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THE PORTRAIT 
OF PAVLE MILADINOVIĆ 
IN THE MAZE 
OF EXPERIMENT

Four decades of continuous creation 
and exhibition activity of the artist Pavle 
Miladinović, might seem like the artist’s 
ho mage and hymn to modern art, in 

general. In addition to his work and a thorough 
interpretation of art, during this period, it 
is easily recognized the artist’s tendency to 
experiment, research and flirt with nearly all 
the instruments and expressions of modernity. 
Starting with graphics, where he felt, for the 
first time the desire to research so far authentic 
artistic language recognizable to his canvas, 
Pavle Miladinović, using the experience and 
knowledge of previous epochs and movements, 
has built the identity of an artist who works in 
contemporary art with a prominent place. 

In a very rich gallery of the artist’s research 
and diversity of his poetry, difficult task would 
be to strictly define the phases, periods and pro-
cesses of creation and of graphic language. 

The artist’s friend, a psychiatrist Dr. Slobodan 
M. Petrović divided the creativity of Miladinović 
into three phases. According to him, the first pe-
riod lasted until the middle of the eighties and 
would be marked by drawing, graphics and ex-
amining of the language of the multiplied orig-
inal. The second period began from the mid-
eighties and continued till the end of nineties, 

Јелена Анђелковић, историчар уметности

Четири деценије непрекинутог ствара-
лаштва и излагачке активности умет-
ника Павла Миладиновића могле би 
изгледати као омаж и химна уметника 

модерној уметности уопште. У делима П. Ми-
ладиновића, поред озбиљног рада и темељ-
ног тумачења уметности, током овог периода 
лако се увиђа уметникова склоност ка експе-
рименту, истраживању и кокетирању са готово 
свим инструментима и изразима модерности. 
Почевши од графика у којима је, чини се, први 
пут осетио жељу за истраживањем до сада већ 
аутентичног сликарског језика препознатљи-
вог за његова платна, Павле Миладиновић је, 
користећи се искуствима и знањем претход-
них епоха и покрета, изградио идентитет умет-
ника који у савременој уметности делује са 
истакнутог места. 

У пребогатој галерији уметникових дела и 
различитостима његове поетике тежак задатак 
био би строго дефинисати фазе, периоде или 
процесе стварања и ликовног језика.

Уметников пријатељ, психијатар др Слобо-
дан М. Петровић, стваралаштво Павла Мила-
диновића поделио је на три фазе. По његовом 
мишљењу, први период траје до половине осам-
десетих и био би обележен цртежом, графиком 
и испитивањем језика мултиплицираног ориги-
нала. Други период почиње од средине осам-
десетих година прошлог века и траје до краја 
деведесетих. За овај период аутор констатује 
да је дошло до проширивања како значењских 
равни, тако и значајнијег пробоја и освајања ли-
ковног израза у коме слика постаје доминантно 

Портрет 
Павла  Миладиновића 
у  лавиринту  
ексПериМента
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опредељење. Трећа фаза, по аутору, јесте пе-
риод од краја деведесетих до данас. За С. Петро-
вића, Павле Миладиновић у овој фази постаје 
препознатљив по своме изразу како на графич-
ким листовима, тако и на платнима, користећи 
сталне помаке у изграђивању и учвршћивању 
принципа своје ликовне поетике, те фигурација 
насупрот апстракцији поприма централно ме-
сто у Миладиновићевом ликовном рукопису.1

Уколико прихватимо ову предложену поделу 
у стваралаштву Павла Миладиновића, она би 
била условна и груба, јер испитивање ликовних 
елемената, са једне, и садржаја, са друге стране, 
показује да је уметниково истраживање стално 
а експеримент константан, тако да се никада не 

завршава, већ надграђује. Милисав Миленковић, 
по струци драматург, каже како се у стварала-
штву П. Миладиновића не могу оделити ни пре-
познати одређене фазе или издвојене заокру-
жене целине. Даље, закључује да су те тематске 
целине, ипак, могуће. Он наводи циклус слика 
птица и циклус троугластих и пирамидалних об-
лика.2 Међутим, одређивање тематских целина, 
иако наизглед једноставније и уочљивије, тешко 
да би се могло свести на два поменута циклуса. 

1  С. М. Петровића, каталог поводом изложбе у Свечаној 
сали Скупштине општине Пожаревац, Пожаревац 2004.

2  М. Миленковић, текст за монографију Павла Миладино-
вића, Пожаревац 2010.

Посматрајући дела Павла Миладиновића 
настала у протеклих четрдесет година, прво се 
уочава промена ликовног израза крајем деве-
десетих и преоријентација са иницијално доми-
нирајуће графике на каснију доминацију слике. 
Крајем деведесетих, Павле Миладиновић от-
крива боју као ликовни елемент којим почиње 
да експериментише, па као уметник постаје ко-
лориста. У тематском и садржинском смислу 
може се применити поменута подела на три 
фазе. Прву, током седамдесетих и почетком 
осамдесетих – обележену истраживањем од-
носа ликовних елемената чистих апстрактних 
форми. Другу, током осамдесетих и деведесе-
тих – у коју уметник полако уводи мотив или 
садржај, али још увек у апстрахованој форми 
или у комбинацији са апстрактним и геоме-
тријским формама. Трећу од краја деведесетих 
до данас – где у центар ликовног израза долази 
мотив а фигурација преовлађује. Садржај је тај 
који управља сликом и ликовношћу, па у свом 
разграђивању достиже врхунац почетком овог 
века, када унутрашњи живот ствара и обликује 
слику. 

Од критичких текстова о почецима 
бављења уметношћу Павла Миладиновића, 
нама је данас доступан само један, за који само 
посредно можемо утврдити да је написан 
крајем седамдесетих година прошлог века, по-
што на каталогу не стоји одштампана година 
издања.3

У овом каталогу, Миладиновићев пријатељ и 
колега код којег је студирао графику, Мирослав 
Арсић, академски сликар и графичар, примећује 
да је П. Миладиновић подстицај нашао у симбо-
лима нашег космичког доба и урбане средине, те 
их интерпретира као асоцијације на космички пе-
јзаж или футуристичке мртве природе. Ови сим-
боли своде се на врло одређене форме цеви, 
круга и некаквих монитора, допуњених бројевима 
и мрежастом шрафуром као неком шемом, што 
даје овим делима управо онај акценат и значење 
које аутор дубоко носи у себи. На крају, Арсић 

3  Да се ради о последњим годинама осме деценије прош-
лог века потврдио је сам уметник, а међу подацима о 
одржаним изложбама у каталогу последња наведена из-
ложба означена је 1977. годином, в. Биографија, Мила-
диновић Павле, каталог изложбе, Ликовни клуб „Милена 
Павловић - Барили”, Пожаревац

for this period, the author concludes that there 
has been an expansion of meaningful level as 
well as of significant breakthrough and win-
ning the artistic expression in which the image 
becomes the dominant orientation.  The third 
phase, according to the author, was the period 
from the late nineties by the time the text was 
written for the catalog. According to Petrović, at 
this stage Pavle Miladinović is becoming recog-
nizable for his expression to the graphic sheet 
and on canvas at the same tame using the con-
stant progress in building and strengthening 
the principles of poetics, and figuration ver-
sus abstraction takes a central place in the art of 
Miladinović’s manuscript.1

If we accept this pro-
posed division of the 
work of Pavle Mi la di no-
vić, it would be limited 
and inexact, because ex-
amination of artistic ele-
ments, on one, and con-
tent, on the other hand, 
shows that the artist’s 
research is permanent 
and his experiment con-
stant, so that never ends, 
but rewards. Milisav 
Milenković, a drama-
turge by profession, 
says that it’s not possi-
ble to isolate or iden-
tify a particular phase 
or extracted whole in 
the creative work of 

Miladinović. He further concludes that the the-
matic wholes are possible and noticable. He also 
gives the example of a series of paintings with 
birds and a series of triangular and pyramidal 
shapes.2 However, defining the thematic wholes, 
although it seems simple and visible, it could 
hardly be come down to the above mentioned 
series.

1  S. M. Petrović, Towards the formulation and synthesis, which 
remains? Traces only, catalogue on the occasion of the ex-
hibition in the main auditorium of the Municipality of 
Požarevac, Požarevac 2004.

2  M. Milenković, The text of the monograph on Pavle 
Miladinović, Požarevac 2010.

Looking at the works of Pavle Miladinović, 
created over the past forty years, the first 
changes are noticed in artistic expression at 
the end of the nineties and preorientation from 
the initially dominant graphics on the later 
dominance of images. At the end of the twen-
tieth century Pavle Miladinović reveals colour 
as a visual element, which he has began to ex-
periment with, and as an artist he becomes a 
colourist. In thematic and content sense, the 
above mentioned division into three phases 
can be applied. The first one, during the sev-
enties and early eighties -  is marked with the 
research on relation to visual elements of ab-
stract form. The second one, during the eight-
ies and nineties- in which the artist slowly in-
troduces the theme or content, but still in 
absrtact form or in combination with abstract 
and geometric forms. The third one, from the 
end of the nineties to the present- where moti-
vation comes into the center of artistic expres-
sion and figuration prevails, the content is the 
one which manages the image and art, thus 
reaching its height at the beginning of this 
century, when the inner life creates and forms 
an image.

From critical articles, about Miladinović’s be-
ginning of art dealing, we know only the avail-
able one, which only indirectly, can be deter-
mined as written at the end of the seventies of 
last century, since the catalog was not printed in 
the year of publication.3

In this catalog, a friend and colleague of 
Pavle Miladinović, who taught him graphic, Mi-
roslav Arsić- the painter and printmaker, notes 
that Miladinović has found the stimulus in sym-
bols of our cosmic age and the urban environ-
ment, and has interpreted them as an associa-
tion with cosmic lanscape or futuristic still life. 
These symbols come down to a very specific 
form of tubes, rounds and of some monitors, 
supplemented by numbers and netlike scheme 
which give these works the exact accent and 

3   The artist himself confirmed that we are talking about last 
years of the last century, and in the data of held exhibitions 
in the biography of the artist in catalog, last mentioned 
exhibition was marked by 1977 year, Biography of Pavle 
Miladinović, the catalog of the exhibition, Art Club „Milena 
Pavlović-Barilli“, Požarevac.
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констатује да овим делима треба прићи слободно, 
без тенденције да се одгонетне космичка енигма.4

Гледајући данас у те цртеже и слике о ко-
ји ма М. Арсић пише, уочава се исти ликовни 
третман и приступ у истраживању форме, 
било да је у питању обликовање цртежа ли-
нијом и шрафуром, било да је у питању слика 
у којој су колорит и тон у служби бољег де-
шифровања симболичких форми. Арсићево 
запажање о симболима као асоцијацијама 
на космички пејзаж или футуристичке мртве 
природе, потврђује да је Павле Миладиновић 
своје истраживање базирао на некаквој врсти 
ревизије метода модерне уметности, у овом 
случају футуризма, кубистичких разбијања 
форми и апстракције. Када је М. Арсић рекао 
да је значење оно што аутор носи дубоко у 
себи, као да је пророчки погледао у наредне 
три деценије уметниковог рада, јер тај дубоки 
унутарњи уметников свет од две хиљадите го-
дине на платна избија као основни подстицај 
новог ликовног израза, апстрактног експре-
сионизма и акционог сликања. Миладино-
вићеви радови из почетног периода стоје на 
почетку експерименталног лавиринта, пока-
зују уметниково занимање за решавање про-
блема односа ликовних елемената и њиховог 
учешћа у грађењу слике, у чијем настајању и 
смислу ликовност сама по себи постаје сми-
сао и циљ.

Нажалост, критички прикази изложби 
одржаних током осамдесетих година нису 
сачувани. По ономе што имамо сачувано из 
деведесетих, могло би се рећи да је Павле 
Миладиновић у овоме периоду наставио са 
разграђивањем форми, истраживањем и иг-
ром ликовним елементима, те се дела из 
следећег периода његовог стваралаштва 
логично настављају у правцу трагања и пре-
познавања сопственог ликовног израза. 

Из периода деведесетих година постоје 
три критичка текста која дају добру слику о об-
ликовању другачије Миладиновићеве ликовне 
поетике на почетку овог периода, 1991, затим 
средином 1993. године и на крају 1997, када до-
лази до најуочљивије промене и, чини се, пре-

4  М. Арсић, каталог изложбе Ликовни клуб „Милена Пав-
ловић-Барили”, Пожаревац

ломног тренутка у одређивању Павла Милади-
новића као уметника.

Ликовни критичар и сликар Душан Ђокић 
у фокус свога текста ставља питање пејзаж-
ног жанра у Миладиновићевим делима. Сма-
тра да П. Миладиновић у пејзажном жанру ис-
пољава сву иницијалну снагу и знатижељу 
личног израза, схватајући тај ликовни поли-
гон дејства пре као најшире могуће слободно 
поље акције, него као мотивски сужен видо-
круг. Посматрајући уметников графички опус, 
Ђокић сматра да је то она озбиљна и репре-
зентативнија страна Миладиновићевог рада. 
Свој приказ закључује речима да се Павле Ми-
ладиновић може уврстити у ред озбиљних сав-
ремених стваралаца који у овим дисциплинама 
са пуном професионалном страшћу делују из-
ван великих центара, што представља немали 
допринос укупном лику наше савремене гра-
фичке и сликарске културе.5 

Да се у годинама након 1991. и током 1993. 
наставило Миладиновићево трагање за ли-
ковним сопством, било у чисто ликовном или 
садржајном смислу, потврђује и текст ликов-
ног критичара Братислава Љубишића, иако се 
бави искључиво уметниковим графикама. Љу-
бишић у овоме тексту Павла Миладиновића 
сврстава у тзв. умерене уметнике, јер његово 
опредељење није стриктно и није борбено. 
За аутора, Миладиновић задржава право да се 
не опредељује и да унутар сопствене поетике 
сагради свет и свест о опредмећености из-
раза. Љубишић запажа сензибилни на бој у пеј-
зажима и компактност у компоно ва њу. Један 
од првих уводи питање мимези са у Милади-
новићево ликовно изражавање, када каже да 
ако у његовим листовима изостаје загонетка 
симболике у корист редукованог мимезиса, то 
ваља схватити као свесно опредељење умет-
ника који зна шта ради. Према Љу би ши ћу, 
Павле Миладиновић спада у тзв. средњу гене-
рацију која је уз геометријски кон структивизам 
сачувала реминисценције на реалистичност, 
но прихватила је и преиначавање, редукцију. 
На крају, констатује да је Миладиновић врстан 

5  Д. Ђокић, Узнемирени пејзажи Паје Миладиновића, ката-
лог поводом изложбе у Народном музеју у Пожаревцу, 
Центар за културу, Народни музеј, Пожаревац 1991.

deep meaning which the author deeply carries 
in himself. Finally, Arsić notes that these works 
should be freely accessible without a tendency 
to solve cosmic enigma.4

Looking now at the drawings and paintings, 
that Arsić is writing about, it can be noticed the 
same visual treatment and access to the form re-
search, whether it comes to design drawings or 
„file line“, whether it comes to painting, where 
the colour and tone are in the service of better 
deciphering of symbolic forms. Arsić’s correct 
observation of the symbols as associations of 
cosmic landscape or futuristic still life, confirms 
that Pavle Miladinović has started his research 
early, based on some kind of methods review 
of modern art, futurism in this case, and cub-
ist breaking up of forms and abstraction. When 
Arsić said that this meaning was the one the au-
thor brought deep, as if he was a prophet look-
ing over the next three decades of the artist’s 
work, since the deep inner world of the artist 
has emeged on the cloth since the year of two 
thousand, as the main stimulus of the new vis-
ual expression of abstract expressionism and ac-
tion painting. Miladinović’s works from the initial 
period that stand at the beginning of the exper-
imental maze, show the artist’s interest in solv-
ing the problem of the relation between the art 
elements and their participation in building the 
image. In their arising and meaning, fine art be-
comes the meaning and purpose itself.

Unfortunately, the critical approach to the 
exhibitions held during the eighties weren’t 
saved. According to the saved information 
from the nineties, it could be said that Pavle 
Miladinović continued with form splitting, re-
search and playing with art elements, thus mak-
ing it the part of the next period of his work, log-
ically continuing in the direction of search and 
recognition of his own artistic expression.

From the period of the nineties, there 
are three reviews giving a good picture of 
Miladinović’s different forming of art poetry at 
the beginning of this period, 1991, then in the 
middle of 1993, and at the end of 1997, when 
the most noticable change came, and it seemed 

4   M. Arsić, the catalog of the exhibition, Art Club „Milena 
Pavlović- Barilli“, Požarevac.

with crucial moment in defining of Pavle 
Miladinović as an artist. 

