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Искорак

      Сагледавајући радове који профилишу Милићевића, једно је ван сваке сумње. Он припада 
оним младим уметницима који су направили властиту стазу преко разбијених ограда класичне 
уметности, за коју поуздано верујемо да је деценијама а можда и столећима спутавала модерне 
креације. Стварање је процес који траје и који се никада не може у потпуности предвидети, па 
чак ни онда када су његови визуелни трагови јасни, као они које срећемо на јутарњем снегу.

     Kада се говори о сликару, његовом наслеђу и заоставштини, радовима који га легитимишу, а у 
нашем случају реч је о младом уметнику Милошу Милићевићу, примерен је интерес за његову 
технику (технологију), теме и инспирације, посебно у нашем времену када су многе вредности 
замењене другима или су једноставно нестале, изгубљене. На срећу, наш сликар се није 
затворио у властиту менталну чауру, из које се његова уметничка егзистенција може само 
наслутити. 

      Задржавајући се само на кратко на његовој варљивој јасноћи чудовишта која прождиру, и 
која само једним малим делом подсећају на остатке човека, тачније човеколика бића, он је са 
пуном свешћу заобилазио јасност сликарске палете стварајући један недокучени свет 
деструкције у којој је људска индивидуалност остала у бескрајним сновима, или је на несрећу 
потпуно избрисана, за коју он верује да је то заправо „искорак у ново време које не знамо шта ће 
нам донети”.

Драгиша Милосављевић – историчар уметности
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Галерија 
Сретен Стојановић

   Милош Милићевић, рођен је 1991. године у Ужицу где завршава Уметничку школу, смер 
графички дизајн. У Београду завршава Факултет ликовних уметности основне и мастер 
академске студије на смеру графика, у класи професора Миодрага Млађовића. Примљен је у 
Удружење ликовних уметника Србије 2018.године. Члан је и УВУУ (удружења визуелних 
уметника Ужица).

   Од колективних изложби издвајају се: Грапхиц Арт Фиеста Хонг Kонг 2015; Изложба студената 
мастер академских студија ФЛУ градска галерија савремене уметности Смедерево 2015; XИИ 
Међународно бијенале Сува игла”, Градска галерија Ужице 2015; Четврти Интернационални 
салон графике Kраљево 2016; Изложба студената графике ФЛУ, Центар за графику  Београд 
2017; 29. Регионални ликовни салон Ужице 2018; Пролећна изложба УЛУС-а, Цвијета Зузорић 
Београд 2018; Јесења изложба УЛУС-а 2018; Папергирл галерија ХУБ Београд 2018; 
Међународна ликовна манифестација ІИИ Фестивал свјетлости "Засјаће палаци" Kотор 2019; 
„Доба обнове“ Галерија Рефлектор Ужице 2021...

Самосталне изложбе:
2021 – Улична галерија, Београд
2020 - Галерија Рефлектор, Ужице 
2019 - Kултурни центар Инђија ( Kућа Војновић)
2017 – Савремена галерија Зрењанин
2017 – Дом културе Пријепоље
2017 – Народно позориште Ужице
2016 – Народни музеј Ужице
2016 – Галерија Чигота, Златибор

Kонтаkт  062 882 75 45
milos.milicevic333@gmail.com 


