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И сирената се претвори во вилино коњче. Долготрајна 

метаморфоза во темен средновековен амбар преполн со низа од 

тотеми. Она што ќе се роди од сирената си го бара обликот според 

законите на имагинацијата, исто како да ги следи законите на 

природата непредвидливо, потамина талкајќи. Конечно, исто таква 

како во Диксмон, претворена во вилино коњче. Нов облик, нов 

амблем. Еволуција. Воздигнување. Вон земјата натежната од 

дождови и студени бургундски магли - и сé што е наоколу, во Европа 

толку оддалечена од Мексико и неговиот пеколен рај - еве 

сублимација, безредие, складна афирмација: лежерност, 

грациозност, воздушестост. Вилиното коњче се раѓа од акварелот и 

неговиот универзум, исто како јапонските лебдечки светови, ја 

поврзува научната непрецизност на нацртот со прецизноста на 

потегот. Вилиното коњче и акварелот. Се појавуваат папрати, 

космогонски растенија, криптогам од дамнешни времиња. 

Диксмонската ера се доближyва врз фон од Триас. 

Сирената стана вилино коњче. Во Среќата на денот (Le 

bonheur du Jour ) Жак Брос ( Jacques Brosse ) : францускиот збор 

libellule потекнува од латинскиот libella и значи : онаа којашто 

проценува за и против, еден вид медијаторка. Рожбата на сирената, 

односно медијаторката претворена во вилино коњче ја зачувува 

нејзината архаична симболика, нејзиниот деструктивен шарм, 

фализам и алчност. За етимологијата на инсектот кај Дерида 

(Derrida) се вели дека "неутралната множина insecta не значи 

неодреденост или неделивост. Напротив, се посочува дека доаѓа од 

inseco што значи сече, дисекција, понекогаш кине со заби (dentibus 

aliquid insecare), или распарчува. Фрекантативот insecor што значи - 

продолжува bez застој - прогонува, стега силно, заведува, можеби 



се подава, се наметнува, се нафрла врз некого... Во млечното 

белило на акварелот помеѓу папратите, облаците, амблем на 

лежерност и на левтерност е Дијана која лови, со убавина и 

суровост во еден утрински свет на човечкиот вид во кој како вилино 

коњче доаѓа да ја замени сирената со младиот venado-елен во 

замислената биологија на Ги Русиј. 

И во херцинската шума на диксмонскиот амбар претворен во атеље, 

од камен и од дрво, претопол, престуден, превлажен, пресув, толку 

висок, толку длабок, амбарот е стаклена бавча и лабораторија во 

која се создава и расте шума од мноштва врз чии стебла летаат 

вилини коњчиња. Кинескиот идеограм ја претставува шумата со 

размножено дрво, три дрва во облик на триаголник. Во бургундскиот 

амбар ги има триесетина кои ја формираат тотемската шума. 

Мноштвото ја наследило од дрвото неговата материја и 

вертикалност, па понекогаш заличува на стела,  исто како и зборот 

што значи: тотем. Понекогаш природната скулптура се претвора во 

стела bonzaï покажувајќи ориентален шарм зајакнат со цртежот како 

печат и записот со златно лисје. Со цилиндрични или рамни форми, 

мазни или вовлечени рамки, понекогаш внесувајќи оштетено 

почетно вегетирање. Понекогаш во висина на човек, понекогаш 

воздигнувајќи се кон крошната на средновековните греди. Шума од 

сите годишни времиња, во сите бои, таа се вивнува во амбарот, 

сведок на минатите периоди на сликарот, кој се отвора кон 

чистинката на големиот ѕид на дното, од разголен камен: две 

огромни слики на мексиканска космогонија, врз целата должина, 

облепени со хартија amate, едната ноќна, другата денска која  му 

претходи на диксмонскиот период. Множество од вилини коњчиња, 

стели  и акварели, слики и скулптури, создаваат нов геолошки слој 

на имагинарното. 

 

 