Art critic and painter Dušan Đokić, in the fo-
cus of his text, he puts the question and the phe-
nomenon of landscape genre in the works of 
Miladinović. He thinks that Miladinović in his land-
scape genre shows all his initial strenght and cu-
riosity of personal expression, understanding the 
effects of art polygon as the free field of action, 
as widely as possible, than as the motive narrow 
perspective. Looking at the artist’s graphic opus, 
Đokić thinks it is the serious and representative 
side of Miladinović’s work. He concludes his re-
view saying that Pavle Miladinović could be lined 
up among serious conemporary creators, that in 

these disciplines work outside the major centres 
with a full professional passion, which gives not a 
small contribution to the overall character of our 
contemporary graphic and artistic culture.5

Although dealing only with the art-
ist’s graphics, the text of an art critic Bratislav 
Ljubušić confirms that in the years after 1991 
and during 1993, the search of Miladinović con-
tinued with the art of self, in pure artistic or con-
tent sense. In this text, Ljubišić lines up Pavle 
Miladinović among the so called moderate art-
ists, because his orientation is nor strict or agres-
sive. For the author, Miladinović retains the right 

5   D. Đokić, Disturbed landscapes of Paja Miladinović, catalog 
of the exhibition in The National Museum in Požarevac, The 
Cultural Center, The National Museum, Požarevac 1991
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цртач и да је његово место у Београдској гра-
фичкој школи евидентно и несумњиво.6

Као преломна тачка у Миладиновиће-
вом раду могла би се узети 1997. година. Тада 
је у Народном музеју у Пожаревцу изложио 
платна којима је на сцену свог ликовног језика 
увео боју као доминантни ликовни елемент и 
увео садржај у слику, иако још увек тешко пре-
познатљив посматрачу, али појашњен нази-
вом дела. Да је до тада Миладиновићева ли-
ковна поетика добила препознатљив облик, 
потврђују уводне речи текста за каталог ове 
изложбе историчара уметности Срете Бо-
шњака, који каже да је озбиљно стваралачко 
искуство уткано у сликарску уметност Павла 
Миладиновића који већ више од тридесет го-

дина трага за аутентичним исказом своје лич-
ности. С. Бош њак уочава тежњу да се процес 
трансформације виђеног и доживљеног у це-
ловите склопове ликовног медија усмери ка 
изразу који ће у свом коначном облику добити 
значај симбола. Зато и боја и облик у безмало 
подједнакој мери одступају од локалних вред-
ности природних облика, чиме се приближа-
вају ослобођеном ликовном знаку. Срето Бо-
шњак сматра да је Миладиновић у ранијем 
раду био склон експерименту, а да је данас 
окренут самој својој слици, слици–бићу. Раније 

6  Б. Љубишић, Павле Миладиновић, Узнемирени пејзаж: 
траг, графике, каталог поводом изложбе у Галерији Гра-
фичког колектива, Београд 1993.

му је инспирација зависила од процеса уса-
глашавања природе слике са природом света, 
сада је спреман да се упусти у откривање оних 
вредности ликовног феномена које су садр-
жај ослобођене креативне свести и зрелог 
сликарског искуства. С. Бошњак, такође, при-
мећује да се на овим сликама уметник више 
препушта поетском карактеру ликовног језика, 
интуицији и емоцији, али да се није одрекао 
принципа модерне апстракције и аутономног 
карактера облика. Даље, запажа уметникову 
тежњу да у структуру слике убаци фигуру и 
учини је саставним делом природе, па се у 
слици сада синтетишу узбуђења доживљаја 
постојећег света са узбуђењем доживљаја на-
стајућег света.77

Контролисана спонтаност коју помиње Д. 
Ђокић, затим Љубишићево сврставање Мила-
диновића у тзв. умерене уметнике и реченица 
којом завршава свој приказ о уметнику, да им-
понује мир којим гради своје дело и начин на 
који обезбеђује континуитет и чува логику, 
заједно са уводном реченицом С. Бошњака о 
озбиљном стваралачком искуству Павла Ми-
ладиновића, показују да је Павле Миладино-
вић током осамдесетих и деведесетих година 
прошлога века изградио свој уметнички иден-
титет и препознатљиву ликовну поетику. Међу-
тим, дела из овога периода нису крај трагања, 
већ заустављање у једном пољу истражи-
вања могућности које је уметник у датом тре-
нутку ставио под лупу свога занимања. За-
нимљиво је да спонтаност, умереност и мир, 
заиста као епитети могу ићи уз име и благу на-
рав Павла Миладиновића, међутим, радозна-
лост и истражитељска љубопитљивост дубоко 
су уткане у сваки потез који на платну или гра-
фичкој плочи свакако има знањем и учењем 
логичну посведоченост. Чини се да слике на-
стале у ово време у Миладиновићевом бо-
гатом опусу чине специфичну медијалу, која 
својом средишњом, можда заиста мирном по-
зицијом, чини прави мост између почетних 
игри и идентификовања аутентичне ликов-
ности до препуштања интуитивном надвла-

7  С. Бошњак, Од природе света ка природи слике, текст за 
каталог поводом изложбе у Народном музеју, Пожаре-
вац 1997.

not to opt, and to build the world and aware-
ness within his own poetics of object expression. 
Ljubišić also notices sensitive energy in the land-
scapes and compactness in composing. He was 
one of the first to introduce the issue of mime-
sis in the artistic expression of Miladinović, when 
he says that if the puzzle of symbolism is  miss-
ing in his leaves in favor of reduced mimesis, it 
should be understood as a conscious choice of 
the artist who knows what he is doing. Accord-
ing to Ljubišić, Pavle Miladinović is among the so 
called middle generation which preserved the 
reminiscences of realism with geometric con-
structivism and accepted the change and reduc-
tion.  In the end, he states that Miladinović is as 
an excellent draftsman, and that his place in Bel-
grade graphic school is evident and doubtless.6

As the breaking point in Miladinović’s work, 
1997 could be taken. In that year, in the National 
Museum of Požarevac, he made an exhibition 
with his canvas where he introduced colour on 
the scene of his artistic language as a dominant 
artistic element, and he also introduced the con-
tent into the painting, which was hardly recog-
nised by the observer, but still additionally ex-
plained with the concrete, recognizable title of 
his work. Introductory part of the text for the 
catalog for this exhibition, written by an art his-
torian Sreta Bošnjak, confirms that Miladinović’s 
artistic poetics has got recognizable form. 
Bošnjak also states that the major creative ex-
perience has been woven in the art of paint-
ing of Pavle Miladinović, who has been search-
ing for authentic expression of his personality 
for over thirty years. According to Bošnjak, there 
is a tendency that the process of transformation 
of seen and experienced in complete circuits 
of visual media, is directed towards the expres-
sion which will get the importance of symbol 
in its final form. Therefore, the colour and shape 
in almost equal measure deviate from the local 
value of the natural forms which makes them 
approach the liberated artistic character. Bošnjak 
thinks that Miladinović, in his earlier works, was 
fond of the experiment, while today, he is fac-

6   B. Ljubišić, Pavle Miladinović, Disturbed landscape: the  
trail of graphic, catalog of the exhibition in The Gallery of 
Graphic Group, Belgrade 1993.

ing its very image, the image-being; earlier his 
inspiration depended on the process of harmo-
nization of the painting and world nature, and 
now he is ready to get into the discovery of ar-
tistic value phenomenon which is a content of 
free creative mind and mature artistic experi-
ence, and hereby he extends the issue of mime-
sis started earlier in his painting. Bošnjak also no-
tices that in these paintings, the artist leaves the 
more poetic character of graphic language, in-
tuition and emotion, but has not renounced the 
principle of modern- the experience of abstrac-
tion of the form of autonomous character. The 
next thing he says is the artist’s tendency to put 
figure in the structure of the painting and make 
it the integral part of nature, so the picture is 
now a synthesis of the excitement of experience 
of the existing world and the one of the emerg-
ing world.7

Controlled spontaneity that Đokić mentioned, 
then Ljubišić’s ’classification’ of Miladinović among 
the so called moderate artists and the sentence, 
which completes his review of the artist, say that 
peace he uses to buld his work and the way that 
provides continuity and preserves the logic, to-
gether with Bošnjak’s introductory sentence about 
Miladinović’s serious creative experience, show 
that during the eighties and nineties of last cen-
tury, Miladinović built his artistic identity and recog-
nizable visual poetry. However, the works from this 
period are not the end of quest, but stopping in a 
field of possibilities research which the artist, at that 
point of time, investigated thoroughly. It is interest-
ing that spontaneity, moderation and peace, like 
epithets can go with the name and gentle personal-
ity of Pavle Miladinović, but curiosity and its research 
are deeply woven into every move that in the can-
vas or printing plate surely have the knowledge 
and learning logic testemony. It seems that paint-
ings from this time in Miladinović’s rich opus, make 
specific medial, which with its central, perhaps with 
its still position, makes a bridge between the initial 
games and identifying the authentic art, and letting 
intuitive overcoming of content and motive in the 
phase that follows. From the initial compositions in 

7  S. Bošnjak, From the nature of the world to the nature of the 
painting, the text for the catalog for the exhibition in the 
National museum, Požarevac 1997.
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давању садржаја и мотива у фази која следи. 
Од иницијалних композиција у којима се умет-
ник већином бавио проблемима форме, ли-
није, светло–тамног, у циљу истраживања про-
стора и сликарског медијума, дозвољавајући 
посматрачу произвољно тумачење футури-
стичких визија и беспредметних, бескрајних 
предела космоса, деведесетих година у фо-
кус својих размишљања не ставља непознати 
свет идеје, невидљив човеку, већ природу у 
којој човек живи и коју добро познаје. Због но-
вог мотива који постаје предмет разматрања 
и ликовног тумачења – пејзажа – аутори наве-
дених текстова покрећу старо питање, које је и 
произвело низ нових и радикалних промена у 
уметности двадесетог века, питање мимезиса 
– подражавања природе.

Д. Ђокић пејзаж Павла Миладиновића не 
види као мотивски сужен видокруг, већ као 
слободно поље акције, а Б. Љубишић у графи-
кама запажа сензибилни набој у истим тим пе-
јзажима. С. Бошњак се највише бави односом 
природе слике и природе света, када каже 
да у слици уметник синтетише узбуђење до-
живљаја постојећег света са узбуђењем до-
живљаја настајућег света.

Надовезујући се на запажања аутора, питање 
природе и пејзажа као новог мотива можемо 
схватити као центар и полазиште за истражи-
вање у домену ликовног израза. Дакле, за раз-
лику од претходних форми у којима је посма-
трач могао тражити садржај, сада постоји мотив 
који уметнику дозвољава експериментисање 
формом. Иако Миладиновић у овом периоду на-
ставља да се изражава апстрактно, линије више 
нису строго праве и под правим углом, компо-
зиције су мање симетричне, светло–тамно гради 
акцентима, а не уравнотеженошћу, а палету обо-
гаћује живим бојама и светлијим тоновима, што 
означава почетак ослобађања Павла Милади-
новића као врсног колористе у периоду који 
следи. Заправо, платна с краја деведесетих по-
казују нову етапу у ревизији прошлости и по-
стављању основа за будућу надградњу. На овим 
платнима форма је потпуно у служби боје, кат-
када разбијена до пуког наговештаја. Ликовни 
израз је благ, а тонови на слици доведени до фи-
них, готово сфумато прелаза. Грађење слике и 

композиције сада је препуштено колориту и 
тону, а садржај интуитивно препознатљив. П. 
Миладиновић почиње на овим сликама да го-
вори унутарњим језиком и зато на позорницу 
садржаја избија фигура, која несумњиво значи 
још јаче уметниково учешће, не као ствараоца, 
већ као човека који се сада не обраћа посма-
трачу уздржано, са дистанце истраживача ли-
ковних елемената, већ на духовном, емотивном 
нивоу. Оно што је овим сликама наговештено, у 
Миладиновићевим графикама, насталим током 
деведесетих година, спроведено је до краја. На 
графичким плочама, у мотиву и ликовном трет-
ману, експресија добија централно место у умет-
никовом занимању. Некада у широким, драма-
тично распоређеним потезима, некада у мотиву 
портрета, експресија на Миладиновићевим гра-
фикама дотиче своје изворишно порекло какво 
има на дрворезима немачких експресиониста.

Прва деценија двадесет и првог века и чет-
врта деценија уметничког стварања Павла Ми-
ладиновића најбогатија је делима, изла га њем и 
ликовним критикама. У нови миленијум Павле 
Ми ладиновић је закорачио ослобођеном 
бојом, дефинисаним мотивом и све дубљим 
садржајем, више везаним за емотивно, као и ја-
сним опредељењем за експресионизам. 

На прагу Миладиновићевог новоизграђеног 
ликовног идентитета стоје слике, цртежи и гра-
фике приказани на изложби у Пожаревцу 2001. 
го ди не, о којима историчар уметности Петар 
Петровић пише да се држећи да је добар цртеж 
полазна основа за успело уметничко дело, Ми-
ладиновић у серији својих последњих радова 
позабавио разиграном интерпретацијом пре-
познатљивих цртачких конструкција из прет-
ходног периода. У том интерпретирању умет-
ник је отишао корак даље, па су сада гипкост 
и слобода у њиховом извођењу очекивано по-
примиле веће размере. П. Петровић уочава 
да је сликарево интересовање за људску фи-
гуру остало, јер је за Павла Миладиновића чо-
век (било нашег или прошлог времена) непре-
сушно инспиративно врело из којег непрестано 
куљају нове и увек другачије идеје.8

8  П. Петровић, Павле Миладиновић, слике, графике, 
цртежи, текст за каталог поводом изложби у Народном 
музеју и Српској кући у Пожаревцу, Пожаревац 2001.

which the artist mainly delt with problems of form, 
line, light-dark, in order to search the space and 
painting medium, allowing the viewer an arbitrary 
interpretation of futuristic visions and unnecessary, 
endless landscapes of cosmos; in the nineties, the 
focus of his attention wasn’t the unknown world of 
ideas invisible to a man, but the nature where the 
man lived and knew it well. Thus, a new motive be-
comes the subject to review and interprete the art- 
landscape- the authors of the texts raise the old 
question, which has produced a series of new and 
radical changes in the art of the twentieth century, 
mimesis- the imitation of nature.

Đokić doesn’t see Miladinović’s landscape as 
the motive narrow view, but as a free field of action, 
while Ljubišić, in the graphics, notices sensitive en-
ergy in the same lanscapes. Bošnjak mainly deals 
with the relation between the nature of the paint-
ing and the nature of the world, when he claims 
that, in his paintings, the artist synthesizes the thrill 
of experience of the existing world with the thrill of 
experience of the arising world.

If we continue with the author’s observation, 
the issue of the nature and lanscape as the new 
motive, we can understand it as the center and 
starting point for research in the field of artistic ex-
pression. Therefore, in contrast to the previous forms 
where the observer could search for content, now 
there is a motive which allows the artist to experi-
ment with the form. Although Miladinović contin-
ues to express himself abstractly in this period, the 
lines are no longer strictly streight and rihgt-angled, 
compositions are less symetric, he doesn’t build the 
light-dark with balance, but with the emhasis, while 
the palette is being enriched with vibrant colours 
and bright tones, which represents the beginning of 
Miladinović’s liberation as an exceptional colourist 
in future time. Actually, the canvas from the end of 
the nineties, show the new phase of revision of the 
past and set the basis for future upgrade. In these 
canvas, the form is completely in the service of col-
our, which is sometimes broken up to the simple in-
dication. Visual expression is mild, while the tones 
in the painting are brought to fine Sfumato transi-
tion. Forming of the image and composition is now 
left to colours and tones, while the content is intu-
itively recognizable. In these paintings, Miladinović 
starts to speak with his inner language, thus making 

the fugure emerge on the stage, which undoubt-
fully expresses even stronger artist’s involvement, 
not as a creator, but as a human, who is not re-

strained now when addressing his viewers, from the 
distance of the art element searcher, but on spiritual 
and emotional level. What was indicated by these 
paintings, in Miladinović’s graphics, from the twen-
ties, it was carried out to the end. On the graphic 
panels, in motives and art treatment, expression 
gets the central place in the artist’s interest. Some-
times in a broad, dramatically arranged strokes, and 
sometimes in a motive of the portrait. The expres-
sion in Miladinović’s graphics touches its authentic 
origin such as the one in the woodcuts of the Ger-
man expressionism. 

The first decade of the twenty-first century and 
the fourth decade of Pavle Miladinović’s artistic cre-
ation, are the richest with the works, exhibitions and 
art criticism. The new millenium, Miladinović started 
with released colours, defined motive and the 



16 17павле миладиновићпавле миладиновић

Све оно што је на почетку последње фазе 
раз воја уметниковог ликовног језика било тек 
у на го вештају, свој пуни израз и практично оте-
ло тво ре ње добило је на делима насталим до 
2004. године.

За ове слике психијатар др Слободан М. 
Петровић, сходно свом стручном познавању 
људске психе, уочава да је за суштину (садр-
жај) приказаног на слици узета различита пси-
холошка основа како би се исказао ликовни 
подтекст. Одређује да су теме појединих слика, 

природа, фигура, потиснута еротика и сексу-
алност, метафорично приказивање егзистен-
ције и представе интензивних емоционалних 
стања, и да указују на новоусвојена Миладино-
вићева тематско-мотивациона упоришта, ка-
рактеристична за обележја антрополошког 
сликарства.9

  9  С. М. Петровић, Ка уобличавању и синтези, каталог по-
водом изложбе у Свечаној сали Скупштине општине 
Пожаревац, 2004.

Година 2006. била је, чини се, најплодо-
творнија у стваралачком, излагачком и кри-
тичком опусу П. Миладиновића. Највећи број 
критичких текстова постоји управо за слике 
изложене у овој години. 

Уметников пријатељ, Сентин Надин Дејан-
ски, даје своје опажање на један занимљив и 
необичан начин, у тексту писаном у поетичном 
маниру Павла Миладиновића доживљавамо 
као неки лирски лик са сликом митског јунака, 
кога аутор назива Вел Лики. Поред разноликих 
језичких игара и поређења, у тексту Дејанског 
можемо наићи на занимљива запажања, као 
када каже да су слике Павла Миладиновића пе-
чати, верификати постојања Мајке Материје и 
сликарских језика. Он П. Миладиновића назива 
сликарским полиглотом, јер, како каже, говори 
све језике сликарства. Затим, уметника прогла-
шава за чувара трезора дуге, а црвено и плаво 
проглашава за сликарски потпис уметника, као 
сликара универзума.10 Дејански каже да како 
сви народи имају своје језике, тако сваки сли-
кар има свој језик, а да су сликареве боје изво-
ришна знања чисте истине.11 И на крају, можда 
најбоље ликовно запажање јесте да онако како 
природа исписује своје шаре, тако исто сликар 
Павле Миладиновић исписује идентитете тих 
шара.12

Изложба слика под називом Енергија 
симбола и поетике трајања одржана је исте 
године и у Пожаревцу и у Нишу. Поводом из-
ложбе у Пожаревцу, историчар уметности Вио-
лета Томић у своме тексту бави се мотивом пи-
рамиде у новим сликама П. Миладиновића, па 
каже да уметник, понет мистеријом пирамиде 
као сведоком вечности, води нас својим сли-
кама у правцу изналажења универзалног ли-
ковног језика способног да покаже унутра-
шње субјективне садржаје уметничке свести, 
али и односе које успоставља са традиционал-
ним вредностима. Запажањем да Павле Мила-
диновић својим сликама експериментише по-
ред идеје и формом, надовезује се на закључке 

10  С. Н. Дејански, О сликарству сликара Павла Ми ла ди но
ви ћа, Вел Ликог, део први, Пожаревац 2005.

