
ЛИКОВНИ ПРИЛОЗИ У ОВОМ БРОЈУ

Милена Павловић Барили 

Милена Павловић, по оцу Барилли, рођена је у Пожаревцу 5. новембра 
(23.  октобра)  1909.  Кћи  Данице  Павловић  која  води  порекло  од  Саве, 
најстарије  кћери  вожда  Карађорђа  Петровића.  Отац  јој  је  Бруно  Барилли, 
Италијан,  песник,  критичар  и  музичар,  истакнута  фигура  у  културном  и 
јавном животу своје земље у то доба.

Школовала се у Бергаму, Риму, Ници, Пожаревцу, Грацу и Београду. У 
Београду је дипломирала 1926. на Краљевској уметничкој школи. Школовање 

наставља на минхенској академији. 

Прву самосталну изложбу приредила је у Београду 1928. Путује у Шпанију 1931. и у 
тамошњим музејима студира старе мајсторе. Потом борави у Лондону, а у јесен 1931. прелази 
у Париз. У Паризу ће с прекидима живети до 1939. Од 1934. објављује поезију у 
италијанском листу Qуадривио. (У Риму је 1916. написала своју прву песму.) 

Стиже бродом у Њујорк 27. августа 1939. Због рата у Европи остаје у Њујорку. Излаже. 
Слика портрете, бави се ликовним дизајном. 

Децембра 1943. удаје се за Роберта Гослена. Повређује кичму приликом пада с коња у 
пролеће 1944. Умире изненада 6. марта 1945. од срчаног удара. 

Миленини посмртни остаци пренети су 1947. из Њујорка у Рим. 

Миодраг Б. Протић објављује први послератни критички напис о Миленином сликарству у 
НИН-у 1955. 
Прва Миленина комеморативна изложба отворена је 1955. у Београду. 

Миленина меморијална галерија отворена је у Пожаревцу 1962. 

Прва обимна публикација о Миленином делу и животу појавила се у издању Музеја 
савремене уметности у Београду 1979. 



  
Милисав Миленковић 

Сто година од рођења Милене Павловић Барили 

Миленино несведено лирско платно 

Ове године се навршава сто година од како је у Пожаревцу, ратарској и 
трговачко-занатлијској вароши рођена Милена Павловић-Барили, велика српска сликарка и 
поетеса, а прошло је више од шест деценија како је тада млади Миодраг Б. Протић дошао у 
додир са њеним сликама и песмама, и у њих проникнуо. Управо је овај сликар и ликовни 
критичар, потоњи академик, скинуо копрену заборава са њеног уметничког дела и 
представљајући га културној и уметничкој јавности, ту га и занавек усадио, настанио. 

Посетилац који застане на улазу у двориште Миленине родне куће, пред муралом на коме је 
пожаревачки сликар Павле Миладиновић копирао њен аутопортрет са кичицом, у 
импозантним размерама, скоро неминовно ће у сећање призвати речи Жана Касуа: 
“Прелазећи погледом преко тих (Милениних) слика, сетио сам се колико сам их волео и да 
сам написао чланак поводом једне њене изложбе у Паризу, пре много година. А како их не 
бих волео из дубине срца, те лепе цртеже јасних и великих линија, чудне и помало тужне, а 
тако танане и савршено поетске? Данас, њих воле мали пожаревачки ученици. Миленина 
родна кућа им је исто тако блиска као и њихова школа. Они одлазе тамо да разгледају то 
чаробно царство слика, које ће можда некога подстакнути да поверује у благонаклоност вила. 
А лепа млада девојка која је цртала те виле и која им је тако личила, остаје у њима заувек 
једна вила, света заштитница њиховог места, анђео њиховог детињства.”

А тог анђела Милена је још у детињству наслутила, сва у чежњи, да “нигде небо није тако 
лепо, као из мог дворишта.” И та линија трајно спаја њено детињство и детињства свих оних 
који јој долазе у походе, а нису заборавили вилинску чедност својих дворишта и детињстава. 

