попис чудних реченица.
Професор Жан Ростан је
Драматично изразио
Биолошку новину која одликује
Новог човека:
„Чудновати двоножац,
У коме ће бити спојене способности
Да се размножава као мужјак зелене мушице,
Да оплођава женку на великој раздаљини
Као наутилоидни мекушац,
Да мења пол као оштруља,
Да се развије из свог одсечка као глиста,
Да регенерише изгубљене делове као даждевњак,
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Да се развије из мајчиног тела као кенгур
И да спава зимским сном као јеж.

Дана 24. октобра 2003. у пет сати поподне
Промовисано је Пето историјско царство,
На Тргу републике у Београду
На митингу подршке полиције свом генералу.
То је било нешто застрашујуће потресно
И савршено.
Господари остварене потенције.
Он мора и другог да призна.
Моја свест мора да призна почетак.

Васпостављање Петог београдског 
историјског царства.

Жртве овог народа отвориле су могућност
Петог царства, по Хегелу,
Јер жртве су принете вековима
Од Косовског боја
Преко окупације Отоманске империје
До Првог устанка
А онда мало примирје
Па Први светски рат
Па опет мало затишје
Па Други светски рат, без затишја
Све оно што знамо и што не знамо после рата,
Све до ове последње пронађене линије кретања
Која повезује одређене тачке на глобусу, а то су:
Мадагаскар, као одређени изазов праисторије,
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Дубаи као изазов будућег света
Света сутра у чаробној архитектури
Пирамиде, Света гора, Пирот, Београд,
Нирнберг, важан по нечему што је било,
Хаг, важан по нечему што је данас,
Милк Хил, Гренланд, Сијетл.
На тој путањи одвија се сва историја овог света.
Ван те путање су велике пустиње ума,
Има лутања
На њој нема.
Историја се зацртала на тој путањи,
И прошла и садашња и будућа.
Изволите, придружите се путањи,
Будите на њој,
Живите на њој,
Мислите на њу.

Човек постоји само ако нешто ради
Изгледа да су то ови у логорима искористили
За Арбеит Мацхт Фреи…
Човек постаје тек кроз рад,
Али ипак у бољем смислу, не у принудном раду.

Шта је ум?
Мишљења се разликују.
Шта је ум и кос су умски људи?
Да ли је то тоталитет објективних услова?
Збиља у складу са могућношћу?
Да ли је ум слобода?
Да ли је стварност умска?
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Све што постоји, прожето је умом и супротно,
Није прожето.
Ум постоји и ван човека.
Ум је омотач.
Оно што је Тарковски назвао Соларис,
То је живо ткање,
То је жива супстанца ума,
То је као желе,
Који уме да мисли.

Дух се служи појединцима.
То је општи закон,
Појединац не би требало да понавља старе узорке
Али он то несвесно ради стално.

Тако смо дошли до Капије Београда,
До њеног временског значења,
Као једне од 12 тачака на Земљи.
Било је већ речи о Капијама,
Са назнакама где се налазе.
Морам то да поновим,
Јер је битно да се Капије назову,
Да свака има своју функцију у свом имену,
У облику, архитектонском решењу,
У идеји,
У преламању светла
И оно што је најбитније,
Да Капија мора да служи да се кроз њу пролази,
Не да се обилази као Тријумфална капија 

у Паризу,
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Него да служи зато да Ум, заједно са бићем,
Уђе у њу,
Борави у њој,
За тренутак, за одређено време, не за стално,
Али је битно да се кроз капију пролази,
Да има ин и оут кретање.

Живот без граница,
Али довољно дуг,
Криотранспорт,
Криостатично стање,
Нестарење.
Замислите живот без лимита.
Први бесмртни.
То,
Сећате се Тоа из претходних песама,
То копира самог себе,
Постаће као навика за будућност.
Обожавам То.
То увек даје одговор на све.
Један То је пројекција свих Тоова.