11  С. Н. Дејански, О сликарству сликара Павла Ми ла ди но
ви ћа, Вел Ликог, део други, Пожаревац 2006.

12  С. Н. Дејански, О сликарству сликара Павла Ми ла ди но
ви ћа, Вел Ликог, део трећи, Пожаревац 2006.

deeper and emotional content, which confirms the 
artist’s clear determination for expressionism.

On the brink of his newly constructed identity, 
there were paintings, drawings and graphics dis-
played at the exhibition in 2001, that the art his-
torian writes about, by holding that a good draw-
ing is a starting point for the successful work of art; 
in his last works in a series, Miladinović dealt with a 
playful interpretation of recognizable graphic struc-
tures from his previous period. In that interpreta-
tion, the artist went a step further, thus making the 
flexibility and freedom expectedly assume greater 
proportions in his performing. Petrović notices that 
Miladinović’s interest for human figure remained, 
because for Miladinović, a man (whether of our time 
or from the past) is an endless inspiring fountain 
from which new and always different ideas are con-
stantly pouring.8

Everything, that was just in indication in the be-
ginning of the last phase of the artist’s visual lan-
guage, it has got its full expression and practicly an 
embodiment in the works from 2004. 

For these paintings, a psychiatrist Dr Slobodan 
M. Petrović, according to his professional knowl-
edge of human psyche, as well as of the artist’s, 
finds out that the importance-content of the pre-
sented, a different psychological basis was used in 
the painting to show an art subtext. He also states, 
that the topics of some paintings: nature, figure, re-
pressed sexuality and erotica, metaphorically repre-
sent the view of existence and performance of in-
tesive emotional states, therefore simply point to 
the newly adopted Miladinović’s thematically moti-
vated base, characteristic for the features of anthro-
pological art.9

It seems that 2006 was the most fruitful in crea-
tive, as well as in the creator’s critical opus. The larg-
est of critical articles is just for the paintings exhib-
ited this year.

The artist’s friend, Sentin Nadin Dejanski, gives 
his opinion in one interesting and unusual way, 
in the text written in poetic way, making Pavle 
Miladinović as a lyrical character with an image of 
mythological hero. On the first place, the author 

8  P. Petrović, Pavle Miladinović, paintings, graphics and draw
ings, Text for the catalog for the exhibition at National mu-
seum and Serbian home in Požarevac, Požarevac 2001

9  S. M. Petrović, Towards the formulation and synthesis, which 
remains? Traces only, the catalog for the exhibition, 2004.

names the artist ’Vel Liki’ (The Great One). In addi-
tion to a variety of language games and compar-
isons, in the text of Dejanski we can find interest-
ing observations, as when he says that the paintings 
of Pavle Miladinović are seals, verifiers of the exist-
ence of Mother Substance and visual language. He 
names Miladinović a painting polyglot, because, he 
says, he speaks all the languages of painting. Then, 
the author declared the artist guardian of the rain-
bow vault, while he declares the red and blue as the 
painting signature of the artist, the painter of the 
universe.10 Dejanski says if all nations have their own 
languages, it means that every painter must have 
his own language, and that the painter’s colours are 
the sourse of pure truth knowledge.11 Finally, per-
haps the best, poetic words though, visual observa-
tion is still the way the nature writes its motives, in 
the same way, the painter Pavle Miladinović writes 
the identities of the same motives.12

The exhibition of paintings called „The Energy 
of symbols and ever-lasting poetry“, was held in the 
same year in Požarevac and in Niš. On the occasion 
of the exhibition in Požarevac, an art historian Violeta 
Tomić, in her text, deals with the motive of the pyra-
mid in the new paintings of Miladinović, saying that 
the artist, carried away by the mystery of the pyramid 
as the witness of eternity, took us to understand the 
universal artistic language capable of showing the in-
ner subjective content of the artist’s conscience, but 
at the same time the relations that he made with 
some traditional values. An observation that Pavle 
Miladinović experiments with the idea and form at 
the same time in his paintings, it refers to the conclu-
sions of previous authors, in which the experiment 
is the key value of Miladinović’s works. In addition, it 
is written that he uses a colour to create the contrast 
with the drama of the form and identifies all the ele-
ments of the painting, therefore the artist’s visual lan-
guage uses symbolism as the basic starting point, in 
order to to be closely expressed as an abstract ex-
pressionist. Violeta Tomić, at the end concludes that 

10  S. N. Dejanski, About the painting of the artist Pavle Mi la di
no vić, The Great One, part one, Požarevac 2005.

11  S. N. Dejanski, About the painting of the artist Pavle Mi la di
no vić, The Great One, part two, Požarevac 2006.

12  S. N. Dejanski, About the painting of the artist Pavle Mi la di
no vić, The Great One, part three, Požarevac 2006.
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претходних аутора, по којима је експеримент 
кључна вредност Миладиновићевих дела. У на-
ставку пише да бојом ствара контраст са дра-
матиком форме и одређује све елементе слике, 
те да уметников ликовни језик за основно по-
лазиште узима симболизам да би се, блиско 
свом сензибилитету, исказао као апстрактни 
експресиониста. Виолета Томић, на крају, за-
кључује да су слике Павла Миладиновића ме-
тафоричне визије његовог унутрашњег света.13

За нишку изложбу приређена су два кри-
тичка текста, Здравка Вучинића и Милића 
Петровића. Ликовни критичар Здравко Вучи-
нић у каталогу пише о томе како је Милади-
новић полако мењао рукопис, усавршавао му 
занатска и техничка својства, међутим, у суш-
тини је задржао првобитну поетику слике којој 
је више-мање остао привржен до потоњих ра-
дова, па је остао веран основним начелима из-
раза које је на почетку усвојио. З. Вучинић на-
води да уметник једнако шири иконографски 
слој који допуњује садржајну компоненту дела. 
У домену садржаја и овај аутор, као и Виолета 
Томић, наглашава пробој унутрашњег у сли-
кама, када каже да колико год сликао видљиву, 
спољну појавност, Миладиновић у исто време, 
открива свет свог унутрашњег бића. Аутор, та-
кође, на овим сликама контекстуализује пи-
тање мимезиса, јер сматра да уметник под-
стицање тражи и налази у природи, у ширем 
појму речи, али да виђено није пренето у до-
словном смислу, јер уметник има посве сло-
бодну интерпретацију онога што запажа. За-
пажањем да је уметникова активност умакла 
пред уобичајеним, класичним простором огра-
ничавајуће површине слике, Вучинић први по-
ставља питање дводимензионалне површине 
слике. З. Вучинић сматра да је мотив у овим де-
лима модификован и често пута апстрахован 
до нивоа када му није могуће открити полазно 
становиште и сходно томе фигура је деформи-
сана и стилизована.14

Академски сликар Милић Петровић у 
своме тексту дефинише сликарски опус умет-

13  В. Томић, Енергија симбола и поетике трајања, текст за 
каталог поводом изложбе у Народном музеју, Пожаре-
вац 2006.

14  З. Вучинић, Снажна поетска визија, текст за каталог по-
водом изложбе у нишком Културном центру, Ниш 2006.

ника тако што наводи људску фигуру и портрет 
као доминатне мотиве, али, као и Вучинић, на-
глашава новоостварену тродимензионал-
ност слике, којом Миладиновић апострофира 
скулптуралност својих слика, чиме саопштава 
да је уметност кретање уметникове мисли и 
духовног поимања са светом. И у овом критич-
ком приказу акцентован је експресивни начин 
сликарског изражавања и тумачење да идејна 
полазишта завршавају апстраховањем форми 
и површина. Аутор у своме тексту примећује 
да уметник у свој начин сликарског изража-
вања уводи квадрат, круг и пирамиду, симболе 
древних фараона и космичког простора.15

Колористичко ослобађање започето у 
платнима изложеним 1997. године, последњих 
десет година добило је слободу којом се умет-
ник сада може и треба називати колористом. 
Осим ове изразите промене која 
избија у први план са слика П. Ми-
ладиновића, током овог последњег 
периода он наставља да експе-
риментише и трага, али сада у до-
мену мотива и садржаја. Сублими-
рајући целокупно искуство стечено 
истраживањем, Миладиновић да-
нас ствара комплексне слике, ау-
тентичног визуелног идентитета. За 
разлику од слика с краја деведесе-
тих, у којима боја гради и разлаже 
форме, слике настале на почетку 
21. века враћају се на равнотежу у 
односу форма–цртеж, боја–слика, 
надомештајући нагли прелаз од ра-
није. Тако Петар Петровић запажа 
добар цртеж и разиграну интер-
претацију препознатљивих цртач-
ких конструкција из претходног пе-
риода, али са много више гипкости и слободе. 
На овим делима све је присутнији мотив, у ши-
рем дијапазону облика, у слободним компози-
цијама употпуњен реминисценцијама на ра-
није апстрактне, геометријске форме, док је 
људска фигура достигла пуну препознатљи-
вост и волуминозност.

Управо овај, последњи поменути мотив 
– људска фигура, постаје и централни у де-

15  М. Петровић, Путовање кроз свет боја,  Ниш 2006.

the paintings of Pavle Miladinović are actually the 
metaphorical vision of his inner world.13

For the exhibition held in Niš, there are two texts, 
written by Zdravko Vučinić and Milić Petrović. Art 
critic Zdravko Vučinić, in his catalog writes about how 
Miladinović has changed his writing, made its craft 
and technical characteristic perfect, but in its essence 
kept the original poetry of the painting that he re-
mained more or less attached to until the latter work, 
and he remained faithful to the fundamental prin-
ciples of expression that he adopted at the beggin-
ing. According to Vučinić, the artist equally spreads 
the iconographic layer, that complements a content 
component of the work. In the domain of content, 
this author, as well as Violeta Tomić, emphasizes the 
breach of the internal in the paintings, saying the way 
he paints a visible, external appearance, Miladinović 
at the same time reveals the world of his inner be-
ing. This author also confirms the issue of mimesis 
in these paintings, because he thinks that the artist 
seeks and finds the stimulus in nature, in the broader 
concept of the word, but the visible one is not trans-
ferred to the literal sense, because the artist has got 
his free interpretation of what is observed. Saying that 
the artist’s activity has gone away before the usual, 
classic space of constarined surface of the painting, 
Vučinić is the first one to raise the issue of two-di-
mensional surface of the painting. Talking about the 
motive, Vučinić thinks that the motive is modified and 
often abstracted in these works, to the level where it 
is not possible to find its viewpoint, thus making the 
figure deformed and stylized.14

Milić Petrović, a painter, in his text, defines the ar-
tistic opus of the artist, citing the dominating motive 
of human figure and portrait, but like Vučinić, he em-
phasizes the newly- achieved three-dimensionality of 
the painting, with which Miladinović emphasizes the 
sculpture in his paintings, which gives the impression 
that the art is the  move of the artist’s thoughts and 
his spiritual undrestanding of the world. In this critical 
approach, as in those ones of two previous authors, 
the expressive way of artistic expression is empha-
sized, as well as the interpretation that the starting 
point of the idea ends with the abstraction of forms 

13  V. Tomić, The energy of symbols and everlasting poetry, text 
for the catalog for the exhibition in the National Museum, 
Požarevac 2006.

14  Z. Vučinić, Strong poetic vision, the text for the catalog for 
the exhibition in the Culture center of Niš, Niš 2006.

and surfaces. The author in his text notes that the art-
ist, in his own way of painting expression, introduces 
a square, circle and pyramids, the symbols of the an-
cient pharaos and cosmic space.15

Colourist release started in the paintings exhib-
ited in 1997, and in the last ten years it has given the 
freedom with which the artist now can and should 
be called the colourist. Besides this outstanding 
change, that comes to the fore from the paintings 
of Miladinović, thanks to his restless spirit during this 
last period, the artist has continued to experiment 
and search, but now in the field of motive and con-
tent. Sublimating the whole experience acquired by 
the research, Miladinović nowadays creates com-
plex paintings of an authentic appearance. Un-
like the picture at the end of the nineties, in which 
the colour builds and expands forms, the paintings 
made at the beginning of the 21st century returne 

to the balance in relation to the form-drawing, col-
our-painting, replacing the sudden transition from 
earlier time. Therefore, Petar Petrović notices a good 
drawing and playful interpretation of the draw-
ing recognizable structures from the previous pe-
riod, but with much more flexibility and freedom. In 
these works, the motive is more present, in a broad 
range of forms, in the free compositions comple-
mented by the reminiscences of the earlier ab-

15   M. Petrović, Traveling through the world of colours, Niš 2006.
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лима из 2003. године. Мотив и садржај су 
сада основ за истраживање, а ликовне еле-
менте уметник подређује и користи не би ли 
лакше дочарао унутарњу идеју и мисао. Мо-
жда је баш зато у овоме контексту реч пси-
хијатра од велике важности, јер ко боље по-
знаје аниму? Слободан Петровић сматра да 
уметник користи различите психолошке ос-
нове у исказивању ликовног подтекста, па су 
теме природа, фигура, потиснута еротика и 
сексуалност, метафорично приказивање ег-
зистенције и представе интензивних емоцио-
налних стања, што овим сликама даје обеле-
жје антрополошког сликарства. Надовезујући 
се на закључке аутора, можемо рећи да сензи-
билност за спољни и унутрашњи свет и ли-
ковне реакције на емоције и стања духа по-
чињу да граде слику која више није медијум 
за стварање односа ликовних елемената и 
садржаја, већ спољашњи медијум спреман за 
упијање унутрашњих отисака идеје. На овим 
сликама, осим јаког и узбудљивог емотивног 
набоја, боја и потез употпуњују драму која са 
платна има јасан циљ – дубоку и чврсту пове-
заност уметника и посматрача. Уметников све-
стан труд да пошаље поруку, живим, јарким 
бојама, усковитланим потезом, формама које 
се појављују и губе из сфумато тонова, постаје 
његово живо емотивно учешће у стварању 
слике, па тако улази у поље апстрактног екс-
пресионизма, чије ће границе истраживати и 
померати у годинама које следе.

Од 2006. године, поље у којем се налази и 
чије могућности испитује је апстрактни екс-
пресионизам, коме остаје веран до данас, ком-
бинујући методе енформела и акционог сли-
карства. Уметников пријатељ Сентин Надин 
Дејански, П. Миладиновића, на једном интим-
ном, личном нивоу, ословљава са Вел Лики, и 
заиста Миладиновићеве слике могу се посма-
трати као печати и верификати, ако цитирамо 
аутора текста, јер оне симболички то заиста 
представљају.

Слике П. Миладиновића су свет за себе, 
свет који уметник ствара на искуству света у 
којем живи. Формулација Дејанског да умет-
ник исписује на платну идентитете шара које 
природа исписује, и Вучинићева констатација 

да је Миладиновићева уметност слободна ин-
терпретација онога што запажа, најбољи су од-
говор на вечито питање мимезиса. П. Мила-
диновић не подражава природу, већ ликовно 
тумачи посебне идентитете природних об-
лика, дајући им аутентичан ликовно–формални 
и бојени карактер. Тако уметник постаје креа-
тор и творац свога света, пред собом има не-
прегледне могућности у коришћењу мате-
ријала, времена и простора. Ово последње 
проналази као нову могућност за експери-
мент, па урамљена слика више не представља 
ограничену датост. Миладиновић пробија рам 
слике и излази у други простор и димензију, 
поново се обраћајући посматрачу, али сада не 
позивањем да уђе у свет слике, већ том сли-
ком уметник чини иницијативу и улази у свет и 
простор посматрача. Здравко Вучинић и Ми-
лић Петровић ово препознају као нови квали-
тет у стварању П. Миладиновића, па је управо 
та новонастала скулптуралност слике важна, 
не само у свом концептуалном карактеру, већ 
и у идеји која се тада родила у уметнику. Та 
идеја је да се проблемима ликовних елемената, 
форме, површине, светло–тамног и масе, сада 
позабави на новом нивоу и у новом медијуму 
– скулптури, којом ће се наредних година ба-
вити.

На овим „скулптуралним” сликама круг 
је тај који пробија простор, круг као космос, 
небо, савршени облик. Није случајно умет-
ник одабрао овај циклични симбол да одигра 
важну улогу медијатора света слике и света 
природе и човека. Њему и његовој магичној 
улози додаје приказ пирамиде, као симбола 
постојања, уздизања и слагања. Уметник као да 
својим деловањем жели да измири и усклади 
савременог човека са сталним, цикличним, 
природним понављањем и ритмом космоса и 
неба. Та све учесталија присутност симболике 
у делу П. Миладиновића изгледа као благи 
смирај раније драматичне експресије.

Када Виолета Томић помиње метафоричне 
визије уметниковог унутрашњег света, а З. Ву-
чинић уметниково откривање свог унутра-
шњег бића, очигледно је да је на позорници 
садржаја све присутнија емоција и идеја, не 
само као концептуална датост, већ као споз-

stract, geometric forms, while the human figure has 
reached the full recognition and voluminosity.

The human figure, this last mentioned mo-
tive, becomes central in the works in 2003. The mo-
tive and content are now the basis for the research, 
while the artistic elements are subordinated and 
used by the author, in order to ilustrate the internal 
idea and thought. Perhaps, it is precisely the word of 
psychiatrist of great importance in this context, be-
cause who knows anime better? Slobodan Petrović 
thinks that the artist uses different psychological 
bases in expressing his visual subtext, therefore, the 
themes of nature, figure, suppressed eroticism and 
sexuality, metaphorically show the existence and 
performance of intense emotional states, and this 
form of painting gives the characteristics of the an-
thropological art. If we merge with the author’s con-
clusions, we can find out that the sensibility, for the 
internal and external world, and visual reactions to 
the emotions and the state of spirit, they start to 
build the image which is no longer the medium 
ready to absorb the internal impression of the idea. 
In these paintings, beside that strong and excit-
ing energy, the colour and move complement the 
drama, which has got a clear aim from the canvas - 
deep and firm connection between the artist and 
an observer. The artist’s conscious effort to send the 
message, with his vibrant colours, stirred move and 
forms that appear and lose themselves from the 
Sfumato tones, it becomes his live-emotional par-
ticipation in painting creation, and that is the way 
he enters the field of abstract expressionism, which 
boundaries will search and move in the next years.

