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КО ЉА

Хтео бих, кад би то мо гло би ти, да у јед ној ре че ни ци ка жем све што мо гу ре ћи о ва-

ја ру Ни ко ли Ко љи Ми лу но ви ћу. 

 Он је наш нај о ри ги нал ни ји ства ра лац са дле том у ру ци у вре ме ну по сле дру гог 

свет ског ра та.

 За што баш он? За то што ни је имао не ку пре ди лек ци ју у гла ви па да по њој не што 

по стиг не. 

 Он је је ди ни наш умет ник ко ји је ства рао де ла ми мо те о риј ске, иде о ло шке, есте-

тич ке, ре фор ми стич ке, ре во лу цо нар не, пре врат нич ке, дру штве но ан га жо ва не, про фи-

та бил не и по ли тич ки обо је не пре ми се. 

 Па шта је он да био? Анар хи ста, је ре тич ки ба ку њи нац, фа на тик ап сти нен ци јал ног 

под ви жни штва?

 Не, не, ни шта од то га. Ко ља је био не ду жни, бе за зле ни ре а ли ста. Ва јао је „оно што му 

до ђе“, без пи та ња за што, че му, за ко га. Ду не му да из ва ја ко ња. И из ва ја га – ено га сад 

на трав ња ку аран дје ло вач ког пар ка скулп ту ре. А све вре ме ма шта о бро до ви ма. Да, 

баш је во лео ла ђе. Па он да тор ње ве, ва ви лон ске ку ле, твр ђа ве, чи та ве гра до ве. 

 Ка ко то?

 Та ко, та ко, баш та ко. Ни ко ни је мо гао ни да слу ти шта ће Ко ља сле де ће на пра ви ти, 

па ни он сам. А опет, увек је знао шта ра ди. Знао је да у крат ком стро ју сто је јед но уз 

дру го ствар ност и умет ност. И то је знао, да ствар ност не ма ри за умет ност, а да умет-

ност ствар но сти не ду гу је ни шта. Са мо у та квом од но су ре ал ност мо же из гле да ти 

умет нич ка а умет ност ре ал на. 

 Све то на пр ви по глед из гле да про сто, ла ко и нор мал но. А у ства ри, ту је ме сто нај-

ве ћег ис ку ше ња за сва ког ко се усу ди да при ђе. Па до шао до тле на ко њу, или бро дом, 

или пе шке, кроз ка пи ју твр ђа ве или у по след њем со ка ку гра да.

 Ако и ви ми сли те да је то што је Ко ља ура дио про сто и нор мал но, из ве сно сте у пра-

ву. Али не по ми шљај те да је би ло ла ко...
  Ђор ђе Ка ди је вић



БРОД-ГАЛИЈА, 2014.

БРОД-ГАЛИЈА, 2014.



Као ва јар Ми лу но вић ода би ра мно штво пред ме та ге о ме триј ског скло па да из ра зи оно 

што би на звао сре ди ном за ко ју је ве зан и лич ним ис ку ством и као на след ник кул ту-

ре ко јој при па да. У оба слу ча ја вре ме све об је ди њу је си ви лом пра ши не, а про стор уда-

ље ним тра го ви ма су тон и зве зде ко је не ста ју или се га се...

Пе ђа Ми ло са вље вић, по во дом из ло жбе Ко ље Ми лу но ви ћа 
„Про лаз“ у Кул тур ном цен тру Бе о гра да 1980. го ди не

БРОД (БРОНЗА), 1990.



ОСТАЦИ ГРАДА, 2012.



КО ЉИ НИ БРО ДО ВИ,
ИЛИ О ГРА ДИ ТЕ ЉУ ВАН СЕ РИЈ СКЕ ФЛО ТЕ

Цр теж, ка ко га је схва тао чу де сно да ро ви ти Ко ља Ми лу но вић, мо гућ ност је на ди ла-

же ња ствар но сти у је зи ку ли ков но сти. По сле ве ли ких ства ра лач ких по стиг ну ћа у обла-

сти скулп ту ре сво је кре а тив не сна ге ан га жо вао је ка сли кар ству и вре ме ном по стао 

наш нај знаc ̌ај ни ји пор тре ти ста бро до ва. Осво јио је по зи ци ју по след њег гра ди те ља 

пло ви ла из сно ва све тра же ћи мир не хо ри зон те за ла ђе без си дра ка ко би све до чио о 

уз бур ка но сти свог вре ме на.

