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Радови обједињени овом изложбом настали су у релативно кратком
периоду од три године. Медијски различите, ослоњене углавном на 
фотографију, али и традиционални медиј сликарства, повезује их једна 
тематска нит – сви су они заправо приче о посматрању или прихватању
онога што се, у најширем смислу, може сматрати уметничким делом. 
Ускоро ће се навршити једно столеће од часа када је Марсел Дишан
убедљиво показао да дело визуелних уметности може бити конципирано
и као есеј. Постоје дела која носи епски замах, она су слична романима, 
нека у себи носе заплете сличне драмским, а нека су сведена на лирски 
запис, она могу бити корелати поетском делу. А нека су, зашто не рећи,
у суштини расправе, есеји. Управо оваква дела чине матицу онога што
се у светској уметности догађа у претходних пола столећа.
Поједине од ових радова доживљавам као „стилске вежбе“ у оном старом, 
кеноовском смислу. Међу њима су доминантне студије о нашем окружењу, 
друштву у којем су живеле не толико удаљене генерације наших предака, 
о свету у којем живимо ми и наши суседи, други су радови, опет, сасвим 
лична прича о одрастању у уметности, почаст ономе што су стварали 
људи неких давних времена. Понекад је „главни јунак“ дело примењене 
уметности, луксузна шоља чудом претекла из неконзумираног краљевског 
летњиковца, понекад бетонски лав, двосмислени древни знак радо виђен 
на оградама и капијама тек подигнутих кућа, а понекад обична вода 
заробљена између два стакла у минхенској Старој пинакотеци, месту где 
хиљаде људи свакодневно „посматра уметност“ мирно пролазећи поред 
овог „дела природе“.
Заједнички именитељ ових радова јесте усхићење, једна, бојим се
помало заборављена категорија доживљаја.

у Београду, априла 2011.              Милета Продановић

Уметник као посматрач уметности



Година лава − Лавина лавова, 2008.
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Краљевска шоља за белу кафу, или, о побуни и покорности, 2010.
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Дух (с)твари, 2006−2010.
колажи и фотографије





Altera Pars, 2011.

Круг. 
Милета Продановић затворио је један круг.
Порекло обичаја да се обележава „јубилеј“ – у почетку: педесет година 
нечега, а онда мултипликовано: век, век и по – налази се у јеврејских 
„седам пута седам година“ и оној години која следи после њих, али у 
антропоморфном свету (знамо ли уопште за другачији?) педесета година 
има дубљи, суштинскији значај. Тада, отприлике, мушкарац постаје 
старији од свог оца, и ако има среће да су обојица живи, преузима бригу
о њему. У супротном, бол и туга претварају се у сенку, неотклоњиву
а благу, у којој се одвија остатак његовог живота. Милета Продановић, 
у првој години после „јубиларне“ педесете свог живота, а четири године 
после очеве смрти, својим романом без слика „Ултрамарин“, који почиње 
са „Очев атеље налазио се на мансарди...“, затворио је тај круг детињства. 
Репродукције слика Пјера дела Франческе, морале су да буду пронађене
у том атељеу у заоставштини Продановићевог оца, сликара такође. 
Јер, ниједан круг не затвара се сам, независно од других.

Током три деценије бављења визуелним уметностима, Милета 
Продановић трудио се да обезбеди пре свега себи право и могућност 
да се бави сасвим различитим приступима и рукописима, да буде и 
„ангажован“ и „неангажован“. Његове изложбе изазивале су контроверзе 
које се нису тицале само критичког просуђивања његовог дела већ су 
биле повод за озбиљна и по последицама далекосежна преиспитивања 
актуелних односа, стања и процеса у свету ликовних уметника и
њиховог рада у одређеном политичком тренутку.1�



AP III, 2011.
полиптих, фотографија и акрилик на платну
polyptych, photograph and acrylic on canvas
100 x 1�0 cm



И као да му то није било довољно, Милета Продановић се својим 
књижевним, публицистичким и новинарским ангажманом експлицитно 
укључивао у друштвена превирања. И све је то ималу своју логику, и као 
друштвени ангажман и као креативни процес. 

У једној Продановићевој слици бесконачно се понавља текст (Сретена 
Угричића): „Деси се и схватиш, разбило се, остао си сам, никоме више не 
можеш да кажеш: Замисли, деси се и схватиш: разбило се: остао си сам...“, 
што је критичаре навело да утврде како се репетицијом инсистира на 
декодирању различитих значења текста. И били су у праву.

Дело је аутору узвратило акцију, променило га је, десило се нешто што
се иначе, дешава, ретко, а за шта је неопходно да дело буде аутентично,
а уметник искрен. Милета Продановић је схватио да је остао сам. 

