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Сваки петнаести април је поновни изазов за Музеј рудничко-таков-
ског краја, који обележавајући своју годишњицу, приређује студијску из-
ло жбу ко   ја би требало да истражи или преиспита неку ликовну појаву, 
пред  стави одре ђену уметничку/историјску личност, поједину област умет-
но сти која је не   до  вољно проучена или се тек тада први пут открива јав но-
сти. Избор тема је ве лики, а одговорност још већа. Неке теме су из разли-
читих разлога врло прив ла  чне за обраду и још привлачније за публику, 
док се за неке чини да ни кад није време. Обавеза Музеја је да и једне и 
дру ге представи јавности, а од зив публике и критичара је прихват љива 
ме  ра успеха изложбе. 

Овогодишња изложба пак, спада у оне за које верујемо да ће побу-
дити па жњу наше публике с обзиром да је реч о аутору који, први пут по-
сле два де  сет четири године, самостално излаже у Горњем Милановцу. 
Из  ложба Ми ла на Милетића Романтични свет слике обухвата седамдесет 
осам дела, зна  чајних и изузетних, ствараних у распону од четири и по де-
це  није. Ова ви зуел на био графија уметника сведочи о врхунском тален-
ту, о уметнику који добро ра зуме своје време и ствара у њему, али и о 
про  цесу настајања слика и ства ра њу сликара, нудећи отворен простор за 
различите доживљаје његове уметности.

Тања Гачић
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Човек са шеширом, цртеж по Холбајну, угљен на папиру, 1971.
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„Познавалац метафизичке материје, а опчињен могућ-
ношћу да се кроз домен ликовног објасни најдубље тајанство 
предмета, има ту ретку способност да једном магијском сли-
карском алхемијом обично преточи у чудесно.” 

 
Драган Јовановић Данилов
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Сликарство мора увек бити изнад теме са својом препо-
знатљиво шћу, карактером и личним печатом. Тема може би-
ти само наговештена у мањој или већој мери, што зависи од 
културе уметника, од креативне сна ге његове личности, од 
способности да правилно мисли. Правилно ми слити у сликар-
ству је важно исто колико и добро цртати и сликати. У не ким 
случајевима можда и више...”
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Цртеж, лавирани туш, 1973.
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Уметнички опус Милана Милетића гради се поступно и полако. Ус-
по  рени ритам слагања једног по једног потеза четком док се не дође до 
обо јеног платна, а онда и до озбиљног уметничког ауторитета какав има 
Ми  летић, супротан је брзој размени информација и још бржој смени мод-
них трендова. У његовој уметничкој радионици нема ужурбаности, свет -
лу цавих екрана и дисплеја тако пожељних у радном и животном про стору 
човека XXI века, али има мира, тишине и бескрајног радног ентузи јазма. 
Ако су у прошлости атељеи били изоловани и заклоњени од бучних и ба-
налних догађаја свакодневице, онда је атеље сликара Милана Миле тића 
сушта супротност томе. Смештен у једном делу породичне куће, чи ји про-
зор гледа управо на главну улицу, ипак је заклоњен од случајних про ла з-
ника и буке аутомобила. Улазак у простор атељеа доживљава се као при-
вилегија, па се осећање посебности преноси на посетиоца пред ким се 
откривају увек различити и непознати аспекти стваралаштва. Уметнички 
атеље Милана Милетића одише ентузијазмом, ведрином и снажном инди-
видуалном стваралачком енергијом.

Ђорђе Кадијевић је био међу првима који је открио вредности Ми-
летићевог сликарства. Милан Милетић припада генерацији уметника ко-
ји своја дела најпре промишљају. Знао је да у фигурацији примени гесло 
Миса ван дер Роеа и Баухауса „мање је више”. Код Милетића лик је увек 
светао и чист, можда стога што има нечег античког, митског и архаичног. 
Лик, фигура и предмет су повезани. Сликар предмете истиче не само ти ме 
што их на сликама нема много; међу њима је успостављен однос, зра че 
ка посматрачу. Предмети су магичне, готово иреалне појавности, а ли  ко-
ви поседују ауру и неку унутрашњу светлост. Не преовлађују сенке, све 
је једноставно, природно, утемељено, с намером да траје. Светлост се 
увек спушта одозго, а ликови су озарени. Мешају се хладне и топле боје, 
слика је жив, прозрачни организам, док су други облици као од каме    на, 
пре клесани него сликани. На сликама влада ред, симетрија, нема слу-
чај ности. Кармини и вермилиони, јантарне боје грожђа, чађ и позлата 
срушених апсида и избледелих фресака, боје вина, сјај стакла и кристала, 

Студија акта жене,
сепија на папиру, 1974.
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Старац и хлеб, уље на платну, 1975.



11хладноћа метала, дубоки тонови кобалта или небески ултрамарин плаве, 
белокост и ебановина тамних уља с почетка каријере, унети су у слику 
са сигурношћу златара или гравера. Његов колорит је прилично уздржан, 
уме  рен, пригушен. Готово никада и нигде не користи чисту боју. Често 
прео   владава сива, која се провлачи кроз слику, стварајући утисак патине. 
На једном броју слика доминантна је плава боја – ултрамарин или кобалт 
пла ва. Воли да слика белом бојом, њеним топлим и хладним нијансама. 
Ни  кад не користи црну боју. Свака слика је складна и промишљена, све-
ча ност за очи. 

Милетић за своје сликарство каже да је то сликарство призора. „Не -
ки предмети се провлаче кроз моје сликарство још од студентских да   на”, 
када је први пут насликао плаву чашу, која се као основни мотив непре-
кидно појављује на његовим сликама. Поред плаве чаше јављали су се и 
нови предмети – јабука и други плодови, драперија, прљави зид, хлеб, гип-
сани модел и то све у комбинацији са људском фигуром. Ови предмети су 
готово увек представљени у амбијентима где их никако не бисмо могли 
очекивати „и у међусобне односе супротстављене по свему: функцији и 
значењу пре свега. Из године у годину појављују се и нови предмети” који-
ма гради призоре на слици, привидно реалне, али увек са мање или више 
фантастике. То је његово „ метафизичко сликарство.” 

Поставља се питање зашто су по правилу насликани скоро увек исти 
предмети и са таквом љубављу и брижношћу обрађени? Зашто сликар у 
мноштву старих и нових предмета бира увек исте, или другачије речено, 
зашто је реч уопште о предметима? Очигледно је да елементи компози-
ције попут драперије, чаше, јабуке, хлеба, зида, и у новије време кутије 
шибица, нису ту само из формалних разлога. Предмет има привилегован 
значај на Милетићевој слици, добија ауру нестварног. Поштовање и паж-
ња указани предмету непосредно су упућени и човеку. Предмети су са мо 
одраз људског присуства, сећање и тајновитост у физичким траговима. 
Ка  да су учесници сцене одсутни, о њима говоре њихови предмети. 

