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ИН ТИ МИ СТИЧ КИ ПРИ ЗОР ИЗ МЕ ЂУ  
ЛИЧ НОГ И КО ЛЕК ТИВ НОГ СЕ ЋА ЊА

Ди ја на Ме тлић, Сли ке про ла зног све та. Од но си фран цу ског и срп ског 
ин ти ми зма, Га ле ри ја Ма ти це срп ске, Но ви Сад 2017

Не на ме тљи во и ти хо ства ра ла штво умет ни ка ин ти ми зма има ло је 
па ра лел ни ток са раз во јем ре во лу ци о нар ни јих по кре та у умет но сти пр ве 
по ло ви не ХХ ве ка. Из бор те ма је пр вен стве но од ли ко вао при пад ни ке овог 
прав ца док је сли кар ски при ступ из ра жа вао ка рак те ри сти ке по је дин ца. 
Књи га Сли ке про ла зног све та пра ти ре ла ци је дру штве но по ли тич ких 
при ли ка, лич них жи вот них суд би на умет ни ка и њи хо вих ства ра лач ких 
до ма ша ја, об у хва та ју ћи пе ри од од кра ја тре ће до сре ди не пе те де це ни је 
про шлог ве ка. Ау тор ка, проф. др Ди ја на Ме тлић, у овом исто риј ском 
окви ру ис тра жу је кул тур не спо не два на ро да, ка ко је у под на сло ву на ве
де но: Од но си фран цу ског и срп ског ин ти ми зма. Ва жно је ре ћи да је при
ре ђе на исто и ме на из ло жба сли ка уз ко ју је ова мо но гра фи ја об ја вље на. 
Иде ја да се на ова кав на чин об је ди не ра до ви фран цу ских и срп ских умет
ни ка по др жа на је од ста не Фран цу ског кул ту рог цен тра у Ср би ји и одр
жа на у окви ру ма ни фе ста ци је Ме сец фран ко фо ни је у ју лу 2017. го ди не. 
Га ле ри ја Ма ти це срп ске као до ма ћин из ло жбе и из да вач књи ге обе ле жи
ла је 170 го ди на од осни ва ња, ја сно по твр ђу ју ћи сво је про грам ске ци ље ве 
и ви ше де це ниј ску уло гу чу ва ра и пред став ни ка срп ске кул тур не ба шти не 
у европ ском кон тек сту. Ди ја на Ме тлић, про фе сор ка исто ри је умет но сти 
на Ака де ми ји у Но вом Са ду, сво јим за ла га њем је до при не ла да се, пре ма 
ре чи ма проф. др Ири не Су бо тић, јед не од ре цен зе на та књи ге, код нас 
по ја ви про ду бље на сту ди ја о та ко че сто на во ђе ним ути ца ји ма и фран цу
скосрп ским сли кар ским ве за ма.

