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П
ре по чет ка сни ма ња ми слио сам 
да је реч о уо би ча је ном фак то
граф ском фил му о умет ни ку, 
али од мах по што је еки па РТСа, 
на че лу са ре ди те љем Ве ском Бу

три ћем, ура ди ла сце но гра фи ју и осве тље
ње за сни ма ње скулп ту ра у мом ате љеу, а 
сни ма тељ Вас ко Ва со вић по чео да хва та ка
ме ром пр ве ка дро ве, за кљу чио сам да они 
пра ве не ку сво ју те ле ви зиј ску или филм ску 
умет ност, што је цео ток ра да на те ре ну и у 
ате љеу са мо по твр дио, ка же Дра ган Ра де

но вић, ва јар, чо век бо га те и нео бич не би о
гра фи је, о ко ме РТС сни ма еми си ју. У свом 
ус хи ће њу овом са рад њом и про фе си о нал
ним од но сом РТСове еки пе, он још ис ти че 
Сла ви цу Сте фа но вић и фо то гра фа Не на да 
Па вло ви ћа, чи ји је до при нос, ка же, не про
це њив у ства ра њу „ми сти ке оства ре ња про
јек та и игре умет но сти фо то гра фи је”.

Дра ган Ра де но вић је ро ђен 12. апри ла 
1951. го ди не у Са ра је ву, а по ре клом је са 
Ко со ва и Ме то хи је, из око ли не Пе ћи. Ди
пло ми ра ни је прав ник, ра дио је у Слу жби 
др жав не без бед но сти, за вр шио је Фа кул
тет при ме ње не умет но сти, од сек ва јар
ство. Ба ви се и је зи ком ви зу ел них ко му

ни ка ци ја у ком до ме ну се, ка же, пре пли ћу 
ви со ка умет ност и ствар на на у ка ко је је 
те шко раз лу чи ти. У исто вре ме ма ги стар 
умет но сти, док тор фи ло зо фи је и ва јар, 
про вео је де це ни ју у Ру си ји, та ко ђе и у 
САД. Члан је Ака де ми је Ру ске Фе де ра ци је 
за без бед ност, од бра ну и прав ни по ре дак, 
и пред сед ни штва Ме ђу на род не ака де ми
је за на ци о нал ну без бед ност, пре да вао је 
на ви ше аме рич ких уни вер зи те та и умет
нич ких шко ла, а ње го ви ра до ви на ла зе се 
у мно гим по зна тим збир ка ма.

Ипак, из гле да да у Ва шем жи во ту нај
ви ше ме ста за у зи ма умет ност, од но сно 
ва јар ство. Ка ко би сте се бе од ре ди ли 
као умет ни ка?
Умет но шћу је ис пу њен цео мој жи вот, 

а ва јар ство је са мо не по сред ни об лик тог 
фе но ме на, ко јим се из ра жа вам као јед ним 
де лом укуп них ко смич ких ре ла ци ја умет
но сти. Ми слим да је Јо ван Де спо то вић, те о
ре ти чар умет но сти, нај пре ци зни је од ре дио 
ме не као умет ни ка ка да је ре као да по сто
јим и ства рам „ин кап су ли ран у соп стве ни 
свет и фи зич ки да ле ко од бле ште ћег или 
при гу ше ног све тла га ле ри ја и из ла гач ких 
сте рил них про сто ра ве ле гра да”, да кре и

рам свој фи гу рал ни уни вер зум па ра лел но 
са „глав ним” то ко ви ма ли ков ног из ра жа
ва ња и да ме не до ти че по дра жа ва ње до ми
нант ног сти ла ак ту ел ног вре ме на. 