Ко мисли апстрактно?
Необразован човек, то јест сама апстракција.
Дас њаре ист дас ганзе.
Фауст је реч, напор, појам.
Фауст преузима на себе велику одговорност.
Потребна ми је кондензована временска 

капсула за Фауста.
Фауст има потребу да се поново појави,
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Да се прозове,
Да се активира,
Можда је активирање Фауста
питање неког продуженог боравка,
Не питање тоталне бесмртности,
Него продуженог боравка.
Он је крионизиран,
Негде је на леду био,
Нико није смео да му постави питање,
Нико се није усудио,
Страх је био велики,
Али није страх у одговору него 

у постављеном питању.
Питање побуне.
Због чега се десила побуна?
Да ли неко зна зашто?
Ако нико не зна зашто је дошло до побуне,
А побунио се само један, 

вероватно је нешто питао…
Није то никаква замена теза,
Да је неко нешто тражио и добио.
Ту је било постављено питање. То је била побуна.
А то питање је била борба за признање.

Како захвалити апсолуту?
Недељом у шест поподне.
Фауст нас учи да морамо да се успињемо,
Макар то платили
Ум влада светом.
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Ich bin nicht
Nicht ich.

Кроз Пето царство и Царску капију времена,
Којом су Турци звали Капијом освете,
Долазимо до финалног пописа,
Пописа дванаест капија,
Дванаест локалитета,
Дванаест наслова
И дванаест пројеката.

Попис узети као једну врсту дневника
Док се догађаји, људи, ствари, идеје, 

жеље не попишу.
Али пошто је то огромно подручје
Које захвата маглине, Андромеде, 
Млечни пут,
Њихово кретање кроз простор,
Два милиона година само једног зрака,
Наше путовање ка њима,
А у међувремену догађа се на тој путањи 

све оно што је било.
Е сад, ја не знам где је путања 
На којој ће све бити.
Да ли постоји путања на којој ћемо видети 

све оно што ће бити?
Јер имамо могућност да видимо оно што је било.
Како да нађемо путању на којој је записано 
Све оно што ће да се одвија?
Где је путања којом се стиже
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У нашем времену, у њиховом времену,
У времену сваког од нас појединачно.
Где су те путање,
О њима нико још ништа није рекао.
Јер, ако постоје путање прошлости које путују,
Да ли у тим путањама у повратном дејству
Постоји неко премотавање траке?
Где се трака у свемиру премотава?
Она мора у путовању од тачке А 

до тачке Б преко Ц
Негде да се премота.
Мора бити да постоје траке у којима се 

одвија и живот
Који се није одвио у нашем времену.
Али можда ми живимо на неком другом месту
Већ живљене неке наше будуће животе.
Можда ми живимо три живота,
Прошли, овај сада и онај будући.
Можда их живимо у истом времену,
Али у ономе што чак нису ни места,
То су плазме,
Друга ткања,
Друга светлосна преламања,
Друге честице златасте прашине.
То је Фауст.
Фауст ми је дао ту реченицу,
Јер он се зауставио са Гетеом
Нико га после ништа није ни питао
И од онда није било реченице,
А он је неуморан,
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Његов ум је светски ум
И умски ум свих времена,
Значи и овог времена које ми је сад набацио,
Време будућих догађаја на траци времена.
Али се трака премотава.
Тражимо дозволу да премотамо траку времена
Али од прапочетка.
Мрак је играо велику улогу.
Густина мрака је играла огромну улогу.
Страшна густина мрака.
Побуна мрака против себе.
У мраку се страшно згушњавају осећања,
Као да густина мрака изазива 

густину свих осећања.
У траци премотавања треба да ухватиш тренутак 
Када то можеш да изговориш,
Када да ти то буде јасно,
Да имаш ту визију,
Да си у тој визији.

