
И
зл

ож
ба

 ц
рт

еж
а 

и 
сл

ик
а

,,И
 б

и 
св

ет
ло

ст
’’

Милена Чорбић

Галерија савремене уметности Пожаревац
28.4.-18.5.2022.



	 Милена	Чорбић,	иако	рођена	Пожаревљанка,	први	
пут	 самостално	 излаже	 у	 свом	 родном	 граду.	 Срећемо	
се	 са	 сликама	 и	 цртежима	 који	 припадају	 различитим	
тренуцима	 и	 стањима	 ума,	 који	 су	 настајали	 током	
Миленине	 вишедеценијске	 успешне	 каријере	 –	 у	 њих	 је	
уметница	уградила	своје	огромно	искуство	традиционалних	
сликарских	 техника	 са	 постмодерним	 елементима	
утискујући	 сопствени	 стил	 читљив	 као	 метафорички	
реализам	у	коме	се	спајају	мисаоност	и	лепота	у	надстварној	
равни.	

	 Милена	 Чорбић	 је	 сликар	 сањар	 –	 несагледиве	
просторе	 сањарења	 и	 размишљања	 у	 којима	 главну	 улогу	
преузима	људски	лик	и	фигура	она	урања	у	поетске	садржаје.	
Богатећи	 се	 на	 искуствима	 старих	 мајстора,	 богатила	 је	
сопствена	 искуства.	 Префињеност	 у	 колориту,	 врхунски	
цртеж	 и	 мајсторство	 у	 постизању	 атмсфере	 Чорбићеву	 је	
сврстало	у	ред	уметника	која	своја	дела	најпре	промишљају.	
Она	 се	приближила	 сликарима	оног	универзалног,	 вечног,	
с	 јасном	 визијом	 шта	 желе	 да	 постигну	 и	 са	 израженим	
смислом		за	светлост	и	боје.	Док	слика	портрете	уметница	
успева	 да	 хвата	 осећај	 унутрашњег	 ума	 на	 делу.	Она	 уме	
да	 открије	 емоцију	 или	 макар	 да	 дâ	 назнаку	 кроз	 поглед	
портретисаног	 и	 енигму	 осмеха	 или	 полуосмеха,	 а	 све	 у	
циљу	 приказивања	 кретања	 ума	 и	 душе,	 поигравајући	 се	
са	 нашим	 унутрашњим	 мислима.	 „У	 актовима	Миленина	
одлика	 остаје	 тајна	 и	 мистерија“,	 како	 је	 својевремено	
приметио	 Стојан	 Стојчић,	 додајући	 да	 „раскош,	 мир	
и	 наслада	 издвајау	 Милену	 од	 осталих	 уметника	 њене	
генерације“.	

	 Јединствен	 и	 оригиналан	 поетски	 свет	 Милене	
Чорбић,	 њен	 виртуозни	 поступак,	 тврдоглав	 и	 посвећен,	
са	 сликаним	 предметима	 преточеним	 у	 продуховљену	
материју,	сместио	је	Чорбићеву	у	ванвреме	кроз	обновљену	
слику	где	се	сједињује	традиционално	и	експериментално.

Марина	Радосављевић
Историчар	уметности

На насловној страни слика Голубица из вечности, уље на 
платну, 62 x 62 цм

Aкт, уље на платну, 56 х 46 цм

Акт, уље на платну, 73 х 58 цм



	 „Стога	 се	 чини	 логичним	 Миленино	 инсистирање	 на	 искуствима	 меморије,	 односно	 настојање	 да	 ликовном	
синтаксом,	што	нагиње	класичној	традицији	ренесансне	слике,	постави	оквире	у	које	ће	моћи	да	угради	сопствене	снове	
и	веровања.	Речју,	да	у	њих	пројектује	своју	природну	тежњу	за	бивањем	у	два	света:	рационалном	и	ирационалном.	По	
сопственој	природи,	и	по	природи	поднебља	у	којем	је	одрасла	које	(поготово	у	касну	јесен	и	зиму)	поседује	чудан	елегичан	
звук	и,	 рекао	 бих,	 атмосферу	метафизичког	 ишчекивања,	Милена	 је	 склона	 благој	фикцији	и	меланхолији	 –	 склона	 да	
визуелно	дефинише	систем	што	ће	мирити	сан	и	јаву	као	чињенице	интегралнога	живота...“

Бескрајни, плави круг у њему звезда	–	Део	предговора	историчара	уметности	др	Срђана	Марковића	у	каталогу	изложбе	
Милене	Чорбић	у	Галерији	73,	у	Београду,	1996.