Милетић је особен по пажњи коју придаје предметном свету, на ње   -
говим сликама као на најбољим примерима европског илузионизма, пре-
д   мету је дат велики значај, а представљени објект уздигнут је до апсолут-
ног. Постигао је ликовни израз велике прецизности. 

Како сам за себе каже, није сликар инспирације, већ сликар конти ну-
итета. Код њега се ствари не дешавају тренутно, већ у континуитету. Пр во 
ради скицу или кроки, и обавезно поред испише и текст као додатну напо-
мену, о којима потом размишља, разрађује их, мења. Неке од тих скица ос-
та ју и по неколико година у блоку, а неке напросто остану нереали зо ване. 

Настојећи да се још више приближи тајни предмета као смислу сли-
ке, често слика крајње вредна дела на малом формату или у виду минија-
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Венац, оловке у боји на папиру, 1976.



13туре. На њима долази још више до израза моменат интиме, дражесности 
и љупкости као заборављених естетских категорија. „И мале теме могу 
бити исто тако занимљиве и посебне. Мале ствари које су свакодневно 
око нас, најбаналније и најобичније, могу бити врло занимљиве и инспи-
ра  тивне. Сваки предмет је свет за себе и има своју посебност, богатство и 
лепоту. Треба га само добро сагледати, схватити и увести у слику. На сли-
ци он добија нови смисао и значај као део сликаног призора и део једне 
нове приче”, аутопоетички каже сам сликар. 

Поједине форме његовог сликарства су крхке, осетљиве, мешају се 
хла дне и топле боје, слика је прозрачни организам док су други облици 
као од камена, пре клесани него сликани. Већа пажња посвећена је поје-
ди начном и детаљу, мада сликар тежи целовитости. Дело одражава ред, 
поредак и симетрију...

Изворан је у визији и посвећењу и не оптерећује се савременошћу. 
Слика педантно, са веома танком и глатком фактуром. Скривени сми сао 
ње говог сликарства јесте у светлости чији се извор налази негде изван 
сли   ке. Могуће је да та светлост долази из унутрашњег огледала ду   бо ко 
скри веног у уметнику. Милетић нипошто не дозвољава ружном, на  ка -
зном или морбидном улазак у слику. 

У питању је сликар који је вратио достојанство предметном свету и 
човеку. Било да представља акт, мртву природу или портрет, монаха или 
Салвадора Далија, ликовима и фигурама дао је пуноћу и смисао. Све је 
постављено једноставно, природно, са намером да траје и буде утемеље-
но. Дискретно, сликар уноси себе у слику, нешто од своје непосредности 
и светле природе. Урађене с мером, скромно, господски, његове слике 
су на супротној страни од модерног и минимализма, ликовно раскошне и 
ка да су најмање.

Милетићеви актови страст гасе стидом, нису рустични и романтич-
ни као раскалашне даме барока, већ дискретни попут кора и куроса. Из 
његових фигура просијавају боје, налик идеалним, форме ближе Аполону 
и Афродити него живим људима. Његов ликовни еротизам је одмерен, спа-
јајући чула и ум. Није му непознато ни национално, историјско сликарство 
деветнаестог века. Насликао је неколико портрета вођа српског устанка, 
цртао је средњовековне коњанике и митске јунаке. 

Његово сликарство ликовни критичари су различито дефинисали. 
Ђор   ђе Кадијевић га назива илузионистичким, Коста Васиљковић употре-
бљава реч хиперреализам, др Павле Васић његово сликарство назива но-
вофигуралним. Било је и других назива – романтично, сентиментално, но-
сталгично, рационално, магично, привидни реализам итд. 

Милетић није теоретичар, ваћ посвећени сакупљач вредних књига, 
ка талога и стрипова о различитим, па и најсавременијим видовима умет-
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Хлеб, уље на платну, 1978.



15ности. Дуго се бавио илустрацијом и стрипом, прва ликовна сазнања су из 
те области, па и данас сакупља књиге о Александру Хецлу и другим илу-
страторима и стрип цртачима. 

Као сликар, стилски се веома мало мењао, у појединим новијим 
оства  рењима само је просветлио палету, па после 2000. године ствара ка-
питална дела са метафизичким ознакама каква је Мала мртва природа 
на прозору из 2004. Срето Бошњак с правом пише: „Новије Милети ћеве 
слике (...) колористички су звучније, материјом засићеније, можда интим-
није”, уочавајући и моћ уметникове маште. Довољно је упоредити култни 
предмет који је Милетић увео у слику, плаву кристалну чашу, на ста рим и 
новим сликама, па увидети да та представа има свој ликовни развој, али 
и да је сада боље сликана. Једна од најбољих представа би сте је Девојка 
са црвеним уснама из 1980, редефинисана у новијој вер зи ји насталој после 
2000. године. Његова чаробна уља намењена су по сма трачима који има-
ју времена и воље да у њима препознају трагове са вршенства или да их 
отварају у неким другим вредносним нивоима. 

Милетић није обичан реалиста, већ уметник који ствара на савре мен 
начин, у духу свог времена. Упозорио је на тајну промишљања слике која 
се никада не може исцрпети, на чисто ликовну вредност цртежа, бо је и 
композиције као склада и геометрије. И на крају, ако ми допустите суб-
јективност у изразу, употребила бих термин „магични реализам”, а Милан 
Милетић је родоначелник ове врсте уметности унутар српске сце не, мале 
по обиму, али изузетно квалитетне. 

Тања Гачић

„Ученик једног апстрактног сликара (Стојана Ћелића) Милан Миле-
тић се дао фигурацији по инстикту. Али оно што важи за његову нагонску 
оданост предмету, не важи за његово свесно проницање у суштину сли-
карског медија. Милетићева слика има свој наизглед целовит „призор”. 
Уистину, тај призор је само формално јединствен, у њему нема оне сцен -
ске и „временске” целовитости која се претвара у причу. Формална цело-
витост призора Милетићеве слике отуд стоји насупрот тој разједињено      сти 
„радње”. Насликани предмети и бића, иако представљени у је     ди н     стве  ном 
илузионистичком простору, егзистирају свако за себе. Сто за   с    трт зе   леним 
платном и млада жена која седи крај њега, то су у ствари два за     се б  на све-
та који се можда никада неће сусрести. Та метафизичка „осам ље  ност” 
на сликаних предмета у одсуству заједничке садржине у пред     став  љеном 
при зору, што се на први поглед показује као недостатак Ми ле     ти   ћевих фи-
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Јабуке, уље на платну, 1979.
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437 трешања, уље на платну, 1981.
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Мртва природа са чашом, уље на платну, 1992.



