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УМЕТНИК ПОСЕБНОГ КОВА  Драган раДеновић

Специјалиста за  
ципеле познатих

Обећава да ће поправити бронзане стопе чувеног глумца у кафани код Атељеа 212.  
Чим стигне... јер је овај вајар један од најзапосленијих уметника у свету кога су у Италији 

назвали творцем „распећа 21. века”. Уз све то докторирао је – филозофију

Алигрудићевопророчанство
Од Ра де но ви ћа ће те чу ти ви ше анег до та о слав ни ма не го од би ло ко га 
дру гог. Он ша ла ма из жи во та по кри ва сва под руч ја и мно га раз до бља. 
Та ко се жи во се ћа пре те ра не ге сти ку ла ци је чу ве ног Ен ди ја Вор хо ла, 
го ста истих ди ско те ка у Њу јор ку ко је је по ха ђао и наш ва јар. А још 
жи вље бур них дру же ња са ве ли ка ни ма до ма ће глу мач ке сце не. 
– Јед ном смо, та ко, ‚за гла ви ли’ Сло бо дан Али гру дић, ја, и не ко 
тре ћи. И он, по сле мно го ка фа на, на ва лио да свра ти мо у ње гов 
стан на Дор ћо лу – при ча Ра де но вић. Кад та мо, по ред же не, ко ја 
је из љу ти не ла ко скли зну ла у го сто прим ство, и ма ло де те. Не 
пре ста је да кењ ка и кме чи. 
– Али гру дић је тад ре као: „Овај ма ли, ко ли ко се де ре и с…, мо ра 
да ће да бу де по ли ти чар – сме је се ва јар успе шном про ро чан ству 
јед ног оца.

П
репознатљиви дух
српске престонице
чини„контроверзна”
архитектура, госто
љубивостмегалопо

лисагдесестранацлакоодо
маћи, специфичан хумор, те
харизманекихвеликихљуди,
правихБеограђана,чакиако
тородомнису.Таквисубили
СлободанАлигрудићиЗоран
Радмиловић,чијебронзанесто
пеиданаснеизлазеиз„Српске
кафане”,њимаомиљене,ијош
једногодсимболаглавноггра
да.Сањимасесликајутуристи,
спонтанонасмејанипричамао

двојициглумачкихикафанских
бардова.
Постављенисуподностола

сакариранимстолњакомкулт
не кафане крајемосамдесе
тихпрошлогвека,узмедијску
помпуиискреноодушевљење
посетилаца.Аондасу,дваде
сетгодинакасније,засметале
новомзакупцу.
–Замислите,онсеспремао

даскулптуредауотпад,алсам
јатодочуоинавремеспречио–
кажењиховаутор,вајарДраган
Раденовић.Вратиоихјенасвоје
местотеккадсепромениога
зда,ипридружиоимколегуЦи

цуПеровићакојисуседнисто
одоздогураногама.
– Сад је неко откинуо део

скулптуре,пачекампрвислобо
дантренутакдаганадоместим
–обећававајар.
Али,тајслободантренутак

кознакадћедоћи.Јер,Раде
новићјеједаноднајангажова
нијихуметникауземљиусва
комсмислуречи.Несамода
истовременовајапонеколико
гигантскихскулптура,већисто
толико„минијатура”одметар
двависине,постављаспоме
никедиљемрегиона, својим
деловањем„разбијајућиокове

неслободногдуха”.Заробљеног
страхомисвеприсутнимтеро
ромполитике,штоје,сматра,
главнизадатакуметника.Тај
ангажманидеинауштрбдру
гихњеговихпасија/професија,
каоштојефилозофија(Радено
вићједокторовенауке).Остале
јеоставиозасобом,каоштоје
безбедносна,правничкаиполи
тичка,безобзиранатоколико
сууспешне(илине)биле.
Таковећтоистовечеодлази

заВатикангдећетоком2014.
битиорганизованањеговаиз
ложба.Првауисторијипапске
државенекогживогаутора,аод

махнаконЛеонардовихизумаи
цртежа.СарадњасаврхомРимо
католичкецрквенијеодјуче,већ
датираиздеведесетихпрошлог
века,јошодпапеВојтиле.Који
је,пукимслучајем,видеоњего
вускулптуруразапетогХристау
поставцимузејаХарварда.
–Рекаомиједајетонајори

гиналнијераспећенакононог
оригиналног,ипредложиода
излажемуВатикану–смејесе
вајар.Посебнополасканкон
статацијомсветогоцада„Је
ванђељекојенеживиусвом
времену,губинаснази”,адаје
његововиђењекрста–распеће
21.века.
Одтогајепрошлодоста,ве

кови су се сменили,Војтила
јеумро,алиидејуоизложби
здушнојеприхватиоРацингер.
Планјепреживеоињеговусме
ну,изборновогпапеФрање,
такођемунаклоњеног,пасу
припремеуфазизавршнице.
Одтадајевајарнаправиојош
многоскулптура,алиинспира
цијаидаљекуља.
Акосвебудеишлокакотре

ба,најесенћесеудворупапа
наћискулптуреинспирисане
страдањемСрбије(Синегдоха,
женаокренутанаглавачкекао
истилскафигуракојомјена
звана),НиколомТеслом(као
старцем), Мајком Божијом,
Ћелекулом(крстодлобања),
КонстантиномВеликим(крст
одглаваослободитељасвихре
лигија,мањарепликаскулптуре
недавнопостављенеуНишу)...
Поћићеиједнагротескна,ЕУ
представљенакаокоза,натрће
на,алииСвевидећеокозакоје
јеРаденовићдобиоТејлорову
награду.Тешко језамислити
свететонебронзенапутука
Ватикану.
Откудинтересовањезакрст

