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Белград у плавом

Софија Јечина има истанчану путању. Крајем 2020, протекло је више
од три године како из разноликости топографије родне Русије своју
уметничку посвећеност показује унутар Републике Србије. Њено издвајање Београда прожима сликарску авантуру коју она беспрекорно
наставља не само различитим самосталним наступима и уметничким
окупљањима које носе дела њеног особеног сликарства. Своју енергију показује јавно на самосталним изложбама и културним догађајима од раније, у Русији, као и на уметничким путовањима у Аустрији,
у Италији, у Грчкој и Немачкој, кроз властиту истрајну нит страственог истраживања. Интуитивно и субјективно гледање окружења део
су њене уметности којом преноси не само сопствену егзистенцију и
значење: шта значи бити уметница у околностима друштвених промена и различитих економских, еколошких и историјских сензација
21. века, посебно оних које се убрзано одвиају из дана у дан. Београд
је место боравка, али кроз њене сликане призоре град је не само географска, већ и осећајна координата. У сликању преовлађујући потези
и видљивост плаве боје опстају као симболичка раван: Београд као
такав је 'Београд у плавом', а сликарски резултат оптике је сетни израз
пренесеног симболичног доживљаја. Кроз ликовна дела различитих
формата и свакодневне цртачке скице, дело Софије Јечине преноси посматрачу препознавање одлика савременог живљења, свих наглих и типичних запажања која она остварује и у другом медијуму, у
записима и текстуалним минијатурама, у анегдотама и смисаоним
закључцима. Околна својства духа времена постају својеврсна трагикомедија смисла изменљивих околности и исто тако изненађења,
која сналази сваку индивидуалност пред заплетима свакодневице.
Није без разлога на то тако и наводио језички лајтмотив њене изложбене целине у Руском дому у Београду 2020, као 'приступ срцем'.
Тако је уведена, по приступу директна, суштински вечита визија сагледавања света који се у 21. веку истински изменио за све, и то у
свом глобалном распону. Изгледа да се уметница руководи посебном
путањом где не само њени изразити, графизмом снажни прикази и
атмосфере најчешће екстеријера доказују да уз све тешкоће свет не
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мора да се доживљава као негостољубива хладна и празна соба већ да
дивоте препознавања одају мисли и осећања крајње истине и света
и живота. Серије слика и записи се тако прожимају и допуњују кроз
трагање за стабилношћу. Пратећи пулс њених реченице наједном се
прелази у други простор, сличан појединим атмосферама на њеним
ликовним делима, заокружује се доживљај наспрам терета бесмислених информација, сувишних знакова, оптерећујућих запажања. Отуд
се препознавање сопственог пута и дате територијалне судбине не
само уметнице из Русије која суделује у балканском окружењу, већ и
нагласак на појмовима концентрације, самоће, и тајновите видљиве
утишаности. Углови места, предграђа, саобраћајни ток, заборављени
детаљи и познати ии скривени потези велеграда као и оближњег Земуна могуће је да су производ афекта али и путописне моћи. Њима
се прдружују исоријска места али и утварни тренуци па се градови
као Ниш, Чачак, Нови Сад као и река Дрина или планински терени
Таре или обале Дунава јављају у ликовним мотивима као делови доживљајног мозаика. Слично је и са записима где се анегдотски простори, говорења, људи и сусрета одвијају у духовитим запажањима.
Више нити струји кроз синтаксу реченица у окружењу кроз које уметница пролази: испитујући стабилност те и такве реалности, и исто
тако говорења које се на српском језику изручује, намеће и понавља.
Слично као што ће нека сасвим посебна боја изненадити на хоризонту слике, или у обрисима унесеног предмета, тако се слава мисли,
поезије и визије света одвија у вишедимензионалном метафоричком мишљењу. Софијина путовање по Србији дају сликовите доказе
и текст постаје прототип исповедне путописне прозе новог времена. „Гледам у небо и до врха се пуним плавом бојом,“ записује Софија суделујући у српским приликама и осматрајући исто тако разне
неприлике, а све у обичајима и менталитетима, постајући сензибилни истраживач своје нове освојене и распознате београдске земље и
разноврсних српских топонима. Кроз њене записе и репродукције
ликовних дела у овој књизи распознају се могуће и амбијентална плаветнила разних ситуација, па пролазност просторних и временских
димензија нараста до фантазмагорије реалности. Истовремено као
њени савезници у уметности залазите у искреност самоиспитивања,
душевне преданости и добијате охрабрење кроз врлине досегнуте
уметничке слободе.
Никола Шуица
5

Пратећи пулс Софијиних реченицa наједном се прелази у други простор, сличан појединим атмосферама
на њеним ликовним делима, заокружује се доживљај
наспрам терета бесмислених информација, сувишних
знакова, оптерећујућих запажања. Кроз њене записе и
репродукције ликовних дела у овој књизи распознају се
могуће и амбијентална плаветнила разних ситуација, па
пролазност просторних и временских димензија нараста до фантазмагорије реалности. Истовремено као
њени савезници у уметности залазите у искреност самоиспитивања, душевне преданости и добијате охрабрење кроз врлине досегнуте уметничке слободе.
Николa Шуицa

Велики филозоф, Анри Лефевр, написао је у својој
књизи “Урбана револуција” реченицу: “Око не види себе,
њему је потребно огледало”. Дакле, Софија је наше огледало, у чијим текстовима можемо да сагледамо себе,
своје апсурде, добре и лоше особине, глупости, симпатичности, комичности… У својим текстовима Софyа је
песник који се изражава у прози, а с друге стране је писац који слика поезију.
Гледајте, читајте и уживајте. “Остало закључите сами”,
каже Софyа у једном свом тексту.
Мирослав Бата Петровић