Милена Павловић је рођена у ратарском и трговачком Пожаревцу 5. новембра 1909. године и 
сем те чаролије и лепоте неба из сопственог дворишта, није понела неке лепше успомене на 
родни град. Одбијана је за посао учитеља цртања и лепог писања у пожаревачким школама. 
То је дало повода романсијерки Мирјани Митровић да пишући роман Аутопортрет са 
Миленом напише исповедну реченицу Миленину: “Моја уметност и мој завичај никада се 
нису нарочито слагали.”

Милена је са седамнаест година живота. 1926. године, први пут излагала у Београду, на 
колективној изложби у Уметничкој школи; са деветнаест година имала је, 1928. самосталну 



изложбу у Новинарском дому у Београду. Излагала је потом у Пожаревцу, као и у Павиљону 
“Цвијета Зузорић” у Београду, да би у рано пролеће 1930. отпутовала ван гранаца 
Југославије. Наредних девет година, она је на релацији Лондон-Париз-Рим, где живи, слика и 
повремено излаже. Непрекидно је у вези са најистакнутијим представницима европске 
уметничке авангарде: Бретоном, Коктоом, Ђорђом де Кириком, Лотом, Валеријем. Међу 
купцима њених слика су Малапарте, Питигрили и др. 

А онда, у само предвечерје Другог светског рата, 1939. Милена одлази на пут преко океана, у 
Америку. Наравно да је и тамо прати одјек из европских метропола и уметничких кругова, те 
њене изложбе у Њујорку и Вашингтону заокупљају значајну пажњу истакнутих критичара и 
галериста. Посебан је њен удео у богаћењу америчког модног дизајна. Од илустрација у 
модним часописима, креирања костима за балетске представе, до инсценација опера Ђан 
Карла Менотија. 

Нагло и неочекивано у 36-ој години живота умире у Њујорку 6. марта 1945. И после смрти, за 
њом лебди она анђеоска аура вечности, у којој су сједињене сликарка и песникиња. 

Сва занета астралним пространствима, она је непатвореним уметничким изразом упућена ка 
космичким пределима трајања, човековог смисла и опстајавања уметности као најмудрије 
животне одреднице. 

Милена је свој интегрални поетески говор, и сликом и стихом, градила, подједнако на 
ренесансном санзибилитету, словенској осећајности и на искуству европских токова и 
праваца у сликарству и поезији. Остаје отворено питање колико су њена познанства и 
друговања са надреализмом и надреалистима, на самом њиховом изворном настајању и 
зрачењу била делотворна и изазовна за њено укупно уметничко дело. Свакако да је 
најједноставније рећи да је поетика Милене Павловић Барили изграђна као синтеза 
природног дара, уметничког образовања и стицаног искуства. Њена платна и њени стихови су 
је представили као светску фигуру и појаву која је своју мисао и свој сан умела, смела и 
могла да убедљиво саопшти свету. 

Модерна, а космички занета, успостављала је, снагом интелекта, слутње и уметничког дара 
линију поезије која комуницира језиком универзално симболичког и метафоричког. 
Елегантна у стиху, нежно однегованих и рањивих емоција, а опет свевремено и трајно 
сугестивна, довољно лична, а непристрасна. 

Памтимо слике: “Уснула девојка са птицом”,“Жена пред решетком”, “Девојка са соколом”, 
“Анђели”, “Помона“, “Аутопортрет” из 1938. и друге; а изнад и пре свих “Венеру са лампом” 
и “Меланхолију”. На свим овим сликама су ветровитим налетима развијорене косе. Ма 
колико оне доприносиле драмској лепоти слика и чиниле женске ликове препознатљивим, 
изазовно је запитати се: јесу ли то оне митске косе које у клетви расплиће хероина-жена, 
свеједно мајка или сестра, изричући клетву у српској епској поезији? Је ли пак то само она 
жудња, слична жудњи Далиле да Самсона укроти подсецањем његове косе? Или се у овој 
опсесији косе може само потражити нужна визуелност ботичелијевско-медитеранског 
темперамента и сензибилитета. 