Почасно признање за слику Portrait by Nature is

У простору дубоком, тамно као време, 
уље на платну, 89 х 74цм Portrait by Nature is, уље на платну, 54 х 37 цм



	 „Милена	Чорбић	 бави	 се	 већ	 годинама	мултидисциплинарним	уметничким	 стваралаштвом	и	 то	 сликарством	и	
костимографијом,	односно	дизајнирањем	одевних	предмета.	Извориште	и	 једног	и	другог	уметничког	израза	потиче	из	
најбоље	 традиције	 средњевековних	 уметничких	 дела	 нашег	 поднебља,	 а	 пре	 свега	 из	 минијатура.	 Својим	 надахнутим	
стваралачким	радом,	првобитну	и	почетну	инспирацију	претвара	у	моwдерни	уметнички	израз	и	сензибилитет,	својствен	
само	оним	уметницима	за	које	кажемо	да	имају	аутентичан	поглед	на	свет	у	уметности	и	стварању...“

Генерални	секретар	УЛУС-а	Душан	Русалић,	1997.

Пут до истине, уље на платну, 80 х 50 цмИ би светлост, уље на платну, 55 х 45 цм



	 „По	свом	осећању	предмета	и	људи,	интуитивном	унутарњом	психом,	и	по	својој	изванредној	сликарској	материји,	
по	чудесној	осетљивости	свог	потеза,	по	префињености	својих	плавих	и	црвених,	као	и	својих	зеленкасто	жутих	и	других	
звонких	тонова,	и	најзад,	пре	свега,	по	свом	презиру	према	свему	што	није	уметност,	и	по	једнакости	коју	њено	суверено	
око	уноси	у	све	видове	СВЕТА	И	ЉУДСКОГ	ЛИКА	И	ТЕЛА,	МИЛЕНА	ЧОРБИЋ	је	несумњиво	потпуни	уметник	који	
већ	 обележава	 једно	 поднебље,	 једно	 ванвреме,	 које	 има	 намеру	 да	 буде	 универзално,	 да	 добије	 димензије	 космичких	
недодирљивих	вредности.“

Архитекта	и	ликовнии	критичар	Стојан	Стојичић

Као у сну понекад пролазим кроз време, уље на платну, 80 х 100 Рађање, слика је у приватној колекцији Jamesa Metcalfe-a



Неспокојни часови, уље на платну, 62 х 48 цмЈесен стиже, дуњо моја, уље на платну, 97 х 68 цм

	 „Melina	brings	a	modern	demeanor	to	her	very	precise	renaissance-style	works	–	haunting,	delicate	and	fresh.	Some	of	her	
earlier	works	are	disturbing,	thers	are	appealing.	Her	later	works	show	advanced	painter	more	comfortable	with	her	subjects.“

Mary	Lyle,	On	the	Town,	Toronto

	 „Милена	у	свој	веома	прецизан	ренесансни	стил	уноси	модеран	дах	–	упечатљив,	деликатан	и	свеж.	Иако	су	неки	
од	њених	ранијих	радова	узнемирујући,	они	се	чине	привлачним.	Њено	касније	стваралаштво	показује	напредног	сликара	
опуштенијег	са	темама	којима	се	бави.“

Мери	Лајл,	On	the	Town,	Торонто



Изложбе:

Југославија
XI	Пролећни	салон	фигуралне	уметности,	Косово,	1984.
Самостална	 изложба,	 галерија	 Боро	 –	 Рамиз,	 Приштина,	
1985.
XIII	Пролећни	салон	фигуралне	уметности,	Косово,	1986.
XIV	Изложба	цртежа,	Косово,	1989.
XVII	Пролећни	салон	цртежа,	Косово,	1990.
VIII	Изложба	цртежа	и	фигуралне	уметнoсти,	Косово
Самостална	изложба,	Народни	музеј	Лесковац,	1993.
Самостална	изложба,	Павиљон	у	Тврђави,	Ниш,	1994.
Самостална	изложба,	Галерија	73,	1996.
Осми	 бијенале	 „У	 светлости	 Милене“,	 Галерија	 Милене	
Павловић	Барили,	Пожаревац,	2001.
Изложба	 веза	 инспирисаног	 српским	 средњевековним	
минијатурама,	Конак	кнегиње	Љубице,	Београд,	1997.

Канада
Meet	The	Artist,	Neilson	gallery,	1996.
All	the	City’s	Stage	–	Autumn	Art	Fest	–	Nagrada	žirija	za	
izvrsnost	za	sliku	Portret,	1996.
Групна	изложба,	City	Hall	Toronto,	1997.
Групна	изложба,	Christ	Is	Born,	Praxis	Gallery,	Toronto,	
1997.
Two	Artists,	two	views,	Praxis	Gallery,	Toronto,	1998.
Calling	Those	Who	Care	about	Canadian	Unity	„O	Canada“	
Exibition	(mural)	Victoria	British	Columbia	1997	and	later	in	
other	Canadian	provinces
California	Vine	Fair,	1998.
The	Annual	Juried	ART	SHOW	–	Lakeshore	Arts
The	Annual	Autumn	Arts	Fest	Juried	Art	Show,	1997.
COLOUR		and	FORM	SOCIETY	45	The	Annual	Open	Juried	
Exibition
The	Annual	Open	Juried	Exibition	COLOUR	and	FORM
GIVE	A	GIFT	OF	ART	SHOW,	City	Hall,	1998.
OPEN	DOORS	99	–	ART’s	WEEK	99,	1999.
REMINISCENCE:	MEMORIES	OF	A	MILLENNIUM	–	14th	
Annual	Juried	Art	Show	–	Почасно	признање	за	слику	„Por-
trait	by	Nature“,	1999.
Самостална	изложба,	MY	TWO	LOVES	TORONTO	AND	
BELGRADE,	Praxis	Gallery,	2001.
The	20th	Mayor’s	Luncheon	for	the	Arts,	2001.
GALLERY	7	YORKVILLE	GALLERIES	(home	to	over	twen-
ty	galleries	all	within	walking	distance.	Artist	member	during	
2001)
Групна	изложба,	Fores	Hill	Gallery

 Милена Чорбић,	рођена	je	у	Пожаревцу	1954.	где	је	завршила	средње	образовање.	У	периоду	од	1976-81.	приватно	
учи	сликарство	у	Београду,	затим	одлази	у	Италију	где	проучава	старе	мајсторе.	Факултет	ликовних	уметности	завршава	у	
Приштини	1994.	године.	До	1996.	живи	и	ради	у	Бујановцу	као	самостални	уметник,	када	одлази	у	Канаду.	Тамо	наставља	
свој	уметнички	пут,	излаже	на	многобројним	изложбама,	 где	две	 слике	добијају	велико	признање	жирија	и	публике.	У	
2000-ој	години	завршава	Com	grafic	designe	на	International	Academy	of	Design	in	Toronto.	Излагала	је	самостално	и	групно	
у	Канади	и	Југославији.

Још понекад размишљам о прошлости, уље на платну, 60 х 65 цм



Издавач:
Народни	музеј	Пожаревац

	Воје	Дулића	10	тел.	012/223-597
muzejpozarevac.rs	/	mail@muzejpozarevac.rs

За издавача:
Гордан	Бојковић

Уметнички савет: 
Мр.	Мирослав	Арсић,	Павле	Миладиновић,	Виолета	Томић,
Марина	Радосављевић,	Биљана	Милосављевић	Пићурић

Дизајн каталога:
Марко	Радоњић

Пожаревац,	2022