Има те ли увид у умет нич ку сце ну у Ср
би ји? Ка ко Вам она из гле да? Где ви ди
те сво је ме сто?
Те шко је го во ри ти о умет нич кој сце ни 

у Ср би ји ка да На род ни му зеј и Му зеј су
вре ме не умет но сти ви ше од де це ни ју не 
ра де. Упра во ов де и у ре ал но сти пот пу

не де ка ден ци је ака дем скофа кул тет ског 
обра зо ва ња, на сце ни је ака дем ски им бе
ци ли зам. По гле дај те ка ко је су но вра ћен 
у бла то ква зи но вих фор ми „Ок то бар ски 
са лон” кон ци пи ран по узо ру на ан гло сак
сон ско пред ста вља ње ствар но сти. Сре ћом 
ли ков на умет ност се у по след њих не ко ли
ко го ди на отр гла од смрт ног за хва та пост
мо дер ни зма Њу јор ка и Аме ри ке у при лог 
Па ри за као но вогста рог цен тра ви зу ел
не кул ту ре и ли ков не умет но сти. Бор ба се 
пр во мо ра до би ти са ов да шњом по ли ти
ком, ко ја је за ва ди ла и на ру ши ла си сте
ме уну тар умет но сти. За тим би тре ба ло у 
пот пу но сти осло бо ди ти од по ли ти ке др

жав не ви со ке шко ле, а по том и при ват не. 
Умет ност и умет нич ке шко ле и фа кул те ти 
мо ра ју по но во при па сти на да ре ни ма и ис
так ну тим ства ра о ци ма и пе да го зи ма.

У пе ри о ди ма ви ше го ди шњих бо ра ва ка 
у Ру си ји и САД, има ли сте при ли ке да 
упо зна те обе зе мље? 
У САД и Ру ској Фе де ра ци ји про шао сам 

дра ма ти чан пут кроз за пад ни де кон струк
ти ви зам и ру ски во лун та ри стич ки струк
ту ра ли зам. По врат ком у Ср би ју још јед ном 

сам утвр дио да је вла да ју ћи ан гло сак сон
ски по глед на свет до вео чи та ву пла не ту 
на руб про па сти. Ме ђу тим, за јед нич ка осо
би на ова два, на из глед да ле ка си сте ма, ко
ји, исти на, има ју не про пор ци о на лан ути
цај, ви дљи ва је у ак ту ел ном ака дем ском 
им бе ци ли зму, чи ме вла да ју ће струк ту ре 
чвр сто др же про лаз ка про гре су и бу дућ
но сти за тво ре ним. Про те сти сту де на та Бе
о град ског уни вер зи те та, не дав но, про тив 
Бо лоњ ског си сте ма обра зо ва ња, пред ста
вља ју про ле ће му дро сти мла дих. Бо јим 
се да ан гло сак сон ски мо зак не ће уме ти 
да де ши фру је овај по сту пак и да са по зи
ци је до ми нант ног ути ца ја на ов да шњи де

гра ди ра ни по ли тич ки еста бли шмент мо же 
иза зва ти не при ме ре не ре ак ци је. 

Са да де фи ни тив но жи ви те у Ср би ји?
Жи вим у Ср би ји, али че сто пу ту јем у 

Ру си ју, Ау стри ју, Фран цу ску, Не мач ку... 
и на ис ток и на за пад. Пре све га Ср би ја 
је мо ја је ди на до мо ви на и сви тра го ви са 
про шло шћу и мо ји ко ре ни су ту око ме не, 
раз ме ште ни у круг по гра ни ца ма срп ских 
зе ма ља, од Ме то хи је до крај њег се ве ра и 
на зад. У Бе о гра ду и окол ним бре жуљ ци

ма Шу ма ди је, по ред Ду на ва и Са ве, у про
сто ри ма мо ја два ате љеа, ба вим се по слом, 
ко ји ми пред ста вља ра дост, у ко ји сам за
љу бљен. Мо де лу ју ћи у гли ни тра ди ци о
нал ним ва јар ским на чи ном, а по том од ли
ва ју ћи та де ла у брон зи, ства рам та ко зва ну 
ан га жо ва ну скулп ту ру и успе вам да у де
ли ма ли ков не умет но сти ви дим сво ја фи
ло зоф ска раз ми шља ња. По оп штим ан гло
сак сон ским ме ри ли ма, ко ја до ми ни ра ју и 
са вре ме ном европ ском ствар но шћу, Ср
би ја пред ста вља „при ми тив но” дру штво у 
су ро вим ма те ри јал ним усло ви ма. Они не 
ви де да се ов де жи ви не у по ре ди во ху ма
ни је, јер по ред ис цр пљу ју ће бор бе за го ли 

оп ста нак љу ди на ла зе вре ме на и сна ге да 
се за пи та ју „ко смо, шта смо, ко нас је ство
рио”. То је раз лог за што се не бих вра тио 
да жи вим на за па ду, ни ти на ис то ку.