19гуративних композиција, оваплоћује се тек у мртвој приро   ди, тој прева-
сходној Милетићевој теми. 

Камичак, кестен, плава чаша, стара драперија, венац сувих паприка, 
читав тај реквизитаријум је насликан на начин који као да отелотворује 
сам појам материјалности. Узети појединачно, ти предмети површном по-
сматрачу могу да се чине само као стилски узорци манира „новог реа-
лиз ма” према коме он може да буде и сасвим резервисан. Али тајновита 
природа њихових узајамних односа, тај готово мистични хијатус који их 
раздваја и осуђује на усамљеност, не може се разумети без метафизичке 
рефлексије. По томе својству Милетићева мртва природа превазилази 
ни  во просте, новореалистичке представе предметног света и уздиже се 
на виши сазнајно-естетски ниво.” 

Ђорђе Кадијевић
NIN, јул, 1977. године

„Милан Милетић (1950), уметник је чије вредности – после толико из -
ла  гања, потврђивања, добијених награда, признања – нису уопште спорне. 

Неко може само више или мање да воли, због субјективних афините-
та, такву врсту уметности, али не може да негира објективне вредности 
овог дела, из аспекта ауторовог опредељења. 

У субјективно-објективном просуђивању уметности, укус припада су  -
бјективном, а „непристрасна валоризација” објективном састојку наве   де-
не дијалектичке релације. Ја знам шта волим, али видим и способан сам да 
видим да је добро и оно што не волим. То би, иако делује привидно кон-
традикторно, морала бити мисаона суштина једног плурали стичког при -
ступа свету уметности. Једног широког и отвореног а не спе ци јалистич ког, 
уског приступа, што је прикладно суштини ширине бића уме т но сти...”

Балша Рајчевић
„Ликовни живот”, новембар 1995. године

„Нова фигурација која у нашем сликарству има своје садашње и бу-
дуће ликовне тезе, присутна је као последње уточиште везе са ренесан-
сним, холандским мајсторима, шпанском школом, па зато и носи атмо-
сферу носталгије. Код Милана Милетића то је романтизам, који за раз лику 
од других опредељења у новој фигурацији не враћа мисаоно и тео ријско 
у прошло, већ из савременог црпи сликовност композиције. По так вом 

Исидора, уље на платну, 1982.

Тијана, уље на платну, 1982.
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Небески Јерусалим, уље на платну, 1992.
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Бели анђео, уље на платну, 1994.
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Писмо, уље на платну, 1994.



23опре дељењу ово сликарство остаје слободно, свеже, допадљиво и ми-
саоно трајно. 

Духовно усаглашење садашњег тренутка са прошлим временом не-
знатно је. Зато је ово сликарство јединствени израз по чему је Милетић 
препознатљив у односу на друге сликаре опредељене ка истом. 

Уметник за грађење фундаменталне слике користи перфекциони-
стичку сликарску технику, која је до те мере савршена да по утиску јед но 
бело платно које је сликано на сликарском платну готово стоички ура ђено 
изазива утисак недоумице – да ли је заиста то бело платно наслика  но на 
бело препарираном сликарском платну. Овим сликар подсећа да је до-
ста „покушаја” у сликарству и да треба прво изградити реали стич ку сли ку 
која је добар ослонац ка каснијим ликовним променама. Те мат ска кон-
фигурација код Милетића значи скромност у изразу приказа – сто, чаша, 
воће, црква, зидови укомпоновани са људским фигура ма. Иако пуно ма-
ште наликује ведути неког имагинарног града. Концеп туал на пове за ност 
говори о једноставности.” 

Марина Пипан,
„Ликовни живот”, новембар 1995. године

„Неки призори са слика Милана Милетића далеки су одјек хладне, 
мо дерне рецепције свете тајне еухаристијске мртве природе, о чему све-
доче реквизити који као да су немарно остављени након службе Божје 
хлеб, чаша за вино, престони изглед стола и драперије. Милетић трага 
за тоталним призором, оним у кога би уложио себе без остатка. Он же-
ли да допре са оне стране реалности, да парадоксално, слика реал   није 
но што реалност изгледа. Тим императивом тоталитета, захтевом за ме-
та физичком свеобухватношћу насликаног призора, он тежи слици ко ја 
мора бити савршена или је неће бити. То га чини сликарем кога (ма да то 
привидно не изгледа тако) више интересује сазнајни и естетски но фор  -
мални слој слике. Милетић поставља питања свету и сам трага за одго -
ворима. Свака његова слика је једно сазнање и разот кри вање коп  рене са 
света. Зато је он сликар од угледа, господар свог света, све стан и савестан, 
обазрив и пажљив. Он можда више од свих срп ских мајстора модерног 
реализма има оне надарености да попут на ших ве ликих реалиста XIX 
века, без стилизација, попут Уроша Предића, истра јава у фа сцинацији де-
таљом, да ради све теме и формате слике, као и да сли  ка људску фигуру 
у природној величини. Оно што га одваја од те узор не школе српског ста-
ријег реализма је његово почетно пола зиште (на почетку каријере), у се-
дамдесетим годинама, које исходи из ирацио налног неоромантизма и 
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Света Ана, уље на платну, 1995.



25Да  лијевих (Salvador Dali) искустава симулације структура и облика, као и у 
на глашеној свести о сликарству као историјском феномену. За Милетића, 
као и за неке протагонисте обнове слике из његове генерације, сли кар-
ство није само део једног времена и епохе, у коме се доказује и истра ја-
ва. Трансисторијски, Милетић затеже лук од готике до концептуализма и 
постмодерне, те тако у његову слику може да уђе и Енди Ворхол (Andy 
Warhol) и Христос, а да он не изневе ри слику као традицијски феномен. 
То је полазиште братства, узрочно-последичне уланчености свих слика 
света, од прве до последње (умет ност извире из уметности као што фи-
лософија исходи из философије). Та идеја има нешто хришћанско у себи, 
попут идеје Фјордова да су сви хришћани света, мртви, живи и нерођени, 
повезани једном судбом. 

Тако размишљајући о сликарству Милана Милетића стижемо до ве-
чно вредносних поставки: сликарство, као у његовом случају, како га он 
представља, јесте племенито, добро и истинито. Оно је уточиште и упо-
ри ште душама изложеним искушењу и погибији у модерном свету. Ту ви-
тешку, вирилну и дејствену снагу слике уздиже и приноси нам овај сликар 
целомудрености и трајних вредности.” 

Дејан Ђорић,
(део текста из каталога изложбе у Модерној галерији, Ваљево,

мај 2008. године)

„Милан Милетић је сликар традиције супериорне духовности, ак-
тер најчистијег историјског смисла који брани лепоту. Стварност његове 
сли ке је надстварност човекове емпиријске егзистенције из које сликар 
пре узима безмало све предмете које уводи у своју слику. Он је реалиста 
ко ји негира реализам, не тежећи при том да уђе у свет надреалног. 

