
МИЛЕНА
између јаве и сна

Јелица Милојковић
Тања Гачић

ФОНДАЦИЈА МИЛЕНИН ДОМ
Галерија Милене Павловић Barilli



Photo by
Carl van Vechten, 

New York 1940.



МИЛЕНА - између јаве и сна

3

ПРЕДГОВОР       
 
Личност без преседана у српској модерној уметности, Милена 

Павловић - Barilli, удата Gosselin, једна је од најавангарднијих и нај-
занимљивијих личности европске и америчке уметничке сцене у 
четвртој и првој половини пете деценије XX века, архитекта сна и 
сањарења, која је у свом раскошном уметничком опусу непрестано 
ходала по тананој нити сновиђења.

Од тренутка првог постхумног представљања у Србији, у 
Кул турном центру Београда, 1955. године, уметничко дело Милене 
Павловић - Barilli не престаје да заокупља пажњу културне јавно-
сти. Суд о њему дали су многи еминентни ликовни критичари, 
теоретичари уметности, есејисти. 

Када је, међутим, педесетих година XX века отпочео муко-
трпан посао на сређивању и проучавању оскудне документарне и 
архивске грађе и уметничког опуса Милене Павловић Barilli, није 
било довољно фактографског материјала који би могао да послужи 
као чврста основа у уобличавању објективне слике о необичном и 
несвакидашњем лику једног изузетног ствараоца. Контуре тог лика 
тек су се наслућивале што је наговештавало да ће реконструисање 
једног величанственог мозаика бити тежак и дуготрајан посао. 

Отварањем меморијалног музеја, односно Галерије Милене 
Павловић Barilli у њеној родној кући у Пожаревцу, 1962. године, 
створени су услови за испуњење опоруке Милениних родитеља да се 
ово јединствено уметничко дело, које је у највећем обиму сачувано 
у породичној заоставштини, али чији се значајан део налази у 
музејским и приватним збиркама Европе, САД-а и Аустралије, 
отргне од заборава, да се заштити од пропадања, стручно обради, 
истражи и презентира јавности.
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Захвалност за овај скупоцени поклон дугујемо Милениним ро-
дитељима, пре свега, њеној мајци, Даници, која је културној баштини 
Србије даровала институцију која богатством својих збирки и про-
грамима које реализује, превазилази државне границе.

Обиман, темељан и свеобухватан вишедеценијски истражива-
чки рад на расветљавању живота и дела Милене Павловић-Barilli 
резултирао је бројним изложбама, капиталним каталозима, студи-
јама, монографијама. 

Оријентација ка мултидисциплинарним програмским садржа-
ји ма и међудржавним пројектима, као реалним сагледавањем висо-
ког места Милене Павловић - Barilli у европској и светској историји 
уметности, резултирали су снажном афирмацијом Милениног дела 
о чему сведоче репрезентативне изложбе представљене у Београду, 
Загребу и Љубљани 1979/80, Галерији Српске академије наука и 
уметности у Београду - 1993, Галерији ПРОГРЕС у Београду - 1999.
године, као и међудржавни пројекти представљени у Парми - 1989, 
Паризу - 2002, Букурешту - 2004, Братислави - 2005, Прагу и Брну - 
2006/07. године, Риму и Риминију, 2009/2010, Бања Луци и Бриселу, 
2011. годинe.
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МИЛЕНА ПАВЛОВИЋ - BARILLI - GOSSELIN
 (Пожаревац 1909 - Њујорк 1945) 

УВОД

Необичност биографије Милене Павловић Барили удате Гослен (Barilli - 
Gosselin), почиње већ самим рођењем, а завршава се њеном прераном смрћу.

Једино дете у браку Данице Павловић Барили (Barilli), образоване Пожа-
рев љанке из угледне грађанске породице и Бруна Барилија (Bruno Barilli), итали-
јанског композитора, музичког критичара, песника и путописца, потомка чувене 
пармежанске породице уметника, Милена Барили је рођена у Пожаревцу, 23. 
окто бра (по старом, односно 5. новембра по новом календару) 1909.године у 
породичној кући Стојана Павловића, свога деде по мајци. Но, већ уочи Нове, 
1910.године, родитељи су са мајушном, још у пеленицама, двомесечном Миленом 
кренули на први велики заједнички пут, у Италију.

Тиме је обележен почетак једног кратког и немирног, грчевитим радом и 
непрестаним путовањима протканог живота, чије су се стазе пребрзо одвојиле 
од упитомљене пожаревачке чаршије. Романтику њених калдрмисаних улица, 
љупких, сецесионистичких фасада и кровова, непрестано су, као географски, 
културни и социјални контрапункт, смењивали призори из древног Рима, 
сунчане Нице, Пезара, Бергама, а потом Минхена, Мадрида, Лондона, Париза... У 
овим градовима и на раскршћима својих честих путовања, Милена је одрастала, 
школовала се, сазревала, стицала пријатеље, формирала своју уметничку личност. 
Носталгија и немир, који су се у њеном бићу родили већ првих дана, пратиће је 
током читавог њеног животног пута, постајући у исто време и један од атрибута 
њеног уметничког дела. Биполарност Милениног живота чији ће кратак ход 
протећи у мучном спајању неспојивих крајности, постаће неминовно њен modus 
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vivendi. И њен усуд. Јер, радости и туге, слутње и стрепње, чежње и немири, ватре 
и студени, среће и несреће, овде су долазиле и одлазиле без најаве, смењујући се 
у једном вртоглавом ритму, сручујући на анђеоски чедну душу једног изузетно 
сензибилног бића, све своје раскоши и беде, своје мелеме и отрове, буре и олује.

Топлину, срећу и спокојство раног де   тињ-
ства обезбеђивао је породични дом трго вца 
пожаревачког, Стојана Павловића и ње гове 
племените супруге, Босиљке. Овде је њихово 
једино унуче, породична мезимица Мања, 
Мићун, Лалош, Ћићи, направила прве кора-
ке, учила упоредо српски и италијански, 
повлачила прве кривудаве потезе оловком, 
цртајући „њину маму и пилиће” и „њину маму 
и гускице”, - или, уз светлост нана Босине 
кухињске петролејке, слушала за време дугих 
зимских вечери, тајанствене приче о давним, 
херојским временима у којима су њени преци 
стварали српску историју. А када би снег окоп-

нео и кошаву заменио пролећни развигор, Милена је са мајком одлазила у очеву 
Италију, напајајући се једном естетички другачијом, рафинованијом културом 
коју је њено биће без збуњивања прихватало. 

Несигурни кораци прерастали су у трчање, играње и шетње по широким, 
античким трговима Рима, у коме ће, две деценије доцније Миленине изложбе 
изазивати сензације.

Тако је, обожавана и вољена голубијом нежношћу, расла и сазревала 
црноока девојчица, будући сликар и песник, Милена Павловић Барили.

Њен несвакидашњи таленат да уочи и пренесе на хартију свет који је 
окружује, прва је уочила мајка, која је пуне три и по деценије била Миленин 
пратилац и подршка и која је до свог последњег даха, сав свој дух, културу и 
неизмерну родитељску љубав, ставила у службу свог детета. 

Даница са малом Миленом, 1910.
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ДЕЛО

Сензибилни духовни немир Ми  ле не 
Павловић Барили, испуњен стреп њама, 
слутњама и дубоком ностал  г и јом, про-
жима читав њен уметнички опус. У 
Миленином вансеријски емотивном 
бићу ова осећања представљају есен-
цијалне атрибуте њеног умет ничког 
де ла. Милена је песник сликарства. 
Ико нографију њених слика које сла      -
ве љубав и античку митологију, ис пу      -
њавају путена тела нимфи и ве не  ра, 
ликови заклоњени веловима, тракама, 
лепезама и димом, маскама и рукама. 
Оне су основ њене сли карске енигме - 
али и обрнуто: не престано замишљена 
над вечитим темама живота и смрти, 
своје стихове Милена казује над ре а-
листичким, бре тоновским јези ком. Ње-
на поезија је метафо рична, испу њена 
значењима и порукама.

Бриљантно познавање скривеног 
богатства митова, веровања и легенди 
Милена је, у сплету симболичких 
елемената, уткала у своје поетичне 
визије, чија несвакидашња имагинација своје упориште има не само у античким 
легендама и митологији, већ и у баснама, митовима и паганским предањима. 
Извесно је, такође, да многе Миленине композиције загонетних порука своје 
извориште имају и у њеним сновима што је Милена и записала на полеђини 

Maestro Bruno Barilli
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репродукције једне слике: “Ово сам насликала по оном сну, сад сам га урадила по 
повратку у Париз”.1)

У покушају да сагледамо смисао Ми-
ленине духовне авантуре, да откри јемо 
свет Миленине маште и снова у чијем 
опусу жива игра симбола спаја раздвојене 
елементе, повезује небо и земљу, пред-
мете и дух, природу и културу, збиљу и 
сан, свесно и несвесно, кренућемо од 
1930. године, као преломног тренутка 
у Миленином животу и стваралаштву.

Наиме, после дипломирања на Кра-
љевској уметничкој школи у Београду, 
1926. године, кратког академског шко-
ловања у Минхену (1927-1928) и првог 
самосталног представљања ликовној пуб-
лици у Београду 1928. године, Милена 
је своју уметничку каријеру наставила 
на Западу напуштајући са родним подне-
бљем и своје школске почетке и узлете.

ШПАНИЈА
март - мај 1930. 

Марта 1930. године Милена са мајком одлази за Шпанију у којој остаје 
три месеца обилазећи пасторалне пределе Севиље, Малаге, Валенсије, Гранаде и 
Кордобе, док у мадридским музејима студира Веласкеза и Гоју.

1) Репродукција слике „Енигматска композиција са шкољком”, 1933. Photo Pilon - Paris

Vogue, 1927.
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Током студијског боравка у Шпанији Милена се сусрела са једном друга-
чијом културом, чаробном и бизарном у исто време која је у њој покренула дуго 
скриване импулсе и потакла је да потражи сопствени пут. Овде је настала читава 
серија занимљивих композиција са егзотичним темама које ће Милена годину 
дана касније изложити у Лондону.

ЛОНДОН
Bloomsbury Gallery
27. фебруар - 10. март 1931.
 