Милена Павловић Барили је свој животни и уметнички сан непрекидно претакала из поезије 
на платно, као што је са платна хватала светлосне и мисаоне одсјаје и претапала их у жар 
поезије. Не делећи њену личност и уметничко биће на песничко и сликарско, несумњиво 
највећи доказ њеног песничког дара јесте њено сликарство, као што је опет њена поезија 
најаутентичније жариште њених успламтелих слика, подједнако телесно и вантелесно. Занос 
којим су слике сликане јесу речити доказ да је кичицу држала рука, а слутило око 
аутентичног песника. Њено похођење надреализма и поетике метафизике је био изазов 
песника који је трајно оваплоћен у ликовним реалностима. 

Онај поглед из дворишта детињства, као да је био помућен слутњом смрти. Седмогодишња 
Милена је 12. новембра 1916. у Риму болно дозивала лето и онда зајецала: “Ал’ ја нећу да га 



дочекам, нећу да га дочекам на овом свету!”

Велико лирско платно Милене Павловић-Барили разапето још у раном детињству, када је као 
седмогодишња девојчица наслутила да је “овај свет санак, само санак леп” остало је 
недовршено, несведено и заувек отворено, подједнако за оне склоне поезији или сликарству. 

Њен живот и стваралаштво прекинути су управо у годинама пуног, обилног и зрелог 
стварања. Рођена је 5. новембра 1909, а умрла је 6. марта 1945. године. Тих непуних тридесет 
шесет година су легитимисане сликарством, поезијом, укупним опусом њеног живота. 

Милена је подједнако оригинална и као сликар и као песник. Њене слике су бљештавом 
светлошћу засениле њену поезију, а својом заводљивошћу често су чиниле да кад се говори о 
њој, Милени-сликару, успут се проговори И о Милени-песнику. 

Често су то поређења и покушаји налажења сродних мотива, слика-стихова и мотивских 
расположења 
Поезија Милене Павловић-Барили се мора читати и доживљавати као самостална и 
самородна стваралачка линија њеног уметничког бића. Раскошна маштовитост, елегантно 
обликоване емоције, женска, интуитивна стрепња пред великим темама света и уметности у 
којима се са несигурношћу кретала – само су први утисци из непосредног сусрета са њеном 
поезијом. Јер, већ у наредном слоју, она узнемирено трепери пред космичким тишинама и 
бурама, носећи ту астралну језу у својој души коју временски и просторно премеравају 
шестари времена што неумитно стражари над крхком људском пролазношћу. 

Њена поетика није прихватала ни национални, а још мање локално-фолклорни миље 
завичаја. 
Свакако да су њена почетна школавања на страни, а потом дружење са европским 
надреалистима и додир са новим идејама утицали да Милена, сликар и песник, изразом и 
тематским одређењем буде окренута универзалним значењима, а метафорика њених стихова 
и надреалност композиција буду у дослуху са оним што је као мисао или ликовно оваплоћење 
пламсало на уметничком небу Париза, Рима или Лондона.

“Милену је зато надреализам једино и привлачио као могућност поетског испољавања – 
визије песника постајале су опсесија сликара које су, и супротно, са површине њених платана 
прелазиле у шапат њених стихова” – пише Миодраг Б. Протић, тај најдрагоценији и 
најпоузданији познавалац и тумач целокупног опуса Милениног, успостављајући природни 
спој, препознајући пупчану нит између “визије песника” и “опсесије сликара”. 