Увек ме мучи то да ствар наставим,
Да неку идеју и реченицу,
Или низ појмова,
Или то нешто наставим,
Јер са смрћу или одласком одређене особе,
Цивилизације, народа,
Није све нестало,
Нестао је само гласноговорник периода,
Али потреба универзалне супстанце ума
Остала је одувек иста,
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Присутна
И ако нема могућност да се излије
Преко неког појединца
Ако није нашла свој хибрис
Који евентуално може да се дрзне да нешто каже,
Са свешћу о граници
Преко које улази у бесконачност
Онда она нема могућност да изрази
Оно због чега постоји.
Своје проумљење.

Попис никада не може бити завршен
Ниједан људски век није у стању
Да попише све
Ниједан људски живот, па чак ни мој.

Попис се само привремено обуставља,
То је само једно привремено стање,
До неког другог пописивача
До неког другог времена,
Нових података,
До сабирања свега.
Приберимо се,
Саберимо се
И помножимо се.
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Рођена је у Панчеву, 10.05.1931. године, као ћер-
ка руских емиграната, мајора Василија Ивањицког 
и Веронике Михаиловне Пиотровске. По завршет-
ку постдипломских студија, добила је, као посебно 
признање, и стипендију Фордове фондације за на-
ставак студија у Сједињеним Државама, 1962. годи-
не, а године 1978. и могућност да учествује у про-
граму Фулбрајтове фондације „Artist in Residence” 
на Школи за дизајн Род Ајледна.

Оља Ивањицки је изабрана за Најбољег слика-
ра двадесетог века у Југославији на основу гласа-
ња спроведеног међу југословенском публиком. 
Такође је добитник Седмојулске и Вукове награ-
де за животно дело, највећих признања у земљи. 
Међународни биографски центар из Кембриџа и 
Амерички биографски институт уврстили су Ољу 

Олга 
Оља Ивањицки,
сликар, скулптор, пе-
сник, мултимедијални 
уметник.



166

Ивањицки међу „Водећих 500 лидера од утицаја” 
(АБИ, 1998), затим је изабрана за „Међународну 
жену године” (ИБЦ, Кембриџ 1995) „Водећих 2000 
интелектуалаца света”, (ИБЦ, Кембриџ, 1999), 
„Водеће живе легенде света за 2001 годину” (ИБЦ, 
Кембриџ, 2001), „Изузетни појединци 20. века”, 
(ИБЦ, Кембриџ, 2000). Један је од оснивача Нишке 
уметничке фондације за младе уметнике. Крајем 
2006. године учествује у оснивању „Медиала Арт” 
салона а 2007. године основала је Фонд Олге Оље 
Ивањицки.

Оља Ивањицки је одржала и самостално из-
лагала 99 пута, у оквиру групе МЕДИАЛА 12 пута, 
а учествовала је и у више од хиљаду колективних 
изложби. Током шездесетих година, донела је поп 
арт у Београд. Њене слике и скулптуре налазе се у 
бројним музејским и приватним колекцијама ши-
ром света.

Оља Ивањицки је била члан УЛУС-а, али и је-
дан од оснивача легендарне групе МЕДИАЛА. То 
је била група младих сликара, писаца, филозофа, 
архитеката, композитора која је у међусобном 
дружењу открила једну посебну врсту глади – глад 
за уметношћу и сазнањем. То је био револт, прово-
кација.

Током 2003. и 2004. године, Оља је направила и 
неколико архитектонских пројеката за нови трго-
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вински центар у Њујорку, две грађевине за Марс, 
пројекат моста преко Дунава за Београд. Такође је 
учествовала на Трећем Пежоовом такмичењу за 
пројекат аутомобила блиске будућности, а 2005. 
године опробала се и као костимограф у у опере-
ти Слепи миш, Јохана Штрауса. Радила је и модне 
колекције Тесла, Његош и Царство. 

Олга Оља Ивањицки умрла је у Београду 24. 
јуна 2009. године. 
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