Напоран рад у напрегнутом тражењу сопственог гласа и идентитета, 

Милена је наставила у Лондону у коме је настао већи број акварела и бриљантних 
пастела, као и неколико темпера бледих тонова и тамног графизма са мотивима 
лондонских улица и фасада. У овим делима уочавају се извесне иновације на 
ликовном плану што се очитава, пре свега, у модерној поставци композиције, 
акварелском третману боје и увођењу оштре, експресивне линије.

27. фебруара 1931. године Милена је у Bloomsbury Gallery у Лондону 
имала прво представљање ликовној публици и критици ван Србије.   

Лондонска изложба представља преломни моменат у Миленином уметни-
чком опусу. Дела изложена у Bloomsbury Gallery исказала су сву разноврсност 
Миленине стваралачке радозналости, несвакидашњу маштовитост и суптилност 
у извођењу композиција са оријенталним мотивима, занатску коректност 
у пос тавци композиције, савладавању ликовне технике и материјализацији 
која је у појединим пастелима (Портрет мајке, Портрет Њ. К. В. Марије 
Карађорђевић), достигла праву виртуозност.

У Bloomsbury Gallery Милена је последњи пут изложила и неколико радова 
насталих у оквирима академског начина размишљања, поставке композиције, 
обликовања форме. Био је то њен омаж београдским и минхенским професорима, 
занатским поукама и искуствима које је од њих добила и на чијим је основама 
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градила један оригинални, модернизовани академизам који ће преко романтизма, 
умереног експесионизма и фантастике прерасти у имагинарно и онирично.

„ ... ПОЕТСКЕ ВИЗИЈЕ
САТКАНЕ ОД КОМАДИЋА СНОВА ...”

Период од јесени 1931. до октобра 1932. године одлучујући је у формирању 
уметничке личности Милене Барили. У хронолошком распону од непуних годину дана 
настало је око 60 слика и двадесетак цртежа који представљају заокружену целину у 
којој се ирационално и фантасмагорично, дискретно најављени у дели ма изложеним 
у Лондону 1931, снажно продубљују и проширују, обогаћујући иконографски садржај 
симболичким мотивима и алегоричним представама које казују једну компликованију 
причу док метафорика добија сложеније и дубље токове.

 

ПАРИЗ 
Galerie „Jeune Europe“      
29. април - 10 мај 1932.
 
Одважно и са самопоуздањем које су јој уливале повољне критике из 

Београда и Лондона, својом високом културом, космополитском ширином духа, 
врсним познавањем неколико светских језика, Милена је у јесен 1931. године, 
после вишемесечног боравка у Лондону, дошла у Париз где је веома брзо ушла у 
круг познатих интелектуалаца, уметника и књижевника. 

Током наредних месеци у невеликом собичку-атељеу, настајао је један 
тајанствени, имагинарни свет који је Милени широм отворио друштвена врата 
Париза и обезбедио јој излагање са најпознатијим именима европске уметничке 
авангарде.
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У Паризу је Миленина уметност доживела препород откривши нов, пое-
тско-фантастичан свет. У периоду од само неколико месеци она је нагло и од-
лучно ушла у подручје иреалног и магичног, стварајући једну сложену причу, 
једну необичну и дубоко личну исповест. 

Миленин први наступ на париској уметничкој сцени, 29. априла 1932. У 
галерији „Jeune Europe“ топло су дочекали и новинари и критика.2)

Вембли Балд (Wambly Bald), париски дописник Chicago Daily Tribune, на 
отварање изложбе је дошао непланирано, на изненадни позив једне Миленине 
пријатељице. Vernisagе је већ био у току, људи су, газећи по персијском ћилиму, 
шетали унаоколо посматрајући платна. Вембли Болд, који очигледно није био 
ликовни критичар, више но сликама био је импресиониран Миленом која је 
„подсећала на главу са неке персијске минијатуре и била лепша него њене слике. 
Њене очи су врло крупне...а има пријатно, неусиљено држање...Она је добар 
сликар. Њени радови су живахни и маштовити”.3)

 Много је озбиљнији текст једног италијанског критичара који констатује да 
је Милена „одмах стекла популарност на интернационалном уметничком пољу у 
Паризу”, а да њени радови, “двадесетак уља и темпера потврђују солидне квалитете 
уметника, једну дивну и изузетну сензибилност, једну смелу и модерну технику.4)

Успех изложбе потврђен је и великим интересовањем публике и званичних 
институција за куповину слика. Мада југословенско Посланство у Паризу није 
имало много слуха за Миленину авангардну уметност, италијанска Амбасада је 
показала велико интересовање и откупила јој неколико радова.

2) Драгоцене податке о томе Милена је оставила у писму упућеном мајци пред затварање 
изложбе: „... Света је било врло много-пуно све. Испочетка се није ништа продало. После смо продали 
6 слика. Једну је купио Малапарте, писац (уље врло модерно), једну Питигрили (оне Индијанце из 
Лондона), мој Аутопортрет један пијаниста кубански... Још нешто да продамо, надамо се, 
трошкови још нису покривени - мени ни марјаш неће да остане али сам постао велики сликар .” 

3) Wambly Bald, LA VIE DE BOHEME (As Lived on the Left Bank), CHICAGO  DAILY  TRIBU-
NE, Chicago, May 3, 1932.

4) f.m. La mostra Milena alla „Jeune Europe”, LA NUOVA ITALIA, Paris, Mai 12, 1932.
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РИМ 
Galleria d’ Arte di Roma 
15-25 октобар 1932.

Магично и онострано, дискретно наслућено на лондонској изложби, снажно 
продубљено у делима изложеним априла 1932. у париској галерији Jeune Europe, 
дефинитивно се уобличава током наредних месеци у Италији, да би октобра исте 
године, отварајући римску уметничку сезону, Миленина изложба у Galleria d’ 
Arte di Roma била оцењена као догађај који је усијао пера најугледнијих ликовних 
критичара градова на Тибру и Сени и допринео да њено име одједном узлети и 
распрши се по европским новинама. Градећи одлучно свој потпуно дефинисани 
израз Милена се у овом периоду дефинитивно ослободила свега што би могло 
да изазове чак и асоцијацију на школу и њене шаблоне, упуштајући се храбро 
у сударе фантастичног и реалног у једном свету испуњеном архитектонским 
елементима, праменовима магле, титрајима воде, свету интернационалног 
начина изражавања „превученог једним пикасовским стилом”.

Импресиониран Милениним предходним успехом у Паризу, уметнички 
критичар Ефизио Чипријано Опо (Efisio Cipriano Oppo), близак пријатељ Бруна 
Барилија, који је Милену упознао још када је била девојчица и када су једно друго 
узајамно „портретисали”, но који, по сопственим речима, никада раније није 
претпостављао да ће о Милени писати као о уметнику, сликару, посетио је после 
много година њен уметнички атеље у Риму. Као врсни познавалац авангардних 
уметничких токова, Опо, уметник по вокацији, у свом тексту објављеном у листу LA 
TRIBUNA истакао је неколико значајних врлина, уочљивих пре свега у спремности 
да се „изрази оригиналност стила уз ослобађање од академизма и свега лошег 
наученог у школи; елеганција визије, права страст за уметношћу и веома развијена 
интелигенција, само су неки од атрибута који иду уз Милену и њену уметност”. 5)

5) e.c.o. Pittura di Milena Barilli alla Galleria di Roma, LA TRIBUNA, Roma, 19 ottobre 1932
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Самостална изложба Милене Барили у Galleria d’Arte di Roma, чијем су 
отварању присуствовала најпознатија имена из света уметности, политичари, 
људи из високог друштва, странци, новинари, оцењена је као догађај сезоне. 

Миленина необична личност која је фасцинирала већ при првом сусрету, 
као и чињеница да је живела у Паризу и била у вези са најистакнутијим именима 
европске уметничке авангарде, изазивала је посебну пажњу и респект.

Опширни текстови уз повољне критике најеминентнијих италијанских 
ликовних критичара, књижевника и сликара, уз репродукције изложених радова, 
данима су засипали италијанску штампу, указујући на Миленино сликарство као 
на случај за себе, препознајући у њој сликара о коме ће се тек говорити. 

Непотписани хроничар дневника Il TEVERE фасцинантно је описао 
атмосферу тог хладног 15. октобра када је под леденом кишом која је уоквиравала 
свечано отварање Миленине изложбе у једној од најелегантнијих улица у граду 
отворена римска уметничка сезона:

„Најпознатија имена из света уметности, политичари, људи из високог 
друштва, странци, новинари, све скупа одише елеганцијом, деликатношћу 
интелигенцијом... све то, нашло се скупа у веома малим салама галерије у 
улици „Veneto“, где Миленине слике подсећају на климу веома чувених изложби 
које су прошле кроз ове просторије...Какав призор - видети како пристижу 
бодрим кораком с кишобраним у рукама, или у оним јадним растресеним 
аутомобилима који су изгледа остали само да служе као материјал неком 
карикатуристи...” 

После опширног навођења, по некад погрешних, биографских података 
аутор текста наводи драгоцене појединости које се односе на изложене радове, 
подвлачећи да:

„ ...међу ових тридесет осам слика и десетак цртежа... нема ни једног 
рада који потиче са неке од претходних изложби... скоро сви су урађени током 
три задња месеца овде у Риму где је Милена дошла да види свог оца. Сви радови 
носе датуме од ове године: портрети, пејзажи, композиције, цртежи. И има неке 
присности са личностима римског књижевног света па је уживање кренути у 
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откривање модела на овим сликама, лаганим и тананим као неки магличасти 
вео, али и оштрим као оштрица ножа...“ 6) 

Ликовни критичар Алберто 
Непи (Alberto Neppi) у уметничкој 
ру брици недељног издања Il lavoro 
fascista7) определио се да пи ше о 
младој уметници Милени ко ја је 
својим одлучним правцем импре-
сионирала публику и критику иза-
зивајући недоумицу својим начи ном 
приказивања анатомије.