Since 2006, the abstract expressionism is 
the field where he has been and which options 
he has examined and remained faithful until to-
day, combining the methods of informal and ac-
tion painting. The artist’s friend, Sentin Nadin De-
janski, at one intimate and personal level, in one 
text, calls Miladinović „The Great One“, and indeed, 
Miladinović’s paintings can be observed as the seals 
and verifiers, if we quote the author of the text, be-
cause he really represents it symbolically. When-
ever he finished with the research of certain artistic 
method and expression, Miladinović would put the 
seal in his paintings to be investigated, as a confir-
mation that he had mastered that form of visual art.

The paintings of Miladinović are the world 
for  itself, the world that the artist creates accord-
ing to the experience of the world where he lives. 
Therefore, the best answer on the eternal issue 
of mimesis would be the formulation of Dejan-
ski, that the artist writes the identities of patterns 
on his canvas that the nature creates, and the one 
of Vučinić who says that Miladinović’s art is a free 
interpretation of what he sees. Miladinović does 
not imitate the nature, but artistically interpret-
ers the nature shapes special „identities“, thus giv-
ing them an authentic visually formal and colored 
character. That is the way of artist’s becoming the 
designer and creator of his own world, who has 
got vast possibillities in front of him, when using a 
material, time and space. This last one finds a new 
opportunity to experiment, therefore, a framed 
painting is no longer limited form. Miladinović 
breaks through the frame of the image and goes 
into another space and dimension, addressing 
in that way the viewer again, by not calling the 
viewer to enter into the world of the painting, but 
the artist makes the initiative with the painting 
and enters the viewer’s world and space. Vučinić 
i Milić Petrović recognise this as a new quality 
in Miladinović’s creating, and this is exactly the 
emerging painting sculpturality important not 
only in its conceptual nature, but in the idea that 
was at the time born in the artist. That idea is that 
the artist now deals on a new level and new me-
dia- sculpture, which he will deal with in future, 
with the problems of artistic elements, form, sur-
face, light and dark, and mass. 

In these sculptural paintings, the circle is the 
one that penetrates the space, the circle as the cos-
mos, the sky, the perfect shape. It is no coincidence 
that the artist has chosen this cycle symbol to play 
an important role of mediator of the world of pic-
ture, nature and a man. The artist adds an eternal 
symbol of pyramid, as a symbol of existence, ascent 
and agreement to that cycle symbol and its magic 
role. As if the artist wants with his actions to recon-
cile and harmonize the modern man, with a con-
tinuous, cyclical, natural repetition and the rythm 
of the cosmos and the sky. The more frequent pres-
ence of symbolism in the work of Miladinović, looks 
like a gentle sunset of the earlier dramatic expres-
sion.  
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најни елемент. У овим делима идеја за којом 
уметник трага је неухватљивост тренутка и по-
стојања, те су ове слике, више но икада, богате 
иконографским репертоаром, који појачава 
сва уметнику позната и откривена ликовна 
средства.

Поменули смо да се Миладиновићев не-
мирни ликовни дух усмерио и на питање скул-
птуре. Ове скулптуре настале су послед њих 
година у комбинованој техници резаног сти-
ро пора и лепка за плочице.16 Уметник је на 
њима искористио погодности материјала, па 
је стиропор резан под оштрим, правим и рав-
ним угловима. На овај начин добијени су раз-
личити геометријски облици који са слободно 
моделованим масама лепка остварују контраст 
форми и наглашавају контраст светлог и там-
ног. Тако је уметник своју игру моделовањем и 
светлом из света дводимензионалне површине 
пренео у тродимензионалност тела. У домену 
садржаја, очигледна је нит која је заједничка 
графикама и сликама, а то је да уметник радо 
комбинује геометризам и апстрактне форме са 
неправилним и слободним, стилизованим ма-
сама у којима посматрач може да трага за мо-
тивом, било да је то људска фигура или неки 
други природни облик. Ове скулптуре су још 
један показатељ да истраживање ликовних 
елемената Павла Миладиновића има констан-
тну вредност, али и да је одређени ликовни из-
раз, започет на графикама, надграђен у сли-
карству, свој пуни волуминозни облик добио у 
Миладиновићевој скулптури.

У сликарству данас, након четири деценије, 
Павле Миладиновић наставља да истражује 
на пољу апстрактног експресионизма, обо-
гаћујући свој ликовни идентитет еклектичким 
маниром и комбиновањем. У изграђеној пое-
тици, где боја гради садржај и садржај дефи-
нише ликовни третман, уметник превазилази 
боју као једини облик изражавања, па на слике 
често убацује песак. Потез замењује Полоко-
вим „dropping” изразом, у којем допушта слици 
сопствени живот и настајање. 

Тако у иницијалној жељи да слици, као тво-
рац, удахне живот, Миладиновић данас ствара 

16  По речима самог уметника, скулптуре су настале током 
2008. године и до сада нису излагане

When Violeta Tomić talks about metaphori-
cal visions of the artist’s internal world, and Vučinić 
about the artist’s detection of the world of his in-
ternal being, it is obvious that on the scene of con-
tent, the emotion and idea are more present, not 
just as conceptual form, but as cognitive element. In 
these works, the idea the artist is looking for, is not 
to catch the moment and existence, so these paint-
ings are, more than ever, rich in iconographic reper-
toire, which amplify all art resources known and dis-
covered by the artist.

We mentioned that Miladinović’s restless ar-
tistic spirit also turned to the issue of sculpture. 
These sculptures were made during the last years, 
using the combining technique of foam cut and 
tiles glue.1616 The artist used on them the suitabil-
ity of the material, so the foam was cut under sharp, 
streight and plane angles. In this way, various ge-
ometric forms were produced which created the 
form contrast and highlighted the contrast of the 
light and dark with freely modeled masses. That 
was how the artist transformed his play of mode-
ling and light, from the world of two-dimensional 
surface into the world of three-dimensional body. 
In the domain of content, the evident thing is the 
connection between the graphics and paintings, 
which means that the artist gladly combines geom-
etry and abstract forms with irregular and free, styl-
ish masses, in which an observer can search for the 
motive, whether it is a human figure or some other 
natural form. These sculptures are another indica-
tor that the research of the visual elements of Pavle 
Miladinović, has a constant value, but also the thing 
that the artistic expression started in graphics, bulit 
in painting, but its full voluminosity got in the sculp-
ture of Miladinović.

In the painting today, after four decades, Pavle 
Miladinović continues to search in the field of ab-
stract expressionism, enriching his own artistic iden-
tity with the eclectic manner and combining. In al-
ready formed poetry, where the colour builds the 
content and the content defines an art treatment, 
the artist exceeds the colour as the only form of his 
expression, therefore, the artist puts the sand in his 
paintings, often highlighting the specific form or 
motive. He changes the move with Polok’s „drop-

16   According to the artist, the sculptures were made during 
2008 and were not exhibited since

уметност која сама има свој пут и живот, који 
уметник некада свесно, некада несвесно усме-
рава и каналише. На овај начин, Павле Мила-
диновић ствара модерни еклектизам апстрак-
тног експресионизма, енформела и акционог 
сликања. 

Слике настале током прошле и ове годи не 
на до ве зују се на Миладиновићеву жељу за про-
налажењем сопствене ликовне истине. Остајући 
у домену познатог мотива, најчешће људске фи-
гуре и садржаја везаног за унутрашњи живот 
уметника и слике, у ликовном смислу Милади-
новић иде корак даље. Поред све интензивнијег 
колорита, који добија пуноћу фовистичке боје, П. 
Миладиновић у потезу постаје храбрији и чет-
кицу замењује шпахтлом, па сама слика добија 
још један квалитет – текстуру. На овај начин по-
зната и већ изграђена колористичка експресија 
Миладиновићевих дела добија на драматици и у 
потезу.

По свему ономе што смо истражили о 
уметнику, слика коју можемо да створимо је 
портрет уметника изузетне стваралачке снаге 
и енергије, уметника који вредно ради, истра-
жује, експериментише у тренутку и про-
стору. То је портрет врсног цртача, графичара 
и сликара који у галерији портрета савреме-
них уметника има своје место. Он је уметник 
и педагог чија су знања и искуства обогатила 
многе младе људе, а чији је таленат оплеменио 
душе и знатижељне очи многих поклоника 
и љубитеља уметности. У којем се делу лави-
ринта сада налази и да ли уопште жели да из 
њега иза ђе видећемо ускоро, када на ликовну 
сцену ступи неки нов експеримент и истра-
живање. Оно што је сигурно, јесте да се Мила-
диновић у своме експерименталном лавири-
нту не осећа изгубљено, већ кроз њега путује 
са дедалов ском сигурношћу. Унутрашњи живот 
уметника, који на своја платна беспоштедно 
износи све богатство умећа стварања, пред-
ставља портрет Павла Миладиновића у бојама, 
потезима и тоновима који рефлектују немирни 
дух узбуђен пред свим лепотама света, кос-
моса и душе, и који потврђују да се путовање 
кроз лавиринт наставља.

ping“ expression, where the painting is allowed his 
own life and occurence.

Thus in the initial order to inspire life into the 
painting, as a creator and author, Miladinović nowa-
days creates the art which has its own way and life, 
which the artist, sometimes consciously, sometimes 
unconsciously, directs and channels. In this way, 
Pavle Miladinović creates modern eclecticism of the 
abstract expressionism of the informal and active 
painting.

The paintings created during the last and this 
year, are the connection to Miladinović’s desire to 
find his own visual truth. Remaining in the domain 
of the known motive, more often the human fig-
ure and content which relates to the artist’s inter-
nal life and painting, Miladinović goes one step 
further in an artistic sense. Apart from more inten-
sive color, which gets the fullness of fovistic col-
our, Miladinović, in his move, becomes braver and 
he replaces the brush with the trowel, so the pic-
ture itself gets another quality- texture. In this way, 
known and already built colouristic expression of 
Miladinović’s works, is in drama and move. 

According to all we have researched about the 
artist, probably moved by his kindness, the image 
we can create is the portrait of the artist of excep-
tional strenght and energy- the artist, who works 
hard, searches, experiments in specific moment 
and space. The portatrait of the exquisite drafts-
man, graphic and painter, who’s got his place in 
the gallery of the portraits of contemporary artists. 
There is a portrait of an artist and educator in front 
of us, whose knowledge and experience enriched 
many young people, and whose talents refined the 
souls and curious eyes of many a fan and art lover. 
In which part of the labyrinth he is at the moment, 
and wether he wants to come out of it, we will find 
out very soon, when some new experiment or re-
search enters the scene of art. What is certain is that 
Miladinović does not feel lost in his maze of exper-
iment, but travels through it with Daedalus cer-
tainty. The inner life of the artist, which presents all 
his skill of creating wealth, represents the portrait 
of Pavle Miladinović in colours, gestures and tones, 
that reflect the restless spirit excited in front of all 
the beauties of the world, the universe and the soul, 
which, according to their number, confirm that the 
journey through the labyrinth still continues.
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Озбиљно стваралачко искуство ут-
кано је усликарску уметност Павла 
Миладиновића, који већ више од 
тридесет година трага за аутентич-

ним исказом своје личности. Бави се цртежом, 
графиком и сликом, у јединственом настојању 
да истражи и функционално осмисли про-
стор, материју, облике и садржаје ликовног је-
зика, као основне претпоставке за успешно 
превођење чињеница перцепције у чиње-
нице креације. 

Од најранијих почетака тежио је да тај 
процес трансформације виђеног и доживље-
ног у целовите склопове ликовног медија 
усмери ка изразу који ће у свом коначном 
облику добити значај симбола. То подјед-
нако важи и за облик и за боју (када је реч о 
слици) или за облик и контраст светло–там-
ног (када је реч о графици), а у пракси се ма-
нифестује најпре као тежња за редукцијом, 
а потом као воља за синтезом. Зато и боја и 
облик у безмало подједнакој мери одступају 
од локалних вредности природних облика, 
чиме се приближавају ослобођеном ликов-
ном знаку. 

Ако је у свом ранијем раду на слици и 
графици био склон експерименту, тј. оној 
стваралачкој пракси која се стално ослања 
на могуће односе, аналогије и паралеле са 
актуелним уметничким збивањима („бити 

The serious creative experience has been 
woven in the art of painting of Pavle 
Miladinovich who has, for more than 
thirty years, been searching for the 

authentic expression of his own personality. He 
is involved in drawing, graphics and painting 
in the unique effort to explore and justify 
functionally the space, matter, forms and 
contents of the painting language, as the basic 
premises for the successful translation of the 
facts of perception into the facts of creation.

Since early beginnings, he has been striving, 
that the process of transformation of the seen 
and experienced in the complete structures of 
the painting medium, to direct to the expres-
sion which will, in its final form, get the mean-
ing of the symbol. It goes equally for the form as 
well as for the colour (when we talk about paint-
ing), or for the form and the contrast of light and 
dark (when we talk about graphics), manifest-
ing in the practice as the attempt for reduction, 
and then as the will for synthesis. That is the rea-
son why both the colour and the form deviate in 
almost equal measure, from the local values of 
the natural forms, thus closing to the liberated 
painting sign.

If he, in his early work, was inclined to the ex-
periment i.e. to the creative practice which relies 
constantly upon the possible relations, analo-
gies and parallels with the current artistic trends 
( “to be in”), today, he is more concerned with his 
own painting, its lingual structures and unique-
ness, a painting-being and inner law, which de-
fines it as an autonomous painting substance. 

од 
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у тренду“), данас је он више окренут самој 
својој слици, њеној језичкој структури и по-
себности, слици-бићу и њеној унутрашњој 
законитости која је одређује као аутономну 
ликовну супстанцу. И док је раније његова 
инспирација зависила и од процеса усагла-
шавања природе слике са природом света 
(природа је трајно полазиште и инспира-
тивно исходиште свих његових облика), он је 
сада спреман да се упусти у откривање оних 
вредности ликовног феномена које су садр-
жај ослобођене креативне свести и зрелог 
сликарског искуства. Он сада, дакле, тежи да 
истражује оне просторе ликовности који се 
не ослањају на општа места и поделе уну-
тар појма модерне (модерна – постмодерна, 
криза свести о традицији, хибридни језички 
модели, деконструкција и колажни прин-
ципи), већ се више препушта поетском ка-
рактеру ликовног језика, племенитости ма-
терије, звучности боје и свежини светлости, 
интуицији и емоцији. Ово, можда, помало 
личи на повратак на класичне сликарске 
принципе и језичке моделе који одражавају 
тежњу ка јединству природе и слике и при-
роде бића сликара, мада се у основи овај 
сликар није одрекао кључних принципа мо-
дерне – искуства апстракције и аутономног 
карактера облика.

Данашње слике Павла Миладиновића 
живе од светлости (просветљености), од фи-
них колористичких ритмова и хармоније 
свих елемената композиције. У настојању да 
слику учини значењски целовитијом и сад-
ржински богатијом, он покушава на поједи-
ним платнима да поступком трансформације 
једног облика у други оствари идеју мета-
морфозе, чиме отвара нови простор за своју 
поетску имагинацију. Реч је о процесу ме-
таморфозе формално језичких чињеница 
(обојене површине, апстрактног знака, алу-
зивног знака) у ликовно чвршће дефинисане 
целине које изражавају опште принципе 
Миладиновићеве поетике. Зато су сасвим 
упутни називи неких његових слика (Бог при
роде, Венера са белим велом, Човек лептир) 
јер нас уводе у нове тежње аутора које је он 
сам, у једном недавном писму, дефинисао 

And while his inspiration depended earlier upon 
the process of co-ordination of the nature of 
picture with the nature of world  (nature is an 
eternal source and inspirational point of all his 
forms), he is prepared now to get into the re-
vealing of all the values of the painting phenom-
enon which are the contents of the liberated 
creative mind and the mature painting experi-
ence. Therefore, he is striving now to explore the 
spaces of the art of painting which do not rely 
on the general places and divisions inside the 
idea of the Modernism  (Modernism-postmod-
ernism, the crisis of consciousness about tra-
dition, the hybrid lingual models, deconstruc-
tion and the principles of collage), yet he is more 
given to the poetic character of the painting 
language, the nobility of the matter, the sound 
of the colour , and the freshness of light, intui-
tion and emotion. This, perhaps, is similar a little, 
to the return to the classical painting principles 
and the lingual models, which reflect an attempt 
to the unity of the nature of picture and the na-
ture of the painter’s being, though, basically, this 
painter has not given up from the key principles 
of the modernism- the experience of abstraction 
and the autonomous characters of forms.

Pavle Miladinovich’s present pictures live on 
light (enlightenment), the fine coloristic rhythms 
and the harmony of all the elements of compo-
sition. Trying to make picture more complete in 
its meaning and richer in its contents, he is mak-
ing attempt, on certain paintings, to realize the 
idea of metamorphosis by the process of trans-
formation from one form into another, open-
ing a new space for his poetic imagination. It is 
about the process of metamorphosis of the for-
mally lingual facts (coloured surfaces, abstract 
sign, alluded sign) into the more strengthened 
defining wholes, in the sense of painting, which 
express the general principles of Miladinovich’s 
poetics. Reasonably, there are some names of 
his paintings that are indicating (“God of nature”, 
“Venus with white veil”, “Butterfly Man”) because 
they are introducing us into the new attempts 
which he himself, in a letter, has defined as an 
attempt to put a figure into the structure of the 
painting and make it an inevitable part of the 
nature. Now there is a synthesis in the painting 

of the excitement of the experience of the exist-
ing world with the excitement of the experience 
of the creating world. From the seemingly cha-
otic situation a vision is born, which symbolize 
yearning of a painter’s being to realize poetically 
nature, strong and complete. Lingual entities 
which cover the inner spaces of consciousness 
and deep experiences of the mysterious beau-
ties of the natural world. Such a picture is not a 
mere fiction of an idea and strictly, and theoreti-
cally constructed intension of the author’s inten-
tion: it also emerges as the joy of the revelation 
and as a suspect of the beauty of the discov-
ery of some new sense of the created unity of a 
man and his world.