једномпрокламованомкомуни
сти?Крстјеисимболживота,
сунца,алфаиомега–почетак
икрајсвега,знамењеличног
страдања–објашњава вајар

опчињеносткрстоликимфор
мама.Међутим, крст као да
радисамзасебе,пајебудућа
изложбауВатиканумалаплат
формаекуменизма(ишире).Са
представницимакатоличанства
иправослављакаопокровите
љима,имуслиманомкаоорга
низатором.
Каоштораспећаимајуфило

зофскупотку,такоисведруге
Раденовићевескулптуре.Грубе
уизради,јеростајеотисакпр
стијувајараодрвањасаглином,
асофистициранеупоенти.Увек
снекомдубљомпричом,често
митолошком,пуномсимбола
иархетипскогзначења.Живе,
брзе,провокативне,духовите...
Монументалнеикадсумајушне.
Упечатљиветоликодаизмаме
јединуиглавнунаградунасвет
скојизложбиуГранПалеу2010.
годинемеђу4.500учесника.
Али,свејетовремепрошло,

аРаденовићјеокренутбудућ
ности.Заштобигаиначезвали
скулпторскомпарадигмомбуду
ћихвекова?
Онвеликеплановеизлаже

укратко,авишепажњепосве
ћујенаизгледситницама.Же
љидасеодужиПавлуВуисићу
засвештоједаоовомнароду,
укопавањембронзанихотиса
кањеговихгуменихчизамапо
стазидоместагдејенекадбио
укотвљенбродславногглумца
(наАдиЦиганлији).
Ове специфичнеодеРаде

новићапосебнозабављајујер
живесвојживот,одњегане
зависан.Такоседешавадаму
пријатељиу„Српскојкафани”
откривајубеоградско„чудо”,
гомилуобућеславних.Оних
првопустидаисхвалеидеју,па
чакидапонештопокуде,аон
дасаосмехом„призна”своје
замешатељствоуовојуметнич
котуристичкојатракцији.Сваки
путизновасерадујућињиховим
реакцијама.
Једнаидејаипакчекамного

дуженосведруге.Идејадана
свомимањуублизиниБеограда
подигне„филозофскуковачни
цу”.Јер,онјевајарифилозоф,
одковачкихпредака.Тубисе,
каоусвојеврснојколонијиску
пљалинајвећиумовиизједине
области(поредуметности)која
јошимасмисла(јеррелигијаи
наукастрадајуподсвојимдог
мама).Размењивалибимисли,
укључујућиурасправумањеви
ђенесаговорнике.Човеклако
можедазамислињихутогама
какозадируусмисаоживота
доксешетајупитомимсрпским
пашњацима.
Закључаковогтекстајене

професионалноличан,базиран
наутиску.Јошћемомимного
штавидетиодРаденовића!

ДраганаНиколетић

Бионезбринутодете
Мно ги од Ра де но ви ће вих успе ха по ти чу из мла
да лач ког бун та и от по ра пре ма оцу, вој ном ли цу, 
пре те ра но скло ном кон тро ли. Због то га је по
бе гао од ку ће из Ши бе ни ка у Бе о град и жи вео у 
До му за не збри ну ту де цу. Због то га се и при ја вио 
у вој ску, по тај но са ња ју ћи о умет но сти, али отац 
ни је хтео да ствар ола ко пу сти из ша ка, па га је 
за по слио у Др жав ној без бед но сти. Бу ду ћи ва јар 
је тад по ми слио – збо гом, умет нич ки жи во те, 
али је, по ред Вој не ака де ми је упи сао и Фа кул тет 
за при ме ње ну умет ност. Кад је ви део да то иде, 
за вр шио је и Прав ни и Фа кул тет за без бед ност. 
Док тор ске и дру ге ти ту ле не ће мо на бра ја ти, јер 
су че сто сло же не, бу ду ћи ин тер на ци о нал не, као 
и оне по ча сне.
Осим јед не, про фе со ра на Хар вар ду, ко ја су му 
отво ри ла мно га вра та пре зен та ци је и про да је 

скулп ту ра. Са да сва ки свет ски му зеј и ко лек ци
о нар ко ји др жи до се бе има бар је дан ње гов рад. 
На спи ску вла сни ка су На ци о нал ни му зеј САД, Фи
ло зоф ски фа кул тет Хар вард, Винд зор, Кејп код 
(ста ни ште Ке не ди је вих), од при ват них – Ро лан 
Ди ма, а уско ро ће то би ти и Сар ко зи. Ра де но вић 
сво ја де ла ра до по кла ња, па сад у Ва ти кан но си 
пор трет Фра ње на крст ра за пе тог.
Да је не ко дру ги на ње го вом ме сту, ла ко би се 
уљуљ као у сла ву и „крц као” но вац од на гра да, али 
Ра де но ви ћу не ки ђа во не да ми ра, па стал но иде 
да ље. Та ко је упра во усво је но ње го во ре ше ње за 
бе лег Сти ву Џоб су, твор цу „Епла”, од 4.500 кан ди
да та, и от ку пље на аутор ска пра ва за идеј ни на црт. 
У том успе ху ње га нај ви ше ве се ли то што из бор 
ње го вог ра да по ка зу је да ће скулп ту ра пре жи ве ти 
вир ту ел ну умет ност.
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Стопе Зорана Радмиловића и Слободана  
Алигрудића су и данас у њиховој омиљеној 
кафани у којој су проводили време пре или 

после представе у Атељеу 212
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