Ви ди те ли ов де пер спек ти ву за се бе, 
сво ју де цу?
Ви дим пер спек ти ву мог кра ја у Ср би ји 

и то сма трам ве ли ком пред но шћу, чак сре
ћом. Кон так ти ко је сам оства рио пу ту ју ћи 
и жи ве ћи у ино стран ству, да ју ми мо гућ
ност про да је скулп ту ра стра ним ко лек ци
о на ри ма и ин сти ту ци ја ма. Са та квом по
вре ме ном фи нан сиј ском пот по ром мо ја 
су пру га и ја мо же мо при стој но да жи ви
мо у Ср би ји. Мо жда зву чи па ра док сал но, 
али ниг де у све ту не ма бо љег, удоб ни јег и 
леп шег жи во та не го ов де. Ста ри ја кћер ка 
је сли кар и ма ги стар умет но сти, са озбиљ
ним фи ло зоф ским обра зо ва њем, ко је по
се ду је и мла ђа, ко ја је глу ми ца, те о ре ти
чар фил ма и док тор на у ка из те обла сти. 
Мо ја де ца не ма ју пер спек ти ву у Ср би ји и 
бри не ме бу дућ ност те не срећ не ге не ра ци
је. Су тра, у ко јем би тре ба ло да жи ве на ши 
уну ци, пот пу но је не из ве сно. На ши пре ци 
су би ли од го вор ни ји од нас.

Ва ша би о гра фи ја је ве о ма за ни мљи ва, 
по го то ву због спо ја, на из глед про тив
реч них пој мо ва као што су умет ност и 
др жав на без бед ност, на при мер? 
На са мом по чет ку ра да у Слу жби за за

шти ту устав ног по рет ка, Са ве зног Се
кре та ри ја та за уну тра шње по сло ве, још 
као сту дент, био сам ан га жо ван на Од се
ку за ло ги сти ку и си сте ме Цен тра за мул
ти ди сци пли нар не сту ди је Бе о град ског 
уни ве р зи те та. Ми смо у гра ни ца ма сво
је струч но сти уче ство ва ли у за ни мљи
вим мул ти ди сци пли нар ним про јек ти ма. 
У окви ру овог ти ма, сте као сам пр ва су
штин ска ин те ре со ва ња за ме то до ло шке 
про бле ме из обла сти фи ло зо фи је, а што је 
по сле два де се так го ди на ре зул ти ра ло од
бра ном док тор ске ди сер та ци је. Пра ва сам 
ди пло ми рао, јер је то био нео п хо дан услов 
за по сао ко ји сам оба вљао. Сту ди је скулп
ту ре на Фа кул те ту при ме ње них умет но сти 
упи сао сам и ди пло ми рао са пред у сло вом, 
ко ји прет по ста вља та ле нат као услов.

Да кле, све сте то спо ји ли за хва љу ју ћи 
ра до зна ло сти и раз ли чи тим ин те ре со
ва њи ма? 
Све сам то спо јио као ин те грал ви ше

стра ног и ви ше слој ног ин те ре со ва ња. 
При род но, нео п ход на зна ти же ља је би ла 
спи ри тус мо венс све му. Ипак, ка да је реч 
о мом по све ће ном и, до зво ли те да ка жем, 
ра ду са зна чај ним ре зул та ти ма у Сек то ру 
за су прот ста вља ње стра ним оба ве штај ним 
слу жба ма, то је пре све га био плод па три
от ског опре де ље ња и на пор ног, струч ног 
тим ског ра да. За раз ли ку од да нас, у то 
„ар ха ич но” вре ме, при пад ник од брам бе
ног си сте ма др жа ве ни је мо гао би ти ре ке
таш или во ђа ор га ни зо ва них кри ми нал
них гру па, а још да бу де и ру ко во ди лац 
Слу жбе, то ни је би ло мо гу ће. 
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