Милетић је метафизичар који својом естетиком додирује тајне крај   -
њих граница егзистенције. Он је сликар тајне! Али то није тајна неке ми-
стеријске ситуације којом се отвара нека сурова, претећа, апокалиптич на 
агресија на хумано биће света. Милетић не само да се не одриче свет ло -
сти, већ једноставно светлост осећа као први услов настанка сли ке. Пре -
фињени колориста, сигуран цртач, врхунски мајстор обраде сва ког де  та-
ља слике, Милетић не тежи реалистичком лику слике. Ни путир, ни ја бу ка, 
ни хлеб, ни модра шљива, нити било који други облик, сликан готово хи -
перреалистичком прецизношћу, не нуди било какав однос према фи зич-
кој стварности. Уместо фантастике слика нуди сакрални мир, духов ну ти-
ши ну и осећај неке праисконске тајне. Почињући слику сликар не ми сли о 
тајни, али она је ту, негде у самом бићу сликара. Сликар постаје једно са 
сликом. 
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Снови једне мачке, колаж, 1978.



27Велико пространство ликовног језика, у историјском и савременом 
смислу, прихвата само мањи део предмета у речник Милетићеве слике. 
Она је чиста, прегледна, слободна, светла. Добро је уочио Дејан Ђорић: 
„Можда нису представљени предмети, него идеје о њима”. Али ликовна 
реализација идеје-предмета је у знаку пуне материјализације облика, во-
лумена, простора. Облик-идеја чиста је ликовна чињеница, са веома пре-
цизно утврђеним местом у простору композиције. Новије Милетићеве 
слике (које су недавно представљене у галерији Dar-Mar) колористички 
су звучније, материјом засићеније, можда интимније. Велелепна слика 
„Нео бична летећа шоља Салвадора Далија” није само афирмација језика 
најплеменитије ликовне структуре, већ је то доказ чудесне имагинације и 
неограничене моћи маште. 

Упркос привидној једноставности лика Милетићеве слике можемо 
отпочети са амбицијом открића неке нове димензије. И то с пуним правом. 
Јасно је да Милетићева слика није само предмет пред нашим очима...”

Срето Бошњак ,
(део текста из каталога изложбе

у Галерији „Pariski krug”,
Београд, 2010. година)

„Милан Милетић аутор је циклуса сасвим особених и препознатљи-
вих колажа. Пре свега, они су увек сконцентрисани на тему и на ограни-
чен број мотива-симбола. Њихова основна особина јесте једноставност, 
прецизност у поставци и изразита јасноћа у исказу. Настали су у раној 
фа зи сликаревог развоја (крајем 70-их година), као нека врста ликовног 
афоризма или графичке етиде. Милетићеви колажи умеју да приповеда-
ју. То су, може се рећи, кратке, лагане приче испричане ликовним и визу-
елним језиком, као на пример:

Снови једне мачке: Милетић има сигурну и смирену руку хирурга ка-
да барата својим колажним маказама. Његове интервенције су унапред 
(о)смишљене и прецизне. Очи мачке замењене су лицем лепе девојке. 
Мач ка гледа своју господарицу? Пред њом је чанак за млеко, али у њему 
се ку па-милује пар нагих љубавника. Уместо млека господарица је својој 
кућ  ној љубимици понудила своје еротске фантазије. Узимамо у обзир и 
игру речи: у жаргону је мачка = девојка. Онда је сасвим јасно о чијим се 
сно вима, потиснутим жељама овде ради. Несразмера између (огром не) 
црне мачке и (мајушних) купача у здели млека – управо је каракте  ри-
стична за колаж (јер он веома радо руши-негира перспективу). Атмос фе-
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Улица, колаж, 1978.



29ра на овом колажу напета је. Мачка је накострешена, у њој је пробуђена 
звер. Маца је умиљата (као жена); међутим, дивљи ерос вреба из потаје 
(подсвести!) и никада се не зна када ће се пробудити, огласити, експлоди-
рати, ујести. (Пре)велика, црна животиња (мали тигар!), наводно припи-
томљена (?) симболише жестину, насиље и смрт. Танатос је увек ту, он 
надгледа сваку љубавну сцену. Отуд потиче сенка грозе и трнци језе док 
посматрамо ову „монтажу-атракцију”. Уметник је рекао много више него 
што је хтео – колаж је активирао, пробио слојеве његове подсвести. 

Улица: на овом колажу уметник је својом руком написао: Куд воде 
све улице света? Кад их саставиш долазиш опет у ону улицу из које си 
пошао. Највећи део површине закрчен је зидинама бројних старих гра-
дова озиданих од камена. Зидине Дубровника, Котора, Смедерева или 
Манасије, чине један, утврђен, вечан, универзалан град. На поплочаним 
улицама и под сводовима још само пар детаља: девојчица и њена матер 
у шетњи – једва се виде (мање су од макова зрна), један мермерни кип с 
лева и железничка скретница у првом плану. Судбина је давно одредила 
шта ће бити с нама. Чак и којим ћемо улицама проћи у животу. Плочник 
је излизан од многих корака и времена. Па иако је сада Страдун без 
про лазника, празан, остали су трагови босих стопа и судбине које су се 
оствариле – заокружиле, одиграле као кратки комади у путујућем позо ри-
шту (са понављањем и кружењем) или једноставни догађаји некој древној 
скаски. Г-дин Случај је поставио скретницу у положај „слободан пролаз” и 
ми крећемо онамо и онако како је записано... 

Шлемови: у првом плану је крстача од брезовине са дашчицама на 
којима су уписана имена покопаних. Поред хумке коју је већ прекрила 
све жа трава у врсту су сложена четири шлема. Непријатељски војници по -
чивају у земљи коју су намеравали да покоре. Њихов подвиг и жртва забо-
рављени су. Ко мари за ратнике пале у туђини? На ивици гробља, за окру-
глим сточићима бистроа седе мушкарац и жена. Свечано су обучени, у 
живој конверзацији очито спремни за авантуру. Њихове намере не ремети 
ћутљиви строј челичних шлемова. Љубав је на помолу, упркос свему...

Долазак: овај Милетићев рад је веома једноставан, али врхунски ко-
лаж. На слици је брижљиво изабрано па постављено само пар елемена та: 
безличан, сиви и празан друм, један путоказ и једна аутомобилска гу ма. 
А у отвору гуме, као у материци – једно још нерођено дете. Беба у точ-
ку! Једним луцидним потезом казано је толико много о нашој стварности. 
Де ца се рађају у отуђеном свету, лишени праве родитељске љубави. И 
одмах се придружују кретању, трци и општој журби. Већ од рођења она 
некуд хитају. Не могу ни питати ни сазнати куда иду. У ствари, још нису ни 
рођена, а већ су на точковима. Још горе – у точковима! И тако ће провес-
ти већи део живота. У бесмисленој јурњави и духовном хаосу...Шлемови, колаж, 1978.
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Одлазак, колаж, 1978.

