
Предраг Терзић (1972, Београд). Дипломирао 2000. године на Факултету ликовних 
уметности у Београду, одсек сликарство, у класи професора Чедомира Васића. 
Магистрирао 2004. године, код истог професора. Докторирао на Интердисциплинарним 
студијама теорије уметности и медија на Универзитету уметности у Београду под 
менторством проф др Дивне Вуксановић. Излагао на више групних изложби у земљи и 
иностранству (БиХ, Немачка, Словенија, Белгија, Канада, Аустрија, САД, Италија, Грчка, 
Црна Гора, Шведска). Аутор изложбе радова савремених уметника из Републике Српске 
„Могу бити гадно стрпљив(а)“ која је била представљена београдској публици у јануару 
ове године, а у марту изложба је представљена сарајевској публици у Уметничкој 
галерији БиХ. Током априла, тачније 19. априла, у Галерији савремене уметности у 
Смедереву можете да погледате Предрагову изложбу. 
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За разговор сам изабрао три дела из циклуса 
који се базира на спорту, тачније на кошарци. 

Први део који је под називом Национална 
служба био представљен у галеријама започет је 
2005/6. године. У њему сам водио рачуна да кла-
сичним начином изражавања (уљаном сликом) 
прикажем оне играче и тренере који су померили 
начин размишљања и концепт саме игре под об-
ручима. Основна поставка по којој сам се водио 
јесте коришћење документарне фотографије коју 
сам касније пребацивао у дигитално окружење 
програма Фотошопа, и даљом обрадом добио од-
ређени запис који ми је служио као предложак 
за слику. У првом реду се апстрахује првобитна 
особина фотографије где покушавам да дочарам, 
додатним радом на слици, виђење спортисте у 
служби националног пројекта који је везан за ко-
шарку. Нисам се водио мишљу да ми је позадина 
портрета који сам радио важна. Више сам тада во-
дио рачуна да се сам портрет избаци у први план 
и да смањим било какакв утицај сенки и дубине 
који су били карактеристични за портрет. Пик-
селизацијом сам решавао проблем плошности, а 
плошном равни сам анулирао потребу за важноћу 
гледане површине око насликаног портрета. Тиме 
сам добијао портрет који је ближи византијском 
размишљању где је простор око сликаног портре-
та слично решаван. Однос фигура–простор који 
се јавио (који изолује фигуру) укида класичну на-
рацију, нема објашњавања сцене, нити класичних 
чињеница које говоре о слици. Постигнутим де-
ловањем анулирана је улога приче и чињенице и 
добија се портрет који је изолован. Овим начином 
рада сам успевао да насликане портрете дочарам 
као спортске иконе. Остаје забележено само оно 
кључно што је везано за портрет сликаног и фило-
зофију саме кошарке, као и тежња да се забележи 
пројекат кошарке који је био на просторима би-
вше Југославије.

У другом делу под називом Животни полет 
(Elan Vital) налази се низ визуелно решених ко-
шаркашких напада на теренима Београда, Зајеча-
ра, Чачка, Херцег Новог, Краљева, Пожеге и Вро-
цлава (Пољска). Унутар оваквих интервенција у 
простору, могу се наговестити начини обликовања 
и презентовања теоретских оквира, који долазе од 
стране кошаркашког тренера који своје идеје пре-
носи на терен. 

Захваљујући оваквом начину рада, већини 
гледаоца могуће је објаснити и приказати снагу 
тренутка и одлучност тренера и играча да догово-
рену одлуку изведу на кошаркашком терену. Мо-
менат када се договорена тактика спроведе у дело 
у већини случајева решава дилему о победнику и 
доводи целокупно гледалиште и протагонисте до 
сједињавања у заједничком тренутку који је непо-
новљив, односно доводи до појаве сингуларности, 
управо тренутка који прави разлику у коме се јед-
на спортска игра преноси на терен уметности и 
где се постигнута сингуларност може читати као 
уметничко дело. 