Топле речи подршке и див-
љења Милениној изузетној уметно-
сти упутио је и млади Ренато Гу-
тузо (Renato Guttuso) који је као 
сликар више од других осетио Ми-
ленину потребу да своје идеје и сно-
ве забележи без задржавања и да 
храбро, без устручавања зарони у 
суштину емоција. Резултат тога су „ 
...ова мала платна, брза сањарска 
беле жења која вас окупирају и 
при   в  ла че својим лирским и пое т-
ским одликама... али у свој тој ме-

тафизичкој и надреалистичкој одећи, њој тако драгој, види се да је она продрла 
и у унутрашњост нечега... Свака од ових слика показује јасно изражен стил, 

6) -, Quadri e disegni di Milena Barilli alla „Galleria   d’ Arte di Roma”, IL TEVERE , Roma, 21
7) Alberto Neppi, Milena Barilli alla „Galleria di Roma”, IL LAVORO FASCISTA, Roma, 23 ottobre 1932

Жена са шпанским чешљем, 1933.
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слободну и хармоничну визију која је истовремено и близу и далеко од стварности 
и изнад свега храброст да зарони, без устручавања, у суштину емоција”.8)  

Оштроумно посматрање, психолошку проницљивост и осликавање кара-
ктера портретисаних личности, подвлачи Алберто Франкини (Alberto Franci-
ni) који се сећа дана када је мала Милена својим дечијим изразом урадила 
Опов портрет који, приказан на овој изложби, има не само вредност поклона 
и Франкинијеве успомене на неке ведре дане, већ је и драгоцени документ 
јасних наговештаја неких Милениних врлина које сада на овој изложби иду до 
савршенства. Франкини изврсно уочава начин Милениног техничког извођења 
идеје: ” ...истицањем заносних и углавном брзо заустављених сижеа (кат-
кад више него о сликама могло би се говорити о цртежима у боји), говори на 
доста јасан начин како се неће користити академским мерама да би истакла 
преимућство... Многе ове слике рађене су складом различитих комбинација 
ружичасте, небеско-плаве, беле и црне боје и веома су нежне и пријатне... У 
овој врсти сликања која попут облака мења боју, а према којој Милена изгледа 
има доста склоности, кат-кад је као изговор понуђен сиже у облику неког 
метафизичког елемента и тада се игра компликује у композицији у увођењу неког 
јаког контраста и у наговештајима датим мрежастим, вијугавим цртама које 
се најчешће понављају. Све то иде уз много равнотеже и грациозности...” 9) 

Задивљујући дах визије и изненадност поступка који с једне стране немају 
ничег од професионалне или занатске уметности, док са друге стране показују 
недостатак аматерских особина истиче и Микеле Бјанкале (Michele Bian-
cale) који даје бриљантну анализу Милениног метода решавања постављених 
проблема: „...вешта је сасвим довољно, али и невешта када јој то служи да 
избегне схоластичност академије и иновација. У портретима грофице Сафи, 
кћери пријатеља, у Аутопортрету, Портрету оца, можете видети са ко-

8) Renato Guttuso, La mostra di Milena Barilli alla „Galleria di Roma”, L’ORA, Palermo, 26 ottobre 1932
9) Alberto Francini, MOSTRE  ROMANE, Milena Barilli alla Galleria di Roma, ITALIA LET-

TERARIA,  Roma, Ottobre 1932
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ли ко се неочекиване маштовитости она извлачи из тренутних сметњи, збу-
њености... Постоји ту карактер и сличност, идеје ухваћене у лету, опробане за 
тренутак, без инсистирања и без кварења утиска, без умртвљивања форме 
и материје. У инвенцијама, осим неких необичних метафизичких остатака, 
постоји један свет безазлен, на крилима, ведар, свет који је стваран у фантазији 
младе Милене... Савремена и осећајна она говори једним сликарским начином 
изражавања, наговештајима, контурама, пругама и кривудавим линијама, без 
гомилања и скупљања боје на једном месту, без непокретности палете... Само 
још једна будна чврстима и Милена ће испољити једну одлучну личност...” 10) 

Пред затварање изложбе Пинакотека у Парми купила је Портрет Бруна 
Барилија .11)

ФИРЕНЦА 
Sala d’Arte de „La Nazione”
15-20-април 1933.

Пола године после отварања изложбе у Риму, Милена се, са десетак својих 
најновијих енигматских слика као и једном серијом изванредних надреалистичких 
цртежа представила 15. априла 1933. у Sala d’Arte de „La nazione” фирентинској 
публици.12)

Поводом ове изложбе кубански публициста Рамон Васхонхелос, посветио 
је Милени један опширан и надахнут чланак који је објавио у хаванском листу „El 
Pais Excelsior.“ 13) 

10) Michele Biancale, Milena Barilli, Il Popolo di Roma, 6 Novembre 1932
11) ИЗВОР: Коста Димитријевић, Смиља Стојановић-Гулески, Кључеви снова сликарства, БАГ-

ДАЛА,  Крушевац, 1971,стр. 54
12) -, -,  OGGI, Firenze, 15 aprille 1933
13) Ramon Vasconcelos, Montparnasse, La Noche Bohemia de Milena, El Pais Excelsior, La Habana , 

CUBA, 16. febr. 1933
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ПАРИЗ, РИМ
1933/1935.

Почетком октобра 1933. 
године Милена се враћа у Париз 
где са четири слике учествује на 
XII éme Salon des Tuileries.14) 

У Паризу остаје до кра-
ја исте године дружећи се са 
најавангарднијим европ  ским 
уметницима, истакну тим инте-
лектуалцима, књижев ницима, 
филозо фима. Њени пријатељи 
су Жан Касу (Jean Cassou), Пол 
Валери (Paul Ambroise Valéry), 
Андре Лоте (André Lhote), Ра-
мон Васхонхелос (Ramon Vas-
concelos). 

Крајем 1934. године Ми-
лена добија позив за учешће 
на изложби II Quadriennale 
d’ Arte Nazionale отвореној 4. 
фебруара 1935. године на коме је изложила неколико за пажених радо ва.15)

Женски портрет са марамом, 1936.

14) Портрет пијанисте Горевича (Portrait du pianiste G. Gourevitch-а), Акт (Nu), Портрет  
пијанисте Гонзалеса (Le pianiste Gonzalez) и Жена са велом (Femme a l eventail). 

15) Поводом отварања изложбе Il Giornale d’Italia уз фотографију сале вајара Руђерија (Rug-
geri) доноси подужи текст у коме се, између осталог, наводи да је „на овој изложби излагала своје 
радове и Милена Барили, кћи нашег Барилија...”
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Миленино присуство у ита    лијанској престоници ут и   с ну то је и у њеној пес ни-
чкој биографији. Наиме, 30. де це мбра 1934. године ита лијански часопис Quadrivio 
први пут је објавио пет Милениних песама уз краћи уводни коментар у коме је 
представља као кћер Бруна Барилија. 

Миленино предста вљање на изложби Ква дри  јенала донело јој је пок   ровитељство 
многих ви со ких и утицајних личности ита лијанске владе, па и наклоност министра 
иностраних послова, Галеаца Ћана (Galeazzo Ciano), коме ће Милена током 
наредних месеци урадити портрет.

 

МЕЛАНХОЛИЧНА ЕЛЕГАНЦИЈА МАШТАЊА

РИМ
Gallera della Cometa 
25. април - 4. мај 1937.

Период који хронолошки испуњава интервал од лета 1935. до маја 1937. 
године у уметничком опусу Милене Павловић Барили обележен је делима чије 
ликовне и иконографске особености означавају прелаз ка „метафизичком”, 
односно „ренесансном обрасцу”. Нај већи број ових радова био је изложен на 
Милениној самосталној изложби одржаној у Galleria della Cometa у Риму, од 
25. априла до 4. маја 1937. године.

Из текстова објављених у ита лијанској штампи пре отварања изложбе 
може се закључити да је Миленина изложба у Риму очекивана са великим 
интересовањем. 

Марта месеца 1937. године Ми лену је у њеном атељеу на другом спрату 
једне виле у Via Marguta 13, посетила новинар Виђилија Дар ми (Vigilia D’Armi). 
У присној атмосфери невеликог атељеа, нај новије слике, још увек без рамова, 
биле су наслоњене уза зид, а неке чак, висиле на истом ексеру о који су били 
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окачени и пешкири. Друге, пак, раније излагане, „одмарале су се у једном углу 
собе, немарно груписане под једним покривачем”.

Импресионирана овим љупким нередом, Виђилиа Дарми је најавила 
изложбу у једном дужем тексту у коме је дала сликовит портрет једног изузетног 
уметника који је, упркос својој младости, већ стекао реноме у интернационалним 
круговима.

Иако је, по Милениним речима, изложба већ била припремљена за јануар, 
она је ипак тога дана, користећи бледу светлост зимског поподнева, последњим 
потезима четке ослобађала бисту једне сирене. „Радила сам не остављајући 
себи ни часка одмора...али у последњем тренутку рекоше ми да је моја изложба 
одложена за април јер је Галерија имала обавеза према другим сликарима. Није 
ми криво. Користим време да се сродим са римском светлошћу коју ја много 
осећам и да радим у тој светлости још коју слику”.16) 

Међутим, на питање новинара „зашто су сви ти анђели хроми и све те 
девојке везаних очију”, Милена није дала одговор. Наглашавајући кроз смешак 
да не воли теорије, једино објашњење које је дала о свом сликарству свело се 
на примедбу да слике које је радила у Паризу имају други тон боја од ових, 
проосећаних у светлости Рима.   

У касним поподневним сатима последње недеље априла 1937. године, 
изложбена сала Galleria della Cometa била је претесна да прими све званице 
које су дошле на свечано отварање самосталне изложбе Милене Барили. Своје 
поштовање, уважавање и част указао јој је и подсекретар италијанске Владе, 
Јанели. 

Представљајући уметност Милене Барили, Емилио Чеки (Emilio Cecchi) у 
предговору каталога бележи да је то „ ...сликарство учености и традиције која 
се вредно развија у времену са свим карактеристикама заједничког дела, вођено 
строгошћу угломера, либела, шестара. То се сликарство расцветава када му 

16) Vigilia d’Armi, NELLO  STUDIO  DI MILENA, QUADRIVIO, Roma, Marzo,1937
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то одговара и како му одговара, кат-кад на величини неког другог сликарства: 
подсећа на оне упадљиве и краткотрајне цветове који се рађају из семена ветром 
донетог у бразде и пукотине Терме, Партенона и Колосеума... “ 

Примећујући да је сада „Миленина уметност у основи каприциозна, 
нестална, али богата смелом и раскошном љупкошћу...” да је то „уметност која 
је обликована од комадића снова и да су такве фантазије некад одражавале умни 
и апстрактни укус“, Емилио Чеки констатује да је у најновијим сликама „...тон 
постао одређенији, обрађенији и готово болан. Природа приче је једноставнија 
и личнија. Девојка која спава на ливади међу мноштвом распршених крила; 
старица у црнини пред чијим се очима лептир љупко одмара; Свети Себастиан, 
леден и крвав, загазио до бокова у морску пену... Истовремено, ствара се 
квалитет садржаја који постаје пунији, уз основни склад баршунасто црне и 
плаве боје које оживљавају у контрастима с ружичастом, као на некој танкој 
хартији... Меланхолична елеганција ових маштања, једна тако опипљива 
визионарска способност, храброст једног тако аристрократског става, 
заслужују разумљиво признање. Нека јавност ода признање и поштовање овом 
вашару снова у малој сали римске „Комете”. 