Ана ли тич ка сту ди ја у слу ча ју јед ног до не кле нео д ре ђе ног ли ков
ног прав ца као што је ин ти ми зам мо же из гле да ти као нео би чан при ступ 
те ми. Ме ђу тим, ау тор ки та чи ње ни ца отва ра шан су да по сту пак из ла
га ња у пот пу но сти под ре ди по тре ба ма прав ца ко ји об ра ђу је. Она та ко 
по гла вља уну тар књи ге ве што ор га ни зу је на осно ву мо ти ва при ка за них 
на ли ков ним пред ста ва ма. Си сте ма тич но ис тра жу ју ћи исто риј ске кон
тек сте на ста ја ња ра до ва, текст је у це ли ни про жет пре ци зно да ти ра ним 
чи ње ни ца ма. Иа ко је исто риј ска по тка ва жан еле мент, хро но ло шки на
чин при по ве да ња ни је при ме њен у свом кла сич ном об ли ку. За то по сто
ји до бар раз лог, а огле да се у при мар ној иде ји ау тор ке да од нос фран цу
ског и срп ског ства ра ла штва из гра ди на не кој вр сти пре пле та. Ка ко су 
срп ски сли ка ри у Па риз до пу то ва ли два де се так го ди на на кон што је 
ин ти ми зам већ тра јао, пра ће ње да ту ма ство ри ло би по мет њу и ми мо и
ла же ње. За то су у овој књи зи исто риј ски из во ри под ре ђе ни глав ном 
то ку при че, те мат ским при ка зи ма сли ка ра ин ти ми зма. Па жљи вим бе
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ле же њем до га ђа ја, ка ко оп ште исто ри је та ко и де ша ва ња на нај у жем 
лич ном пла ну по је дин ца, она под у пи ре из не те тврд ње при ли ком ту ма
че ња сли ка и цр те жа. Упот пу њен до жи вљај ства ра то што је књи га илу
стро ва на у бо ји. При ме ри умет нич ких де ла из му зе ја и при ват них ко лек
ци ја, као и по ро дич не и до ку мен тар не фо то гра фи је, сли ко ви то до ча ра ва ју 
ат мос фе ру у ко јој су се умет ни ци са ста ја ли, или пак оса мљи ва ли, про
сто ре у ко ји ма су бо ра ви ли, љу де са ко ји ма су де ли ли сва ко дне ви цу. У 
том кон тек сту, би ла бих сло бод на да струк ту ру ове књи ге упо ре дим са 
ал бу мом по ро дич них фо то гра фи ја, пре ци зно до ку мен то ва них као све
до чан ства јед ног ми ну лог вре ме на. У при лог том за па жа њу, до да ћу ау тор
ки но асо ци ја тив но осми шља ва ње под на сло ва као што је, на при мер, тре
ће по гла вље под на зи вом „По кло ње ње Се за ну. Ра ста нак на би је ва ца”, у 
ко ме је при ча оформ ље на око сли ке Мо ри са Де ни ја „У част Се за ну”. Та 
сли ка је груп ни пор трет бли ских са рад ни ка, а на ста ла је 1900. го ди не, 
бе ле же ћи крај по кре та „На би” на кон два на ест го ди на тра ја ња.

По крет „На би” осно ван је 1888. го ди не, а на зив у пре во ду са хе бреј
ског је зи ка зна чи „про рок”. Оку пљао је два на ест сли ка ра (сим бо лич но 
као број апо сто ла) а не ки од њих су и нај спо ми ња ни ји ин ти ми сти у овој 
књи зи: Пјер Бо нар, Еду ар Ви јар Мо рис Де ни, Фе ликс Вал тон и Ари стид 
Ма јол. Про по ве да ли су но ви не у умет нич ком при сту пу по ла зе ћи од еле
ме на та сва ко днев ног жи во та и те жи ли су „чи стом”, из вор ном сли кар ству. 
Из ло жба ја пан ских др во ре за при ка за на у Па ри зу би ла је пре крет ни ца 
за фор ми ра ње њи хо вог стил ског из ра за.