Долазак, колаж, 1978.



31Одлазак: још једна варијација исте теме. Све је веома слично као на 
колажу Путовања I. Сличан призор, иста атмосфера. Само сада из отвора 
точка вири рука подигнута на поздрав. Њу додирује друга рука, пружена 
са (десне) ивице слике. То је поздрав уочи поласка на пут, брзи растанак 
пре почетка новог путовања. На пустом друму још један растанак: изме-
ђу детета (у првом плану) и мајке, већ удаљене, с друге стране улице. 
Порука је јасна: да једино постоје путовања у материјалном свету, брза, 
површна, која не доносе никаква сазнања, никаква задовољства. Уместо 
да се иде у дубину, ка суштини, креће се на пут у потпуну неизвесност, у 
лутање и кружење без јасног циља. Путовање је некада било скопчано са 
истраживањем, са племенитим намерама. Сада, путовања су гола кретања 
(обично у кругу, напред-назад, а не горе, увис), присилно ротирање, без 
трунке задовољства. Што брже стићи, стати на трен и онда журити даље. 
Одмах даље, што даље и све даље... Цео наш живот постао је једно путо-
вање без смисла и без циља. Кретање је постало узалудно путовање које 
нема краја (ни почетка), него је само себи циљ...

Колажи Милана Милетића су сведени, минималистички, наративни. 
Иако их у њиховом опусу има релативно мало, сви су урађени перфектно, 
са разумевањем технике и са прецизном изведбом. Уметник тачно зна 
шта хоће и тај свој наум реализује зналачки и до краја. Његови колажи су 
једноставни и јасни. Уздржани и одмерени, коректни, сасвим у складу са 
личношћу аутора. Милетић не почиње никакав посао без утврђеног пла-
на. Тако је радио у наставку веома успешне сликарске каријере. Ње гов 
опус богат је ликовним делима пуним благости, ведрине. На њима пле не 
широке осунчане области, простори наде и милости. Милетићеви кола жи 
наговестили су стварање једног новог, особеног сликарског света у ко јем 
су главне особине људска топлина и божанско светло.” 

Миленко Пајић, 
Чачак, мај 2012. године
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Девојка са бисерном минђушом, уље на платну, 2004.



33Биографија

Рођен је у Лапову 1950. године. Одрастао уз тада популарне листове 
као што су „Кекец”, „Политикин забавник” и „Плави вјесник”. По за вр  шеној 
основној школи одлази у Светозарево (данашња Јагодина), где се као ученик 
гим назије и професора Војкана Величковића упознаје са зна чајем цртежа као 
основе ликовне уметности. Сликар Величковић (ђак Љу бе Ива  новића) упо-
знао га је са делима француског сликара Енгра, јед  ног од нај  већих цртача у 
историји ликовне уметности. 

Након гимназије одлази у Београд где похађа школу цртања у Шума-
то вачкој улици и упоредо уписује Филолошки факултет, Одсек за југосло вен-
ску књижевност и српскохрватски језик. Ликовну академију уписао је 1970. 
године, где прве три године проводи у класи професора Ми  ло ша Бајића. Као 
студент упознао је оригинална дела великих мајсто ра по пут Дирера, Рем-
бран та, Леонарда, Ван Ајка, Вермера, али и дела са вре мених сликара Пикаса, 
Далија, Матиса, Кандинског, Мондријана. Због не разумевања са професором 
Бајићем прелази у класу професо ра Стојана Ћелића, код кога је успешно ди-
пломирао и завршио постдипломске студије. 

Велику улогу у животу и раду сликара Милетића имале су „Дечје нови-
не”, уз које је растао као дечак, а потом постао и један од њихових илустра-
тора стрипа пуних двадесет година. Илустрацијом се бавио још од студент-
ских дана, како због материјалне егзистенције, тако и због љубави према 
илустровању текстова. У почетку је то била новинска илустрација, а касније 
је илустровао и књиге, од којих издвајамо књигу епских песама „Српски ви-
тезови” и „Бисери народне књижевности”.

Један од водећих ликовних критичара тог времена, Ђорђе Кадијевић, 
означио је почетак учешћа у ликовном животу Београда и Југосла ви је. Уче-
ствујући на бројним изложбама Милан Милетић се тих година упознаје са 
бројним критичарима, међу којима посебно место имају Сре то Бошњак, Дра -
гослав Ђорђевић, Коста Васиљковић... Седамдесетих и осамдесетих го ди на 
слике Милана Милетића могле су се видети на нај  значајнијим излож бама 
тадашње Југославије: Октобарски салони Београ да, Тријенале ликов них 
уметности Југославије, Актуелности у српској ли ковној уметности, Неороман-
тизам као уметност неспокојства, Изложбе југословенских портрета у Туз ли, 
Плави салон у Задру, Дубровачки салон, Бијенале младих у Ријеци, Мемори-
јал Надежде Петровић у Чачку, Ликовна јесен у Сомбору и многе друге. По-
ред тога излагао је и у иностранству: Софија, Варшава, Краков, Хелсинки, Же-
нева, Торонто, Толедо, Тел Авив, Салцбург, Париз...  

Један је од идејних твораца и покретача Бијенала уметности мини јатуре 
у Горњем Милановцу, манифестације која је добила међународни карактер и 
која траје већ тридесет година.

Милан Милетић живи на релацији Горњи Милановац – Београд и ра ди 
као слободан уметник. 

Мала плава слика,
уље на платну, 2000.

Мала слика са јабуком,
уље на платну, 1997.
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Саламба сања Картагину, уље на платну, 2007.