као тежњу да у структуру слике убаци фи-
гуру и учини је саставним делом природе. 
У слици се сада синтетишу узбуђења до-
живљаја постојећег света са узбуђењем до-
живљавања настајућег света. Из привидно 
хаотичне ситуације рађа се визија која сим-
болише жудњу сликарског бића да оствари 
поетски зреле, сочне и довршене језичке це-
лине које покривају и унутрашње просторе 
свести и дубоке доживљаје тајанствених ле-
пота природног света. Таква слика није пука 
функција идеје и строге, теоретски чврсто 
утемељене ауторске намере: она се јавља и 
као радост откровења и као слутња лепоте 
открића неког новог смисла оствареног је-
динства човека и његовог света.

Септембар 1997.
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Pavle Miladinovich has been engaged for 
many years in drawing, graphics, and 
painting, with equal success. He suc-
ceeded in harmonizing all his interests, 

in cherishing them to appropriate measures, in 
raising them to recognizable indications and 
considerable valuable accomplishments. He has 
been present on our painting scene for more 
than four decades, more accurately, since 1965, 
when he appeared, for the first time, with his art 
work. Since then, he has organized many inde-
pendent exhibitions and numerous collective 
manifestations, which made him become both 
noticed and important person in our modern 
arts.

As the result of his efforts, considerable num-
ber of works has followed, designed in various 
techniques and artistic disciplines, which were 
the subject of his curiosity. It is understanda-
ble that, on his way, he has gone through many 
changes in style. Miladinovich has gradually 
changed his style, improved professional and 
technical characteristics, but he has preserved 
his original poetics, and more or less remained 
devoted to it till the present days. He has re-
mained faithful to the basic principles of expres-
sion, adopted in the beginning. They were in 
harmony with his conception of the art of paint-

Павле Миладиновић се годинама , с 
подједнаким успехом, бави цртежом, 
графиком и сликарством. Он је успео 
да усклади своја интересовања, да их 

у од го ва рајућој мери однегује, уздигне до пре-
поз нат љи вих назнака и  завидних вредносних 
пос тигнућа. На српској ликовној сцени при су-
тан је близу четири деценије. Својим ра дови ма 
се први пут појавио 1965. године, али је ли ков-
ном сценом сигурно закорачио неко ли ко го-
дина касније, колико му је било по треб но да 
обо гати своју креативну личност и из ни јан-
си ра сво је ликовно умеће. Од тада је при ре-
дио много са мос тал них изложби и учество вао 
у изузетно много заједничких ли ков них ма ни-
фес тација, што га чи ни запаже ном и значајном 
појавом у нашој нови јој умет ности.

Иза његовог труда следи замашан број 
дела остварених у различитим техникама, те 
ликовним дисциплинама које су биле у до-
мену његове знатижеље. Разуме се, при том је 
прошао више стилских мена. Миладиновић је 
полако мењао рукопис, усавршавао му занат-
ска и техничка својства. Међутим, у суштини 
је задржао првобитну поетику слике којој је, 
више-мање, остао привржен до актуелних ра-
дова. Остао је веран основним начелима из-
раза које је на почетку усвојио. Она су била у 
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складу са његовим поимањем ликовности, са 
обликом извесне експресије проткане особе-
ном поетском визијом.

Новији радови Павла Миладиновића, које 
овом пригодом показује суду јавности, у потпу-
ности откривају његову радозналу природу. То 
се очитује у склоности ка померању граница 
када је у питању поступак сликања, па и начин 
приказивања датог мотива. Сходно томе, он 
једнако шири иконографски слој који допуњује 
садржајну компоненту дела.

Његова се инспирација и дање задржала у 
подручју извесних реалних назнака, што значи 
да му слике настају у додиру креативне све-
сти са видљивом појавом физичке стварности. 
Реч је о датости која се препознаје, с обзиром 
да истиче из непосредног окружења чији је он 
свесни или несвесни судионик, свеједно. Пола-
зиште за креацију, у његовом случају, може да 
буде било шта. Њему није страна ниједна тема. 
У широком распону од људске фигуре, мртве 
природе, акта и портрета, с једнаком осетљи-
вошћу склон је да ликовно опсервира предео, 
цвеће или неки други мотив који га окружује. 
Попут осведочених мајстора, он сваком мотиву 
прилази с разумевањем за његова примарна 
својства. Ипак, колико год сликао видљиву, 
спољну појавност, Миладиновић у исто време 
открива свет свог унутрашњег бића.

С обзиром на то да подстицање тражи у 
природи, у ширем значењу речи, виђено није 
пренето у дословном смилу. Нису у питању ви-
зуелни опажаји, онакви какви се показују, већ 
посве слободна интерпретација онога што за-
пажа. Избегнута је њихова фактографска од-
лика. Све оно што је нашло места у његовим 
сликама преобликовано је и смештено у кон-
текст однегованог лирског флуида.

У новије време, Миладиновић је почео да 
показује склоност ка другачијем третману мо-
тива. Његова је активност у том погледу узма-
кла пред уобичајеним, класичним простором 
ограничавајуће површине слике. Повиновао се 
геометрији пирамидалног склопа, јер га је при-
влачила као симбол дугог цивилизацијског па-
мћења. Промењени оквир условио је другачију 
организацију унутар предвиђеног распона. Тако 
успостављена схема налагала је битно смисле-

нију конструктивну градњу која је могла да од-
говори датом изазову. Тиме се, у доброј мери 
изменила оптика сликаног поља. Композиција је 
постала динамична, барокно узнемирена. Вер-
тикално усмерење масе попримило је више по-
крета, а планови наглашена ритмичка гибања.

Миладиновић се оваквом структуром по-
играва и, колико је могуће, проширује њена 
значења. Облик пирамиде је некад јасно де-
финисан, неки пут се појављује као тродимен-
зионална форма која залази у простор, а нешто 
ређе, њен се обрис само наслућује, јер је овлаш 
нанет и стављен у раван симболичких назнака.

При свему томе, реалан поглед на свет 
није посве нестао. Мотив је знатно модифико-
ван. Често је апстрахован до нивоа кад му није 
могуће открити полазно становиште. Сходно 
томе, фигура је деформисана, стилизована. У 
његовим делима има осетљивих лазура, ништа 
мање снажног геста који, кроз живе наносе 
пигмента, гради богато, у исти мах, сугестивно 
материјално ткиво.

Ликовни рукопис Павла Миладиновића је 
утемељен на поузданом познавању пластич-
них вредности поистовећених са нашом тра-
дицијом, која је увек била наклоњена лепоти 
форме. Он је био и остао поклоник естетичких 
идеала, који су најбоље одговарали стваралач-
кој природи коју је испољио. Штавише, покла-
пају се са његовим уметничким убеђењима.

Слике које творе део опуса о којем је овде 
реч, говоре о неспутаној енергији која сведочи 
о ширини интересовања, замаху и тежњи да се 
превазиђе оскудност затечених концепција како 
би се препознао след новог тумачења света.

Захваљујући извесном тајанству казивања и, 
дабоме, постигнутим вредносним домашајима, 
дело Павла Миладиновића је уткано у токове 
српске уметности. Постало је незаобилазни део 
континуитета новијег српског сликарства.

ing, with certain expression interwoven by his 
personal poetic vision.

Latest works of Pavle Miladinovich, which he 
presents to the public judgment on this occa-
sion, completely reveal his curious nature. It is all 
shown in his tendency to „change the bound-
aries“, as well as the manner of new motive 
presentation. According to this, he constantly 
spreads iconographic layer, which supplements 
the informative component of his work.

His inspiration has remained in the area of 
certain real indications, which means that his 
paintings are the product of the bond between 
creative consciousness and visible appearance 
of physical reality. He is either a conscious or an 
unconscious participant in his immediate envi-
ronment. In his case, anything could serve as a 
starting point for creation. He knows the mat-
ter well. He is inclined to observe equally nature, 
flowers or any other motive in his surroundings, 
with wide range from a human figure, still life, 
and a painting of a nude to a portrait. As all fa-
mous painters, he approaches any motive with 
understanding of its primary characteristics. 
However, as much as he paints the visible, ex-
terior world, Miladinovich, at the same time, re-
veals his inner world as well.

Considering that he searches and finds the 
inspiration in nature, he does not paint liter-
ally what he sees. It is not about visual percep-
tion as it is shown in nature, but the completely 
free interpretation of those observed things. He 
avoided showing them as they really are. What-
ever he put onto his paintings, it had been mod-
eled and placed in the context of the cherished 
lyrical fluid.

Lately, Miladinovich has started showing a 
different trend in motive treatment. In respect to 
this, his activity has withdrew in the face of com-
mon, classic painting, spatially limited. He has 
acquired the pyramidal form geometry, since it 
fascinated him as the symbol of a long civiliza-
tion memory. This mentioned framework caused 
different organization within the anticipated 
span. Thus established scheme demanded more 
sensible creative construction, which could re-
spond to the given challenge. This has provoked 
some changes regarding the optics of painted 

area. The composition has become dynamic, 
with baroque disturbance. The vertical direction 
of mass acquired more movements, and plans 
acquired the emphasized rhythmic sways.

Miladinovich plays with such structure and 
broadens its meaning as much as possible. The 
shape of the pyramid is sometimes clearly de-
fined, it sometimes appears as a three-dimen-
sional form, which goes deeper into the space, 
and also, though rarely, its contour is sometimes 
only supposed, because it is roughly sketched 
and placed into the surface of symbolic indica-
tions.

His realistic perception of the world has not 
completely vanished, but the motive is signifi-
cantly modified. It is often so abstract, that it is 
not possible to discover its origin. Because of 
this, the figure is deformed and stylized. There 
are some sensitive azures of a very strong ges-
ture, which make rich and suggestive, material 
substance at the same time. 

Miladinovich’s artistic handwork is based on 
the reliable knowledge of the values regarded 
as identical with our tradition, which has always 
been inclined to the beauty of the form. He has 
always been the admirer of the aesthetic ideals 
that suited best to his creative nature. Moreover, 
they coincide with his artistic convictions.

The paintings in the opus we mentioned 
here, tell about free energy which bears witness 
to the width of his interests, and his aspiration to 
overcome the poverty of the existing concepts 
in order to notice the new interpretation of the 
world.

Thanks to the certain secrecy of telling and 
to the achieved value ranges, the art of Pavle Mi-
ladinovich is woven in the artistic streams of our 
country. It has become an inevitable part of the 
continuity of the modern, Serbian painting.

Септембар 2006.
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Стваралаштво и излагачка активност 
Павла Миладиновића, која, ево, не-
прекидно траје од инаугурационе из-
ложбе 1965. године све до данас, овом 

поставком почиње да исцртава оквире но-
вог ауторског циклуса. Наиме, ако је његов, 
доста дуг први период (до половине осамде-
сетих година) био обележен цртежом, графи-
ком и испитивањем језика мултиплицираног 
оригинала, у другој етапи (од средине осам-
десетих до краја деведесетих) дошло је до 
проширивања, како значењских равни, тако 
и значајног пробоја и освајања ликовног из-
раза у коме слика постаје доминантно опре-
дељење. Миладиновићево истрајно бивство-
вање у свету ликовности омогућавало му је 
сталну надоградњу и учвршћивање индивиду-
алних стилских одлика. Тиме овај аутор постаје 
препознатљив по свом изразу, на графичким 
листовима као и на платнима, уједно кори-
стећи сталне помаке у изграђивању и учвр-
шћивању принципа своје ликовне поетике, 
како је то већ констатовао и Срето Бошњак, у 
предговору каталога једне од његових прет-
ходних изложби.

Шта остаје? саМо трагови

Др Слободан М. Петровић

ка 
уобличавању 
и синтези

Дакле, фигурација насупрот апстракцији. 
Њихово узајамно прожимање и синтеза посте-
пено заузимају све већи удео у стваралачком 
захвату и попримају централно место у Мила-
диновићевом ликовном рукопису. Међутим, 
ова синтеза не само да је дефинисана својим 
садржајем, него је истовремено устројена и 
поступком преобликовања (метаморфозе) 
примарних интересовања његове ликовне по-
етике. Природа и њени деривати, разнолике 
зооморфне форме, обриси и отисци светлости 
и различите фиксације из бројних сфера ауто-
ровог личног искуства (трагови о постојању) уз 
укључивање историјских наноса (теме везане 
за средњовековну уметност) интегришу се 
кроз истовремено кохерентно и продубљено 
осмишљавање израза исказиваног у ранијим 
стваралачким фазама. Управо те чињенице 
указују да су непрестано присуство и озбиљан 
ауторски концепт основно Миладиновићево 
опредељење.

Који су нови моменти у уметниковом кре-
ативном поступку који би могли указивати на 
диференцирање у односу на његове прет-
ходне циклусе? То је, пре свега, све учесталије 
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бављење компактнијим, волуминознијим фор-
мама уз истовремено задржавање на леги-
тимитету минијатуре, што се може објаснити 
проблемом форме. Наравно, на то би се, надо-
везивало и питање суштине, садржаја приказа-
ног на слици, где налазимо и значајни сигнум 
у сагледавању иновације ауторског приступа. 
У тој новој иконичкој основи Миладиновиће-
вог ауторског поступка стоји, дакле, различита 
психолошка основа у исказивању ликовног 
подтекста.

Могло би се рећи да он, издвајајући поје-
дине акценте, трансформише своју поетску, сен-
зуалну ликовност у својеврсну егзистенцијалну 
упитаност пред одређеним садржајима. Иако и 
даље артикулише тему природе и њеног обли-
кованог устројства исказаног у траговима (без 
разлике да ли је то простор или површина где 
новоосвојени захват поприма сада једну дру-
гачију, чини ми се, суштаственију димензију ли-
ковне нарације). Ерго, о чему је ту реч?

Са једне стране, лако уобличена фигура 
овом приликом постаје парадоксално дестру-
исана (разграђена), што отвара нову перспек-
тиву и подразумева другачије тематско усме-
рење. Са друге стране, преовладава утисак да 
су детаљи, што је за очекивање, потчињени оп-

штој слици и утиску који постоји о окружењу 
и постојећим датостима. Потиснута еротика 
и сексуалност (Комешање, У очекивању), мета-
форично приказивање егзистенције (Анима 
и остали,  Жртва) и представе интензив-
них емоционалних стања (Крик над понором, 
Подрхтавање) једноставно указују на новоос-
војена Миладиновићева тематска и мотиваци-
она упоришта, карактеристична за обележја 
антрополошког сликарства.

Стога, те другачије вибрације у исказивању 
ликовног графема упућују на одредницу да је 
Миладиновић нехотично (или можда с наме-
ром) започео испитивање различитости у соп-
ственом поимању цивилизацијског искуства уз 
истовремено опстајавање претходно достиг-
нутих колористичких особина. Тамнија гама, 
загасити наноси, пламеноцрвене површине и, 
углавном, робуснији премази формирају нео-
чекивану динамику у чијој би се основи има-
гинативно могли налазити сукоби између 
универзалног и личног и контрасти између 
етеричности и пластичности, између нежности 
и суровости. Покушај да се нађе средина у тим 
дихотомијама завређује свакако позорност и 
потврђује делотворност напора у изналажењу 
јединства између човека и његовог света.

8. октобар 2004.
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Пејзаж се као неизбежни сликарски 
и графички модус погледа на свет и 
манифестације естетског видокруга 
може, на линији дугог памћења, пој-

мити као индивидуално оваплоћење појма 
genius loci, визуелне егзалтације личног 
осећања јединства са природом, ренесан-
сног ослобађања сликарске визије у духу 
перспективе или пак, даље, на основи миле-
нијумског наслеђа у далекоисточним верти-
калним полиперспективама и канонизованим 
обухватима света видљивог. Све то иде у при-
лог његове актуелности, трансформације пе-
јзажа у модерном сликарству у низ заокру-
жених ставова или визија, које су, условно 
речено, „с ону страну видљивог”. Павле Ми-
ладиновић, сликар и графичар, имао је, из-
гледа, низ озбиљних унутрашњих повода да 
у пејзажном жанру испољи сву иницијалну 
снагу и знатижељу личног израза, схватајући 
тај ликовни полигон дејства пре као најшире 
могуће слободно поље акције, него као мо-
тивски сужен водокруг. Због тога су његови 
пејзажи, нарочито у серијама графика ду-
боке штампе, од минијатура величине длана 
и помно рађених плоча у комбинованој тех-
ници које не сежу више од обухвата руке и 
стандардног књижног формата до маестрално 
изведених монументалних листова пуног 
формата, који подразумевају и комбиновање 

Душан Ђокић,       
 ликовни критичар

узнеМирени 

Пејзажи

Павла 

Миладиновића

више плоча, схваћени као поља комплексног 
дејства. Насељени су траговима и визуел-
ним сензацијама, гестовима и лирским нијан-
сама, „урбаним реперима”, знацима и осетљи-
вим међудејствима технологије и природе, 
слутњама невидљиве еколошке оминозности, 
али и спонтаних, непосредних усхита у суо-
чавању са примарним утисцима поднебља, 
онога што стоји пре и после сваког доживљаја 
амбијента. Оштар и искричав, неуморан у ли-
неарном манифестовању дуктуса, ликовни 
исказ Паје Миладиновића са једне стране се 
испољава у контролисаној спонтаности, да би 
у одређеним фазама рада наметнуо себи дру-
гачије организационе процедуре, што се нај-
боље огледа у радовима где је све подређено 
симултаном садејству планова, настојању да 
се могући мотив разложи на низ алтернатив-
них компонената, које, пак,  у коначној и уо-
бличеној верзији добијају заокружену форму 
композитне представе.

