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Милица Прелић Стоиљковић сликарству приступа као ликовно-истраживачкој реакцији на
виђено или препознато, реакцији која се изражава симболима, корелацијама и скривеним
значењима, које уметница разоткрива или, пак, успоставља. У уметности тежи приказивању
„апсолутније“ истине, оне која може да се искаже само индиректним методама. Елементе
свог дела не повезује на конвенционалан начин, већ тражи дубљу сродност и истражује
односе атмосфере и приказаног, стварајући тиме метафизичке слике, упућујући нас на
димензију зачараних простора егзистенције где је време заустављено, а илузија и реалност
су заменљиве.
Изложени радови су резултат континуираног дијалога између уметнице и стварности –
који је схваћен као подстицај из видљивог и материјализовање невидљивог, обликован
у просторне и симболичке односе. Неоптерећена стилским инхибицијама, прихвата игру
визуелног и упушта се у изазов слике.
Њено жанровски, тематски и техником неомеђено сликарство исказује истраживачку
нит и ликовну радозналост која је као савременог сликара и уметника млађе генерације
заокупља и дефинише, где визуелне вибрације, једнако као и асоцијативне теме,
одражавају њен лични сензибилитет. То је визуелна повест са полазиштем у реалном и
свету представа, која се користи фигурацијом, али не претендује да прикаже стварност.
Kао плодан стваралац са остварених више самосталних изложби и групних излагања у
земљи и иностранству, и уједно добитница престижних награда, у свом уметничком раду
упорно и континуирано истражује медије, ликовне и визуелне могућности различитих
материјала и техника, од којих су јој омиљени уљани пастел и восак, угљен и оловка,
чоколада, уље на платну. Радови имају свој мирис, звук и боју карактеристичну за Милицу
Прелић Стоиљковић као личност и ствараоца, носе енергију света фантазије, који је толико
пута покретао уметничку авангарду на изналажење нових решења у проширеном концепту
уметности. Било да су у питању технике на платну или на папиру, у својим промишљањима
прати концепт узајамности, присутности и одсутности, уз снажан визуелни доживљај
тактилности и органског.
Традиционалне теме и мотиви, попут пејзажа, обрађене су као ликовна интервенција
и редукована интерпретација класичне представе. Цртежом и бојеним површинама
компонује и гради органску структуру слике, изостављајући све што је сувишно. Милица
Прелић Стоиљковић нам се обраћа симболима, а мртва природа, фигура, магични

пејзаж, камен, појављују се као релације на метафоричан и сугестиван начин. Односи
приказаних објеката-тела и фигура-предмета позивају на тумачење, а присутна је сценска
напетост, ишчекивање расплета, необичног догађаја или појаве. У тој је игри присутан и
непретенциозни феминизам, изражен кроз односе облог и праволинијског, меког и глатког,
топлог и хладног, светлог и тамног, нежног и бруталног, видљивог и невидљивог, као и
конотације симбола скривених иза органске форме. Један од свеприсутних уједињујућих
елемената је и хипнотички ефекат боје – радови су сведеног колорита, најчешће воскастоземљаних, пешчаних и азурно плавих тонова, и личним метафоричким и магијским
значењем.
Ликовна поетика и лични синкретизам Милице Прелић, често ван општих
амблема иконографије, говоре о индивидуалном приступу уметности и доследном
експерименталном јединству њеног досадашњег опуса. Kао визуелном ствараоцу у
проширеним медијима, који упија и рефлектује не само „стварни“ свет, овакав приступ
омогућава уметничко преобликовање појавног. Оплемењујући га новим читањима,
истражујући магијску природу сликарства, тежи стварности представе утемељеној на
постулатима органског, једнако као и на унутрашњем изразу духовности и фантазије.
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Након Школе за уметничке занате, уписује сликарство на Факултету ликовнх уметности
у Београду. Дипломирала је 2010. године у класи редовног професора Јована Сивачког.
На истом Факултету је докторирала 2014. године на тему: Значај избора материјала при
реализацији уметничког дела – восак као основни материјал. Члан је улуса од 2010. године.
Милица активно излаже, до сада је имала десет самосталних изложби, и учествовала је на
преко 60 групних. Учесница је бројних резиденцијалних боравака и уметничких пројеката,
у Србији и иностранству. Добитница је више награда.
Самосталне изложбе
2016. “Дијалог”, СУЛУЈ, Београд
2015. “Изложба цртежа”, галерија Маржик, Краљево
2014. “Изложба цртежа”, Српски културни центар, Париз, Француска
2014. Изложба цртежа, Галерија модерне уметности, Смедеревска Паланка
2013. “It’s all about love” , докторски уметнички пројекат, Галерија ФЛУ-а, Београд
2011. Изложба слика, Савремена галерија Смедерево
2011. Изложба слика, Галерија Културног Центра Раковица
2010. “Eat me slowly”, перформанс, Дом Омладине Београда, галерија Магацин 8
2010. “Honeycomb”, Галерија културног центра Шабац
2009. Изложба слика, Галерија СКЦ-а, Нови Београд
Селекција награда
Награда за најбољу слику, Бијенале уметности Смедерево
Награда 54. Октобарског Салона у Шапцу
Откупна награда града Шапца
Награда Љубица Цуца Сокић за слику малог формата, Факултет ликовних уметности,
Београд
Резиденцијални програми
2015. Резиденцијални програм, Glo´ Art - Глобал Арт Центар, Белгија
2014. Студијски тромесечни боравак, Cité internationale des arts, Париз, Француска
2011. Студијски боравак, Studioausstellung, Дизелдорф, Немачка
2009. Oustide project, Центар за интернационалне студије, Фиренца, Италија