35Награде и признања

1975. Велика награда Ристе и Бете Вукановић, Београд
1975. Октобарска награда Београда за сликарство младих
1976. Награда Личког ликовног анала, Госпић
1977. Награда Ликовне јесени, Сомбор
1978. Медаља Смотре „Мермер и звуци”, Аранђеловац
1980. Награда Меморијала Надежде Петровић, Чачак
1980. Откупна награда на изложби „Београд инспирација уметника”
1981. Награда за цртеж на изложби „НОБ у делима ликовних уметника Ју-

гославије”
1987. Награда публике на изложби Југословенског портрета, Тузла
1988. Награда за цртеж на Интернационалној изложби цртежа порт ре та, Тузла
1989. Прва награда (у категорији портрета) на Изложби светске ми нијатурне 

уметности, Торонто
1990. Награда музеја „Опленац” из Тополе на Првом бијеналу југо словенске 

минијатурне уметности, Горњи Милановац
1992. Grand prix на Другом бијеналу минијатурне уметности , Горњи Мила-

новац
1993. Награда на Бијеналу Милене Павловић Барили, Пожаревац
1996. Златна плакета Таковски устанак, Горњи Милановац

Самосталне изложбе 

1974. Лапово, Дом културе; Београд, Галерија Атељеа 212
1976. Београд, Галерија Дома културе „Студентски град”
1977. Београд, Галерија 73
1979. Лазаревац, Салон ликовне галерије „Савременици”
1980. Женева, Галерија „UNA”
1981. Београд, Ликовна галерија Културног центра
1983. Чачак, Уметничка галерија „Надежда Петровић”; Лесковац, Га ле рија 

Народног музеја
1987. Београд, Галерија код позоришта; Чачак, Галерија Дома кул ту ре; Бео-

град, Галерија Дома културе „Студентски град”; Пожега, Градска галерија
1988. Сремска Митровица, Галерија „Лазар Возаревић”
1992. Прибој, Галерија Дома културе „Пиво Караматијевић”
1995. Београд, Галерија УЛУС-а
1996. Зрењанин, Савремена галерија; Горњи Милановац, Музеј руд ничко-

таковског краја; Панчево, Галерија PICASSO”
Мртва природа са шљивама,
уље на платну, 2007.
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Богородица са дететом из Фиренце, уље на платну, 2010.



371997. Ужице, Градска галерија; Топола, Опленац, Задужбина Краља Петра I; 
Суботица, Српски културни центар „Свети Сава”

2000. Пирот, Галерија „Чедомир Крстић” 
2008. Ваљево, Модерна галерија Ваљево; Јагодина, Галерија Завичај ног музеја
2009. Београд, Галерија „DAR-MAR”; Параћин, Културни центар
2010. Београд, Уметнички простор „PARISKI KRUG”
2012. Београд, Галерија „DAR-MAR”, мали формат
2013. Крушевац, Народни музеј
2014. Суботица, Српски културни центар „Свети Сава”
2017. Београд, Милетић, Доловачки, Митровић, Уметнички простор „PARI-

SKI KRUG”
2018. Београд, Срећна галерија Студентског културног центра, Kоња ници – 

илустрација и стрип; Крагујевац, Галерија „ART”

Важније колективне изложбе 

1975. Перспективе III, Галерија код позоришта, Београд; Изложба сту де на
та Ликовне академије, Галерија УЛУС-а, Београд

1976. Неоромантизам као уметност неспокојства, Галерија „Ради вој Ћир-
панов”, Нови Сад; Изложба УЛУСа, Павиљон „Цвијета Зузорић”, Београд

1977. Девети Плави салон, Модерна галерија Народног музеја, Задар; Бије
нале младих, Модерна галерија, Ријека; 17. Ликовна јесен, Градски му зеј, Сом-
бор; Летњи салон, Галерија Културног центра, Београд; Актуел ности у српској 
ликовној уметности 1972–1977, Павиљон „Цвијета Зузорић”, Београд, Модерна 
гале рија, Загреб; Цртеж и мала пластика, Па  виљон „Цвијета Зузорић”, Београд; 
„6 х 6”, Смотра Мермер и звуци, Аран ђеловац; 5. Тријенале југословенске умет
ности, Павиљон „Цвијета Зу зо рић”, Београд

1978. Тито у делима ликовних уметника Југославије, Галерија портрета, Туз-
ла, Музеј Семберије, Бијељина; Савремени београдски цртеж, Галерија Културног 
центра, Београд

1979. Облици реалности у делима младих београдских сликара, Галерија 
Ко ларчевог универзитета, Београд; Десето Бијенале младих, Модерна галерија, 
Ри је ка; Цртеж представника нове фигурације београдског круга, Галерија 73, 
Београд; Први Дубровачки салон, Уметничка галерија, Дубровник; Четврта Изло
жба југословенских портрета, Галерија портрета, Тузла; Југословенски сликарски 
тренутак, Павиљон „Цвијета Зузорић”, Београд

1980. Београд инспирација уметника, Галерија Културног центра, Београд; 
11. Меморијал Надежде Петровић, Уметничка галерија „Надежде Петровић”, Ча-

Мала мртва природа на прозору, 
детаљ диптиха,
уље на платну, 2004/2010.



38

Предмети на зеленом столу, уље на платну, 2010.



39чак; Летњи салон, Галерија Културног центра, Београд; 21. Октобарски салон, Па-
виљон „Цвијета Зузорић”, Београд

1981. 11. Бијенале младих, Модерна галерија, Ријека; 5. Изложба „НОБ у дели
ма ликовних уметника Југославије”, Дом армије, Београд; Из атељеа београдских 
сликара, Павиљон „Цвијета Зузорић”, Београд; Критичари су изабрали, Галерија 
културног центра, Београд; 22. Октобарски салон, Павиљон „Цвијета Зузорић”, 
Бео град 

1982. 23. Октобарски салон, Павиљон „Цвијета Зузорић”, Београд
1983. 5. Изложба југословенског портрета, Галерија портрета, Тузла
1984. 25. Октобарски салон, Павиљон „Цвијета Зузорић”, Београд
1985. Повратак минијатури, Галерија Графички колектив, Београд; 26. Ок

то барски салон, Павиљон „Цвијета Зузорић”, Београд 
1987. 6. Изложба југословенског портрета, Галерија портрета, Тузла; Ап

рил ски сусрети, Галерија „Пиво Караматијевић”, Прибој; Изложба светске мини
јатурне уметности, Del Bello Gallery, Торонто, Канада

1989. Београд инспирација уметника, Галерија Културног центра, Београд; 
Бој на Косову, шест векова, Галерија Вид, Београд; Народни музеј Крушевац; Први 
бијенале југословенске минијатурне уметности, Горњи Милановац; Континуум 
фигурације, Галерија Коларчевог универзитета, Београд

1992. Други Бијенале југословенске минијатурне уметности, Горњи Милано-
вац; Београд инспирација уметника, Галерија Културног центра, Београд; Излож
ба сликара добитника награде Фонда Ристе и Бете Вукановић, Галерија Ко лар че-
вог универзитета, Београд; Сефард 92, Галерија Вид, Београд, Толето, Тел Авив

1993. 20 година Галерије 73, Београд; Пето Бијенале Милене Павловић Барили, 
Фондација Миленин дом, Пожаревац

1994. Мајстори прецизне фигурације, „CITY” галерија, Београд; Тихи живот – 
сликари мртве природе, Галерија „ММ”, Београд; Мали пролећни анале, Дом кул-
туре, Чачак; Изложба светске минијатурне уметности, Del Bello Gallery, Торон-
то, Канада; Уметничка колонија Милешева, Јубиларна изложба, Музеј револуције, 
Пријепоље; Мајстори поетског реализма, Галерија Snowhite, Београд