„Дечак седи у очевом крилу, њихове главе, већа и мања, на истој су висини. 
Додирују се слепочницама. Човек гледа у кружно стаклено око фотографске 
камере, има густе црне обрве и прве боре поред капака, насмејан је: Дечак, 
косе светлије од очеве, није ни насмејан ни тужан, можемо рећи да је 
радознао...“

Дечака из „Ултрамарина“ туга ће стићи четири деценије касније.
И сазнање да је друштвени и политички ангажман, бар овде узалудан...
и да човек, кад одрасте, треба да се окрене суштинскијим стварима,
у животу, у друштвеним односима, у послу.16
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Савремена историја уметности у Србији бележи да је Милета 
Продановић осамдесетих година „истицао нове жанровске садржаје 
гласнијег симболичког карактера; деведесетих је протресао културну 
јавност „компликованом амбијенталном алузијом на Жерикоа”; рвао се 
са опсесијом историје и са оним што нам је, кроз брендове, нуђено као 
историја.

Сада је затворио круг. „Altera pars” је повратак основном у уметности: 
радости стварања и поигравању материјалом, обликом, ритмом, 
мануелним светом слике…

Али, ова изложба није прекретничка, „Altera pars“ је нужно произашла 
из укупног уметниковог искуства, она је плод на стаблу побуне,
и гнева, и експеримента.  У предговору каталога за изложбу „Милета 
Продановић: 29 радова“ у Музеју Републике Српске, Лидија Мереник
пише: „У његовим радовима из деведесетих година 20. века примећује се
амбиција да цитат поприми код просветитељског. У методологију 
понављања и присвајања, укључен је током деведесетих и наглашени 
принцип серије-циклуса, инсистирања на репродуковању 
репродукованог, те на очигледном концепту спајања цитатног и 
репетативног.”

У полиптиху сачињеном од фотографија архитектонских фрагмената 
бочних страна готичке фасаде и стубова у унутрашњости катедрале
у Орвиету, међу које су интерполирани цртежи/гвашеви, доследно је
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и до краја примењен поменути концепт цитатног и репетативног.
Али овог пута, нема кода, ни просветитељског, нити било ког другог, 
који би требало дешифровати. Његова посебност је управо у суптилном 
преласку и повезивању фотографског предлошка са мануелним светом 
цртежа, и стварању тог тајанственог односа између документа и сећања, 
прошлости и садашњости, материје и форме, стварног и замишљеног, 
бесповратног и незавршивог, слике света и света слике. Продановићев 
Орвието је по себи, и за себе, линија и контура, конструкт стварности 
дестилован из учитаних значења и подупирућих манифеста. 

Ипак то не пориче теоријску утемељеност овог рада. Доказаном 
ерудити, Продановићу је свакако познат Малроов став да је „фрагмент 
најпоучније средство у школи фиктивних уметности” јер извучен из свог 
контекста дозвољава све могуће контекстуализације. Говорећи даље о 
фотографији, Андре Малро ће у свом „Имагинарном музеју” још рећи 
да фотографија мења рецепцију неког уметничког дела: „Увећање ствара 
од неких минорних уметности, које су одвајкада као такве изучаване, 
равноправне супарнике великих уметности.” 
Милета Продановић затворио је круг. 
И отпочео нови.
Сада може да се смеши као дечаков отац на фотографији.

Светлана Петровић18
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AP I, 2011.
полиптих, фотографија и акрилик на платну
polyptych, photograph and acrylic on canvas
150 x 210 cm



Ултрамарин (роман без речи), 2010.
пројекција слајдова





Ултрамарин (роман без речи)





Kunstspotting, 2011.
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Kunstspotting





1. Лавина лавова (антологија),
циклус, 60 фотографија по 25 x �5 cm, 2008. 

2. Година лава – парови,
циклус фотографија/принтова, осам парова по 50 X 70 cm, 2008.

�. Краљевска шоља за белу кафу, или, о побуни и покорности,
десет фотографија (принтова), текст, зидна инсталација,
укупне димензије �00 x 1�0 cm, 2010.
(власник: Културни центар Горњи Милановац)

�. Kunstspotting,
циклус фотографија/принтова, 56 фотографија �0 x �0 cm, 2010-2011.

5. Ултрамарин, пројекција фотографија, 2010.

6. Орвијето,
принт на алуминијуму и цртеж/гваш на акварел-папиру,
70 x 1100 cm, 2010.

7. АП I,
полиптих, фотографија и акрилик на платну, 150 x 210 cm, 2010.

8. АП II,
полиптих, фотографија и акрилик на платну, 100 x 1�0 cm, 2010.