Boots
акрилик и креон на папиру / acrylic and crayon on paper
2016, 100x70 cm

Explorers
уље на платну / oil on canvas
2020, 100x150 cm

Estate
уље на платну / oil on canvas
2021, 100x150 cm

Milica Prelić Stoiljković
(1984, Šabac, Serbia)
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After graduating from the School of Arts and Crafts, she studied painting at the Faculty of
Fine Arts in Belgrade. She graduated in 2010 in the class of full professor Jovan Sivački. She
received her PhD from the same Faculty in 2014 with the thesis: The importance of choosing
materials in the realization of a work of art - wax as a basic material. She has been a member
of ULUS (Association of Fine Artists of Serbia) since 2010. Milica actively exhibits, so far she
has had ten solo exhibitions and has participated in over 60 group exhibitions. She participated
in numerous residential programs and art projects in Serbia and abroad. She has won several
awards.
Solo exhibitions
2016 Dialogue, SULUJ, Belgrade, Serbia
2015. Drawing Exhibition, Maržik Gallery, Kraljevo, Serbia
2014 Drawing Exhibition, Serbian Cultural Center, Paris, France
2014 Exhibition of drawings, Gallery of Modern Art, Smederevska Palanka, Serbia
2013 It’s all about love, doctoral art project, FLU Gallery, Belgrade, Serbia
2011 Exhibition of paintings, Contemporary Gallery, Smederevo, Serbia
2011 Exhibition of paintings, Cultural Center Gallery, Rakovica, Serbia
2010 Eat me slowly, performance, Belgrade Youth Center, Magacin 8 Gallery, Serbia
2010 Honeycomb, Cultural Center Gallery, Šabac, Serbia
2009 Exhibition of paintings, SKC Gallery, New Belgrade, Serbia
Award selection
• Award for the best painting, Biennial of Art Smederevo, Serbia
• Award of the 54th October Salon in Šabac, Serbia
• Purchase Prize of the city of Šabac, Serbia
• Ljubica Cuca Sokić Award for small format painting, Faculty of Fine Arts, Belgrade, Serbia
Residential programs
2015 Residential program, Glo´ Art - Global Art Center, Belgium
2014 Three-month study stay, Cité internationale des arts, Paris, France
2011 Studio stay, Studioausstellung, Dusseldorf, Germany
2009 Outside project, Center for International Studies, Florence, Italy

Zorica Atić

Spaces of Existence

Milica Prelić Stoiljković’s approach to painting is an artistic-research reaction to the seen
or recognized, a reaction that is expressed by symbols, correlations and hidden meanings
which she reveals or establishes. She strives to present a “more absolute” truth in her art,
the one that can only be expressed indirectly. She does not connect the elements of her work
in a conventional way, but seeks a deeper kinship and explores the relationship between
the atmosphere and the presented, thus creating metaphysical images, directing us to the
dimension of enchanted spaces of existence where time has stopped and illusion and reality
are interchangeable.
The exhibited works are the result of a continuous dialogue between the artist and reality –
perceived as a stimulus from the visible and the materialization of the invisible, shaped into
spatial and symbolic relations. Not burdened by stylistic inhibitions, she accepts the play of the
visual and tackles the challenge of the image.
Her painting not limited thematically, technically or by genre, expresses a line of research and
artistic curiosity that, as a contemporary painter and artist of a younger generation, preoccupy
and define her, while visual vibrations, as well as associative themes, reflect her personal
sensibility. It is a visual narrative whose starting point is in the real world and the world of
images, it uses figuration but does not pretend to present reality. As a prolific artist who has
had several solo exhibitions and group exhibitions in Serbia and abroad, and also a recipient
of prestigious awards, she persistently and continuously explores the media, artistic and
visual possibilities of various materials and techniques, her favorite being oil pastels and wax,
charcoal and pencil, chocolate and oil on canvas. Her works have their own scent, sound and
color characteristic of Milica Prelić Stoiljković as a person and artist, they carry the energy of
the world of fantasy, which has so many times given the impetus to the artistic avant-garde
to seek new solutions in the expanded concept of art. Whether she uses techniques on canvas
or on paper, she follows the concept of reciprocity, presence and absence, with a strong visual
experience of tactility and the organic.
Traditional themes and motifs, such as landscapes are treated as an artistic intervention
and a reduced interpretation of a classical image. Using drawing and painted surfaces, she
constructs and composes the organic structure of the painting, omitting everything that is
superfluous. Milica Prelić Stoiljković addresses us with symbols, while a still life, figure, magical

landscape, stone, all appear as relations in a metaphorical and suggestive way. The relationship
between the presented objects-bodies and figures-objects call for an interpretation, there is a
scenic tension, anticipation of the outcome, an unusual event or phenomenon. Unpretentious
feminism is also present in this play, expressed by the relations between the rounded and
straight-lined, soft and smooth, warm and cold, light and dark, gentle and brutal, visible and
invisible, as well as the connotations of symbols hidden behind the organic form. One of the
omnipresent unifying elements in her art is the hypnotic effect of color – it is reduced, most
often waxy-earthy, with sandy azure blue tones , and a personal metaphorical and magical
meaning.
Milica Prelić’s artistic poetics and personal syncretism, often not in accordance with the
general attributes of iconography, speaks of an individual approach to art and a consistent
experimental unity of her oeuvre. As a visual artist in extended media, who absorbs and
reflects not only the “real” world, this approach enables the artistic transformation of the
phenomenal. Enriching it with new readings, exploring the magical nature of painting, she
strives to achieve the reality of the image based on the postulates of the organic, as well as on
the inner expression of spirituality and fantasy.
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