1995. Пролећни салон, Музеј рудничко-таковског краја, Горњи Милановац, 
Салон 9+, Народни музеј, Крагујевац; Петроварадин 95. Равничари и пријатељи, 
Галерија „PICASSO”, Панчево; Српски сликари, Galerie Offener Kreis, Salcburg, Ауст-
рија; Contemporary Yugoslavian painters, Jolly art gallery, Limasol, Кипар; Изложба 
српских сликара, Културни центар SCG, Париз

1996. Савремени југословенски сликари, Народни музеј, Зајечар; 37. Октобар
ски салон, Павиљон „Цвијета Зузорић”, Београд; Сликарство призора, Пави љон 
„Цвијета Зузорић”, Београд; Слике малог формата, Галерија „Кентаур”, Аранђе-
ловац; Равничари и пријатељи, Галерија на тврђави, Петроварадин; Савремена 
срп ска уметност после 1960. године, Музеј рудничко-таковског краја, Горњи Ми-
ла новац; У светлости празника, Галерија Каналето, Београд; Југословенски са
вре мени сликари, Галерија Прогрес, Београд
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Солжењицин, уље на платну, 2011.



411997. Сомборске поете и њихови гости, Галерија „PICASSO”, Панчево
2001. Чланови УЛУСа шумадијског региона, Ниш, Тиват, Херцег Нови, Петро   вац 

на мору, Бар... Повратак минијатури, Галерија „Графички колектив”, Београд
2002. Петроварадин 2002, Галерија на тврђави, Петроварадин
2003. Слике и графике чланова УЛУСа, Галерија Савеза удружења ликовних 

уметника Војводине, Нови Сад; Галерија, „Завичајни музеј”, Врњачка Бања
2006. Тесли у част, Београд; Господар муња, Галерија Центра за културу Гра-

дац, Рашка; Мртва природа, Уметнички простор Париски круг, Београд; Еротика 
у српском сликарству, Уметнички простор Париски круг, Београд

2007. Гиставу Мороу у част, Уметнички простор Париски круг, Београд; 
Про лећни салон, Модерна галерија Културног центра, Горњи Милановац

2008. Пољубац, Галерија „DAR-MAR”, Београд; Српско фантастично сли
карство, Градска галерија, Пожега

2009. Портет између реалности и имагинације, Модерна галерија, Ваље во
2010. Милешеваизбор из легата, Павиљон „Цвијета Зузорић”, Београд; Фи

гурација, традиција и нација, Дом војске, Београд; Савремени традиционалисти, 
српско сликарство 19802010., Галерија Hexalab, Београд

2011. Русијасрпски сликари Русији, Суботица, Сомбор, Нови Сад... Пергамент 
Србија, UNESCO, Париз; Из збирке Уметничке галерије „Надежда Петровић”, 
Чачак, Дом војске, Београд; ART-S 1, Различитост заједништва, Центар за култу-
ру Ковин

2012. Годишња изложба ветерана УЛУСа, Галерија „Чеда Крстић”, Пирот; 
ART-S 1, Различитост заједништва, Центар за културу Ковин

2013. Галерија Београд – 50 година, Београд; Светлост Теслиног дела, Бео-
град, Њујорк

2014. Грчка у свести и срцу српских сликара, Дом војске, Београд; Уметност 
и вино, Виноградарева кућа, Опленац, Топола; Из колекције Модерне галерије Ва
љево, Крагујевац

2015. Пролећни салон, Модерна галерија Културног центра, Горњи Милано-
вац; Уметност и вино, Опленац, Топола, Модерна галерија, Горњи Милановац, 
Андрић град, Вишеград; Даница, Чигота, Златибор; Петнаести бијенале Милене 
Павловић Барили, Фондација Миленин дом, Пожаревац 

2016. Тринаести међународни бијенале уметности минијатуре, Горњи Ми-
лановац; Ликовна колонија, Златибор 2015; Галерија РТС, Београд; Савремена 
пра вославна слика, Галерија српског култирног центра „Свети Сава”, Суботица

2017. Serbia meets Belgium, Galerie Sabine van Paemel, Diksmuide, Belgija; 
2018. Савремена православна слика, Књажевац; Четрнаести међународни 

би јенале уметности минијатуре, Горњи Милановац; Уметност и вино, Опленац, 
Топола; Изазови ликовне фигурације – омаж Паји Јовановићу, „Галеријана”, Вр-
шац; Клуб ветерана УЛУС-а; Галерија „Божа Илић”, Прокупље
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Слика непознате жене, уље на платну, 2011.



43Каталог изложених дела

Уља

  1. Студија за портрет жене, уље на платну, 1973, 43,5 х 35 цм
  2. Меркур, уље на платну, 1974, 100 х 80 цм
  3. Жена са белом марамом, уље на платну, 1974, 44 х 35 цм
  4. Студија за слику Предмети, уље на платну, 1974, 50 х 65 цм
  5. Жена са рајфом, уље на платну, 1974, 100 х 80 цм
  6. Старац и хлеб, уље на платну, 1975, 110 х 140 цм
  7. Љубица, уље на платну, 1976, 85 х 78 цм
  8. Зид, диптих, уље на платну, 1976, 80 х 134 цм
  9. Хлеб, уље на платну, 1978, 37 х 40 цм
10. Предосећање грађанског рата, уље на платну, 1978, 27 х 32 цм
11.  Јабуке, уље на платну, 1979, 50 х 48,5 цм
12. 437 трешања, уље на платну, 1981, 62,5 х 58 цм
13. Велика драперија, уље на платну, 1981, 140 х 130 цм 
14. Исидора, уље на платну, 1982, 25 х 24,5 цм 
15. Тијана, уље на платну, 1982, 15,5 х 16,5 цм 
16. Исидора, уље на платну, 1984, 135 х 140 цм 
17. Мртва природа са грожђем, уље на платну, 1991, 50 х 50 цм 
18. Мртва природа са чашом, уље на платну, 1992, 46 х 46 цм 
19. Небески Јерусалим, уље на платну, 1992, 70 х 60 цм
20. Бели анђео, уље на платну, 1994, 52,5 х 43,5 цм 
21. Писмо, уље на платну, 1994, 39 х 43 цм 
22. Меки сат Салвадора Далија, уље на дасци, 1994, 20,5 х 31,5 цм 
23. Трешње, уље на платну, 1995, 62,5 х 58 цм 
24. Света Ана, уље на платну, 1995, 170 х 135 цм 
25. Мала слика са јабуком, уље на платну, 1997, 20 х 17 цм 
26. Мала плава слика, уље на платну, 2000, 17 х 20 цм
27. Хиландар, уље на платну, 2004, 56 х 46 цм 
28. Девојка са бисерном минђушом, уље на платну, 2004, 33,5 х 41,5 цм 
29. Мртва природа са шљивама, уље на платну, 2007, 47 х 40 цм 
30. Саламба сања Картагину, уље на платну, 2007, 160 хг 115 цм 
31.  Плава слика са трешњама, уље на платну, 2008, 47 х 41 цм 
32. Мишел, уље на платну, 2008, 100 х 80 цм 
33. Богородица са дететом из Фиренце, уље на платну, 2010, 80 х 67 цм 
34. Мала мртва природа на прозору, диптих, уље на платну, 2004/2010, 66 х 60 цм
35. Девојке, уље на платну, 2010, 171 х 136 цм 
36. Предмети на зеленом столу, уље на платну, 2010, 97 х 130 цм 
37. Солжењицин, уље на платну, 2011, 35 х 45 цм 
38. Монах, уље на платну, 2011, 20 х 25 цм 
39. Слика непознате жене, уље на платну, 2011, 60 х 50 цм 
40. Прича о плавој чаши, триптих, уље на платну, 2011, 30 х 130 цм
41.  Саламба опет сања, уље на платну, 2012, 20 х 25 цм 
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Девојке, уље на платну, 2013.