Под свежим и снажним утиском Милениног рада у атељеу, Ефизио Чип-
ријано Опо је објавио текст у листу IL POPOLO di ROMA: „Љупкост нежна и 
дирљива у Миленином сликарству. Роди се бајка и после настаје слика. Затим 
боја пада ту и тамо, скоро са намером да магла. Најзад, дело излази и шушти 
као да је од свиле или сомота, као кожа лепе брескве.Техника деликатна, нежна, 
неусиљена, служи се аргументима који би могли изгледати неприродни кад не 
би били природно фантастични: једна машта још детиња, па ипак, толико 
опипљива и слична једној „penseé“ XVIII века, затвореној и заборављеној у некој 
старој књизи... Само фини вез на листу изгриженом од свилене бубе могао би 
одредити израз овог сликарства као арабеска и резбарија у коме не постоји 
опасност да се покаже намера. Међу овим радовима најомиљенија је Старица и 
лептир која подсећа на начин Дирера. И Аутопортрет, са оним енигматичним 
погледом такође нам се допада са оним панданом античке скулптуре и драперијом 
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на путу кроз време, са оним морем што се у дну лако таласа, па све до велике 
чипке око врата на грудима.Нећемо да описујемо али хоћемо да похвалимо. Али 
то није лако, јер треба видети сањалачко сликарство Милене Барили па га моћи 
разумети. И не знаш ипак, шта да кажеш Милени, да ли да остане мирно на 
оним путујућим облацима или да проба да сиђе на земљу. У овом задњем случају 
један нагли контраст могао би бити болан, зато не саветујемо. Разбудити 
месечарку било би опасно, неправедно и најзад, збиља, бескорисно. Јер шта би 
нам тада причала ново Милена када би се разбудила међу стварима тешким и 
баналним на овом свету. Зато, оваква свежа инвентивност, пријатан колорит 
и љупка декоративност стоје на радовима Милене Барили као нераздвојне 
грације.17)

Ова сензационална изложба чије је отварање било померено за читава 
три месеца, очекивана је са великим нестрпљењем и занимањем. Бриљантни 
текстови из пера најугледнијих италијанских критичара засипали су дневну 
штампу и часописе, доносећи редовно и репродукције Милениних најновијих 
слика и цртежа.      

Снажне импресије које је понео из Милениног атељеа, критичар Паоло 
Ричи (Paolo Ricchi) заокружио је на самој изложби. Запажајући да је Миленино 
сликарство производ париске климе, да се „...форме и ликови Милениног ства-
рања крећу у оквирима надреалистичких или декирикоовских схема...”, Паоло 
Ричи наглашава да „...вибрирајући сензибилитет ове необичне девојке која лута 
Европом у сталном трагању за чистотом... стално проузрокује када слика 
један емоционални дијаграм у коме свака црта, свака обојена тачка, одговарају 
несвесном покретању... дело је чисто сликарско, осим неких „комада” изложених 
на овој изложби, - као лепо и сочно Цвеће, Аутопортрет са шеширом са перјем 
или Портрет Бруна Барилија. 

17) C.E.Oppo, Milena Barilli alla Cometa, IL POPOLO di ROMA, 5 Mai 1937
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Уочавајући да је у Милениним делима непрестано распо зна тљива јед-
на тонална интуиција која открива рођену сликарку, Паоло Ричи посебно 
истиче ову страну њене уметности, упућујући нега тивне критике савременим 
надреалистичким сликарима који „... с напором да се ослободе стега, фатално 
доспевају до утврђивања интелектуалне суперконтроле која у неким 
случајевима гуши сваку изражајну искреност, стриктно сликарску... Типично 
обележје овог сликарства је треперава женственост која је стално присутна: 
те бледе фигуре прекривене чипком, свилом, меканим тканинама, које ступају 
насумице с неком узнемирујућом чврстином (ветар надима тешке засторе, 
ствара осећај да неки делови сјајног намештаја пуцкетају), те фигуре девојака 
веома крупних очију, плашљивог погледа су анђеоски искрени потези ове чудесне 
девојке узнемирене као после кошмарног сна,- сна одсањаног на морској обали.Да 
ли то изражава бекство из једног логичног природног односа, у реалност која се 
мери угломером, шестаром, неоспорно савршеним машинама? Не изражава ли, 
можда, збуњеност, узбуђеност која се конкретизује као пластичка чињеница 
што скрива велики занос претеће јасноће?” 18) 

Суптилни процес настајања, потом сложена генеза и трансформације 
основне идеје која је прожимала дела припремана за изложбу у Galleria della 
Cometa, на ликовном плану су резултирали новом формулацијом композиције, 
учвршћивањем пластичких вредности слике, преображајем линије и боје, снаж-
ним, продубљеним сукобима светло-тамног, док су иконографске промене 
најуочљивије у предметном слоју, односно тематској структури слике. 

У овом периоду композициона структура Милениних слика снажно се 
учвршћује, док се простор продубљује постављањем објеката дубље у позадину. 
Простор је дакле, формиран вишеслојно тако да добија дубок задњи план у коме 
се интензитет колорита, живост покрета и чулност материје из првог плана 
постепено стишавају и на крају губе у дубинама задњих сегмената слике. 

18)  Paolo Ricci, Le pitture di Milena Barilli, QUADRIVIO, Roma,   30 aprile 1937
   - Paolo Ricci, LA PITTRICE MILENA BARILLI, QUADRIVIO, 2 maggio, 1937
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Ликови Милениних фигуралних композиција представљени често у дубо-
кој контемплацији, носе веома препознатљиве аутопортретске ознаке. Сетна 
лица, зачуђеног или меланхоличног погледа, као незаинтересовани посматрачи 
неке позоришне представе, скривају тајанствену симболику личних, интимних 
доживљаја, стварајући чудесну, магичну атмосферу блиску схватањима савре-
мених метафизичких сликара. Тај мистични, достојанствени мир, по кат-кад 
нарушава слабашни дрхтај ваздуха који лелуја танане велове и дим из петролејских 
лампи.  

Свој пут у магично и онирично Милена наставља сложеним енигматским 
композицијама чији иконографски садржај испуњавају женски портрети и 
фигуре допуњени парафразама или копијама античких ликова. Између велова 
и завеса, у звезданим ноћима или кроз облаке магле и дима, крећу се антички 
богови и хероји, песници и мојре, док се из слике у слику понавља лик младе 
жене крупних, меланхоличних очију, оријентално-медитеранске физиономије.

Од тренутка када је ликовну културу слике потиснула у други план, Милена 
се окренула предмету, односно теми која је постала најбитнији елемент њене 
слике чијим се посредством жели да изрази негација ликовног естетицизма и 
афирмише архитектура слободе духа и сањарења. Метафорика у овим сликама 
сада је већ добила сложеније и дубље токове, док алегоричне представе и 
прилично сређен регистар симбола који у сложеним комбинацијама одређују 
увек нову тему, учествује у дефинисању сижеа веома компликоване и по некад 
тешко разумљиве структуре која своју основу свакако има и у подсвести: „Ја 
сањарим на својим платнима и она за мене представљају прибежиште од 
свега...” изјавиће Милена неколико година касније репортеру њујоршког News-
week-a.

Од 1936., а нарочито после 1938. године приметно је Миленино повлачење 
у себе и наглашено предавање религиозним мислима. То је у њеној уметности 
резултирало композицијама чије се теме, иконографија и симболички мотиви у 
основи везују за повлачење из света, потребу за божанском заштитом и узлет ка 
узвишеном.



МИЛЕНА - између јаве и сна

24

ПЕСНИК СЛИКАРСТВА

ПАРИЗ
Galerie „Quatre Chemins“
21. јануар - 3. фебруар 1938.
 
Миленина друга самостална изложба у Паризу, на Јелисејским Пољима 

(Champs-Élysées), у галерији „Quatre Chemins“, од 21. јануара до 3.фебруара 1938. 
године изазвала је праву сензацију и полемику код ликовне публике али је такође 
привукла пажњу и добила бриљантне оцене оштрих и пробирљивих критичара и 
хроничара - Бретона, (André Breton), Коктоа (Jean Cocteau), Касуа (Jean Cassou), 
Де Кирика (Giorgio De Chirico), Андре Лота (André Lhote), де Пизиса, (Philippos 
De Pizis), Пол Валерија (Paul Ambroise Valéry).

Опширни текстови уз повољне критике уз репродукције изложених радова 
засипали су штампу, указујући на Миленино сликарство као на случај за себе.

Судећи по тексту Константина Атанасијевића велики број критичара 
и уметника почев од Бретона до Валерија и Андре Лота покушао је да фор-
мулише сликарски правац Милене Барили. По Бретону, Миленин правац се 
по идеологији највише приближава надреалистима. Жан Кокто није крио 
одушевљење и изненађење Милениним платнима. Пол Валери остао је читав 
сат пред платнима, а за слику „Девојка са лепезом” изјавио да му се највише 
допада јер је „чиста поезија”. Жан Касу је окарактерисао Миленино сликарство 
као „сасвим независно”.19)

Дајући осврт на изложбе младих сликара потеклих из Салона независних, 
Андре Лот у чланку „Audacieuse Jeunesse“ („Сликарство - Одважна младост”) 
даје кратак осврт и на изложбу Милене Барили у галерији Quatre Chemins: 

19) Константин Атанасијевић, О нашој уметници која слика грофа Ћана, Изложба југо-
словенске сликарке Милене Павловић Барили изазвала је сензацију и полемику међу 
француским уметницима,  ВРЕМЕ, 16. април 1938



МИЛЕНА - између јаве и сна

25

„Милена Барили ће потражити ту потребну поезију једном станпутицом коју је 
покушала да споји са оном код надреалиста, али њен поступак је особен, њен 
таленат сигуран”.20) 

Априла месеца 1938. Милена излаже са групом „Nouvelle génération“ у 
„Galerie Billiet“ у Паризу. 