Па риз је по сле Пр вог свет ског ра та био цен тар свих кул тур них де
ша ва ња у Евро пи. Нај пре сти жни је шко ле, по зо ри шта, до мо ви кул ту ре, 
умет нич ке га ле ри је, кон церт не дво ра не, пру жа ле су мла дом умет ни ку 
све о бу хва тан до жи вљај. Жи вот у Па ри зу у том тре нут ку до при но сио је 
ак тив ном уче шћу у то ко ви ма мо дер не умет но сти. Во ђе не тим по ле том, 
ге не ра ци је на ших сту де на та три де се тих и че тр де се тих го ди на про шлог 
ве ка упу ћи ва ле су се упра во та мо. Овом књи гом об у хва ће ни су они у 
чи јем ра ду се ви ди не по сре дан ути цај ин ти ми зма: Ми ло Ми лу но вић, 
Ми лен ко Шер бан, Иван Ра до вић, Мар ко Че ле бо но вић, Сто јан Ара ли ца, 
Иван Та ба ко вић, Ко ста Хак ман, Бо ра Ба рух, Пе ђа Ми ло са вље вић, Не дељ
ко Гво зде но вић, Љу би ца Со кић и Бог дан Шу пут. Не ки од њих при па да ли 
су ју го сло вен ској умет нич кој гру пи „Два на е сто ри ца” – што их на из ве
стан на чин та ко ђе по ве зу је са на би сти ма. Ка ко је за бе ле же но, уче шће 
на Свет ској из ло жби у Па ри зу 1937. го ди не ство ри ло је вр ло по вољ не 
окол но сти за успон и по зи ци о ни ра ње срп ских умет ни ка. Ути цај фран цу
ског сли кар ства очи гле дан је у де ли ма на ших сли ка ра, би ло да про из и
ла зи из бли ских су сре та умет ни ка, за јед нич ког из ла га ња ра до ва, би ло из 
не по сред ног кон так та са умет нич ким де ли ма. Мо дел ком па ра ци је ко ји 
је у овој књи зи спро ве ден за циљ има ис пи ти ва ње нај фи ни јих ре ла ци ја 
ко је су усло вља ва ле тај ути цај. По ре ђе ње је упо тре бље но у са став ном 
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сми слу, ка ко би до дат но на гла си ло про ис те кле слич но сти, а раз ли ке су 
при том по вод за ме ђу соб но до пу ња ва ње. Из гра ђу ју ћи та кав при ступ, 
ау тор ка оства ру је же ље но про жи ма ње.

Два на ест по гла вља на ко ја је књи га по де ље на ма пи ра ју нај ва жни је 
ли ков не при ка зе и ра све тља ва ју исто риј ску под ло гу за њи хо во на ста ја ње. 
Мо же мо за па зи ти да фор мал на ор га ни за ци ја књи ге пра ти ана ло ги ју по
вла че ња по је дин ца, умет ни ка, оса мљи ва ње и за тва ра ње у нај у же жи вот
но окру же ње. Под на сло ви та ко ре дом опи су ју умет ни ко ву же љу да иде је 
оства ри уну тар ли ков не гру пе (На би сти и Два на е сто ри ца), за тим кроз тра
же ње узо ра у про шло сти (Се зан, пу то ва ње у Па риз), ве зи ва ње за ужи круг 
при ја те ља (пор тре ти при ја тељ ства), по тра гу за ме стом сми ре ња (Бо нар –
Ка не, Че ле бо но вић – Сан Тро пе), по глед кроз про зор (изо ло ва на по зи ци
ја умет ни ка), при кра ју све мрач ни је ен те ри је ре са чла но ви ма по ро ди це, 
мр тве при ро де са сва ко днев ним пред ме ти ма, и на по слет ку кроз ак то ве 
као пред ме те скри ве них же ља, ин тро спек тив не ау то пор тре те и про сто ре 
ате љеа. Уну тар сва ког по је ди нач ног по гла вља по ја вљу је се још не ко ли ко 
под на сло ва, па ти ме те ма би ва до дат но раш чла ње на и обра зло же на.

Књи га за по чи ње го ди ном Бо на ро ве смр ти и у пр вом по гла вљу ре
тро спек тив но се по ја шња ва по е ти ка ин ти ми зма. То ни ма ло ни је чуд но, 
јер нас већ на по чет ку ау тор ка оба ве шта ва о исто риј ском окви ру у ко ме 
ће се кре та ти кроз књи гу, као и о су штин ским раз ло зи ма за об је ди ња
ва ње умет ни ка. Бо нар је сте про та го ни ста по кре та и кључ на фи гу ра, па 
је сход но то ме ње гов жи вот и ства ра ла штво ме ра пре ма ко јој се уре ђу ју 
сви оста ли са др жа ји. У ин ти ми зму је при ват ни жи вот нео дво јив од ства
ра лач ког и то у бу квал ном сми слу, јер су те ме сли ка илу стра ци ја сва
ко дне ви це. Ли ков ни је зик, ме ђу тим, ни је илу стра ти ван ни ти на ра ти ван. 
