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Б
иојепрофесорнаХар
вардуинаакадемији
која носи име чуве
ногсликараРјепинау
СанктПетербургу.Док

торираојефилозофијунаМо
сковскомдржавномуниверзите
ту.ЧланјеФранцускеакадемије
уметности.Извајаојескулптуре
ГрејсКели,СтиваЏобса,Џорџа
БушаСтаријег,ИванеТрампи
многихдругих.Добитникјенај
већихсветскихпризнања,али
ДраганРаденовићјевајаркоји
јеидаљемноговишепознату
светунегокоднас.
Дипломирао јеправа,ака

снијеивајарствонаФакултету
примењенихуметности.Његов
живот јеииначенеобичан–
дугојерадиоуфедералнојпо
лицијибившеЈугославијеили
савезномСУПу,какосетоне

кадзвало,уСлужбизазаштиту
уставногпоретка.Десетакго
динајебиопрофесорнаАка
демијипримењенихуметности
уБеоградуаонда је удругој
половиниосамдесетихгодина
прошлогвекаодлучиодасеисе
лиуАмерику.
ДанасживиуГроцкој,набрду

поредДунаваодаклевидиКар
патеиШумадијуи,сећајућисе
тогвремена,кажедајепредосе
ћаодајесаЈугославијомготово.
Осећаосенадолазећираспад
земљепајепустоловногдуха
одлучиодапређеокеан.Прво
сесместиоуЊујоркукодсвог
кума Радомира Ковачевића,
прослављеногџудистеиосва
јачабронзанемедаљенаолим
пијадиуМоскви.
Биојетадатридесетшестого

дишњаки,собзиромнапорекло

иместагдејеживео,припре
мљеннањујоршкумултикулту
ралност.Његовисупорекломиз
Пећи,родиосеуСарајеву,основ
нушколузавршиоуШибенику,а
средњумашинскууБеограду.
–ОтацмејенамерноизШи

беникапослаоуБеограддане
бихпостаоморнар.Авојскусам
служиоуЧапљиниитоудивер
зантскојјединициувремекада
сууХрватскуупалеусташеиз
иностранства1972.године.Вр
лозанимљивоиопасновреме
замене,алисампреживео.Ме
ђутим,отацмејепоновопред
ухитриоидабимеодвојиоод
уметничкогживотазапослио
мејеуДржавнојбезбедности.
Алиустварностииспалоједру
гачије–какосамјахтео.Томије
отвориловратадаупишемправа
апотомиАкадемијупримење

нихуметности.Ликовностјена
концупотпунопретегла,предао
самсеглини,вајању,моделима,
ономештоубитијесам–каже
Раденовић.
ПочетакуЊујоркујебиоте

жак.Сакумомјерадиоуобез
беђењууелитномиутовреме
најексклузивнијемресторану
„Палацо”.Једномприликомна
шаосетуишерифизЊујорка
идобиобатинеличноодумет
никакојигајенокаутираојед
нимударцемпослечаркекојује
изазваоАмериканац.Наравно,
ДраганРаденовићнијеимаопој
макогајепослаонаподдаби
одбраниоједнудаму.Испоста
вилоседајетобилашерифова
женасакојомсеразводио,али
тојевећдругаприча.Шерифсе
понеокао„џек”илилаф,пре
цизније,опростиојеРаденови

Како гавран јавља
Напустио је Београд крајем осамдесетих, остварио изузетно богату каријеру  

у иностранству, и то највише у Америци и Русији, упознао највиђеније људе света  
а онда се настанио на брду код Гроцке да освоји и Србију 

ФотоРадеКрстинић

На гра де 
Пр ву на гра ду Ра де но вић је до био за спо ме ник у Ки кин ди, а он да се 
ни жу ме ђу на род на при зна ња. До би ја на гра ду за скулп ту ру Ни ко
ла ја Дру гог, па на гра ду „Рје пин”, на гра ду за по лу фи гу ру Вин сто на 
Чер чи ла, на гра ду за ми нискулп ту ру ко ја се до де љу је за жи вот но 
де ло глум ци ма у Хо ли ву ду, на гра ду за ми нискулп ту ру „Те сла” ко ја 
се у САД до де љу је за ино ва ци је. Ки не ска ака де ми ја на у ка на ру
чи ла је скулп ту ру „Вал тер” у ли ку Ба те Жи во ји но ви ћа, ко ја ће се 
до де љи ва ти сва ке го ди не нај бо љим глум ци ма у тој зе мљи, на гра ду 
за ми никрст Ису со во рас пе ће, чи ји је је дан при ме рак на ме њен 
Но ва ку Ђо ко ви ћу. 
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ћуиКовачевићуовајиспадито
сутраданусвомофисунајутар
њембрифингу.Нашуметникмо
лиојебогадагадепортују,дага
неказнеоштрије.Алисвесето
накрајулепшезавршило,скоро
јеиспалобољенегодасеиније
десило.Каонекопријатељство
измеђууметника,принудноте
лохранитеља,напочеткусвог
америчкогснанањујоршком
асфалтуишефанајефикасније
полицијесвета.
Раденовићјепрекоте„везе”