Изведена интревенција у простору, која у 
себи садржи кошаркашку тактику, има јединстве-
но деловање на особе које на том терену играју 
кошарку. Другим речима, долази до реаговања на 
нацртану акцију на терену, где играч покушава да 
понови моменат који се десио на утакмици. По-
нављајући је све до оног тренутка када успева да 
је реконструише и где се особа поставља у стање 
поистовећивања са играчем који је ту исту акцију 
извео на утакмици. 

Животни полет (Elan Vital) садржи у себи 
потребу да се овакви мометни забележе и запам-
те и да се покушају реконструисати, а све у циљу 
сећања и обнављања тренутка то је било (који 
се односи на теоретски израз теоретичара Рола-
на Барта, где се фотографија сматра као простор 
меморије и белешке нечега од изузетне важности 
за посматрача), тренутка који остаје забалежен у 
сећању, и као такав има потребу да се јавља и да 
буде поново остварен  – не у оном оквиру и окру-
жењу какав је запамћен, јер је то немогуће, већ у 
новом окружењу, са новим актерима и са новим 
освеженим сећањем на моменат који се десио. 

Tреће дело које се зове О лакоћи и тежини, 
јесте наставак испитивања повезаности спорта и 
уметности из ранијих циклуса, попут Националне 
Службе и Elan Vital. Док се код претходних циклу-
са водило рачуна о доминатним играчима који су 
својим карактеристикама променили даљи ток 
кошарке као игре, преко сингуларног момен-
та који бива забележен (прво на лентикуларима) 
интервенцијама у простору различитих градова у 
Србији, Црној Гори и Пољској, у новом циклусу је 
водећа линија окренута ка месту додира. 

O РАДОВИМА



Додир поседује јаку, добро дефинисану, улогу 
унутар кошарке и без тог сегмента игра губи на 
значају. Другим речима, додир који се путем ди-
гитализације своди само на менталну представу 
унутар кошарке има посебно место и бива место 
спајања, не само код играча из истог тима, већ и 
код противничких играча који својом домина-
цијом и финалним додиром успевају да артикули-
шу своје место и значај на кошаркашком терену. 
Сцене које се појављују на цртежима су углавном 
биране да својом карактеристичном компози-
цијом још више наглашавају тај истински трену-
так патоса, жртве или коначног додира који из-
губљену утакмицу доводи до прага успеха и уласка 
у историју кошаркашког спорта. 

Већина урађених сцена су доста везане или 
подсећају на сцене распећа, где се може видети 
доза патоса и одрицања, као и моћ вере, која је 
карактеристична за доба ренесансе. У цртежима 
из циклуса О лакоћи и тежини, осим испитивања 
тела и третирања тела до његових крајњих граница 
где на крају долази и до пуцања одређених екс-
тремитета, може се приметити борба индивидуе 
не само за своје место на терену, него и његова 
лична борба да опстане у тренуцима који могу у 
једном тренутку бити и фатални.

Покушај да се такви моменти прикажу, као и 
да се забележе на адекватан начин, су примарни 
циљ циклуса О лакоћи и тежини, водећи рачуна 
да се цртеж ослони на сам тренутак додира или 
бола који такав сусрет може изазвати. 

Предраг Терзић

Тема и питања за дискусију:

1. Да ли постоји тачка додира између умет-
ности и спорта?

2. Јесу ли игре уметност?

3. Колико је значајна уметност данас, а ко-
лико спорт?

4. Какав је однос између спортског и умет-
ничког заната и шта је оно што одваја 
прост занат од оног што је непоновљиво?

5. Зашто је у нашем друштву уметност на 
маргини, као и зашто се данас људи иден-
тификују са спортистима, а не са уметни-
цима?

6. Колико се спорт (масовна култура) може 
рекламирати кроз производ (уметност)?

7. Шта повезује давање тројке и цртеж?



О лакоћи и тежини
Од 2012. до данас
Серија цртежа на 
папиру



Elan Vital
Од 2009. до данас
Серија цртежа ‑интервенција на 
кошаркашким теренима 
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Ray Allen, Насеље АВНОЈ, Зајечар, 2010.

Curl post Chicago Bulls 1996, Краљево

Душко Вујошевић, ослобађање играча за шут, Херцег Нови