Шта ви ше, он је уте ме љен на иде ји о ино ва ци ји у умет но сти. Ау тор ка 
на во ди Бо на ров за кљу чак, нај ве ћег ме ђу „про ро ци ма”, о то ме ка ко је њи
хо ва умет ност оста ла за ле ђе на у про сто ру. Он за слу ге при пи су је бр зи
ни ево лу ци је дру штве ног уку са ко ји је при гр лио ку би зам и над ре а ли зам. 
Евро па у раз во ју у том тре нут ку ни је има ла вре ме на за по сте пен про цес 
ко ји су ин ти ми сти не го ва ли у по ку ша ју да над гра де им пре си о ни стич ко 
ис ку ство. Те за да је умет ност раз ли чи та од при ро де мо ти ви сла их је на 
по тра гу за стро жом ком по зи ци јом и екс пре сив ни јом упо тре бом бо је у 
ра ду. За то је ви зу ел ни кôд ин ти ми стич ких де ла из гра ђен по мо де лу се
ћа ња. Та ко се нај бо ље мо же об ја сни ти на чин кон сти ту и са ња ви зу ел не 
пред ста ве у на шој све сти. Ва жна је бо ја, она под сти че чу ла и но си од
ре ђе ну сим бо ли ку, а за тим кон ту ра ко ја обра зу је лик или пре део у ње
го вој еле мен тар ној по јав но сти. Ка да по гле да мо, то и је су осно ве сва ког 
пам ће ња не ке сли ке. У њи ма се са жи ма емо тив ни до жи вљај са чи ње нич
ним ста њем. Ка ко је у че твр том по гла вљу, „Сли ке с ду шом: Ви ја ров и 
Бо на ров ин ти ми стич ки по глед на на би јев це” ау тор ка об ја сни ла, ова два 
сли ка ра хра бро су гра ди ла те ме ље бу ду ћих опу са не од ри чу ћи се кла сич
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не фи гу ра ци је, пре и спи ту ју ћи гра ни це сим бо ли зма, син те ти зма и им пре
си о ни зма, иму ни на че сте про ме не ак ту ел них сти ло ва пр ве по ло ви не 
ХХ ве ка. У ра ном пе ри о ду, на пре ла зу ве ко ва, Бо нар и Ви јар раз ви ја ли 
су се за јед но, че сто об ра ђу ју ћи слич не мо ти ве, до те ме ре пре да ни идеј
ним за ко ни ма ин ти ми стич ке сли ке да је њи хо ве ра до ве из овог раз до бља 
из у зет но те шко раз ли ко ва ти.

 Ра до ви умет ни ка, као ви зу ел ни ма те ри јал ко ри шћен у књи зи, мо
гу ће је иш чи та ва ти на три ни воа: умет ни ко ва лич на си ту а ци ја; исто риј
ски кон текст; из бор те ме и стил сли ка ња. Ова три аспек та углав ном су 
у са гла сју и ме ђу соб но се об ја шња ва ју. Та ко, на при мер, Бо на ро ве мр тве 
при ро де на ста ле око 1920. но се ат мос фе ру стра ха и за бри ну то сти ко ја 
је пре о вла да ва ла дру штвом по за вр шет ку Пр вог свет ског ра та. Жен ске 
фи гу ре ко је се на њи ма по ја вљу ју све де не су, а њи хо ва по гну та гла ва 
из ра жа ва за ми шље ност и од сут ност. Ова кав вид уки да ња те ле сно сти 
код жен ских фи гу ра при пи су је се на би јев ским по сту ла ти ма о сли ци као 
рав ној по вр ши ни и мо же се уо чи ти у Ви ја ро вом опу су још пре 1900. 