 За умет ни ка је брод ме та фо ра чо ве чан ства ко је је угро же но. О то ме Бра на Ди ми-

три је вић у ка та ло гу за јед ну од Ми лу но ви ће вих из ло жби ова ко пи ше: „Ка да су се по-

ло ви ном осам де се тих по ја ви ли бро до ви-ми ни стар ства, бро до ви-ка за ма ти, бро до ви-

агре со ри, ис ку сног Ко ље Ми лу но ви ћа, пре ка ље ног и у дру гим фор ма ма умет нич ког 

из ра жа ва ња осим ли ков ног, бро до ви-ин сек ти, бро до ви-им пе ри је, са свим зна ци ма 

ко ро зи је и тру ле жи, овлаш али до вољ но на зна че ним ко ли ко је то до пу штао цр теж, и 

нео бич но про ми шљен, ма да при вид но без бри жан по тез олов ком, ма ло ко је био склон 

да у тим „ор ве лов ским ви зи ја ма“ са гле да бу ду ће упор но ис тра жи ва ње.“ И оди ста Ко-

љи но ства ра лач ко ин те ре со ва ње и рас пи ти ва ње се све ви ше пре у сме ри ло на „бро до-

ве твр ђа ве“ и „бро до ве за тво ре“. Док је у Бе о гра ду ства рао Брод – Ми ни стар ство као 

при мер бес при зор не би ро кра ти је, за пра во ре фе рен цу на Каф кин Про цес, 400 ки ло ме-

та ра за пад ни је Ар сен Де дић је пе вао о Ми ни стар ству стра ха. Јер, то је та ге не ра ци-

ја, тај мо рал и тај осе ћај умет нич ке ду жно сти да се не пре ћу ти. Љу ди су у та квим де-

ли ма осим ме лан хо лич ног то на пре по зна ва ли и ва жност са ве сти у умет нич ком ис-

ка зу. Ту не ма оп ти ми зма; људ ску вр сту тек че ка ју те шке ства ри. Брод за пре воз за ро-

бље ног вре ме на, ко лаж са ста вљен од мно го број них исе ча ка из но ви на, по ри нут је у 

ствар ност док смо три ме се ца лу па ли у шер пе и хо да ли ули ца ма тра же ћи прав ду за 

по кра де не гла со ве на из бо ри ма. Збу њен мањ ком сло бо де и ви шком ма ште упор но је 

на ви јао сат од но стал ги је, стра ха и на де.

 А ства ра њем та квих пло ви ла ус по ста вљао пре ци зну рав но те жу из ме ђу спли на 

ствар но сти и умет нич ког про ро чан ства, ко ји као да на ме ће по ре ђе ње са по ме ну тим 

„Ор ве ло вим ви зи ја ма“ или Но стра да му со вим псал ми ма.

 Ми лу но вићеви ра до ви, осим све дочан ства о јед ном не ве ро ват ном да ру, ис тичу се 

пре ци зношћу цр тежа и ве ли ком еру ди ци јом. Ње го ви бро до ви пу ни су сим бо лич ког 

зна че ња и увек на кр ца ни те ре том раз ли чи тих сло је ва ауто ро ве има ги на ци је.

 Ко ља нам је у сво јим ра до ви ма оста вио мај стор ство ча ро ли је: Прак тич но је пре вео 

у естет ско, а фи зич ко у има ги на тив но до ка зу ју ћи да је уме ће ну жно ка ко би крај њи 

ре зул тат функ ци о ни рао. За то је за јед нич ко фи зич ком и има ги на тив ном и прак тич-

ном и естет ском упра во за нат, ка ко би нас уз нео пре ко све ми ра и пре ко сва ко дне ви-

це. Пу то ва ње Ко љи ним бро до ви ма је ис ку ство друк чи је од обич ног. Јер је ту оно не-

из ре че но ре чи ти је. Та ква је, за пра во, при ро да ње го ве умет но сти. 