Низ радова на папиру рађених у сликар-
ској техници акрилика и комбинованим мето-
дама показује ту спонтанију и живљу страну 
Миладиновићевог рада. Склоност ка сложе-
ности поступака може се довести у везу са ра-
дом на плочи, тегобним освајањем површине 
метала и истраживањем његових потенцијал-
них визуелних трагова. Предео је поље раз-
личитих акција, укрштај визура, отварања мо-
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гућих простора, и због тога је његово читање 
вишеслојно, што пружа још један доказ више 
у прилог ставу да одсуство фигуре у таквим 
призорима појачава важност људског прису-
ства и ангажовања, колико од стране посма-
трача, толико и од стране онога који то дело 
изводи. Известан дух ослобођеног сликарства 
осамдесетих, онирична заокупљеност самим 
чином сликања и манифестовања цртачког 
импулса контролисано провејава кроз ове ра-
дове, кроз линеарне и плошне колористичке 
акценте и партије бираних тонских сазвучја. 
Но, комплекс новијег графичког опуса сва-
како представља ону озбиљнију и репрезен-
тативнију страну Миладиновићевог рада, ре-
лативно уравнотежену везу са једним крилом 
графике која се негује у београдском графич-
ком кругу, поготову у техници дубоке штампе, 
акватинти и бакропису, резервашу и комби-

нованим техникама, где до изражаја долази 
пуноћа и уникатност графичког мајсторства 
и подједнака брига за оно што се догађа на 
плочи и на осетљивом папиру, у избијањима 
светлости и могућим тонским варијантама. 
Радећи графику у боји, Миладиновић испи-
тује још, за сада искључиво могућности тра-
жења жељених комбинованих ефеката са 
једне плоче, изналажења пиктуралне густине 
и засићености, са једне стране, и акварелске 
транспарентности, са друге стране.

По ономе што је до сада предочено, Паја 
Миладиновић се може уврстити у ред оз-
биљних савремених стваралаца који у овим 
дисциплинама са пуном професионалном 
страшћу делује изван великих центара, што 
представља немали допринос укупном лику 
савремене графике и сликарске културе Ср-
бије.

10. новембар 1991. 
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Посматрајући изложене цртеже и слике 
Павла Миладиновића, не двос мис лено 
се намеће утисак врло конкретне везе, 
односно под стицаја зачетог на сим-

болима нашег космичког доба и урбане сре-
дине. Павле Миладиновић на неким својим цр-
тежима, сликама, интерпретира такве симболе 
као какве асоцијације на космички пејзаж или 
футуристичке мртве природе. Ови симболи 
своде се на врло одређене форме цеви, круга 
и некаквих монитора, допуњених бројевима и 
мрежастом шрафуром као неком шемом, што 
овим делима даје управо онај акценат и зна-
чење које аутор дубоко носи у себи.
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Посебно је занимљиво како П. Миладино-
вић једноставним средствима и спонтаношћу 
потеза, асоцира атмосферу простора – кос-
моса.

Та средства се своде на употребу лазурних 
наноса четком, допуњених линијом, која ту и 
тамо делује као акценат или игра.

Овим делима треба прићи слободно, без 
тенденције да се одгонетне космичка енигма 
– какав је прилаз имао и П. Миладиновић, јер 
управо та енигма је и драж не само ових цр-
тежа и слика, већ и живота уопште.
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Павле Миладиновић је уметник јаког 
изражајног нагона.
Опсервацију својих уметничких дела 
третира кроз различите технике умет-

ничког изражавања. Као искусан цртач и гра-
фичар, нишким љубитељима ликовне уметно-
сти Павле Миладиновић се представља кроз 
сликарски опус људске фигуре и портрета, 
улази у тродимензионалне сликарске форме, 
апострофирајући скулптуралност својих 
слика, чиме, на неки начин, саопштава да је 
уметност кретање уметникове мисли и духов-
ног поимања са светом.

Експресивном начину сликарског изра-
жавања уметник прилази кроз деструктивно 
саопштавање површина и кретања облине 
форме, сводећи своја идејна полазишта до ап-
страховања, задржавајући сталну трепера-
вост кроз поигравање ваздушног струјања, 

Путовање 
кроз свет 
боја

Милић Петровић, академски сликар

водећи цртеж и боју кроз виртуелно објашња-
вање форме, жестоко супротстављајући коло-
ристичке дисонанце и стварајући тако визу-
елни утисак плеса ваздушних струја које нас 
уводе у процес кретања и апстраховања не-
битних детаља.

Уметник Павле Миладиновић, креативне 
свести са видљивом појавом физичке ствар-
ности, у свој начин сликарског изражавања 
уводи квадрат, круг и пирамиду, симболе 
древних фараона и космичког простора у које 
смешта свој визионарски свет поимања људ-
ског обличја, наизглед блиских портрета и фи-
гура или космичких путника у машти умет-
ника.

Препустимо се путовању кроз машту умет-
ника, стварајући свој свет од уметникових 
дела која су вечерас пред нама.

5. 9. 2006, Ниш
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Ликовни проблеми, наизглед, немају 
шансе да буду разрешени у техници 
графике, ликовној дисциплини која 
захтева баш то – дисциплинованост у 

извршавању и доследно спровођење замисли. 
Импровизација тек спорадично долази у об-
зир. Њој је место у идеји. Ту је њен простор и 
њена слобода, под условом да уметник има ја-
сну представу о својим моћима, знањима. Сли-
карство, тако се бар обично сматра, може и 
мора да предњачи и разбија устаљене и увре-
жене мисли о томе шта је слика и сликовно и 
шта је декоративност. Ипак, мешање појединих 
дисциплина, а то није продукт наших дана, све 
више потискује постојеће правило: сликовна 
структура, тродимензионална слика – ето 
прилике да се догоди код неуког посматрача 
збрка. Поремећење у схватању... Никакво чудо: 
уметност је увек томе доприносила.

Други графички бијенале Београд 92. по-
казао је у којој мери графичари могу да опо-
вргну постојећу предрасуду, да техници 
удахну замашну свежину и утичу да се тежи-
ште схватања помери. Сликовно постаје пред-
мет истраживања уметника, нарочито младих. 
Наједном њихово дело поприма сву силе-
сију експресивних дата у којима је саобра-

соПствене
унутар

Поетике

жена и естетизована сензибилност. Уосталом, 
опредељивање ка слици и сликовном била 
је основна одлика такозване Београдске гра-
фичке школе. Она је тиме и изборила своје ме-
сто у европској знаковној типизацији. Тиме се 
делимично спасила од изразите декоратив-
ности, од епигонског праћења тековина аван-
гарде с којом и није имала директних веза. Јер, 
ако је икона утицала да се Запад у ликовној 
уметности определи за апстрактно и симбо-
лично, код нас је традиција религиозне слике 
увек имала сигурно упориште. Но, мешање 
Истока и Запада је перманентни процес и ни-
какво чудо што је и сада актуелан и изазива 
читав низ неспоразума.

Павле Миладиновић спада у такозване 
умерене уметнике, његово опредељење није 
стриктно и није борбено. Једноставно, за-
држава право да се не опредељује и да уну-
тар сопствене поетике сагради свет и свест 
о опредмећености израза. Тако, његови ли-
стови су објекти за гледање, а не енигма пред 
којом ће посматрач „траћити“ време, провера-
вајући своју ученост и васпитну имагинацију. 

Братислав Љубишић, историчар уметности
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Има сензибилног набоја у пејзажима у сепија 
тону, има компактности у компоновању, кори-
сти дијагоналу, користи вертикалу, али у ком-
бинацији са хоризонталом благо и суптилно 
асоцира на крст; зна да контрастира светло 
и тамно и да од „флеке“ до белине остави до-
вољно „мудрости“ за знатижељног посма-
трача. Ту и тамо, кохерентност „маса“ разбија 
линијска интервенција: уметник разуме по-
требу дисконтинуитета, схвата да посматрача 
не треба „умртвити“, већ му треба стално пру-
жати шансу да се прене, зарони у сложеност 
ликовне комуникације. Ако у његовим листо-
вима изостаје загонетка симболике у корист 
редукованог мимезиса, то ваља схватити као 
свесно опредељење уметника који зна шта 
ради. А то се најбоље осећа, и може целовито 
схватити, у бојеним графикама. Поменуто сли-
ковно је наједном, упркос неизбежној повр-
шинској опредељености, добило функцију 
продубљивања дводимензионалности. Валер-
ска различитост композиција пружа могућност 
сложенијег решавања изабраног проблема. 
Уметник се, и поред неизбежне дисциплино-
ваности при решавању ликовних проблема, 
игра и помало препушта „случају“. Јасно је да 
се у таквом поступку тешко могу догодити 
два истоветна отиска, али шта смета! То се до-
гађа без посебне интервенције и сам процес 

отискивања постаје „нешто друго“. Уметник 
Павле Миладиновић представља такозвану 
средњу генерацију која је уз геометријски кон-
структивизам сачувала реминисценције на ре-
алистичност али и прихватила преиначавање, 
редукцију. Ако се млади опредељују за поста-
вангарду, старији су ту да објасне и буду мост 
у модерној уметности, њеној спремности да 
крајностима пружи ухлебљење и, без обзира 
на поступак, истакне све вредности компро-
миса. Миладиновићу, с обзиром да је врстан 
цртач, све то лако полази за руком. Његово ме-
сто у Београдској графичкој школи је евиден-
тно и несумњиво, па и незаобилазно. Довољно 
је ликовно образован да зна у којој мери се 
уметничка знатижеља може претворити у пуку 
испразност. Естетизована сензибилност, поиг-
равање са мотивом и његово разграђивање, 
остаје у домену религиозне слике и него-
вања вештине која ће спречити неспоразуме. 
Укратко, то је оно што нам овај уметник нуди.

Импонује мир с којим гради своје дело, на-
чин на који му обезбеђује континуитет и чува 
логику. За време у којем се олако прелази „с 
теме на тему“, постаје нека врста примера како 
и колико поверење у сопствене моћи може 
бити од користи. На примеру Павла Миладино-
вића, слободно се сме казати – и до мере коју 
зовемо драгоценост.

Март 1993.
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неПоновЉиви 
снови „ Дефинисати уметност скоро је исто тако 

мучан посао као и дефинисати 
људско биће”

Више од четири деценије траје путовање 
и трагање Павла Миладиновића сликара 
кроз просторе и призоре уметности. Тај 
пут и трагалачко прегнуће несумњиво 

говори о спремности и спретности његовог 
стваралачког нерва да одолева и пркоси иза-
зовима и искушењима уметничког позива. То 
је истовремено и знак његове стваралачке од-
лучности и зрелости, али и морална црта чо-
века који се предао ономе што је суштина ње-
гове личности и уметничког бића. Најречитија 
аргументација доследности опредељења је 
управо његов укупан уметнички учинак изра-
жен кроз слике, графике, цртеже.

Онако како су тајни и недокучиви токови 
подземних водених жица, како су само биљци 
знани пролази у земљи којима се продевају 
жиле и жилице који је хране и негују и како 
вода неочекивано из земље избије као кладе-
нац, тако су, може бити, неразмрсиви токови 
и узлети уметничког и стваралачког чина који 
бива крунисан делом које плени и испуњава 
гледаоце узвишеним осећањем. Уметничко 

Милисав Миленковић, драматург

H.W. Janson

дело, тај цвет уметникове душе и бића јесте 
она коначна последица која дарује смисао 
свему ономе што му претходи. Отуда је ства-
ралашто резерват оних који му се предају сна-
гом и уверењем монашке аскезе, мотивисани 
подједнако слашћу и горчином у обликовању 
сопствене имагинације у препознатљив мате-
ријални предмет.

Ликовна уметност је, као и свака друга 
уметничка дисциплина, неомеђен простор 
коме границе поставља сам сликар, пронала-
зећи најсроднији склад боја, облик и сплет ли-
нија са оним што је наслутио или у магновењу 
угледао. Вероватно се и нека могућа вредност 
сликарског дела може најаутентичније изра-
зити путем провере колико је материјализа-
ција сна и маште аутентична том претходном 
и зрнастаном. Отуда је Милена Павловић-Ба-
рили препознатљива јер своје слике, као и 
укупну поетику свога уметничког дела, легити-
мише својим и непоновљивим сном. То је чини 
и јединственом и великом уметницом, подјед-
нако као сликарку и поетесу.
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Пролазећи кроз разне школе уметничког 
учења и сазревања, Павле Миладиновић је 
своју личност, занатско умеће и, свакако, кре-
ацију калио и проверавао и експериментима 
разне врсте, конструкцијама које су бивале 
плод виђеног, не увек и доживљеног. Међутим, 
то је била драгоцена и незамењива трагалачка 
фаза која се поодавно окончала, када се он об-
рео на широким и раскошним бојеним повр-
шинама које су биле и слика - симбол и слика 
која се претапа у устрепталу рапсодију боја и 
наговештених облика. Поред многих других, 
две су слике из 1996. године карактеристичне. 
То су БОГПРИРОДА и ЧОВЕК ЛЕПТИР, као и она 
из 1997. године, ИШЧЕКИВАЊЕ.

Павле Миладиновић је уметник који има 
препознатљиву уметничку бразду иза себе, 
која је мање или више хармонично компоно-
вана и у његовом стваралаштву се не могу ни 
оделити ни препознати одређене фазе или из-
двојене заокружене целине. Међутим, те це-
лине су могуће. Ту је, пре свега, циклус слика 
птица, а потом, вероватно инспирисан египат-
ском уметношћу, циклус троугластих или пира-
мидалних облика.

Павлове птице су поетски расточени об-
лици и покрети чаробних летећих створења, 
код којих се у племенитој метафорици поисто-
већују крила и лет, висине и тајанства лугова 
и шума где птице пребивају. Оне су осликане 
са заносом и снагом доживљеног предмета и 
призора. Ма колико птице биле, саме до себи, 
поетски израз, оне у Павловој интерпретацији 
добијају додатну дубинску димензију, боје, по-
крете и снене анатомије њихових скелета у та-
ласима ваздушастих узлета и понирања.

Насупрот песнички разгаљеном доживљају 
који понесе гледаоца пред сликама птицоли-
ких симбола, теме које су му пристигле из еги-
патске ликовне авантуре обрађене су у стро-
жим, сведенијим формама које снагу израза 
добијају и самим својим дејством, као и асо-
цијативним повезивањем са могућим праузо-
рима. Можда та два циклуса и јесу неко ира-
ционално стваралачко јединство које је Павле 
Миладиновић хтео као синтезу песничке рас-
појасаности и разгаљености, са једне стране, и 
строге, егзакне форме, са друге стране.

Све поменуте слике и циклуси се одликују 
широком и неспутаном палетом бујног бојеног 
намаза, који одише дискретном чулношћу. Ве-
роватно из таквог осећања, из те стваралачке 
и ликовне температуре настајали су и актови 
Павла Миладиновића. Отмена сензуалност, пи-
томина облика и занемарени изрази лица, уко-
лико се и налазе на понеким, несумњиво све-
доче о рафинману уметника и зрелој, сигурној 
руци која их потписује. Засенчене површине 
које се налазе у задњем плану слике као да су 
суздржана дискреција аутора који их слика.

Владајући са уочљивом сигурношћу бојом, 
Павле понекад као да се намерно поиграва 
или следи своју велику претходницу Милену, 
па разводњеном нијансом боји неке неутралне 
делове слике или чак и лица, која су увек изве-
дена само у неупадљивим назнакама или у не-
довршеним скицама. Та танка и неодређена 
нијанса бива као тихи застор преко неке до-
бро чуване тајне, која остаје и недоречена и 
неодгонетнута.

Укупна поетика ликовног дела Павла Мила-
диновића, без обзира да ли је реч о сликама, 

графици или цртежу, ослоњена је на природу 
света коју он потом преводи у нову природу 
слике, како је и наслутио и означио Срето Бо-
шњак. Та поетика је управо згуснути израз дис-
кретно разложене фигурације и њено дифузно 
спајање у неким дубљим и тајновитијим преде-
лима душе.

Белешка о Павлу Миладиновићу не може 
да прећути ни њега као сликара мурала. Онако 
како небо нигде није тако лепо као из баште 
Милениног детињства, ни пожаревачке улице 
не би биле онако топле колико су то са њего-

вим муралима, а по сликама своје велике Ми-
лене. И слике и мурали могу да нестану мате-
ријално, али једном понети утисак и доживљај, 
онај лични занос преузет са њих, остаје заувек.

Павле Миладиновић заокружава свој 
узбудљив и успешан уметнички ангажман на 
начин који доликује аутентичним сликарима, 
непоткупљивим уметницима. Са истим зано-
сом, али са зрелом и разбокореном маштом, 
он и данас, непрекидно дарује све оне жељне 
и чисте који се предају аутентичној непоно-
вљивој ликовној авантури.

28. март 2010.
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Безмало три и по деценије, графичар, 
сликар и ликовни педагог Павле Ми-
ладиновић сигурно, успешно и са 
осећајем дужног поштовања обогаћује 

ликовни живот свог родног места, одржа-
вајући на најплеменитији начин уметничку 
баштину коју су давно пре њега оставиле у 
„аманет“ своме роду генерације његових По-
жаревљана. Много самосталних наступа, мно-
гобројна учешћа на колективним изложбама 
и небројеним ликовним колонијама, неко-
лико угледних награда и признања и, на крају, 
не и на последњем месту, генерације ђака из 
чијих редова су се издвојили ликовни таленти 
и, под утицајем Павла Миладиновића, отишли 
путем даљег ликовног школовања, само су 
неке отворене могућности за целовито сагле-
давање његове креативне природе и његовог 
разуђеног стваралаштва. Више од тога, смер-
ност и озбиљност у раду, који га нарочито од-
ликују, као и безусловна оданост, како умет-
ничком тако и породичном животу, довели су 
до тога да се најновији Миладиновићеви ра-
дови морају сагледати као исход стваралачке 
продуктивности и позитивног набоја нагоми-
ланог у протеклим годинама, пошто је реч о 
уметнику у чијем се раду увек препознавало 

Петар Петровић, историчар уметности

уМетник Пуне 
стваралачке 

зрелости

стваралачко искуство достојно пажње озбиљ-
ног критичког разматрања. Његови новији цр-
тежи, графике и слике у својим особеностима 
оправдали су очекивања и потврдили гаран-
ције високих вредности ликовног дела.