Миленин живот и Миленина уметничка пређа се непрекидно ткала и прелазила из круга у 
круг. Почев од оног завичајног до оног који се око ње сплитао у Њујорку, њу је непрекидно 
пратила чежња за детињством, оним “одјеком детињства” који се непрекидно понавља и 
њеној тајној слутњи да је могла да буде /“мала плава девојцица/у цвећу резеде/међу белим 
крилима голубице/девојчица која се игра са Одјеком/на обали језера једнога огледала.”/ Тај 
највећи чежњиви круг се око ње стално савијао и испуњавао јој душу и емоције. Већ зрелих 
година, окружена далеким и страним светом, далеко од привида спокоја који нуде завичај и 
минула доба дечјег раздраганог живљења, она га уметничким криком дозива,оживљава и себе 
у њему штити. 

У Њујорку, камо је стигла 1939. године, пред Други светски рат, она је признати сликар и 
притајени песник, са стиховима расутим по часописима Европе. После злопаћења и лутања и 
овде почиње Миленин успон. Од илустрација које ради за Вог, до инсценација музичких дела 
Ђан Карла Менотија развија се лепеза њеног успона и афирмације. Паралелно са успоном, 
као да оживљају и трауме њеног личног и емотивног живота. Увек тешке и, скоро, 
непреболне. 

Онако како је певала и сликала Милена је тако и живела. Милена пева ону неверицу која 
обузима интелектуалца и песника занетог простором који чудовишно прети хладноћом и 



презиром, простанством и самоћом. Милена “усред звездане језе” види где “спава нејасна 
туга”, универзално, убедљиво и трајно осећање које испуњава њену личност, у коме назире 
своје неверне анђеле. 

Милена живи живот уметника, тих емотивних и страсних личности и следи њихове путеве, 
невољно упућена оним што је у њој самој. Љубав је и у њеном животу остављала своје 
слаткогорке трагове и плодове. Кроз њен живот је прошао и заувек се утиснуо Родриго 
Гонзалес, кубански пијаниста, кога је срела у Риму 1932. године. Купио је њен ауто портрет и 
као да је желео да сем уметничког поседује и лик оне “која је лепа попут својих платана”, 
како се изразио Жан Касу. Касније, онако како бива у животним романима, Родриго Гонзалес 
најпре одлази, а потом нестаје, а касније се и жени другом женом. Неизмерно пропативши 
Милена слика “Портрет Креолца са Кубе” 1935. године и то је једна од ретких слика коју 
носи собом у Америку. Срела га је тамо само једном и окончала ту везу. 
У Њујорку је срела и Роберта Томаса Гослина са којим се и венчала. Он је имао двадесет 
шест, а она тридесет шест година. Пуно је неизвесних и контроверзних детаља из њиховог 
краткотрајног заједничког живота. А онда долази онај болан и трагичан тренутак о коме 
сведочи Маргарет Малери у својој изјави датираној “18. јуна 1935. године у Пожаревцу”, а 
преноси је Аделе Мацола у својој књизи Аљуае пассерис (издање “Цлио”): “Милена је умрла 
изненада и неочекивано. Смрт је била “гром из ведра неба”, за све пријатеље. Госпођа 
Малери је чула да се отровала пилулама за спавање, јер их је узимала без довољне контроле. 
Тачно је да је пала с коња и повредила се, али то није био узрок смрти.”

Милена се није пробудила 6. марта 1945. године у Њујорку. Умрла је у сну. Њен живот остао 
је утиснут на њеним платнима и у њеним стиховима. Можда тај њен уметнички сан и јесте 
убедљивији од живота који је кратко живела. 

Памтећи Милену, њен лик и њене емоције, њену припадност уметности и националном бићу, 
треба памтити и речи Ђан Карла Менотија, великог америчког композитора и Милениног 
пријатеља који је на питање Аделе Мацола да ли се она осећала Италијанком, Српкињом или 
Американком, рекао: “То не могу да знам, али Американком сигурно не. Нико се од нас није 
осећао Американцем. Италијанком? Не, мислим да се осећала Српкињом. Наравно, осећала 
се Српкињом”. 