4542. Девојка, уље на платну, 2012, 25 х 20 цм
43. Сенка, уље на платну, 2012, 25 х 20 цм 
44. Једног лета у Петроварадину, уље на платну, 2012, 20 х 25 цм 
45. Акт, уље на платну, 2012, 20 х 25 цм 
46. Девојке, уље на платну, 2013, 160 х 125 цм 
47. Бисерне минђуше, уље на платну, 2013, 25 х 30 цм 
48. Моји мали предмети, уље на платну, 2014, 30 х 40 цм 
49. Мала црна слика, уље на платну, 2014, 20 х 30 цм 
50. Призор у Хиландару,уље на платну, 2016, 70 х 50 цм 
51.  Мала мртва природа, уље на платну, 2016, 20 х 25 цм 
52. Мртва природа, уље на платну, 2016, 50 х 70 цм 
53. Арнолфино, уље на платну, 2017, 50 х 50 цм 
54. Мала слика са Светом Аном, уље на платну, 2017, 41,5 х 31,5 цм
55. Мала слика са минђушама, уље на платну, 2017, 41,5 х 31,5 цм 
56. Виноградарка, уље на платну, 2017, 90 х 120 цм 
57. Богородица са дететом, уље на платну, 2017, 85 х 70 цм 
58. Хлеб, уље на платну, 2017, 45 х 45 цм 
59. Мртва природа са хлебом, уље на платну, 2018, 45 х 70 цм 
60. Додир анђела, уље на платну, 2019, 80 х 70 цм 

Цртежи

  1. Портрет жене, угљен на папиру, 1970, 61 х 40 цм 
  2. Мала студија главе, угљен на папиру, 1970, 22 х 18 цм 
  3. Човек са шеширом, цртеж по Холбајну, угљен на папиру, 1971, 39,5 х 27,5 цм 
  4. Меркур,сепија на папиру, 1974, 58 х 40 цм 
  5. Студија акта жене, сепија на папиру, 1974, 40 х 37 цм 
  6. Жена која седи, бајц на папиру, 1974, 39,5 х 38 цм 
  7. Мушки акт, сепија на папиру, 1974, 60 х 42,5 цм 
  8. Благовести, цртеж према слици Леонарда Да Винчија,
       бајц на папиру, 1974, 26,5 х 42 цм  
  9. Студије главе за слику, сепија на папиру, 1975, 50 х 63 цм
10. Акт, сепија на папиру, 1975, 55 х57 цм
11. Акт, студија за слику, угљен на папиру, 1976, 70 х 50 цм 
12. Скица за слику, оловка на папиру, 1976, 21,5 х 16 цм 
13. Венац, оловке у боји на папиру, 1976, 44 х 42 цм 

Колажи

1. Улица, 1978, 19,5 х 15, 5 цм
2. Шлемови, 1978, 24 х 14 цм 
3. Снови једне мачке, 1978, 21 х 13,5 цм 
4. Долазак, 1978, 12 х 17 цм 
5. Одлазак, 1978, 12 х 17 цм 

Сенка, уље на платну, 2012.

Акт, уље на платну, 2012.
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„... За мене је уметност дело људског духа и, посебно, талента, који 
је дат не знам од кога. У случају сликарства, тај производ духа и талента 
је и дело руку... Не волим много приче уметника како им је уметност све, 
читав живот. Уметност је део живота, мање или више, што зависи од по-
јединца. Међутим, у животу постоје и друге ствари које, такође, чине жи-
вот. То су породица, пријатељи и многа друга интересовања... Верујем 
да ће сликарства увек бити, без обзира на многа суморна предвиђања, 
претње и насртаје, у облику такозваних нових медија и технологија, које 
су све само не ликовна уметност! Док има човека, биће сликарства.”

 
Милан Милетић



Тања Гачић

РОМАНТИЧНИ СВЕТ СЛИКЕ
РЕТРОСПЕКТИВНА ИЗЛОЖБА МИЛАНА МИЛЕТИЋА

Издавач:
Музеј рудничко-таковског краја,
Горњи Милановац
www.muzejgm.org
muzejgm@mts.rs

За издавача: Александар Марушић

Аутор поставке: Тања Гачић

Лектура и коректура: Мирјана Мокровчак-Глишовић

Фотографије: Душан Јовановић

Ликовнографичка опрема: MIT point, Вељко Тројанчевић

На корици каталога: Богородица са дететом из Фиренце, уље на платну, 2009.

Штампа: NBS graf, Горњи Милановац

Тираж: 500 примерака

ISBN 978-86-82877-78-3

Изложба је реализована поводом 25 година постојања
Музеја трдничко-таковског краја

CIP - Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд

75.071.1:929 Милетић М.(083.824)
75(497.11)"19/20"(083.824)

МИЛЕТИЋ, Милан, 1950-
    Романтични свет слике : ретроспективна изложба Милана Милетића,
15. април - 15. мај 2019., Музеј рудничко-таковског краја, Горњи Милановац 
/ [приредила и уводни текст написала] Тања Гачић ; [фотографије Душан 
Јовановић]. - Горњи Милановац : Музеј рудничко-таковског краја, 2019
(Горњи Милановац : NBS graf). - 47 стр. : илустр. ; 21 х 21 cm

Уметникова слика. - "... поводом 25 година постојања
Музеја рудничко-таковског краја" --> колофон. - Тираж 500. - Биографија 
уметника: стр. 33-47.

ISBN 978-86-82877-78-3

а) Милетић, Милан (1950-) -- Слике -- Изложбени каталози

COBISS.SR-ID 275563532


