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ПАНОРАМА

Оживљавање 
замрзнутог Хичкока
До 22. јануара, у атријуму Југословенске кинотеке, 

траје изложба Флерт фрејмова Иве Прлинчевић, 
инспирисана филмовима Алфреда Хичкока 

Држ’те лопова и Вртоглавица. Уметница каже да је тему 
одабрала пре седам година, када је уписала докторске 
студије на Факултету ликовних уметности у Београду, 
али да сећање на ове кадрове потиче из детињства. 
Психо, Птице, вестерни са Џоном Вејном... „Заједнички 
су им лепи, чисти кадрови јаких боја која је могуће била 
додавана... Крупни или широки кадрови пејзажа и коња 
у трку, с почетака Холивуда“, истиче Ива Прлинчевић 
путем мејла за НИН.

Изабрала је два Хичкокова остварења из педесетих 
зато што се редитељ изражава, и размишља, на 
сликарски начин. 
„Идеја да четкицом 
и бојом прикажем 
покрет јавила се 
пре две деценије, 
након што сам 
гледала Вртоглавицу 
у Југословенској 
кинотеци. По 
мишљењу филмских 
и других стручњака, 
проглашена 
је за најбоље 
дело у историји 
кинематографије. Хтела сам да прикажем покрет којим 
се дуже време бавим на цртежима и сликама.“

Занима нас како прескаче оквире задате филмом. 
„У питању је доживљај проживљеног. Као и у животу! 
Живот је такође покрет.“ Истиче да лови важне 
доживљаје и тренутке, а онда их кроз покрет преноси са 
филмског на сликарско платно. „Полазим од сопственог 
искуства и доживљаја, идентификујем се са сценом 
тамо где је осетим, препознам, па допуњујем изразом. 
Да цитирам колегу Пеђу Тодоровића: то је нешто што се 
поклапа и са експресијом и са импресијом. Импресија 
с филмом, а експресија са извесним оживљавањем. Не 
доживљавањем, већ оживљавањем.“

Претпостављамо да је техника настанка слике 
неминовно повезана са паузирањем видео материјала. 
„Процес рада сачињен је од гледања филма и бележења 
оног што провоцира, на шта визуелно или емотивно 
одреагујем. Враћам филм неколико пута на такву 
сцену, да би доживљај био јачи и да би увек био свеж. 
Неколико минута или дуже.“ Напослетку потпуно 
замрзне кадар и користи направљене фотографије, 
скице и цртеже.
Мића Вујичић

ВЕЛИЧКОВИЋ 
Ретроспективна 
изложба

Спектар чистих 
боја, дат као узорак на 
рубовима, само истиче 
трагизам и оностраност 
тмине. Цртеж је прецизан 
и суверен – некада га 
је учио на албумима 
старих мајстора Дирера, 
Леонарда; токови 
његових линија су 
звонки, живи и снажни, 
у напону, самосвесни; 
теже архитектуралности 
облика, апсолутном 
складу делова и целине. 
Његов иконографски 
индекс релативно је 
сужен: голо људско тело 
у покрету, или у рађању, 
или физичком уништењу 
и умирању; затим 
одређен бестијаријум: 
пацови, гаврани, 
кенгури, носорози, 
свиње... То су медији 

„повратка агресивности“, 
катастрофе, мартирија, 
мучења, бекства, труљења 
и распадања. Због 
такве лексичке грађе 
– и илузионистичког 
поступка – морална 
напетост Величковићеве 
драме почива, дакле, на 
психoлогији разоткривања, 
на театру ужаса – написао 
је својевремено Миодраг Б. 
Протић, ликовни критичар 
НИН-а, о стваралаштву 
сликара Владимира 
Величковића (1935–2019), 
чијa се ретроспективна 
изложба Фигура као 
израз егзистенције може 
погледати у Музеју 
савремене уметности.  М. В.

НОВИ ПРЕВОДИ
Ући себи у траг

Академска књига 
објавила је роман Улица 
мрачних дућана Патрика 
Модијана (1945), награђен 
Гонкуром још 1978. 
године. Мирјана Уакнин, 
која је почела да преводи 
Модијана две деценије 
пре него што је 2014. 
добио Нобелову награду, 
потврђује нашу тезу да 
је у овом делу открио 
свој свет, исписујући 
већ на почетку реч 
траг и листајући старе 
телефонске именике.

„Управо од овог 
романа, његов уметнички 
свет постаје оформљен 
на доследан начин. 
Више нема романа 
који није грађен по 
моделу истраге“, каже 
Мирјана Уакнин за НИН. 
„Приповедач-истражитељ, 
објекат потраге за самим 
собом, настоји да похвата 
нити удаљене прошлости. 
Полицијска истрага 
представља ’наративни 
акт’ у потпуности окренут 
проблему тражења 
идентитета. Отуда стари 
телефонски именици, 
писма, заборављена 
имена, пожутеле 
фотографије и кутије 
препуне дрангулија које 
тек треба истражити. А 
трагови онога што се не 
може одгонетнути воде 
неминовном неуспеху 
истраге.“

Златко Црнковић 
објавио је овај наслов 
1980. у чувеној едицији 

Хит. „Припадам 
генерацији којој је 
Црнковићева едиција 
Хит била прозор у свет, 
а Улица мрачних дућана 
култна књига. Сећам се 
неисцрпних разговора о 
роману чији је наративни 
проседе био велика 
новина. Било је врло 
храбро извести на сцену 
истражитеља сопствене 
прошлости кога је губитак 
памћења довео да потпуно 
изгуби трагове свог 
живота. Идеја је породила 
маестралну тезу о томе 
да прошлост која се не 
може одгонетнути не 
успева да подари смисао 
садашњости.“

Књижевник је славни 
фланер, шетач. Град 
види као палимпсест 
и открива га слој по 
слој. „Ретко када је у 
књижевности један град 
тако представљен као што 
је Париз у Модијановом 
делу. Неуморни шетач за 
кога овај град више нема 
тајни! По томе је сличан и 
многим другим писцима 
пре њега: Балзаку, 
Сименону или Кеноу. 
Поступак постаје још 
сложенији зато што успева 
да повеже просторну са 
временском компонентом. 
Он каже: ’Париз који 
описујем у књигама 
више не постоји. То није 
носталгија, јер не жалим 
за оним што је прошло. 
Свој Париз настојим да 
претворим у  безвремени 
и онирички град чије се 
епохе преплићу’.“
Мића Вујичић

СЕРИЈЕ
Острво кривице

Серија Шетланд, у којој инспектор 
Џими Перез (Даглас Хеншал) решава 
загонетна убиства на најсевернијим 
острвима Шкотске, најпре јесте добар 
кримић, али и сложена породична 
драма. С радњом смештеном у дивни 
крајолик – куће од камена чије зидове 
запљускују хладни таласи, рибље 
фарме окружене зеленилом, рђом и 
бродићима на сувом – нови серијал 
почиње убиством адвоката, мужа 
важне политичарке усредсређене на 

предизборну кампању. У шестој сезони, 
детектив упорно качи фотографије 
нових осумњичених на таблу у 
локалној полицијској станици, што 
нас подсећа на уводне сцене. После 
сахране своје мајке, истражитељ 
примећује да је његова родна 
кућа излепљена најразличитијим 
подсетницима како би се у њој снашао 
отац, очигледно окован деменцијом. 
Када на сцену ступе опаки ликови из 
претходних епизода, заиста више не 
остаје ниједна врста „кривице“ коју 
Даглас Хеншал не превуче преко лица.
М. В.
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ТАЧКА. РАЗНО

Југослав Влаховић ИЗЛОЖБА