 Во лео бих да сам сле пи пут ник на не кој од тих ла ђа.

        Пе тар По по вић







УМЕТНИЧКИ БРАТ – УЗОР И ИНСПИРАЦИЈА

По чет ком мо јих сту ди ја ар хи тек ту ре имао сам сре ће да се на ђем у окру же њу, мо гу 
ре ћи, умет нич ке ра ди о ни це фа ми ли је Ми лу но вић. Тај рад ни је био са мо про фе си о-
нал но дру же ње – по ста ло је не рас ки ди во при ја тељ ство. Ко ља нам је био ста ри ји брат 
и дра го це ни умет нич ки ко рек тор. 
 Дру же ње са Ко љом и за јед нич ки рад суд бин ски су ути ца ли на мо је про фе си о нал-
но, об ли ков но и ли ков но са зре ва ње, по сле дич но и на мој ар хи тек тон ски рад и раз ви-
ја ње од ре ђе них скло но сти.
 Кон кур си за спо ме нич ке ком плек се, сај мо ви, рад у гли ни; из ра да мо де ла и мо дел-
ско ис тра жи ва ње, руч ни рад – као по хва ла уме ћа ру ке; све је то не за ме њи во ис ку ство 
у од ра ста њу не ко га ко пре тен ду је да се ба ви про сто ром.
 Ка да го во ри мо о про сто ру, Ко ља је пре ма мо ме ис ку ству је дан од рет ких ва ја ра ко-
ји је ар хи тек тон ски раз у мео и жи вео про стор. Он је про стор раз у мео, об ли ко вао и ства-
рао не ка ко „из ну тра“ – ар хи тек тон ски.
 За Ко љу је цр теж био основ на плат фор ма и ба за за све сле де ће ко ра ке, али би по-
не кад за не из ве де не ве ли ке струк ту ре (ар те фак те). Цр те жом по ка зу је из ван ред ну ан-
ти ци па ци ју ма шта ра.
 Ње гов ва јар ски по сту пак је не рас ки ди во са деј ство скулп ту ре и ар хи тек ту ре са из-
ван ред ним осе ћа њем про сто ра. Ко ља је суд бин ски раз у мео про стор, та ко је и жи вео: 
„ро бин зон ски“ у ши ро ком отво ре ном ам би јен ту, где се пре пли ћу и жи вот и рад и дру-
же ња... Го во рио је „ја сам чо век отво ре ног про сто ра – то је мој ам би јент“.
 Ла ко ћа ко јом је Ко ља ра дио, цр те жом, ва ја њем или мај стор ским уме ће њем фи на-
ли за ци је су дар са мо рет ких. 
 „Ко ња ник“ из Пар ка скуплту ра или „Вук“ у Ва ље ву, јед на ко као ка ме ни бро до ви – гра-
до ви, „со лун ски бо рац“, спо ме ни ци у про сто ру, го во ре о из ван ред ној ви зу ел ној кре а-
тив но сти и раз у ђе ном спек тру ин те ре со ва ња, ко је је не рас ки ди во по ве за но са ње го вом 
ве чи то упи та ном лич но шћу. Лич но шћу отво ре ном и ши ро ком, раз ли чи тих та ле на та, 
ис тра жи вач не ти пич них пу те ва, ко зер по себ ног сти ла...
 Ко ља је био мој не са мо умет нич ки брат, осо ба ко ја при род но по ста је фа ми ли ја. 
Ње гов од ла зак је на пра вио без мер ну пра зни ну ко ју жи вот не мо же да из рав на.

Арх. Бра на Ми тро вић, проф. еме ри тус

БАРКА, 2009.



КИНЕСКИ БРОД, 1985.



Ко љи ни бро до ви ни су за ви си ли од кон крет них мор ских усло ва. Он их је та ко кон стру-

и сао да и сад пло ве не за ви сно од то га да ли је мо ре мир но или ни је.