Крај лета проводи са оцем у Венецији, а 28. септембра у Бергаму са мајком 
присуствује премијерном извођењу очеве опере Медуза (Medusa) са оркестром 
миланске „Скале“ (La Scala Di Milan). Потом се враћа у Париз, где марта месеца 
1939. године излаже у Galerie Pittoresque на „III éme L’exposition de Nouvelle sur-
réalisme“, а у Galerie Bernheim Jeunе излаже са југословенским уметницима из 
Париза. 21)

25. маја 1939. LE COURRIER GRAPHIQUE доноси текст „Les artistes yougo-
slaves de Paris à la Galerie Bernheim Jeune“. Напомињући да се после велике изложбе 
југословенских уметника у Musée du Jeu de Paume југословенски уметници поново 
групишу и упркос париским утицајима изложби дају етно-печат, критичар П.М. 
помиње Милену Барили као сасвим другачију личност. „...une personnalité tоute 
differente“ наглашавајући да су њени радови врло су занимљиви, инспирисани 
старим италијанским мајсторима.

 

20) Andre LHOTE, AUDACIEUSE JEUNESSE, LE SOIR, Paris, 19.febr. 1938
21) „Изложба је организована под високом заштитом Њ. Кр. Височанства, Кнеза Намесника 

Павла, г. Ериоа, претседника Скупштине, г. Жана Зеа, министра просвете, г. Пурића, југословенског 
посланика у Паризу и г. Унсмана, директора Уметничког одељења... ”

Поводом ове изложбе београдска  „Политика” је 26. марта 1939. године објавила подужи 
текст М. Петровића “Изложба југословенских сликара и вајара у Паризу” који наглашава да је „г-ђа 
Барили  покушала неку врсту модернистичке стилизације старог класичног сликарства...” 
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АРХИТЕКТА СНА И САЊАРЕЊА

САД
ЊУЈОРК
1939 -1945. 

После бриљантних успеха у Европи Милена Барили напушта Стари 
континент 18. августа 1939. и бродом „De Grasse“ креће из Авра за САД. 

У Америци Милена веома брзо стиче изузетну афирмацију. Њене изложбе 
у Њујорку и Вашингтону заокупљају пажњу истакнутих америчких критичара и 
галериста који о њеној уметности говоре као о огромном пољу успомена и префи-
њене усамљености, прожете бескрајном носталгијом и архитектуром сањарења. 

У текстовима је неизоставно наглашавано Миленино изузетно образо-
вање, космополитска ширина њеног духа, бриљантна имагинација којом одишу 
њена платна испуњена поезијом, енигмом и фантастиком, несвакидашње поз-
навање скривеног језика митова, веровања и легенди које она преплиће са 
фантазмагоричним визијама и сновиђајним садржајима.22)

Промене основних елемената ликовног слоја слике повукле су за собом и 
гашење основног тона већине дела чија је гама постала тамна а пиктурални слој 
пунији и гушћи. Усавршавајући технологију мешања материјала као и технику 
сликарског извођења, Милена је свакако свој узор нашла и у ренесансним 
мајсторима. Глатко исликане и чврсто грађене, њене слике настале у Њујорку 
одају тежњу да се уметност прошлости модернизује и поетизује. Вештина сли-
кања суптилних прозрачних велова и финих мрежастих шалова и ешарпи, као 
и почетак експериментисања са лазурима, неким платнима (Аутопортрет 
са велом, 1939, Rouges pantalones, 1939, Анђео са лампом, 1941, Silence, 1942, 
Мадона са близанцима, 1942) дају изглед слика старих мајстора.  

22) Rosamond Frost: Milena, Quattrocento Poet, ART NEWS, January 1943
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И док су јој изложбе дале само теоретске 
резулатате, примењена уметност обезбедила 
је Милени егзистенцију. 

Сарађајући више година са најпознати-
јим америчким модним журналима Милена 
је дала велики број веома успешних креација, 
посебно на самом почетку сарадње, када је, 
неспутана контролом наручилаца, своју маш-
ту користила са много уметничке слободе. 
Миленин дизајн женске одеће и обуће, као и 
графичка решења за рекламе козметичких 
про  извода и накита који су објављивани у 
часописима VOGUE, TOWN AND COUNTRY, 
CHARM, GLAMOUR, HOUSE BEAUTIFUL 
и другим, одишу нежношћу и деликатношћу 
израде, свежином боја, богатством детаља. 
Линеарност, лелу јавост, треперење и преливање тонова и валера на скупоценим 
тканинама, наглашавају још једну важну особину Миленине уметности, афинитет 
за покрет који ненаметљиво, са пуно грациозности струји у свим њеним делима. 
Многи ликовни критичари наглашавали су Миленин велики укус, чистоту линије, 
„живахну фантазију са смислом за гротеску”.

У амерички комерцијални дизајн Милена је унела и атмосферу ране 
италијанске ренесансе чију поетичност преплиће са реквизитима свакидашњег, 
често монденског начина живота, због чега су њене илустрације биле веома 
запажене и тражене, а сама Милена убрајана у ред уметника који су дали значајан 
допринос визуелној привлачности америчких модних часописа.

Осим тога, захваљујући сарадњи са композитором, Ђанкарлом Менотијем 
(Giancarlo Menotti, 1911-2007), Милена је била ангажована на изради костима за 
балет SEBASTIAN који је у јесен 1944. године био на репертоару њујоршке групе 
Ballet international.

Рудолф Валентино
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ЕПИЛОГ

Док су ратне године споро одмицале, Миленине ретке тренутке среће и 
задовољства смењивали су дуги периоди туге, бриге и носталгије. Њене стрепње 
појачане су и прекидом поштанског саобраћаја, после чега је кратке вести од 
родитеља добијала само преко Црвеног крста.

У Њујорку Милена интензивно ради, како на чистој уметности, тако и 
на комерцијалном дизајну.У лето 1943. године почиње рад на портрету младог 
Роберта Томаса Гослена (Robert Thomas Astor Gosselin), са којим се после 
вишемесечног познанства, венчава у Северној Каролини, 24. децембра 1943. 
године. 

После пет стравичних година олујно небо над Европом је почело да 
се разведрава. Пресрећна, са пробуђеном надом да ће ускоро загрлити своје 
најдраже, Милена преко њујоршког радија поздравља ослобођење Београда. 
Њена радост је појачана и писмом од оца, првим које је добила после неколико 
година. Међутим, неколико нових поруџбина које је радила у бесаним ноћима и 
једна повреда пршљена веома су је исцрпле, тако да у јесен 1944. године, Милена 
због опоравка прелази у Монте Киско. Њено последње писмо упућено је оцу, 
управо из овог места :

 
 „17 ottobrе 1944
95 Moger Ave 
c/o Mrs Smith 
Mount Kisco, N.Y.

Најдражи тата,  
Коначно сам добила твоје драго писмо. Прошло је толико дуго времена 

јер сам у међувремену дошла овде да проведем зиму у једном селу близу Њујорка. 
Ваздух је бољи и мање се замарам. Ја сам се потпуно опоравила, али сам још 
увек веома нервозна да бих могла живети у Њујорку. Потребна ми је огромна 
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енергија коју у овом тренутку још немам ... Ни ја немам никаквих вести од 
маме, већ месецима, годинама, чини ми се и не сећам се више. Хиљаду пута сам 
изгубила сваку наду да ћу је поново видети; сањам је, али када се пробудим, горе 
ми је. Међутим, некада ми изгледа као да је жива преда мном и да њене мисли 
стижу довде ...

Свих ових година радила сам толико много, нарочито оне ствари које 
нисам волела, али је сада мало лакше. Радим мање и боље сам плаћена, па се 
зато немој бринути ... У децембру ће бити година дана како сам удата за једног 
симпатичног младића, Американца који је тада био војник ... До јуче је био овде 
са мном. Сада је отишао да пронађе неко запослење ... Хтела бих да пошаљем 
пакете, али сам од једног непознатог војника примила писмо у коме пише да 
је тетка Ноеми убијена 1943. Сиротица, а била је једина од које сам примала 
поруке из Црвеног крста. Волела бих да си ти овде, макар мало, тако је леп, 
сунчан дан, изгледа ми као добар предзнак ...”

Крајем зиме 1945. Милена је са мужем прешла у нови стан у Њујорку који 
су почели да уређују са великом љубављу, срећни и узбуђени због њеног новог 
успеха - уговора о сарадњи са позориштем “ Guild “. Тих дана Милена је почела 
да ради и своје последње дело, портрет тетке Ноеми, односно опатице Марие 
Мадалене. А онда, када то нико није слутио, 6. марта ујутру, Миленино срце је 
стало.

О Милениним последњим данима, композитор Ђанкарло Меноти у писму 
пријатељу датираном 26. априла 1945. сведочи: 

„Capricorn, Mount, N.Y.

Драги господине М...
Милена је умрла изненада, 6. марта од срчаног удара. Био је то велики 

уда рац за све њене пријатеље, јер нико није знао да је њено срце било тако слабо. 
Ја сам је видео два дана пре њене смрти и изгледала ми је доброг здравља и 
савршено срећна . Она и њен муж, господин Госелин су управо изнајмили нов стан 



МИЛЕНА - између јаве и сна

30

и били су веома заузети сређујући га. Имао сам са њом један дугачак разговор 
и видео једну слику коју је требало да доврши : једна монахиња са ожиљком на 
отвореним рукама и срцем које гори на грудима.

Два дана касније она је добила задужење да направи костиме за једно веома 
важно извођење у позоришту „Guild“. Увече је изашла у један ресторан са својим 
мужем да прослави нови уговор и легла је веома касно. Сан ће је благо однети.

