Tajanstveni plamen Anime
u mojim slikama
Svaka osoba je zagonetka, kako za sebe tako i za sve ostale, a velika je
tajna našeg vremena pronaći odgovor na tu zagonetku. Moćne stvari
se događaju kada utonemo u razmišljanja potaknuta mitovima,
bajkama i vlastitim snovima. Vremena i prostori u kojima su nastajali
mitovi danas su nam čudni; izgledaju arhaično i daleko od nas, ali ako
ih pažljivo slušamo i ozbiljno shvaćamo, počinjemo čuti i razumjeti.
Jedan od tih mitova je onaj o drevnim ljudima sastavljenim od dva
muška dijela, dva ženska dijela i sjedinjena dva od muškog i ženskog.
U svojoj oholosti ti su ljudi napadali i bogove pa je razljućeni Zeus
odlučio: Mislim da imam plan koji će poniziti njihov ponos i popraviti
ponašanje; ljudi će i dalje postojati, ali ću ih izrezati i razdvojiti! Nakon
podjele, svaki od njih je želio svoju drugu polovicu da zagrljen s njom
raste u jedno. I svatko od nas u svojoj samosti traži tu nedostajuću
drugu polovicu ... Mit ili ne, žudnja za povratkom mitskoj jedinstvenoj
ljudskoj prirodi ili stvarna potreba da budemo jedno, stvorili su
jedinstven, vječan ljudski osjećaj nemjerljive vrijednosti - ljubav.
U ovom apsurdu dvojnosti kako bi bili cjelina, kroz proces
pronalaženja i u susretu sa sjenom, moramo prihvatiti svoju animu
i animus - ujedinjujući nesvjesno i svjesno. Anima - proizlazi iz
latinskog značenja struja zraka, vjetra, dah duše. Odnosi se na
nesvjesnu žensku dimenziju muškarca. Kako kaže Carl Jung: To je
nešto što živi od sebe, što nas tjera da živimo; to je život iza svijesti koji se
ne može potpuno integrirati s njom, ali iz kojeg se, naprotiv, javlja svijest.
Animus - što je latinska riječ koja znači racionalna duša; život;
mentalne moći, inteligencija, nesvjesna je muška dimenzija u
ženskoj psihi. Ovu androgenu karakteristiku našeg bića možemo
promatrati iz različitih perspektiva duha i tijela. Umjetnosti i
umjetnicima nije strana ova potreba za prikazivanjem i de niranjem
emocija i saznanja da je naša unutrašnjost svjetlo i sjena. Slikar
pokušava pokazati potrebu za postizanjem ravnoteže između ta dva
aspekta ljudske psihe. U svjetlu nema potrebe za borbom protiv sjene.
Naša bi duša trebala ugraditi našu tamnu stranu jer, kako slikar kaže:
svjetlost će doći prirodno, svjetlost svijesti koja otkriva nešto novo ...
I zato vidimo slikara koji koristi boju duge kako bi uhvatio
beskonačno prolaznu ljepotu leptira, i slika krila ptica kao simbol
Anime. Duge kao simbola zavjeta, mosta između ljudskog i
božanskog, kao sintezu razumijevanja i podsvijesti. Boje duge, kada
se ne gubi svjetlost, i unutarnja ljepota se otvara pred našim očima
dok svijetli kroz prozirne kapljice vode u oblaku kiše. Bez namjere da
apsorbira svjetlo, prosvjetljenje, radost i sreću ... umjetnik stvara
razotkrivajući smisao svoga postojanja. Drugima i samome sebi.
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