го ди не. Он је об ла гао тка ни на ма чвр сте об ли ке угро жа ва ју ћи њи хо ву 
ма те ри јал ност и про из во де ћи у из ве сној ме ри де ко ра тив ни ефе кат. Је дан 
би о граф ски по да так мо же нам по мо ћи да ово раз у ме мо. Ви ја ро ва мај ка 
је во ди ла кро јач ку рад њу, па је њи хо ва ку ћа ве чи то би ла ис пу ње на ра зно
ли ким де зе ни ра ним тек сти ли ма. Ин тим ност, на зив сли ке при ка за не у 
осмом по гла вљу, пре ма ау тор ки, пред ста вља кул ми на ци ју Ви ја ро вог 
ин ти ми стич ког сли кар ства. На њој су пред ста вље не три жен ске фи гу ре 
у ен те ри је ру, са свих стра на оп ко ље не и ушу шка не у ра зно бој не тка ни
не нај ра зли чи ти јих тек сту ра и ша ра. Пре ма бур жо а ској иде ји, Ви јар је 
пред ста вио оче ки ва ни жен ски жи вот ни стил уса гла шен са дру штве ним 
при ли ка ма у Фран цу ској дру ге по ло ви не XIX ве ка (шо ви ни стич ки и 
на ци о на ли стич ки про грам), од ко га се оче ки ва ло да ста не на пут „но вој 
гра ђан ки” (fem me no u vel le). Ова сли ка је са мо јед на у ни зу ура ђе них по 
по руџ би ни за са лон ски стан то ком 1896. го ди не. По ред то га, упо ре до је 
не го вао сли кар ство по пут днев нич ких за бе ле шки, бри жно чу ва ју ћи 
соп стве ну ин тим ност. За то је срж при че за раз у ме ва ње ин ти ми зма у овој 
књи зи са оп ште на упра во кроз Ви ја ров при мер. Вр ло ра но, још као де се
то го ди шњи де чак, се ли се у Па риз и убр зо за тим оста је без оца. Ње го ва 
мај ка и се стра Ма ри по ста ју та да цен тар све та и ње го ва не пре ста на 
ин спи ра ци ја. Та ко се при ка зи ен те ри је ра ве зу ју за осе ћа ња без бри жно
сти и за шти ће но сти ко је му је по ро дич ни дом пру жао. С дру ге стра не, 
мно го број ни пор тре ти Ми си је Го деб ске На тан сон Се рат, ру ске пи ја нист
ки ње, ука зу ју на по себ на осе ћа ња ко ја је сли кар пре ма њој не го вао. Она 
је би ла ње го ва му за, али и бит на фи гу ра па ри ског со ци јал ног жи во та и 
умет нич ких кру го ва до Дру гог свет ског ра та, из ме ђу оста лог и же на Та
деа На тан со на, јед ног од уред ни ка ча со пи са Бе ла ре ви ја (La Re vue blan che). 
Ре дак ци ја овог ча со пи са из Ли је жа пре се ли ла се у Па риз 1891. го ди не, 
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оку пив ши ту мла де, не за ви сне умет ни ке ко ји су об ја вљи ва ли ли ков не, 
књи жев не или му зич ке при ло ге. Да кле, то је би ло ме сто са ста ја ња и 
раз ме не ми шље ња сли ка ра, пе сни ка и му зи ча ра. Ка ко ау тор ка об ја шња
ва, да би се на пра ви на чин раз у ме ло по ре кло Ви ја ро вог ин ти ми стич ког 
ства ра ла штва мо ра се узе ти у об зир ути цај ко ји су на ње га оста ви ли 
Ма лар ме (иде ја да се об лик фор ми ра у ма шти а не у оку), Ре дон (сим бо
ли зам и из ра зи то мрач на по е ти ка), Ме тер линк (дра ма Ен те ри јер у ко јој 
је ку ћа схва ће на као ар хи тек тон ски ар хе тип ин тро верт но сти) и Шо пен
ха у е ро ва фи ло зо фи ја. 

Ау тор ка отва ра но ви угао по сма тра ња фе но ме на ка да уво ди ути ца
је ко ји ни су до ла зи ли ис кљу чи во из дру штве не сфе ре. То се пр вен стве но 
од но си на тех нич котех но ло шке про ме не ко је су се де ша ва ле по чет ком 
ХХ ве ка и чи ни ле из у зет но ва жан аспект при кре и ра њу ви зу ел ног иден
ти те та но ве сли ке. Елек трич не си ја ли це су од 1890. го ди не по сте пе но 
по че ле да за ме њу ју уља не лам пе. Ти ме је у ве ли кој ме ри би ла угро же на 
ми стич на ат мос фе ра со ба у ко ји ма је све тлост при гу ше на и то пла.