9. АП III,
полиптих, фотографија и акрилик на платну, 100 x 1�0 cm, 2011.28

Изложени радови:
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Рођен у Београду 1959. године. Студирао архитектуру и сликарство. Завршио 
Факултет ликовних уметности у Београду 198�. године и на истом факултету 
магистрирао 1985. године. Специјализација у Лондону, на Royal College of Arts 
1989-90. Године 2009. стекао звање доктора уметности на ФЛУ. Од 1990 ради 
као асистент, доцент и потом ванредни професор на Факултету ликовних 
уметности у Београду. У периоду 1982-85. био члан групе Alter Imago. Од 
198�. објављује прозу, есејистичке текстове из области визуелних уметности и 
публицистику. Публиковао више од петнаест књига прозе и есеја. Учествовао 
на више међународних скупова из области уметности и студија културе. Био 
је члан редакције часописа „Београдски круг“ и „Nеw Moment“ (часопис за 
визуелне медије). Један од оснивача „Форума писаца“ (1999. године).

Добитник је више награда: из области књижевности (Награда града Београда, 
„Виталова“ награда, Књижевна стипендија „Борислав Пекић“...) ликовне 
критике (Награда „Лазар Трифуновић“), ликовних уметности (Награда 
„Октобарског салона“, Награда фонда САНУ „Иван Табаковић“, Награда 
„Сава Шумановић“...) као и признања „Тодор Манојловић“ за модерни 
сензибилитет у уметности, 2011. године. 

У издању Фонда Вујичић колекција 2011. године излази монографија 
професорке Лидије Мереник БИТИ НА НЕКОМ МЕСТУ БИТИ СВУДА 
БИТИ, која даје преглед Продановићевог тридесетогодишњег рада у области 
визуелних уметности.

Живи у Београду.

Адреса: Риге од Фере 1� (++�81 11) 218�-2�8 (стан)
Цара Уроша 50 (++�81 11) 2625-501 (атеље)
++�81 6� 199-�5-7�
prodanov@eunet.rs

Милета Продановић



1981. БЕОГРАД, Галерија СКЦ, Цртежи, промена, тло
БЕОГРАД, Галерија СКЦ, Амбијент Градуал (са Благотом Пешићем)

198�. БЕОГРАД, Галерија Дома омладине, Canticum canticorum
ТИБИНГЕН, Галерија Студио Д

198�. РИМ, Nuova Galleria Internaz ionale, Viaggio
БЕОГРАД, Галерија СКЦ, Viaggio B

1985. БЕОГРАД, Галерија СКЦ и Галерија ФЛУ, In Africisco
ТИБИНГЕН, Галерија Ингрид Дацић, Legende vom unechten Kreuz
ЉУБЉАНА, Галерија ШКУЦ, Sigilum Templi

1986. СМЕДЕРЕВО, Галерија Дома културе, Слике, објекти и цртежи

1987. САРАЈЕВО, Collegium artisticum, изложба у циклусу
самосталних поставки Југословенска документа

1988. ВАРАЖДИН, Галерија „Себастиан“
БЕОГРАД, Салон музеја савремене уметности
ЧАЧАК, Уметничка галерија „Надежда Петровић“
ДУБРОВНИК, Галерија „Себастиан“

1990. ПЕРАСТ, Госпа од Шкрпјела,
Галерија „Помирдбена дворана“, Хијерархије

1991. БЕОГРАД, Галерија „Себастиан“, Хијерархије
САРАЈЕВО, Галерија Дома младих, Педесети дан

1992. БЕОГРАД, Срећна галерија СКЦ, Логос, колажи�0

Самосталне изложбе (Избор):
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199�. ПАНЧЕВО, Савремена галерија Центра за културу, Префигурације

1995. БЕОГРАД, Народни музеј, самостална изложба у циклусу
На искуствима меморије, Дарови − златни пресек
БЕОГРАД, Галерија УЛУС, Тама

1996. ВРШАЦ, Конкордија, Станце

1998. БЕОГРАД, Галерија САНУ, Похвала руци

2001. КРУШЕВАЦ, Уметничка галерија, Почетак суђења

200�. БЕОГРАД, Продајна галерија „Београд”, Rolling Skies

2005. РЕГЕНСБУРГ, Kunstknoten – Atelier Am Wiedfang, Visitations
СКОПЉЕ, Музеј на современата уметност, Брендополис

2006. НОВИ САД, Музеј савремене (ликовне) уметности, Брендополис
БЕОГРАД, Галерија СКЦ и Галерија ОЗОН, Брендополис

2008. БЕОГРАД, Салон музеја савремене уметности, Година лава

2009. КИЕВ, Кул’турно-мистец’киј центр НаУКМА, Ангел и леви
БАЊА ЛУКА, Музеј савремене умјетности РС, 29 радова
БЕОГРАД, Галерија Арте, Васпитавање дечака у Србији

2010. КРАЉЕВО, Културни центар Рибница, Дух (с)твари,
колажи и фотографије 2006-2010

2011. БЕОГРАД, Ликовна галерија КЦ Београда, Altera Pars
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ, Галерија Музеја рудничко-таковског краја, 
Посматрање уметности, одабрани радови 2008−2011.
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