дошаоидонекихвиђенијихљу
диуЊујорку,добиојеинеке
ангажмане,пасепосленеког
временаснашаоизапапире.
Почеоједасебависвојомпра
вомпрофесијом,даприређује
изложбе.
–Наједнојмојојизложбипо

јавиосеиВладаПетрић,први

нашдокторфилмасасупругом
глумицомДаромЧаленић.Сни
миојемојескулптуре,аснимак
једошаодољудиизчувеног
Карпентерцентразавизуел
некомуникације.Захваљујући
томснимкупозвалисумена
Харварддабудемпрофесори
тојезаистабионевиђенодо
барпочетакзамене.УЊујорку
самупознаоЕндијаВорхола,
америчкуиконунапољууметно
стидругеполовинедвадесетог
века.Јасамбиоконзервативни
Балканац,алисамприхватиои
јањегаионмене.Мојпокојни
кум јерадиокаоњеговтело
хранитељичестосмопрово
диливремезаједно.Ендимеје
научиодајеуметностпословна
ствар,анеромантика–кажеРа
деновић.
ДокјепредаваонаХарварду

Би ци кли ста, фуд ба лер, па до бра нац
Оже њен је Дра ги цом, отац је две ћер ке и де да дво је уну ча ди. 
Кћи На та ша је сли кар ка, жи ви у Бе чу, а Је ле на је док то ри ра ла на 
Фа кул те ту драм ских умет но сти. Сни ми ла је до ку мен тар ни филм 
„Ку да да ље” а са да пра ви до ку мен та рац на те му по сле рат них спо
ме ни ка. 
– Мо ји су по ре клом из Пе ћи, нај леп шег ме ста на све ту, ка же Ра
де но вић ко ји је био и спре тан у спорт ским ди сци пли на ма док се 
њи ма ба вио још као млад. Био је пи о нир ски пр вак Хр ват ске у би ци
кли зму, а имао је и са свим со лид ну фуд бал ску ка ри је ру и за па же не 
ре зул та те у клу бо ви ма ИМТ и Пар ти зан где је био и на до мак пр вог 
ти ма. Ба вио се и па до бран ством, вој ним и ци вил ним, а из бро јао 
је и 700 ско ко ва у ка ри је ри
У сло бод ном вре ме ну чи та ис кљу чи во фи ло зоф ску ли те ра ту ру. 
Тре нут но ужи ва у књи зи „Фи гу ре у по кре ту: са вре ме на за пад на 
есте ти ка” и де лу ру ског фи ло зо фа Алек сан дра Пен зи на „Ис ку ство 
и осе ћај у кул ту ри”.

Инспирацију налази свуда

Ове скулптуре су завршиле и у Трговачкој улици у Жаркову
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постаојеблизаксатаданајути
цајнијимживимфилозофому
свету.Заслабијеупућенеуфи
лозофијубиојетоВилардван
ОрманКвајн.Урадиојењегов
портреткојиседанасналази
наХарварду,аиститакавпор
третизложенјеиуВашингтону
уНационалнојгалеријиуоквиру
ЦентракултурнебаштинеСАД.
УНационалнојгалеријијеиње
говпортретпринцезеодМона
каГрејсКеликојијерадиоуРи
му.Раденовићјејединистранац
којиимаскулптуреуовакозна
чајнојамеричкојинституцији,а
потписанјекаоамеричкивајар
родомизСрбије.Вишеодтога
нијемогаоиакојежелеосена
зовесрпскимвајарем.

ПослеАмерикенашаојенове
изазовеуРусији.Отишаојекод
братаодстрицакојијеживеоу
СанктПетербургуипредавао
триипогодинеудржавнојака
демијиуметности.
–Поносансамштосамсту

дентимакојисукодсвојихпро
фесорабилиузапећкуомогу
ћиодаискажусвојталенат,па
сумногипосталиврлоцењени
усвојимсрединама,садасузна
чајниуметници,анекисуичла
новитеистеакадемије.Можда
јенескромно,алимојдолазак
тамобиојезначајанзањихпре
свегаутомсмислуоткривања
праванаслободунадругачије
мишљење–кажеРаденовић.
Како јепрофесордоживео

тајнаглипрелазакизАмерике
уРусију?
–Застрашујуће.Каосаједне

планетенадругу.УАмериције
удобностнанеупоредивови
шемнову,алифасцинираламе
јераскошрускогдуха.Ипак,
онимноголичеједнинадруге
потомештосуприпремљенина
апсолутнуманипулацију–одго
варанашсаговорник.
РусијућепамтитиипоСти

вуЏобсу.Управоутодобабио
је расписан велики конкурс
заскулптуруучаствласника
„Епла”.Међучак10.200присти
глихрадова,компанија„Епл”
одабралаједелобеоградског
вајара.Раденовићјенаобели
скуизрадиоићириличнослово