У по тра зи за ус по ста вља њем од но са из ме ђу ен те ри је ра и пор тре ти
са не лич но сти, Ви јар раз ви ја јед ну кла у стро фо бич ну сце ну где окру же ње 
пре ти да про гу та осо бу док она би ва све де на на је дан од де ко ра тив них 
де та ља по кућ ства. Ау тор ка нам по ма же да уо чи мо не што дру га чи ји 
при ступ ко ји су раз ви ли на ши сли ка ри ка да је у пи та њу од нос ен те ри
је ра и осо бе у ње му. У де лу књи ге „Са ња ре ње о све ту: срп ски ин ти ми
стич ки ен те ри јер” при ка за не су пред ста ве ове сце не и то од сли ка ра до 
сли ка ра при лич но раз ли чи те, иа ко су сви ма по ла зи ште би ли ди рект но 
фран цу ски ин ти ми сти. Да кле, глав на од ли ка тог срп ског ин ти ми стич ког 
при сту па у об ра ди те ме у пр вом ре ду се од но си на мо тив жен ске фи гу
ре. Она је му за ко ја пру жа на дах ну ће, во ље но би ће, мај ка или се стра. У 
при ме ру Же не са сла ме ним ше ши ром Сто ја на Ара ли це она је од раз 
умет ни ко вих емо ци ја. Не у о би ча је на ко ло ри стич ка раз дра га ност уоч
љи ва је на овој сли ци, за раз ли ку од за га си те га ме ка рак те ри стич не за 
ин ти ми зам. Дру га од ли ка је сли кар ски трет ман ко ји је углав ном исти 
и при ли ком мо де ло ва ња фи гу ре и ен те ри је ра, али је у по ет ском сми слу 
окру же ње пер со ни фи ка ци ја ми сли пор тре ти са не лич но сти (нпр. сли ка 
Мо ја ма ти Не дељ ка Гво зде но ви ћа). По ен та је, ка ко је об ја шње но, да се 
на гла си при су ство осо бе у сли ци док су већ да ти еле мен ти у ен те ри је ру 
по вод за про стор ну ор га ни за ци ју и ком по но ва ње сли ке. Ти ме жен ска 
фи гу ра би ва ис так ну та, а не ка му фли ра на у де кор ко ји је окру жу је.

Још јед на ва ри ја ци ја на из вор но ин ти ми стич ке по сту ла те при ме
ћу је се у ра до ви ма на ше сли кар ке Љу би це Цу це Со кић. Она је при па да ла 
нај мла ђој ге не ра ци ји сли ка ра ко ја се упу ти ла у Па риз и би ла под ути
ца јем ин ти ми зма. Упе ча тљив ли ков ни из раз ко ји је раз ви ла сво је вр сна 
је над град ња до та да шње ин ти ми стич ке ми сли. По ла зе ћи од истог при зо ра, 
ен те ри је ра со бе са фи гу ром у њој, за др жав ши тон ски и ко ло ри стич ки кључ, 
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она сме ло екс пе ри мен ти ше кон тра сти ра њем и су о ча ва њем бо је них по вр
ши на. За ни ма се за чи сто фор мал не од но се по вр ши на и на чи на на ко ји 
оне мо гу да тво ре про стор, што је у дру гој по ло ви ни ХХ ве ка до во ди до 
асо ци ја тив не ап страк ци је. Сен зи би ли тет за тон ску вред ност бо је код ње 
је био из ра зи то ис тан чан, што се ви ди по па жљи вом ни јан си ра њу по вр ши
на и њи хо вом рит мо ва њу ко је до при но си ути ску от ме не ти ши не. Јед ном 
при ли ком она је из ја ви ла да је ње на лич ност, пре суд на за ње но сли кар
ство, фор ми ра на по сте пе но кроз срећ но де тињ ство и мла дост, окру же ње 
и од ра ста ње у ње му, па се мо же за кљу чи ти да је ин ти ми зам њој био при
ро дан из раз. Со ба мо же би ти за ме на за лич но ис ку ство, а ујед но и чу вар 
се ћа ња и огле да ло лич но сти и ње ног ста ту са. Иде ја да у пред ме ти ма 
ле жи не ка „ви ша” исти на, ко ја се мо же раз ви ти у уни вер зал ну сим бо
ли ку, оп чи ња ва ла је Љу би цу Со кић. У ње ним мр твим при ро да ма ау тор ка 
иш чи та ва же љу да у обич ном тра га за су бли ми ра ним. 