Погребни церемонијал коме су поред многобројних оданих пријатеља, 
присуствовали конзул, господин Оскар Гавриловић и отправник послова 
Краљевске Амбасаде, др Иван Франгеш вршен је у Српској православној цркви 
у Њујорку. Опело је вршио православни прота господин Душан Шуклетовић. 
Краљ Петар је послао телеграм саучешћа из Лондона. И сав тај свет уметника, 
међу којима је била веома поштована и обожавана, оплакивао је њену смрт. 
Миленино тело је балсамовано и чува се у једном маузолеју близу Њујорка ...” 23)

Тог мартовског јутра у Миленином атељеу у 410. улици у Њујорку на сли-
карском штафелају остала је усамљена и недовршена њена последња слика, 
Монахиња. Загонетна као и сама уметница, ова слика као да је била предодређена 
да заокружи Миленин уметнички опус и буде симбол свих њених трагичних 
слутњи и стрепњи, место у коме су се стекле све особине Миленине изузетне 
личности, њен унутрашњи живот и несвакидашња интуиција. 

Настајање слике са великом пажњом је пратио Миленин пријатељ и сара-
дник, маестро Ђанкарло Меноти, не слутећи да ће Милена живети још само 
неколико дана. Дубоко потресен Миленином смрћу, снажно инспирисан чудном 
мистиком и необичном продуховљеношћу овог дела, Меноти је као омаж Милени, 
компоновао оперу The Saint of Bleecker Street.

Вест о Милениној смрти објавили су најтиражнији амерички листови, 
New York Times и Herald Tribune, као и италијански - La Domenica, доносећи уз 
опширне текстове и Миленину последњу фотографију.  

23) Извор: Часопис Galleria, No 3-4-5, Roma, 1963
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По завршетку рата, августа 1947. године, Миленин муж, Роберт Гослен је 
урну са Милениним пепелом донео у Рим где ју је предао Бруну. Уз Даничину 
сагласност, урна је 5. августа 1949. године похрањена на „Cimitero acattolico degli 
stranieri” у Риму.

На истом месту, 1952. године сахрањен је и Миленин отац, Бруно, а но-
вембра 1965. године Миленина мајка, Даница, која је преминула у Парми, у вили 
породице Barilli, а по својој изричитој жељи сахрањена у Риму, поред својих 
најдражих - кћери Милене и супруга Бруна.

Јелица Милојковић
музејски саветник
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СИМБОЛИ  У  УМЕТНИЧКОМ  ДЕЛУ 
МИЛЕНЕ  ПАВЛОВИЋ BARILLI

Присуство алегоричних представа и симбола можемо да пратимо кроз 
највећи део Милениног сликарског стваралаштва. Фантазија, сан и подсвест24 
прожимају свако Миленино дело. Ко је могао да разуме ту усамљену жену отмене 
лепоте, одану уметности, жену сувише високог порекла за малограђанску средину 
у којој се затекла. Милена је следила сопствене снове, њихове знакове и симболе. 
Спајала је свет јаве и свет сна у које је уткала далеке успомене: на баку Босу, 
родитеље, дане проведене у Паризу, Риму, Мадриду, Лондону. Миленин долазак 
у Њујорк је био пут којим се кретала реализација њеног сна. Путовали су и многи 
надреалисти из Европе.25   

Посредством симбола, промишљено повезује раздвојене елементе, свесно 
и несвесно, дајући тиме садржајну димензију. Своје детињство користи као 
лични фундус из кога ће повремено посезати за инспиративним елементима. 
Комбинује ренесансу са православном магијом и фантастиком. 

У писмима мајци и оцу знала је да детаљно описује своје слике, рад на 
портретима и аутопортретима, њихов стил, третман и садржај. „Ја сам урадила за 
ове две недеље један нови аутопортрет, који изгледа да је особит и по техници 
и по свему. Нешто између Гоје и Фирентинаца, али чини ми се да је у сваком 
погледу мајсторска ствар... Позади један пејзаж доста таман са сасвим малим 
фигурицама и једним човеком на коњу... Зид је црно-зелен.“26 

24) Својствени су надреализму; историјски припадају идеји „capriccio“; више у: Enrico Cris-
politi, Fantasy, Encyclopedia Of World Art, McGraw-Hill Book Company Inc. New York, Toronto, London, 
1961, 350-352

25) бежећи од нацистичких прогона у Америку путују Андре Бретон, Салвадор Дали, Макс 
Ернст, Де Кирико, као и други уметници, писци и интелектуалци из Европе

26) Из писма мајци, 11. новембар 1939. ; у: A. Mazzola, Aquae passeris - O Mileni Pavlović-Barili, треће 
издање ХЕСПЕРИАеду, Београд, 2009, 198
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Бити између различитих светова, а ује-
дно пребивати у свима њима: у свету речи 
и у свету слике, На Истоку и на Западу, у 
прошлости и у садашњости... Управо је тиме 
Милена највише заокупљена, онако кадра да 
живи у свим тим световима истовремено и да 
слободно лебди међу њима. 

Први симболички мотиви у Миленином 
сликарству јављају се 1931/32. године када она 
у Паризу нагло улази у подручје иреалног и 
магичног. Миленине надреалне композиције 
настале у овом периоду представљају мушки и 
женски ликови, чије су очи, симбол спознаје, 
представљене без зеница, или су, пак заклоњене 
велом и димом, покривене маском. Уношење 
сим бола ће се провлачити кроз читаво ње но 
стваралаштво, али другачије ликовно обли-
ковани. Милена извлачи предмете и људе из препознатљивог амбијента, слика-
јући притом низ енигматских композиција са алегоријским ликовима у којима 
се антички елементи преплићу са савременим. Стубови, торза, дарперије, статуе 
наталожени у меморијама старих култура, супротстављени су времену у којем 
живи.27 Тако уметница даје димензију пролазности ономе што вечно траје. И 
обрнуто, овековечује осећај пролазности сопственог бића. То се може видети 
на композицијама: Надреалистичка композиција, Алегоријски лик (Мушка 
фигура са крилима), Лутка, Енигматска композиција са женском фигуром, 
стубом и дрветом, Надреалистичка композиција II.

Енигматска композиција
са рукама, 1932.

27) За тумачење симбола: Д. Срејовић - А. Цермановић, Речник грчке и римске митологије, 
СКЗ, Београд, 1969. J. Chevalier - A. Gheerbrant, Riječnik simbola, Nakladni zavod Matice Hrvatske, Za-
greb, 1987
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Вео и дим производ су активности живота, ватре, огњишта, љубави. Поглед 
кроз вео или дим јесте поглед са дистанце, временске и просторне, која предмет 
посматрања преводи у имагинарни лик. Вео раздваја светлост од таме. Дизање 
вела знак је спознаје  и самоспознаје28 (Девојка са велом, Жена у велу са псом и 
дететом, Жена са лепезом).

Маска је средство транспоновања између два света, донекле скривајући, а 
више означавајући оно што је скривено. Она је чест симбол за превару, скривање 
правих намера и правих симбола (Девојка и маска, Црна жена са фигуром, 
Циркус). 

Мотив лампе јавља се у низу композиција. Зрачење светлости, симболи-
зовано кроз приказ лампе, у ствари је откривање мудрости живота. Милена слика 
лампе уз женске ликове, што подвлачи аутобиографско казивање о сопственој 
меланхолији. Лампа као симбол светлости, небеске љубави или жртвовања у 
љубави указује на аутопортретску Венеру као на симбол чистоте и преданости 
(Венера са лампом; али и друге: Девојка са светиљком у лагуни, Дама с пет-
ролејком, Помона, Жена са велом уз петролејку). 

Атмосферу патње, туге и песимизма Милена потенцира и одсуством 
руку или ногу, евоцирајући тиме нарушену снагу живота и стварања. Аналогију 
за торза и одвојене екстремитете тела налазимо у протонадреалистичком делу 
Макса Ернста „Slon Celebes“29 као и код Ханс Белмера који ради лутке-манекене, 
а са чијим се делом француски уметници упознају преко фотографија објављених 
у часопису „Minotaure“, под насловом „La Poupée“. 

Балон у ваздуху је детаљ који често срећемо у Милениним радовима, како 
у оним из чисте уметности тако и у рекламном дизајну. Балон је присутан и код 
надреалиста: Макс Ернстов „Oedipus Rex“ (1922), затим код Магрита на слици 
„Кад откуца час“. 

28) И. Суботић, Милена Павловић  Барили  - сликар енигми живота, „Виминацијум“ 2, Зборник 
Народног музеја Пожаревац, 1988

29) 1921, Колекција Пенросе, Лондон
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На многим сликама (Жен -
ски крилати торзо, Де војчица са 
соколом, Компо зиција са лоптом, 
Жена пред решетком) јављају се 
ограде, препреке, зидови, плотови... 
Они затварају један свет, бране га и 
штите од оног другог, мање познатог. 
Као симбол део бе, ови атрибути 
евоцирају раздвајање и одвајање, што 
је у Миленином случају при менљиво 
када се зна да је она делила свој 
живот између мајке и оца, између 
патријахалног и кос мополитског. 
Кроз њене сли  ке и цртеже провејава 
осе ћање трагања и неналажења, 
осећање несигурности и омеђености, 
лишености и ускраћености. 

Следе птице, лептири, кри-
ла - три мотива везана за лет, за 
надвладавање земаљских сила. Мо-
тив птице је опет веома чест код 
надреалиста. Представа птице била је 
готово опсесија код Макс Ернста у његовом раном надреалистичком периоду.30) 
Његов фантастичан пејзаж са овим мотивом датира још из 1919. године. Птице 
симболизују везу земље и неба, бесмртност душе, маштовитост и интелигенцију. 
Примера има много: Венецијански дужд, Енигматска ком позиција, Девојчица 
са соколом, Уснула девојка са птицом. 

Милена на отварању самосталне изложбе, Њујорк 1943. 
Поред документарних вредности ова фотографија 
доноси и један специфично фотографски квалитет. 
Оно што је Картје Бресон (Henri Cartier - Bres-
son) назвао „одлучујућим тренутком“ у коме једна 
фотографија, да би била ваљана, мора да настане, 
овде је управо ухваћен замрзнут и овековечен. 
То је тренутак у коме Милена Павловић Барили 
спонтано понавља гест насликан на аутопортрету 
испред кога стоји. Фотографија је визуелна синтеза, 
јер су у њеној слици и уљани аутопортрет и стварни 
модел.