„Ш”наднукаопостољеислово
„Ј”изМирослављевогјеванђе
љаштосучелници„Епла”доче
калисаодушевљењем.
Међутим,америчкииенгле

скивајарисусепобунили,као
идеотамошњег јавногмње
ња,због тихелеменатакоје
нисублискианглосаксонској
култури.Накрајусетаидеја
имоделипореднаграденису
реализовали,ализатојеРаде
новићуметниккојиможедасе
похвалискулптурамаНиколе
Тесле,ВинстонаЧерчила,Џо
нијаКелија,КиркаДагласа,Ал
бертаМоравије,цараНиколаја
Другогимногихдругих.УКејп
коду,стаништуКенедијевих,
налази се скулптураЏонија

Келија,човекакојинаолим
пијади1936.нијехтеоХитлеру
дапружируку.Келије,иначе,
својпоследњимаратонтрчао
у90.години.ПолуфигураВин
стонаЧерчилакрасипростор
Виндзора...
НеостаједужанниСрбији.

УлазуКикиндуиданаскраси
спомениквисине17метара,
уАпатинујењеговаскулптура
симболграда.Скулптура„Крст
НиколеТесле”висинепетме
тарајепостављенакодхрама
ХристовогваскрсењауПодго
рици.То јепоклонверујућем
народуЦрнеГореоднадбиску
пабеоградскогСтаниславаХо
чевара.
ИзрадиојеиспоменикНико

лиТесливисинетриметра,који
ћебитипостављеннабеоград
скомаеродрому.
–Замене јекаоуметника

2010.годинабилавеомазна
чајна.Тадасамдобиотонај
значајнијепризнање,награду
заскулптуру,наизложбиуГран
палеууПаризу.ТојезаФран
цузеврлобитнаманифестаци
јајерсуонижелелидаврате
ликовнукултурупоновоусвој
главниградкоји једоДругог
светскогратабиоуметничка
престоницасвета.Никадапре
тоганисамтамоизлагао,ана
томејетаданаговорилапари
скановинаркаЈованкаЂорђе
вић.Биосамсрећанштосам
примљендаучествујеммеђу

петхиљадаизлагачаизчитавог
света.Обамојарадасуприхва
ћенаадело„Окосвевидеће”
јенаграђенопрвомнаградом
заскулптуру.Успехјеутолико
већиштосуупарискојвеликој
двораниизлагалинајвећиваја
рисветаимислимдајетомој
највећиуспехдосада–каже
вајар.
Међумногобројнимскулпту

рамакојејерадио,поменимо
ионупосвећенуНиколиТесли
којије„удобнозаваљенупро
стор”.Моделскулптуреседо
дељујесвакедругегодинекао
наградазаживотноделоспор
тистима,адосадасујепримили
СашаЂорђевићиНовакЂоко
вић.Увећанимоделодтриме

трапостављенјеуАпатину,ау
томградујеиНика,скулптура
победе,наДунаву,високаосам
метара.ЈошједанмоделеНике,
аливисокчак50метара,треба
даукрасиушћеНевеуФински
залив30километараодСанкт
Петербурга,каосимболдобро
дошлице.
ТребалоједаНикабудепрво

постављенауРусији,алисуАпа
тинцибилибржииреклису–пр
воми,аРусинекчекају.
ДраганРаденовићможесада

каоуметниккојисенастанио
надомакБеограда,уГроцкој,
дабудезадовољан.Нијевише
познатсамоусвету.

Дра го љуб Сте ва но вић
ФотографијеЗорицаАтић

Анан да – за штит ни 
знак 
Анан да је га вран, мит ско 
би ће ко је пам ти на ста нак 
све та. Ле ген да ка же ка да је 
пла не та би ла во да, Бог је ви
део се бе у огле да лу и по том 
ли ку на пра вио чо ве ка, а да 
је за и ста та ко би ло ја вио је 
Анан да, ко ји је ти ме по стао 
и за чет ник оба ве штај них слу
жби на Зе мљи, ка ко ка же у 
ша ли Ра де но вић. 

У Ра де но ви ће вим де ли ма га
вран је при су тан у око две ста 
скулп ту ра а у Но вом Са ду би
ла је ор га ни зо ва на и из ло жба 
„Га вран Анан да у са вре ме ном 
све ту”. Га вран је жив у број
ним кул ту ра ма од нор диј ске 
па до аме рич ке, у де ли ма Ед
га ра Ала на Поа и пред ста вља 
мост из ме ђу кул ту ре жи вих и 
мр твих. 
– То мит ско би ће ко је пам ти 
на ста нак све та је мој за штит
ни знак, ис ти че наш са го вор
ник , ко ји се, ка ко ка жу кри ти
ча ри, као про ве ре ни еру ди та 
осла ња на аку му ли ра на зна
ња и тра ди ци ју. 

Неки тек завршени, други почети радови: у атељеу