Осим ен те ри је ра, мр тве при ро де су та ко ђе не из о став ни део ин ти
ми стич ке по е ти ке. „Пред ме ти на по зор ни ци: Ин ти ми зам и мр тва при
ро да”, де ве то по гла вље у ко ме је ау тор ка по све ти ла па жњу овом жан ру, 
об ја шња ва ин ти ми стич ки пред мет ни во ка бу лар. Мр тва при ро да пру жа 
умет ни ку нај ви ши сте пен над моћ но сти у од но су на пред ста вља ни са
др жај, па је по год на за ис по ља ва ње лич ног сен зи би ли те та. Он у нај ве ћој 
ме ри ту мо же по ка за ти сво је сли кар ске афи ни те те; трет ман и гра ђе ње 
по вр ши на, мо де ло ва ње об ли ка, сте пен усло жња ва ња. По ред то га, глав ни 
ак те ри, у ви ду бри жљи во аран жи ра них пред ме та, за јед нич ко су из ра жај
но сред ство свим умет ни ци ма. Ова кве пред ста ве мо гле би се упо ре ди ти 
са ис ка зним ре че ни ца ма у ко ји ма је су бје кат из о ста вљен док су објек ти 
но си о ци си ту а ци је. Мр тве при ро де кроз свој пред мет ни ре ги стар при
ча ју при чу и ука зу ју на си ту а ци ју. У књи зи је на ве ден при мер Мар ка Че
ле бо но ви ћа и ње го вих ра до ва, пр во док је ње го ва по ро ди ца при па да ла 
гра ђан ској кла си, а по том из пе ри о да на кон Дру гог свет ског ра та. Та ко се 
у ра до ви ма че твр те де це ни је по ја вљу ју објек ти са пу то ва ња или из ра ни
јих епо ха (гло бус, шах, ки не ска ку ти ја, скулп ту ра), док се у по сле рат ном 
пе ри о ду, на де ли ма из ше зде се тих и се дам де се тих го ди на, по ја вљу је дру
га вр ста пред мет ног са др жа ја (па при ка, бе ли лук, ку ку руз, бун де ва). Иа ко 
је ово све до чан ство о дру штве ним про ме на ма, ау тор ка нам от кри ва раз
го во ре из ме ђу Мар ка и Алек се Че ле бо но ви ћа у ко ји ма Мар ко по ри че сва
ку дру гу свр ху пред ме та у ли ков ној пред ста ви осим фор мал не.

До ми нант на ин ти ми стич ка осе ћа ња но стал ги је и ме лан хо ли је, ка ко 
су жи во ти умет ни ка по ла ко од ми ца ли а про ме не у свим сфе ра ма по ста
ја ле све уче ста ли је, тра жи ла су но ве те ме у ко ји ма ће би ти ис по ље на. Сим
бо лич но, књи га се за вр ша ва са два по гла вља ко ја у пот пу но сти од го ва
ра ју том ду ху – „Про стор за се бе: Ин ти ми зам и ау то пор те ти”, и у окви ру 
ње га „Ате ље као ау то пор трет: Ја сам про стор у ко јем сам”. Пре ма ре чи ма 
ау тор ке, Бо на ров Ау то пор трет пред ку па тил ским огле да лом, на стао из
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ме ђу 1939. и 1945. го ди не, при ка зу је осе ћа ње оту ђе но сти од све та и од 
вла сти тог би ћа. Умет ник сли ка су о чен са са мим со бом, пред огле да лом, 
ого ље но те ло и ду шу. На сли чан на чин, рас та ка ња еле ме на та ко ји су ге
ри шу про стор и њи хо во ге о ме триј ско сво ђе ње у ра ду „Скулп ту ре и 
па ра ва ни” на ста лом 1969. го ди не за кљу чак су ме та мор фо за кроз ко је је 
про ла зио про стор ате љеа Не дељ ка Гво зде но ви ћа.