30) ова опсесија била је последица трауме коју је уметник доживео у најранијем детињству 
када је једног јутра нашао своју угинулу птицу; у: Hans Richter, Art and Anti-Art, McGraw-Hill Book Co, 
New York, Toronto, 1947, 158
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Лептир има другачије конотације: он је симбол пролазности, лакоће, 
али и краткотрајности живота. На Милениним платнима он самоубилачки 
јури и сагорева на ватри, што опет подсећа на човекову трку ка самоуништењу 
(Фантастична композиција са лептирима, Старица, Меланхолија). 

И крила су атрибути духовне лакоће, узлета до небеских висина, симбол 
ослобођења од телесне тежине. Такве су њене слике попут: Торза са крилом, 
Енигматске композиције са две главе, Крилате антропоморфне вазе. Можемо 
их протумачити као одраз уметникове духовне природе, али је истовремено 
присутна и свест о трагичном крају, Икаровом паду. 

Присутност завесе прикупљене или делимично подигнуте, у просторима 
у које слика, означава и симболично наговештава границу два света - реалног, 
који би требало да буде виђен, и другог, иза завесе док се на фигурама и 
аутопортретима, веловима и драперијама даје смисао деоба. Старост античке и 
ренесансне архитектуре доприноси мистичној атмосфери. Фигуре у костимима 
свој одраз добијају посредством позадине. Тако уклопљена та два елемента, слику 
уздижу до симбола. Њене ликове одликује меланхолија  и нека специфична туга 
као код сликара Ботичелија и Учела. Костим је и сам лик, а и његова судбина. 
Делује својом фактуром, бојом, од ренесансних кројева костима присутних у 
њеном сликарству до минималистичких модела хаљина које је радила за часописе 
у духу својих слика, истовремено их прилагођавајући рекламној потреби где је 
костим у функцији знака. 

Историчари уметности се слажу да је врхунац симболике Милениног 
стваралаштва слика Аутопортрет са стрелцем. Два лика, млада, готово 
идентичних црта лица, истих погледа, упиру погледе у гледаоца, тражећи његово 
одобравање и разумевање. И овде девојка носи вео преко главе. Стрелац је свој 
натегнути лук уперио ка жртви коју не гледа, али са којом се већ идентификовао. 
Његов циљ је убити, што значи владати. Представљена је атмосфера напетог 
ишчекивања, заустављеног покрета, неизвесности, да ли ће стрелица полетети 
или не. Иконографски, овај двоструки портрет урађен је сходно схемама 
ренесансних слика патрицијских породица, са алегоријским значењем  ликова из 
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античке митологије који су представљали космичке силе сједињене у хармонији 
брака.31

На сликама из Милениног каснијег, ренесансног периода, када је почела 
да се растрже између света у коме живи и сентименталном  везаношћу за родну 
кућу, појављују се атрибути путовања, напуштања и ломова. То су лађе и катарке 
на Портрету Сиба Миличића, на слици Жена пред решетком. Оне су далеки 
наговештај катастрофе која се спрема, ратног вихора који ће је одвојити од 
домовине и зауставити у њеним даљим путешествијама. 

Милена Павловић - Barilli је умрла премлада за једног сликара. Живот јој 
није дао шансу. И поред низа симболичких и историјских кључева које нам је 
понудила за тумачење својих раскошних слика, остаје недокучива и мистична, 
она подстиче на нове сусрете и увек нова тумачења за која никада нећемо сазнати 
да ли су и она права.

ПОЕЗИЈА НА ПЛАТНУ

Милена Павловић - Barilli је проживела трагичну судбину балканског 
уметника, била несхваћена код куће, на страни призната, одлазила и враћала се, 
узалуд чезнула да нађе место међу својима, најзад „нестала“ у свету и изгубила 
се у тами заборава. Са великим закашњењем је добила сатисфакцију у времену 
које није доживела. Милена нам је давала много, не добијајући заузврат готово 
ништа. Ова чудесна жена била је слабог здравља, али надасве и веома лепа. 
Симонидесове речи да је „сликарство немо песништво, а песништво речита 
слика“32) могу се у потпуности односити на Милену. 

31) Ервин Панофски, Уметност и значење: Иконолошке студије, хуманистичке теме у рене-
сансној уметности, Нолит, Београд, 1975, 130

32) Миодраг Б. Протић, Песник сликар и сликар песник, у: Поезија, Милена Павловић - Барили, 
Београд, 1998
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Милена је свој животни и уметнички сан непрекидно претакала из поезије 
на платно, као што је са платана хватала светлосне и мисаоне одсјаје и претапала 
их у поезију. Не делећи њену личност и уметничко биће  на песничко и сликарско, 
несумњиво највећи доказ њеног песничког дара јесте њено сликарство. Она је 
подједнако оригинална и као песник и као сликар. Имала је свега седам година 
када је написала своје прве стихове,33) за дете овог узраста заиста необичне и 
несвакидашње. 

                             
Кад су(н)це свањива
и тичице певају
онда, онда је лето
ал ја нећу да га дочекам
нећу да дочекам на овом свету.
Овај свет санак (је) само санак леп.

У периоду од 1934. до 1936. године 
Милена је објавила седамнаест песама и два 
цртежа у италијанском часопису „Quadriv-
io“. Написала је укупно око шездесет песама 
на четири језика: српском, италијанском, 
фран цуском и шпанском.34) Песме се односе 
на меланхолична расположења, на стања 
ни живота ни смрти човека који пати због 
осећајне амбивалентности. О томе говоре 
стихови:

33) 1916. године у Риму
34) Песме Милене Павловић - Барили са италијанског и француског језика превео је Никола 

Бертолино; са шпанског песме је превео Радивоје Константиновић. Преводи су први пут објављени 
у монографији Миодрага Б. Протића Милена Павлпвић - Барили Живот и дело, Просвета, Београд, 
1966

Миленина прва песма, Рим, 1916.
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Када ће бити крај мукама?
Све је празно
Ваздухом лети пепео.
Мој последњи поглед трне
У спокоју неба.

Период од 1932-1934. године каракте-
ристичан је по томе што Милена не користи 
говор у првом лицу, док у каснијим песмама 
суб јекат је индивидуализован. Процес јача ња 
субјекта у поезији био је аналоган про дубљи-
вању простора у сликарству које је нешто 
касније резултирало увођењем кла сичног, пер-
спективног система. У њеним стиховима са-
држани су однос према времену као однос што 
је већ истекло, прошло, као и стално присутна 
зебња. Црно, боја којом су на сликама бојена 
нека лица и претеће небо, јавља се у песмама у 
виду „каријатида са црним профилима, деце у црнини, крила црних птица...“ 

Према сведочанству њене мајке Милена је најрадије писала на шпанском; 
песме које су нађене готово су искључиво на италијанском и француском. 
Афирмација Милене – песника била је највећа у Италији; публиковање њених 
стихова праћено је похвалама, њеним фотографијама, цртежима и сликама. 
Милена пева: 

Певати 
кад нико не слуша
без струна 
и гласа
јер срце ми је пуно. 

Црна жена са фигуром, 1933.
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Миленина поезија садржи несвакидашње визије, сновиђења, носталгију и 
уздахе. Реч је о шапату, исповести, поверавању, стрепњи, неизвесности, страсти 
која се утапа у емоционални тон епохе, али и издваја од њих. Визије песника 
постајале су опсесија сликара, које су, и обрнуто, са површине њених платана 
прелазиле у шапат њених стихова. 

Много је у њеним песмама двосми-
сленог, вишесмисленог, и мисао је често 
казана директно, речима емоционалног на-
боја. Али често је казана само слутња, само 
предосећање нечега неодређеног и болног. 
Смењују се благост и тескоба пред нечим 
претећим, уклетим. Сукоб тихе бла гости и 
тешког немира, сентименталних симбола и 
грандиозних, визионарских сли ка, само је 
један од основних атрибута њене поезије.

Миленино песничко стваралаштво је 
заправо неформални језик сликарства. Као 
што Андрић својом прозом вешто слика 
пределе и људе, као што Дебиси тонским 
валерима у својој музици слика попут 
највештијег импресионисте, тако Милена 
у својој поезији слика стиховима. Њени 
стихови су комадићи њене аутентичне и 
истргнуте душе. Без компромиса које је 
правила у свом сликарству, њена поезија је 
шифра за декодирање њене личности. 

Тања Гачић
кустос

Са Беком, Пожаревац, 1929.
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Сликарско образовање добила је најпре у београдској Уметничкој школи 
(1922 - 1926), а касније је студије сликарства наставила у Минхену, на Blocherer 
Bosshardt, Knirr Schule и Akademie der bildenden Kuenste (1926-1928).

Најзначајнији део Милениног уметничког опуса настао је ван граница 
Југославије, одакле је Милена отишла у рано пролеће 1930. године. Скоро читаву 
једну деценију она је својим животом и радом била везана за западноевропске 
уметничке метрополе, Лондон, Париз и Рим, где се дружила и излагала са 
најистакнутијим представницима европске уметничке авангарде.  

У само предвечерје избијања II светског рата, августа 1939, Милена је 
отпутовала за Њујорк, где је остала све до своје смрти.

Поред рада на чистој уметности, Милена је у САД била ангажована и 
на комерцијалном дизајну, пре свега као илустратор најугледнијих америчких 
модних журнала и часописа за уређење ентеријера и екстеријера (Vogue, Town 
& Country, Sharm, Glamour, Harpers Bazzar). Сарађивала је и са композитором 
Gian Carlom Menotti-jem (Ђанкарло Меноти), за чији је балет Себастиан 
радила костиме ( 1944).

Преминула је у Њујорку, 6. марта 1945. године.
По завршетку II светског рата, Миленин муж, Robert Thomas Gosselin 

(Роберт Томас Гослен) пренео је урну са Милениним посмртним остацима у Рим. 
Уз одобрење мајке и у присуству Милениног оца и неколико најближих пријатеља, 
урна са Милениним пепелом похрањена је 5. августа 1949. године на Acatolico 
Cimitere degli stranieri у Риму, где су јој касније сахрањени и родитељи, отац, 
Bruno (1880 - 1952) и мајка, Даница (1883-1965 ).
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ИЗБОР ИЗ ПОЕЗИЈЕ МИЛЕНЕ ПАВЛОВИЋ BARILLI

1.
Куд пожелим да одем,

Морам поћи.
Носим тајну рану

И ходам без светиљке.

2.
Расплела сам дуге косе
Са хиљадама витица.
То је био тежак посао,
Јер су се косе сплитале

Са гранама дрвећа,
Док сам пролазила трчећи.

