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Владимир Миљковић

ПРИВАТНИ ЕТАР

Концептуализацијом појма лично-приватно, пристајем да откријем јавности онај део 
бића који најближе истини, одговара на питање “Ко сам ја?“, а да тај одговор није само 
биографија. 

Првобитно, то јесте процес заснован на принципу архивирања битних тренутанка, с тим 
да та архива не подразумева само документарни, већ упоредно аналитички и емотивни 
приступ како у истраживачком тако и у процесу сликања. Само тада концепт постаје 
битнији од мене самог, а моје дело сведок садашњег времена. 

Ова серија слика је рефлексија људске немоћи, али уједо и приказ савременог човека и 
његовог духовног потенцијала. Та људска немоћ, највише долази до изражаја у тренцима 
када немамо контролу над својом судбином, поготово када наш живот обележе губици и 
трагедије. Након свега, остаје велика празнина и безброј питања. Ове слике су мој једини 
одговор. 

Поред фигурације и аморфног амбиента, присутна је и специфична врста портрета, на 
којима вршим интервенције и покушавам да одем корак даље у визуелном приказу. 
Трудим се да осликам не само спољашњост, већ и ентеријер портрета. Тада се мешају 
ткиво, емоција и карактер. 

Снажним колоритом акцентујем оне делове слике који указују на метафорично значење 
присутних елемената у композицији. Овакав приступ једнако је применљив било да слике 
емитују радост или трагедију постојања. 

Идејно полазиште готово свих радова, темељи се на личном појимању религије, историје 
и етике. То су мотиви који намећу композицију, као на пример “Беседа на гори“ као 
начело хришћанског учења или основни извор хришћанског пацифизма како је сматрају 
многи етички мислиоци (попут Толстоја, Гандија, Бонхефера..) послужила је као идејно 
упориште наратива неких композиција. Невербална комуникација у датом тренутку 
између фигура пружа утисак међусобне емпатије, разумевања, поверења али и одбојност 
и недореченост. 

Такође, пси на сликама су метафора, персонификација и симболика. У митологији и 
легендама готово свих култура, од келтске преко индијанске до древне грчке, пси имају 
карактеристику да су одани и да помажу људима, али када се појављују у необичном 



облику (као што је троглави Кербер) представљају озбиљну претњу. Древни Египћани 
су веровали да пси поседују натприродна својства па је фараон сахрањиван са својим 
псом, како би имао заштиту у загробном животу. Египатски бог подземног света Анубис, 
приказиван је са главом шакала, а Кербер је чувао Хад, подземни свет у старогрчкој 
митологији. На мојим сликама, пси праве поделу између два света.

Најзад, флорални елементи у позадини као и амбијент, попримају аморфне сегменте 
са фигура и целокупна композиција долази у директну везу са идејом о приказу оног 
унутрашњег света, који видимо само када осећамо. 

Тада у себи проналазим један безгранични и непрегледни простор, саткан од прошлости и 
надања, али препун нових питања. Тада крочим у свој “Етар”.
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Vladimir Miljković

PRIVATE ETHER

By conceptualizing the concept of personal-private, I agree to reveal to the public that part 
of my being closest to the truth, that answers the question "Who am I?" but that the answer 
is not just my biography.

Initially, it is a process based on the principle of archiving important moments, with the 
provision that this archive does not imply only a documentary, but also a comparative 
analytical and emotional approach in both the research and the painting process. Only then 
does the concept become more important than myself, and my work a testimony to the 
present time.

This series of paintings is a reflection of human helplessness, but it also a depiction of 
modern man and his spiritual potential. This human helplessness is most pronounced in the 
moments when we have no control over our destiny, especially when our lives are marked 
by losses and tragedies. After all, there remains a great void and countless questions. These 
paintings are my only answer.

In addition to figuration and amorphous ambience, there is also a specific type of portrait, in 
which I make interventions and try to go a step further in the visual display. I try to paint not 
only the exterior, but also the interior of the portrait. Then the tissue, emotion and character 
mix.

I accentuate those parts of the image that indicate the metaphorical meaning of the 
elements present in the composition with vivid color. This approach is equally applicable 
whether the images emit the joy or the tragedy of existence.

The conceptual starting point of almost all works is based on a personal understanding of 
religion, history and ethics. These are the motives that impose the composition, such as 
Sermon on the Mount as the principle of Christian teaching or the basic source of Christian 
pacifism, as considered by many ethical thinkers (such as Tolstoy, Gandhi, Bonhoeffer ...). Non-
verbal communication at a given moment between the figures gives the impression of mutual 
empathy, understanding, trust, but also repulsion and vagueness.

Also, the dogs in the paintings are metaphor, personification and symbolism. In the mythology 
and legends of almost all cultures, from Celtic to Native American to ancient Greek, dogs 



have the characteristic of being loyal and helping people, but when they appear in an unusual 
shape (such as the three-headed Cerberus) they pose a serious threat. The ancient Egyptians 
believed that dogs possessed supernatural properties, so the Pharaoh was buried with his 
dog, in order to be protected in the after life. The Egyptian god of the underworld, Anubis, 
was depicted with the head of a jackal, and Cerberus guarded Hades, the underworld in 
ancient Greek mythology. In my paintings, dogs make a division  between the two worlds.

Finally, the floral elements in the background, as well as the ambience, take on amorphous 
segments from the figures and the whole composition comes into direct contact with the 
idea of depicting that inner world, which we see only when we feel.

It is then that I find a boundless and endless space in myself, woven out of the past and 
hope, but full of new questions. Then I step into my "Ether". 
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Initum  
детаљ / detail 
2021, уље на платну / oil on canvas 
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Сумња / Doubt 
2017, уље на платну / oil on canvas 
200х100 cm



Дисидент / Dissident 
2017, уље на платну / oil on canvas
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