Ми лу тин Де дић, „Ко љи ни бро до ви и сад 
пло ве кроз сан“, Да нас, 2016.

БРОД-ГРАД (БРОНЗА), 2005.



А у жи во ту тре ба по ку ша ти да се на пра ви под виг. Мо ра, та ко ђе, да по сто ји и скеп са 

пре ма оби љу жи во та. Им пе ри је су ре ла тив не, про па ле су мно ге ци ви ли за ци је. Тих 

осци ла ци ја чо век мо ра да бу де све стан. А, где је ту на да? У мла ди ма ко ји до ла зе са 

фан та стич ном енер ги јом...

Ко ља Ми лу но вић, ин тер вју „Ди ја лог
са бро до ви ма и мо рем“, По ли ти ка 2009. 
(Б. Ли је скић)

ОТИСАК БРОДА, 2014.



КО ЉА МИ ЛУ НО ВИЋ 

Ро ђен је у Бе о гра ду 1935. го ди не. Ди пло ми рао скулп ту ру на Ака де ми ји ли ков них умет-
но сти у Бе о гра ду 1959, ма ги стри рао код про фе со ра Сре те на Сто ја но ви ћа и Јо ва на Кра-
то хви ла, 1961.
 Био је ре до ван члан УЛУС-а од 1961. го ди не, од ка да ин тен зив но ра ди на скулп ту-
ри, на ро чи то се ори јен ти шу ћи на скулп ту ру у сло бод ном про сто ру, а са мо стал но и 
груп но из ла же у зе мљи и ино стран ству. Па ра лел но се ба вио сли кар ством, цр те жом, 
де ко ра тив ном пла сти ком, ак тив но са ра ђи вао са ар хи тек ти ма у про јек ти ма син те зе 
ар хи тек ту ре и скулп ту ре. 
 Уче ство вао је на мно гим кон кур си ма и ре а ли зо вао ре ше ња за спо ме ни ке и де ла у 
јав ним про сто ри ма.
 До бит ник је мно го број них на гра да и при зна ња у обла сти кул ту ре и до при но са умет-
но сти, укљу чу ју ћи Злат ни Бе о чуг 2007. 
 Пре ми нуо је 2016. го ди не у Бе о гра ду.
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Изложба цртежа, слика и скулптура

2012.  Париз, Француска, Galerie Atelier Visconti, 
Изложба цртежа слика и скулптура





ИЗДАВАЧ ЈМУ Радио-телевизија Србије   • ЗА ИЗДАВАЧА Драган Бујошевић, генерални директор РТС; Бранислав Кланш чек, пред сед-
ник Управ ног од δо ра РТС   • СА ВЕТ РТС ЗА ЛИКОВНО СТВА РАЛАШТВО Никола Мирков (пред сед ник), Зо ри ца Шујица (потпред сед ник), 
Сла ви ца Сте фа новић (по моћ ник пред сед ника), Никола Кусовац, Ђорђе Кади је вић, Чедомир Васић, Александра Је ли савац, Со фи-
ја Љу бичић, Драгана Ковачић   • АУТОР ТЕКСТА И ИЗЛОЖБЕ Ђорђе Кадије вић   • РУ  КО ВОДИЛАЦ СЛУЖБЕ БАШТИНА И КУЛ ТУР НА ПРО ДУК ЦИЈА РТС 
Александра Је ли савац   • ОДГОВОР  НИ УРЕД НИК ГА ЛЕ РИ ЈЕ РТС Пе тар Ђи но вић   • УРЕД НИК Ана-Марија Си мо но вић   • ИЗВР ШНИ ПРО ДУЦЕНТ 
Сла ви ца Стефановић   • УМЕТНИЧКИ ФОТОГРАФ Влада Поповић   • ПРИПЕМА ЗА ШТАМПУ Предраг М. Поповић   • ШТАМ ПА Штам парија РТС   

• ТИРАЖ 1.000 при ме ра ка   • Београд, јун 2022.

rts.rs@galerijarts bastinarts