Ова сту ди ја те мељ но се ба ви свим те мат ским и ли ков ним фе но ме
ни ма у ра до ви ма сли ка ра фран цу ског и срп ског ин ти ми зма. Ин тер ди сци
пли нар ним при сту пом ау тор ка се тру ди да от кри је узрок и кон текст њи
хо вог на ста ја ња осла ња ју ћи се под јед на ко на ви зу ел ну по јав ност и на 
исто риј ске чи ње ни це. У по тра зи за иден ти фи ко ва њем мо ти ва она не за
по ста вља сва фор мал на и стил ска обе леж ја сли ке. При ме ну пер спек ти ве, 
рит ма, кон тра ста и бо је них вред но сти ста вља у ин те ре сант ну спре гу са 
лич ним и дру штве ним кон тек стом вре ме на у ко ме сли ка на ста је. Иа ко је 
за јед нич ка ка рак те ри сти ка мо дер них умет нич ких пра ва ца сло бод но уво
ђе ње но ви на, над град ња или од сту па ње од тра ди ци о нал них вред но сти, 
као и брз и кон ти ну и ран раз вој, у слу ча ју ин ти ми зма ства ри су ма ло дру
га чи је. Сми рен и не а гре си ван при ступ мо жда мо же об ја сни ти по сте пе но 
тра га ње за но вом сли ком и мир но про вла че ње кроз вре ме у ко ме је им пе
ра тив стал на сме на при сту па ства ра њу. У том ду ху је и кон ци пи ра на ова 
књи га, ко ја те жи да са чи та о цем ус по ста ви при сни ји од нос. Иа ко је при
ступ те ми пр вен стве но на уч ни, ау тор ка ипак на ла зи на чи на да чи та о цу 
при ђе не по сред ни је. Она за то би ра упра во те ин тим ни је при че о при ја тељ
ству кроз пи сма ко ја су ме ђу соб но раз ме њи ва ли умет ни ци, по ве ра ва ње 
умет ни ка о сна ла же њу у но вом гра ду, њи хо вим же ља ма и че жњи. Пу то
ва ње кроз тај по свој при ли ци ме лан хо ли чан свет ис пла ни ра но је та ко да 
пот кре пи ово осе ћа ње у пот пу но сти. На по чет ку по лет у но вом умет нич
ком прав цу и ра до зна лост по при спе ћу у ве ле град, ка сни је се за вр ша ва 
са мо спо зна јом кроз ау то пор тре те и ап стра хо ва не про сто ре ате љеа. Ова
ко струк ту ри ра на књи га до бро пра ти и мо ди фи ко ва ње прав ца то ком вре
ме на, ста вља ју ћи у сре ди ште са др жа ја нај ре пре зен та тив ни је при ме ре 
де ла. Осо бе на по е ти ка ра до ва пре по зна тљи ва је по те ма ти ци лич них днев
ни ка и сти лу гра ђе ња сли ке по се ћа њу. Раз не ва ри ја ци је умет нич ких при
сту па ко је ова сту ди ја об у хва та по твр да су жи во сти јед ног по кре та, а 
ме тод из ла га ња ко ри шћен у књи зи до при но си ком плет ном раз у ме ва њу. 
Укр ште но из у ча ва ње фран цу ског и срп ског ин ти ми стич ког ства ра ла штва 
још је дан је од им пе ра ти ва ове књи ге.
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