Држећи да је добар цртеж полазна основа 
за успело уметничко дело, Миладиновић се 
у низу својих најновијих радова позабавио 
разиграном интерпретацијом препознатљи-
вих цртачких конструкција из претходног пе-
риода. У том интерпретирању уметник је от-
ишао корак даље, па сада гипкост и слобода 
у уметниковом поступку очекивано попри-
мају веће размере. С друге стране, интересо-
вање за људску фигуру је остало, јер је за Ми-
ладиновића човек (било нашег времена или 
прошлог) непресушно инспиративно врело 
из којег непрестано куљају нове и увек дру-
гачије идеје. Уз то, Миладиновић у цртачки 
поступак уноси и један посве разигран, али 
строго контролисан хроматски квалитет, што 
у споју са слободно датом фигуром, са физио-
номијама и апстрактним детаљима, омогућава 
већ поменуте „добитне комбинације“, да до-
бар цртеж чини добру слику. Независно од 
ове узајамне везе, Миладиновићеви цртежи 
самоуверено и постојано бране своју ауто-
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номност која им се засигурно не може оспо-
рити, али су они, с друге стране, у формалном 
и садржинском смислу, сродни са његовим 
графикама и сликама, што је природно, јер се 
њихов зачетак назире у Миладиновићевој цр-
тачкој поставци.

Уочена сродност цртежа и графика очи-
тује се управо на Миладиновићевим гра-
фикама које представљају резултат опред-
мећења једне идеје, идеје о неспутаном и 
узорима неоптерећеном поступку уоблича-
вања и експериментисања са различитим гра-
фичким техникама. Зато се искусан графичар 
као он спретно сналази у отискивању гра-
фичких листова у комбинованој техници, која 
му отвара безграничне могућности облико-
вања необичних, маштовитих и крајње неоче-
киваних ликовних решења. Полазиште у њи-
ховом стварању су, свакако, скице и цртежи 
што претходе непредвидљивом, али зато при-
влачном освајању површине графичке плоче. 
У том изазовном комбиновању двеју и више 
различитих плоча, у прожимању апстрахова-
них, асоцијативних обриса предела са гео-
метријским и фигуралним елементима, он – 
могло би се рећи урођеним инстинктом и по 
унутрашњем диктату осећа тренутак када је 
поступак стварања готов. Зато, представљене 
графике носе сва препознатљива обележја 
Миладиновића као надахнутог „драматурга“ 
где у сучељавању двеју сила – духа и материје, 
односно идеје у глави и празнине на папиру, 
победу увек односи идеја. Другим речима, он 

Птице. Формално, оне међу собом имају до-
дирних тачака, али се композиционо и анали-
тички разликују, што значи да је негде више 
промишљао, а другде сликао вођен надах-
нућем и нараслом плимом емоција. Ликовно, 
на њима преовладава препознатљива Мила-
диновићева сивоплава гама обогаћена белим 
тананим акцентима, док се у третману поједи-
них детаља назире уметникова вештина пла-
стичног моделовања.

Све у свему, морамо истаћи да Миладино-
вићеве слике одражавају љубав човека према 
вредностима сопственог поднебља, људи и 
предела, јер само тако, искрено и надахнуто, 
како је то својствено истинским ствараоцима 
попут Миладиновића, можемо рачунати да ће 
уметничке поуке и наслеђе из наше прошло-
сти пасти на плодно тле.

Сва три сегмента која нам је овога пута 
приказао Миладиновић захтевају да им се 
приступи одвојено. Али у коначном исходу се 
они свакако морају подвести под заједнички 
именитељ и неизоставно посматрати као 
једна свеобухватна целовитост. У том смислу 
је Миладиновић још једном потврдио опре-
дељеност за један јасан ликовни став. Истрај-
ност и озбиљност у спровођењу тог става 
гарантују нам да се Павле Миладиновић си-
гурно креће узлазном линијом, док нам, с 
друге стране, оставља да са нестрпљењем 
ишчекујемо његова наредна остварења.

Септембар 2001. 

је овим својим графичким радовима потврдио 
да је достигао пуну стваралачку зрелост код 
које се нема шта додати, нити било шта оду-
зети.

Међутим, оно што је Миладиновић време-
ном „додавао“ и на чему је у последње време 
нарочито инсистирао, дешавало се у највећој 
мери на платну. Без обзира на то што је у свет 
поклоника уметности ступио као графичар и 
временом себе поступно усавршавао као сли-
кар, Миладиновић је брзо дошао до аутентич-
них ликовних решења. Треба рећи да се кроз 
дијалог који је уметник водио са самим со-
бом, у миру и тишини свог атељеа, као на не-
кој филмској траци одвијала права драма у 
стварању уметничких дела. Та драма се са гра-
фичке плоче постепено премештала на повр-
шину платна и сада је у потпуности запосела 
Миладиновића - сликара. У овом случају, за-
конитости које одређују квалитет и које усло-
вљавају успешност у стварању добро насли-
каног дела, нису нарушиле основе његове 
креативне природе. Штавише, он спретно ба-
рата хроматским вредностима, не допушта да 
дође до презасићења у колориту и упорно 
настоји да задата тема, идеја, форма, апстрахо-
ван пејзаж и остало  сазри најпре у њему и да 
потом својим препознатљивим рукописом све 
то сликарски опредмети, користећи за то, као 
најподеснију, технику силакрила. Слике које 
нам овога пута приказује Миладиновић могу 
се сврстати у три тематска циклуса: Природа 
и човек, Трагови средњовековне уметности и 
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Види дела која су постојала пре њего-
вог Дела Живот и која ће постојати и 
после његовог дела живот. Види слику, 
не видећи још и сликара. Види дело, 

не видећи делатеља. Види настало, не ви-
дећи ни настајање, не видећи ни нестајање 
– сопствено.

Слике сликара Павла Миладиновића пе-
чати су верификати мурови спознаје чове-
кове о постојаности постојања Мајке материје 
и постојања постојаности сликарских језика и 
сликарских речи у језику сликарства и у речи 
језика сликарског.

Језик сликарства, са речима сликарства, 
постоји пре Речи настале у Књизи о постанку.

Сликар Павле Миладиновић сликарски је 
полиглота. Говори течно све језике сликар-
ства. Сопственим монетама непосредности, 
монете сликарске речитости, језику и речима 
својих слика учи читаоце читању сликарских 
Књига од једне странице, чистим предста-
вама јасноће поимања реченог сликом, рече-
ног речима слике, реченог језиком сликања 
речи за књиге чије су речи из извора пои-
мања стварности. Из извора писмености по-
имања суштине настајања и нестајања. То су 
извори облика лица боја, облика тела линија, 
лица боја и тела линија, које сликар Павле Ми-

књига 
од једне 
странице

( О сликарству сликара Павла Миладиновића – ВЕЛ ЛИКОГ, први део)

Сентин Надин Дејански

ладиновић Вел Лики, доводи из станишта бес-
коначности у станишта поимања коначности, 
који су само делови, спојени делови, беско-
начности. 

Сликарска лица сликара Павла Миладино-
вића говоре да чују оно што гледају, да виде 
невидљиво, да додирују недодирљиво, да по-
крећу непокретно, да читају ненаписано, да 
штите незаштићено, да певају о неопеваном, 
да говоре о неизговореном.

Линија облика тела простора, тела вре-
мена, тела кретања, тела свих чистих елеме-
ната Универзума, сликарском руком сликара 
Павла Миладиновића – Вел Ликог, говор-
ника линијама облика, добијају осећаје чулно-
сти додира, чулности укуса, чулности мириса, 
чулности чулности, чулности слуха, чулно-
сти вида и осећаје чулности разумевања и 
појмљивог и непојмљивог.

Сликар Павле Миладиновић је сликарски 
пастир блага цветова обојених животима боја 
живота. Сликар Павле Миладиновић је чувар 
трезора дуге која Богу служи за печат овере 
обећања, издатог људима и копненим телима 
Дела Живота, да се на њих више неће ни љу-
тити нити слати Потоп.

Боје су богатства, само сликара, и богатства 
само планете Земље. Наука каже да боја, сем 
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на планети Земљи, нема нигде више у Универ-
зуму. Сликар Павле Муиладиновић каже, ре-
чима својега сликарскога језика, да Боје има 
само тамо где има живота, боје има свугде где 
има речи вида, речи трагова лица места по-
рођаја Дела Живот, где има појава о појави по-
треба спајања онога који говори, са оним, и са 
онима који још не говоре.

Сликар Павле Миладиновић саопштава го-
лим телом тела жене, не полажући је на сви-
лене имитације свиле на којој лежи голо тело 
Голе Маје, већ голо тело голе истине полаже 
у само гнездо црвених пламенова ватрених 
стајања, где се иначе рађају дела живога Исуса, 
покривена само плаветнилом неба Универзу-
мовог, а не мртвим модринама Византијског 
Плавог.

Црвено и плаво сликарски су потпис сли-
кара Универзума, сликарски су потпис саме 
јасноће, потпис су самог поимања. Сликарева 
слика наслова: Голо тело Истине није прича о 
голој Јованки Орлеанки на ломачи, већ слика 
саме истине која ужива у топлини, као што 
куле уживају на својим темељима, као што ста-
бла уживају у својим коренима, као што за-
грљени уживају у заједничким топлинама за-
грљаја.

Плаветнила плаветности воде и неба, вода 
и небо размењују међусобно, размењујући 
при том и све боје заљубљености једно у 
друго, као сви љубавници.

Сликар Павле Миладиновић својом лич-
ном спознајом заљубљености у боје пла-
вог и црвеног, у речитости плавог и црвеног, 
одређује слику. Црвене артерије доносе жи-
вот, црвени капилари оживљавају боје. Обале 
плавих вена, обале од самог плавог неба, од-
воде воду на небо за реку рашу, која тече око 

вековог лика у пламену, са косом насликаном 
сликом црвених топлотних и светлосних енер-
гија спознаје, која човеку долази заједно са до-
ласком живота, директно са Сунца. Крик над 
понором погрешан је наслов слици, јер треба 
да гласи – Светлосне ерупције свести. Ова је 
слика осликана речима обојених свести, све-
сти обојених јасноћама свести.

Слика с насловом Жртва треба да носи 
наслов Замршене раскрснице. Својим верти-
калним и хоризонталним смеровима, од којих 
су начињене раскрснице крста, сликар Павле 
Миладиновић доводи бесконачност из из-
вора бесконачности и без двоумљења упућује 

Сликарство сликара Павла Милади-
новића – Вел Ликог, говор говорника 
речима исписаним словима лика, је-
сте сликарско језичко писмо прекра-

сних шара-слова саме матере Материје. Сли-
кар Павле Миладиновић исписује језик свог 
сликарског писма потпуним вредностима ин-
дивидуалитета Универзума. Оно што говори 
језиком шара природе, то говоре сликарске 
речи Вел Ликог. Онако како природа исписује 
своје шаре, тако исто сликар Павле Милади-
новић исписује идентитете истих шара. Оно 
о чему говори природа, о томе говоре и сли-
карске књиге од једне странице. Онако како 
природа окупља све странице света на једној 

(О сликарству сликара Павла Миладиновића – Вел Ликог, део трећи)

увод 
у  сликарска 
богатства

планете Земље, водотоком који нема ни дна 
ни површине, јер се разлива по самом про-
стору, по самом елементу Универзума. Сликар 
Павле Миладиновић боје плавог и црвеног, 
као и Универзум, узима за свој лични сликар-
ски потпис, који оверавају академства непо-
средности, заности усхићења, сведоци сведо-
чанства сведочења.

Сликајући речником лица црвеног и пла-
вог, сликар Павле Миладиновић потписује 
сопствену речитост речима плавог и црве-
ног, потписује сопствене речитости видљи-
вог и невидљивог, потписује речитост говора 
самог неба и самих мора, потписује речитост 
дана и ноћи, тоновима гласова обојених суто-
ном, сумраком, ноћима, обојених поноћима, 
обојених новим лицима нових јутара, ослика-
них речитостима сванућа саме свести, јутра 
која су Зоре Будућности, често раздвајајући и 
спајајући раздвојено у људима раздвојеним 
и поново спојено у људима поново спојеним 
Универзумом.

Раздвајајући лица на нова лица, раз-
двајајући руке на нове руке, стварајући тела у 
телима и ван тела, сликар Павле Миладиновић 
пише и чита написано Књигама о води, плавим 
књигама о плавој води, чије руке не можеш 
ни раздвојити ни поново спојити, јер нема по-
требе за раздваja њем нераздвојивог, нити има 
потребе да се спаја већ спојено – водом.

Сликар Пвале Миладиновић, попут далеког 
претка из сликарског сродтва који је између 
рогова бика сместио сунце, слика човека који 
између својих руку држи сопствену подеље-
ност на знање и незнање, дели и веру на пове-
рење и неповерење, дели и наду на могуће и 
немогуће. Између рамена човекових, сликар 
Павле Миладиновић слика Сунце с ликом чо-

страници лица стварности, исто тако сликар 
Вел Лики окупља странице јаве у тор блага 
исказаног отицањем вредности сликарских 
поимања. 

Павле Миладиновић говори сликарским 
језиком Природе, полиглотским даровима по-
знавања сваког дијалекта, сваког наречја, да-
ровима познавања и немуштих језика при-
роде.

Композитност композиција, смерови ли-
нија цртежа, валери исписани пером вера у 
мере намера, таме светлог и светла тамног, 
боје, метрије симетрије пресека Царског, се-
меме експресеме експресија, импресеме им-
пресија, сликар Вел Лики, господин Павле 

је у друге крајеве бесконачности, остављајући 
упитаност без одговора, чиме раскрсницу 
мрси за потребе Гордијевог чвора, показујући 
власнику погледа на слику, обавезу личног 
покрета да не би остао тамо где је заустављен 
раскрсницом крста, тамо где је остављен на 
милост и немилост заустављања спознајом. 
Само је Сократа одвело у вечност признање 
да зна да ништа не зна. Незналице не знају да 
не знају.

Говорити бесконачно о сликама сликара 
Павла Миладиновића није разложно јер саме 
остварују своје бесконачне речитости.

30. 1. 2005.
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Миладиновић, окупља, обједињује, уједињује 
чистим заповестима: кретања, простора, вре-
мена и спознаје материјалног.

Оно што не пише у Књигама Материје, не 
пише ни на сликама Вел Ликог. Композитност 
синтетика естетског, етичког, монетног сли-
кар остварује сакупљањем плодова луцид-
них аналитика, без опасности, устрашених не-
знањима да његово сликарско језичко писмо 
неће имати темеље темељног, темеље ствар-
ног за све странице света које се појављују 
својим и дању и ноћу, темеље свестраног, ко-
рене свестраног Дела Живот, на чијем стаблу 
расту и пропадају сви плодови кретања, про-
стора, времена, материје – по Светом Писму 
Спознаје.

Павле Миладиновић бриљантно хода по 
траговима материјалног и нематеријалног, по 
траговима претпостављеног, као да хода пе-
њући се траговима очигледно уредног, као да 
хода пењући се по праговима овера постанка, 
говорећи нам, речима експресема и импре-
сема, да познаје заповести: Оно што је печат 
овере стварности, то исто је и печат овере не-
стварности.

Ни једна једина линија сликаревих цртежа 
нема узду, чак ни узду добре намере личних 
мера, већ слободама потока прескаче камен-

чине Сизифа, улазећу, само слободама из-
бора, али и вредностима важности, у океане 
окупљеног, и познатог и непознатог. Ни једна 
једина сликарева линија цртежа нема ознаку 
смерова заповести, већ носи заставе смерова 
смисленог, показујући и присуства застава 
бесмисленог. 

Боје сликара Вел Ликог знају све путање 
доласка и одласка стварности. Сликар Павле 
Миладиновић отвара сликарску реч бојом.  
Плавом, и валерима плавог, креће путевима 
одласка; црвеном, и валерима црвеног, креће 
путевима доласка; жутом, и валерима жутог, 
осликава само лице земље; зеленом, и ва-
лерима зеленог, остварује монету питкости 
воде, али и монете њеног материнства, преда-
тог очинствима материје.

Све боје Вели Ликог раздвојене су и 
истовремено спојене светлостима светлог и 
тамног, које, сопственим телима улазе и из-
лазе из сенке без ометања њиховог интегри-
тета идентитета индивидуалитета онога што 
сматрамо – обичном сенком, а и сенке имају 
свој лични индивидуалитет, каже говор ли-
кова.

Ове су речи о сликарству сликара Павла 
Миладиновића Вел Ликог само увод у Сликар-
ска Богатства сликара Павла Миладиновића.
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Понет мистеријом пирамиде као све-
дока вечности, Павле Миладиновић 
нас својим сликама води у правцу 
изналажења универзалног ликов-

ног језика, способног да покаже унутрашње 
субјективне садржаје уметничке свести, али и 
односе које успоставља са традиционалним 
вредностима.

Желећи да урони у тајне ликовног пои-
мања универзума, пролазећи кроз призму 
искуства из древних времена, настоји да ри-
там духа стопи са животним кретањем кроз 
време и тиме пронађе нову димензију.

Павле Миладиновић својим сликама ек-
спериментише поред идеје и формом. Бојом 

енергија 
сиМбола 

и Поетика 
трајања

Виолета  Томић,  историчар уметности

ствара контраст са драматиком форме и 
одређује све елементе слике. Његов ликовни 
језик за основно полазиште узима симбо-
лизам да би се, блиско свом сензибилитету, 
исказао као апстрактни експресиониста.