3.
Узмеш ли време за водича

Живот за судију и песму за сведока
Мислиш ли да ћеш остати у лепом сну

Далеко од њега њему вечно блиска

Пораниш ли чаробнице на кладенац горски
Где славуји песмом зору натпевају

Можда ћеш душу у камен претворити
Можда ћеш уснама гору освојити.

4.
Хтела бих да те волим
Више него што могу.
Под мојим капцима

Ти си ... месец у башти,
Ти си ... магла на реци.

Ти си једини увијен у сан,
У одјек детињства и у плач.

Ти си вал што се пропиње високо,
Тражећи звезде у тишини неба.

5.
Видим само снове.

Стигао је час, пролаз је завршен.
Месец нас је испратио

Са хиљаду слеђених суза
Сам.

Једини.
Бео.

6.
Волела сам да волим

Више него што је уобичајено,
Зато моји снови нису имали куда да оду,

Па сам се до земље савила,
Сада су моја крила поломљена.

7.
Певати кад нико не слуша,

Без струна и гласа,
Јер срце ми је пуно.
Певати у тишини,

Да се живот брже заврши.

обрадила
Тања Гачић

кустос
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MILENA 

IN BETWEEN WAKING AND SLEEPING

Milena Pavlović Barilli, painter and poet, was born in Serbian city of Požarevac 
in 1909. Her mother Danica Pavlović, completed her piano and singing education at 
the Munich Conservatory, and her father Bruno Barilli was Italian composer, music 
critic, poet and travel writer.

She started her education in Belgrade and continued in Graz, Munich and all 
over the Europe where she exhibited with most famous artists of the time. Breaking 
away from academic supervision, she liberated her vision and in the „linear period” 
(1932-1936) started introducing symbols and fresh tenor through a series of enigmatic 
compositions. In the second period of her creative life (1936-1945), she showed inter-
est in Renaissance motifs, conveyed in the spirit of “magic relatedness” and    “magic 
verism”. She made designs for costumes and stage scenery, drew advertisements for 
„Vogue” and „Town and Country”. She also wrote poems in Italian, French and Span-
ish. She died in New York in 1945. 

This exhibition represents only a small part of Milena`s paintings, temperas 
and costume designs, as well as photos and documents. To this day, parts of Milena`s 
opus can be found in Italy, France, Australia, Mexico and USA.

Tanja Gačić
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Каталог изложених дела

1. АУТОПОРТРЕТ СА МАЈКОМ, 1926.
уље на картону, 47 х 50,5 cm
сигн. на полеђини: копија са фотографије
1926. мама са мном Милена
инв. бр. ГМБ 85
                                          
2. КОНРАД ФАЈТ, 1927.   
уље на платну, 60 x 37,5 cm
без сигнатуре
инв.бр. ГМБ 51

3. РУДОЛФ ВАЛЕНТИНО, 1927.
уље на платну, 48,5 x 39 cm
сигнатура (испод блинд рама):
доле-лево: München; десно: Milena
инв. бр. ГМБ 55
 
4. ЗИМСКИ ПЕЈЗАЖ (Наша стара шупа), 1929. 
уље на платну , 37,5 x 48 cm
сигн. д. д: М.
инв. бр. ГМБ 53

5. ГОСПОЂА ШТУК, -
уље на платну, 43 x 38,5 cm
без сигнатуре  
инв. бр. ГМБ 56

6. АУТОПОРТРЕТ СА БЕЛОМ ТОКОМ, 1929.
уље на платну, 54 x 43 cm
сигн. д. д: MILENA 1929.  
инв. бр. ГМБ 35 

7. ПОРТРЕТ ДЕЧАКА
У МАТРОСКОЈ БЛУЗИ, 1929.
уље на платну, 47 x 37 cm
сигн.  д. д: MILENA 1929.
инв. бр. ГМБ  32 

8. ПОРТРЕТ  МИЛИЦЕ-СЕКЕ ЂОРИЋ,   
уље на платну, 75 x 48 cm 
без сигнатуре
инв. бр. ГМБ 39
                                     
9. МОДЕРНА ЈАПАНКА, 1929.
уље на платну, 80,5 x 62 cm
сигн. д. д: М. 29 .
инв. бр. ГМБ 41
   
10. SALOMA, 1929.
уље на платну, 77 x 48 cm
сигн. д. д: MILENA 1929.
инв. бр. ГМБ 40
                               
11. У КАФАНИ, 1928.
акварел и туш на папиру, 345 х 273 mm
сигн. д. д. у: Milena München 1928. 
инв.бр.ГМБ  420
                  
12. ТРИ ГРАЦИЈЕ (студија), -   
акварел на папиру, 507 х 377 mm
без сигнатуре
инв. бр. ГМБ  426

        
Модне креације

13. МОДЕЛ ХАЉИНЕ, 1926.  
tемпера на папиру , 440 x 288 mm
сигн. д. д. у: MBP, Х  26 München 
инв. бр. ГМБ 343

14. МОДЕЛ ХАЉИНЕ, 1926.
темпера на папиру, 415 x 245 mm
сигн. д.д: MBP  x  26
инв.бр: ГМБ 345  
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15. МОДЕЛ ХАЉИНЕ, 1926.
темпера на папиру, 460 x 320 mm
сигн. д. д. у: MBP
инв.бр: ГМБ 352

16. МОДЕЛ ХАЉИНЕ, 1926.
темпера на папиру , 430 x 290 mm
сигн. д.д:  MPB 10.26. München 
инв. бр. ГМБ 351 
   
17. МОДЕЛ ХАЉИНЕ, 1926.
темпера на папиру, 420 x 275 mm
сигн. д. д. у:  MPB, IX  26 München
инв. бр. ГМБ  348
                                       
18. ТРОЈЕ, 1927.
темпера на папиру, 400 x 320 mm
сигн. сигн. д. д: München 2. 1927.
инв. бр. ГМБ 191

19. МОДЕЛ ПЛАВЕ ХАЉИНЕ, 1927.
темпера на папиру, 359 x 302 mm
сигн. д. д:  München 927.  MP
инв. бр. ГМБ 233

20. ДАМА СА ШТАПОМ, 1927.
темпера на папиру, 390 x 325 mm
сигн. д. д:  München 2 1927.
инв. бр. ГМБ 190 
              
21. ДАМА СА ЛЕПТИРИМА, 1927.
темпера на папиру , 470 x 335 mm
сигн. д. д: MPB 1927.
инв. бр. ГМБ 256
                            
22. ДАМА У ЦРНОЈ ХАЉИНИ, 1927.
темпера на папиру, 460 x 280 mm
сигн. д. л: Milena 1927.
инв. бр. ГМБ  198

23. LIFE, 1927.
темпера на папиру, 440 x 300 mm
сигн. д. д: Milena 927.
инв. бр. ГМБ 378
                               
24. VOGUE, 1927.
темпера на папиру, 440 x 300 mm
сигн. д. д: Milena 1927.
инв. бр. ГМБ 304   
   
25. RED BOOK, -
темпера на папиру, 433 x 400 mm
без сигнатуре
инв. бр. ГМБ  304 

26. ДАМА У ФОТЕЉИ, 1928. 
темпера на папиру, 548 x 400 mm
сигн. д. д (оштећена):  МP...
инв. бр. ГМБ 299
                                
Период 1932-1937.

27. ЕНИГМАТСКА КОМПОЗИЦИЈА
(Торзо са мaском и црном руком), 1932.
уље на платну, 60,5 х 46 cm
сигн. д. д: Milena 1932.
инв. бр. ГМБ  43

28. ДЕВОЈКА СА ГИТАРОМ, 1932.  
 уље на платну, 55 x 50 cm
сигн. г. л: Milena 1932. 
инв. бр. ГМБ  44

29. ЕНИГМАТСКА КОМПОЗИЦИЈА   
(Композиција са рукама), 1932.
уље на платну, 55 x 46 cm   
сигн. г. д: Milena 1932.
инв. бр. ГМБ 14 
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30. ЦРНА ЖЕНА СА ФИГУРОМ, 1933.  
уље на платну, 59,5 x 44,5 cm
сигн. д. л. у: Milena 1933.
инв. бр. ГМБ  19 
  
31. ЖЕНА СА ШПАНСКИМ ЧЕШЉЕМ, 1933.  
уље на платну , 60,5 x 46 cm
сигн. д. л. у: Milena 1933.
инв. бр. ГМБ 20 

32. ЕНИГМАТСКА КОМПОЗИЦИЈА
(Полуакт и портрет), 1933.
уље на платну, 61 х 50 cm
сигн. д. д: Milena 1933.
инв. бр. ГМБ 45

33. ФАНТАСТИЧНА КОМПОЗИЦИЈА
СА ДВА ЛИКА, 1933.
уље на платну, 64 x 53 cm 
сигн. г. д. у: Milena 1933.
инв. бр. ГМБ  30

34. ЖЕНА У ВЕЛУ  
СА ПСОМ И ДЕТЕТОМ, 1935.  
уље на платну, 61 x 49,5 cm
сигн. д. д: Milena 1935.  
инв. бр. ГМБ  28

35. ДЕВОЈКА СА ПИСМОМ И ЛАУТОМ, 1936.
уље на платну, 56,5 x 47 cm
сигн. г. л: Milena 1936.
инв. бр. ГМБ  47

36. ЖЕНСКИ ПОРТРЕТ СА МАРАМОМ, 1936.
уље на платну, 56,5 x 47 cm
сигн.г.л: Milena 1936.
инв.бр. ГМБ 15

37. АУТОПОРТРЕТ
СА БЕЛИМ ШЕШИРОМ, -
уље на платну, 55 х 45 cm
без сигнатуре
инв. бр. ГМБ 36

38 MADONNA, 1936.
уље на платну, 45,5 x 45,5 cm
сигн. г. л: Milena 1936.
инв. бр. ГМБ  4
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Аутопортрет са мајком, 1926.
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Конрад Фајт, 1927. Дама у црној хаљини, 1927.
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Аутопортрет са белом током, 1929.
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Зимски пејзаж (Наша стара шупа), 1929.
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Девојка са виолином, 1932.
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Жена у велу са псом и дететом, 1935.
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Девојка са писмом и лаутом, 1936.
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MADONNA, 1936.
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