Слике Павла Миладиновића су метафо-
ричне визије његовог унутрашњег света. Ли-
ковни израз осветљава и открива непознате 
стране духа и трајања.

Ова изложба показује да Павле Миладино-
вић стално следи своју визију и задржава јед-
ноставност ликовног израза.



79павле миладиновић

ц р т е ж и
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Студија – акт 1, угљен на папиру, 1970. 



82 83

Студија – акт 2, угљен на папиру, 1970. Студија – акт 3, угљен на папиру, 1971. 



84 85

Студија – акт, угљен на папиру, 1970.

трагови доживљаја, оловка, 1993.

из маште, туш, 1998.



86 87

Човек лептир, оловка, 1992.

размишљање, оловка, 1995.

лептирица, комбинована техника, 1998.

пејзаж, оловка, 1998.

предео, оловка, 1998.



88 89

кроки, туш, 1998.

птице, туш, 1999.

узнемирени пејзаж, оловка, 1998.

Сновиђење, комбинована техника, 1999.



90 91

раСпеће, оловка, 2000.

молитва, 
комбинована техника, 2000.

размишљање, 
оловка, 2000.

акт, оловка, 2000.



92 93

Спојена..., оловка, 2001.

птица број 7, туш, 2000.

у кавезу, туш, 2000.



94 95
портрет, туш, 2003. тројСтво, оловка, 2003.



96 97

акт – у покрету, угљен, 2008. траг покрета, угљен, 2008.



98 99

Човек, угљен, 2008. СтраСт, туш, 2009. између два круга, комбинована техника, 2009.



100 101

птица број 3, туш, 2009. птић, туш, 2000.



102 103

три Студије, 
комбинована техника, 2000.

акт б, комбинована техника, 2009.



104 105

два акта, туш, 2009. цртеж бр. 1, туш, 2010.



106 107

цртеж бр. 2, туш, 2010.

цртеж бр. 3, туш, 2010.

цртеж бр. 4, туш, 2010.



108 109

цртеж бр. 5, туш, 2010. цртеж бр. 6, туш, 2010.

цртеж бр. 7, туш, 2010.

цртеж бр. 8, туш, 2010.



111

г р а ф и к а



112 113



114 115

две тополе, комбинована техника, 1980.



116 117

кретање у кругу, акватинта, 1989.

предео из околине, комбинована техника, 1990.

око земље, акватинта резерваш, 1991.



118 119



120 121



122 123



124 125



126 127



128 129



130 131



132 133



134 135

у кавезу, бакропис, 2005.
С Л И К Е



136 137

деЧак, уље на картону, 1966.



138 139

мртва природа, темпера, 1971.

лептир и птица, акрилик, 1999.

Седећи акт, акрилик, 2007.

предео Са могиле, акрилик, 1985.



140 141

повратак птице, акрилик, 1997.

голубији кљунови, акрилик, 2006.

илузије, уље, 2007.

град на крилима птице, акрилик, 1999.



142 143

погођена птица, акрилик, 1999.

морСко црвенило, акрилик, 2001.

издвајање, акрилик, 1997.

кругови Сна, акрилик, 1996.



144 145

пламени пејзаж, акрилик, 1999.
плаветнило Хиландара, акрилик, 2001.



146 147

узнемирена птица, акрилик, 1999.
град, акрилик, 2001.

јављање птице, акрилик, 1999.

ратне птице, акрилик, 1999.



148 149

обриСи, акрилик, 2000.

трагови Светиње, акрилик, 2001.

трагови икона, акрилик, 2001.

трагови Свете горе, акрилик, 2001.



150 151

кућа Са погледом, акрилик, 2001.

у троуглу, акрилик, 2001.

мртва природа, акрилик, 2001.

пламена Симонида, акрилик, 2001.



152 153

трагови умора, акрилик, 2000.

манаСтирСка збивања, акрилик, 2001.

трагови умора, акрилик, 2000.

погођене птице, комбинована техника, 2000.



154 155

Служба, акрилик, 2001.

поглед у проСтор, акрилик, 2001.

жута пирамида, акрилик, 2006.



156 157

црвена пирамида, акрилик, 2006.

победница, акрилик, 2006.



158 159Сфинга, акрилик, 2006.

ној, акрилик, 1999.

венера Са белим велом, 
уље на платну, 1997.



160 161

у ЧаСт природе, 
уље на платну, 1997.

уздаХ, 
уље на платну, 1997.

заборављена, уље на платну, 1997.



162 163

девојка Са црвеним 
шеширом, уље, 2006.

опуштање, уље на платну, 2006.

жута маја, уље на платну, 2006.



164 165

проСветљење, 
акрилик, 2006.

пламени рудар, 
уље на платну, 2004.

уздизање, 
акрилик, 2009.

Страдање, 
уље на платну, 2002.

ХриСтоС, 
уље на платну, 2002.

врХови, 
акрилик, 2009.



166 167

рађање, 
уље на платну, 2006.

радоСт живота 2, 
акрилик, 2006.

у крСту, акрилик, 2009.



168 169

тројка, уље, 2004.

размишљање, 
уље на платну, 2004.

жена и дете, акрилик, 2009.

риба, акрилик, 2002. безимене, акрилик, 2002.



170 171

победник, комбинована техника 2003.

детаљ Са Хиландара, уље, 2002. камила, акрилик, 2003.

задовољСтво, 
акрилик, 2010.

портрет, 
акрилик, 2009.

траг покрета, 
уље на платну, 2004.



172 173

на киши, акрилик, 2008.

птица, акрилик, 2009. радоСт живота 2, акрилик, 2006.

у Свом Свету, уље, 2007.



174 175

плеС, 
акрилик, 2009.

у виСини, 
акрилик, 2009.

Чекање, 
акрилик, 2009.

птица а, акрилик, 2009.

минијатура, акрилик, 2008. минијатура, акрилик, 2008.



176 177

предео лепоте, уље, 2006. пејзаж Са мора, уље на платну, 2004.



178 179

прозор, 
акрилик, 2007.

мозаик, 
акрилик, 2008.

капија, 
акрилик, 2007.

Стуб а, 
комб. техника 2009.

Стуб б, 
комб. техника 2009.



180 181

радоСт живота, акрилик, 2008. одмор, акрилик, 2010.



182 183минијатуре, акрилик, 2006 – 2009.

на плажи, комб. техника 2000.

на пеСку, акрилик, 2009.



184 185

крај прозора, акрилик, 2009.

игра, акрилик, 2009.

минијатуре, акрилик, 2006 – 2009.



186 187минијатуре, акрилик, 2006 – 2009.

Сан, акрилик, 2009.

украСна птица, акрилик, 2009.



188 189

минијатура а, акрилик, 2009.

минијатура б, акрилик, 2009.

минијатуре, акрилик, 2009.



190 191

безимена, акрилик, 2005.

приношење, акрилик, 2002.

окрет, 
уље, 2010.

модел е, акрилик, 2008.



192 193

виХор, акрилик, 2005.

на врХу, акрилик, 2008. црвени трагови, акрилик, 2010.

птице, акрилик, 2010.

капија, акрилик, 2007.



194 195

размишљање, акрилик, 2010.

плави плеС, уље, 2010. из прошлоСти, акрилик, 2003.
уСХићење, комбинована техника 2010.



196 197

траг жене, акрилик, 2009.

е, ја, акрилик, 2008.

оЧекивање, акрилик, 2010. изазов, акрилик, 2007.



198 199

Сећање, уље, 2010.

излет, акрилик, 2006. порука, акрилик, 2006.

траг борбе, уље на платну, 2011.крСт, акрилик, 2010.

плеС на пеСку, уље на платну, 2011.



200 201

траг игре, уље на платну, 2010.

контакт, акрилик, 2006.

пламен трајања, акрилик, 2006.



202 203

олтар, акрилик, 2009.

СуСрет, акрилик, 2009.
на Сунцу, акрилик, 2009.



204 205

акт, акрилик, 2009.

одлазак, 
уље на платну, 2010.

жена лептир, уље на платну, 2011. покрет, уље на платну, 2010.



206 207

контакт, акрилик, 2006.

додир, акрилик, 2006.

прозор 1, акрилик, 2007.

прозор 2, акрилик, 2007.
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погођена, акрилик, 2010.

Рођен у Пожаревцу 1946. године. Дипломирао 
на Вишој уметничкој школи у Београду 1971. го-
дине у класи проф. Анте Абрамовића и Милуна 
Митровића. Графику приватно студирао и изучио 
код магистра графике Мирослава Арсића. Члан је 
Удружења ликовних уметника Србије од 1989. го-
дине (УЛУС). Члан УЛИС-а Милена П. Барили. Радио 
као ликовни педагог у школи „Доситеј Обрадовић” 
у Пожаревцу. Контакт: Атеље и Галерија, Ј. Шерба-
новића 10.

САМОСТАЛНЕ ИЗЛОЖБЕ

1965. – Пожаревац, Дом омладине
1968. – Ново Место, Галерија ЈНА
1972. – Велико Градиште, Галерија Народне библиотеке
1975. – Пожаревац, Дом омладине
1985. – Пожаревац, Галерија Дома културе
1991. – Мало Црниће, Скупштина општине
 –  Пожаревац, Галерија Народног музеја
1993. –  Београд, Галерија графичког колектива
1997. – Обреновац, Галерија Дома омладине
 – Пожаревац, Галерија Народног музеја
 – В. Градиште, Галерија би блио теке
1998. –  Београд, Галерија Руског дома
2001. – Пожаревац, Народни музеј Пожаревац,
 – Пожаревац, Галерија Српске куће
 – Гроцка, Галерија 11
2002. –  Београд, Галерија „Градског водовода”
2004.  – Београд, Галерија Дома Војске Србије
 – Пожаревац, Свечана сала СО
 – Смед. Паланка, Галерија Народног музеја
2006.  – Ниш, Галерија Центра за културу
 – Смедерево, Галерија Центра за културу
2009. – Пожаревац, ретроспективна изложба

КОЛЕКТИВНЕ ИЗЛОЖБЕ

1972. – Суботица, Галерија младих
1974.  –  Београд, Изложба цртежа младих југословенских 

уметника, Галерија Дома војске ЈНА
1976.  –  Београд, Ниш, Чачак, Крагујевац, Пролећна 

изложба УЛУС-а

1977.  –  Сомбор, VI тријенале савременог југословенског 
цртежа, Савремена галерија

1984. –  Пожаревац, Велика Плана, Смедеревска 
Паланка, изложба подунавске групе

1985.  –  Битољ, изложба радова УЛИС-а
1986. –  Земун, I отворени Октобарски салон, Галерија „Пинкa”
1987.   – Земун, II отворени Октобарски салон, Галерија „Пинкa”
1989.  –  Г. Милановац, Интернационални бијенале 

минијатурне уметности, Галерија Народног музеја
1990.  –  Београд, Мајска изложба графике, Галерија Графички 

колектив
 – Битољ, VII тријенале југословенске графике
 –  Fredrikstade (Норвешка), Интернационални 

тријенале минијатурне графике
  – Барселона (Шпанија), изложба мале графике 

–  Београд, изложба ликовних педагога Србије у 
Педагошком музеју

1991.  –  Београд, изложба са Опленачке колоније, Народни 
музеј

 –  Златибор, изложба са Опленачке колоније, Галерија 
„Чигота”

 –  Београд, изложба мале графике, Галерија Графички 
колектив

1992.  –  Г. Милановац, Интернационални бијенале 
минијатурне уметности, Галерија Народног музеја

 –  Београд, II бијенале графике, Уметнички павиљон 
„Цвијета Зузорић”,

1993.  –  Gadaquas (Шпанија), XIII изложба „Mini print”
 –  Београд, Мајска изложба графике у Графичком 

колективу
 –  Лесковац, Југословенска изложба мале графике

ПАВЛЕ 
МИЛАДИНОВИЋ
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Са Студентима у београду, 1970.

отварање изложбе оСниваЧа 
клуба, д. коваЧевић, д. Стојковић 

и н. пејЧић у галерији дома 
војСке, 1981.

СамоСтална  иложба у малој 
графиЧкој галерији н. музеја 
пожаревац, 1976. 
(м. манојловић, д. ђокић, 
м. арСић и ж. антонијевић)

1994. –  Г. Милановац, Интернационални бијенале 
минијатурне уметности, Галерија Народног музеја

 –  Београд, Мајска изложба графике, Графички колектив
 –  Gadaques (Шпанија) XIV изожба „Mini print”
1995.  –  Stokholm (Шведска), II интернационална изложба 

минијатурне уметности
 –  Београд, изложба мале графике, Галерија Графички 

колектив
1996.  – Saporo (Јапан), Међународна изложба графике
 – Cadaques (Шпанија) XVI изложба „Mini print”
1997. –  Лесковац-Београд, Међународни бијенале мале 

графике
 –  Барселона (Шпанија), изложба „Mini print”
1998.  –  Г. Милановац, Интернационални бијенале 

минијатурне уметности, Галерија Народног музеја
 –  Ријека (Хрватска) изложба Еxlibris
 – Барселона (Шпанија), изложба „Mini print”
1999. –  Беч (Аустрија), изложба савремене југословенске 

графике 
 – Барселона, Париз, Лондон, изложба „Mini print”
2000. –  Пожаревац, изложба цртежа и графике савремених 

југословенских уметника, Народни музеј
 –  Halsberg, Orebro (Шведска) бијенале графике „Lila 

Europa”
 –  Ријека (Хрватска) изложба Еxlibris
 –  Г. Милановац, Интернационални бијенале 

минијатурне уметности, Галерија Народног музеја
2001.  –  Bija Mare (Румунија) изложба графике
 – Ковин, Октобарски салон, Галерија Дома културе
2002.  –  Г. Милановац, Интернационални бијенале 

минијатурне уметности, Галерија Народног музеја
 –  Солун (Грчка), Интербалкански форум Contempovar 
 –  Смедерево, IV би је нале ликовне и примењене 

уметности
 –  Кучево, Браничевска палета
 –  Ковин, Октобарски ликовни салон, Галерија Дома 

културе 

2003.  – Ниш, Изложба нишког графичког круга
 –  Нитра (Словачка), изложба мале графике
 – Ковин, Октобарски ликовни салон
 –  Смедерeво, Изложба графика ликовне колоније 
2004.  –  Г. Милановац, Интернационални бијенале 

минијатурне уметности, Галерија Народног музеја
 – Београд, Изложба са колоније Рајац, Галерија ВС
 –  Ковин, Октобарски ликовни салон, Дом културе
 – Петровац на Млави, „Браничевска палета”
2005. –  Никшић (Црна Гора), Први међународни бијенале
 –  Смедерево, Међународна изложба графика, Центар 

за културу 
2006.  –  Г. Милановац, Интернационални бијенале 

минијатурне уметности, Галерија Народног музеја
 –  Смедерево, VI бијенале ликовне и примењене 

уметности
2007.  –  Барселона (Шпанија), изложба мале графике
 – Панчево, Еxlibris, Историјски архив
2008.  –  Г. Милановац, Интернационални бијенале 

минијатурне уметности, Галерија Народног музеја
 –  Београд, Бијенале графике, Павиљон „Цвијете 

Зузорић”
 –  Будимпешта, изложба мале графике
 –  Израел, изложба цртежа
2009.  –  Пожаревац, XII међународни бијенале „У светлост 

Милене”
 – Краљево, Новембарски ликовни салон
 – Ковин, Октобарски салон
2010.  –  Г. Милановац, Интернационални бијенале 

минијатурне уметности, Галерија Народног музеја
 –  Шабац, 17. изложба цртежа
 –  Смедерево, бијенале ликовне и примењене 

уметности

НАГРАДЕ

1972.  – Награда за цртеж на изложби младих, Суботица
1985.  – Побеља културе Града Пожаревца
1986.  – Прва награда за цртеж на пролећној изложби УЛИС-а
1988.  –  Прва награда за идејно решења логотипа за сусрете 

другарства, Пожаревац
1995. – Награда просветних радника, Пожаревац
1997.  – Златна значка КПЗ Србије
2000.  – Повеља града за идејно решење плаката и знака ЉКИ
2004.  – Награда за сценографију, Пожаревац
2008.  – Повеља Града Пожаревца за ликовну уметност



Са изложбе младена Србиновића у пожаревцу 
(г. миладиновић, в. петровић, а. јацић, 

м. манојловић, д. вуЧковић, ...), 1996.

Срето бошњак отвара СамоСталну изложбу 
Склика у народном музеју пожаревац, 

(ј. милојковић, м. миленковић, 
мирољуб манојловић), 1997.

Са Сликарима у атељеу; 
Стеван маленић из париза 
и божа марковић, 2003.

петар петровић и виолета томић Са отварања 
СамоСталне изложбе у народном музеју, 2001.

отварање ретроСпективне изложбе у пожаревцу 
(радоСлав Станојевић, душан ђокић, милиСав миленковић и в. перућица), октобар 2009.



отварање СамоСталне изложбе, дом војСке Србије у пожаревцу, 2006.

израда мурала од 60m2 на згради у 
табаЧкој Чаршији у пожаревцу, 
м. арСић и н. филиповић, 1999.

зидана Слика „два круга до циља” у Хали Спортова, 6 m2, 
поклон СпортСком центру, 1998.



цип

књигу су помогли

те-ко коСтолац, георад коСтолац, 
фондација миленин дом – галерија 

„милена павловић барили”, аик банка, 
паркинг СервиС пожаревац, јкп комуналне 
Службе пожаревац, дирекција за изградњу 

пожаревца, јп топлификација, Со жагубица, 
ветеринарСка Станица „машић”, Синдикат 

копови коСтолац,  дунав оСигурање 
пожаревац, минел–еним Смедерево, деЧији 

вртић „љубица вребалов”, народни музеј 
пожаревац, јкп водовод пожаревац, 
аутотранСпорт коСтолац, Синдикат 

образовања пожаревац, град пожаревац
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