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Milorad Mladenović 
 
[ STRAH OD NIŠTA ] 
 
 
Umetnost kraja šezdesetih i početka sedamdesetih bila mi je, od početka mog bavljenja 
vizuelnim umetnostima, značajan rezervoar iz koga sam crpio svoje umetničke koncepte 
najčešće pokušavajući da citiram, reinterpretiram ili prevaziđem tu umetničku 
paradigmu. Danas za mene ona pretstavlja ne samo temeljnu strategiju koja profiliše 
umetnost na kraju XX i početkom XXI veka, već i značajan indikator opštih uticaja na 
umetnost, od naučnih do političkih, koji se nisu bitno promenili ni u današnjim 
okolnostima nezavisno od velike informatičke revolucije koja medijski obuhvata našu 
„integralnu životnu sredinu“. 
Pitanje ove sredine (ili environment-a) postavljeno je kao ključno pitanje umetničkih 
koncepata početkom sedamdesetih a danas živimo krajnje konsekvence nerazrešivosti 
ovog pitanja. Čitavih trideset ili četrdeset godina trebalo je da razumemo kako socijalna 
ili politička nesposobnost čovečanstva da se suoči sa pitanjima ekologije ili opstanka 
dolazi do svoje apsolutne konsekvence: to je svet ozonskih rupa, otapanja lednika, 
izmenjene klime i nuklearnih katastrofa. Imamo utisak kako samo nemo posmatramo 
posledice tragedija u kojima kultura ili umetnost predstavljaju tek površnu konstataciju 
ovog nepodnošljivog stanja. Često, umetnost se učaurena u svoje uske diskurzivne ili 
političke forme i ne zanima za ono što predstavlja osnovno egzistencijalno pitanje 
čoveka, njegov sopstveni opstanak. 
To je i najvažniji razlog da moj koncept izložbe u Salonu Muzeja savremene umetnosti 
pokušam da postavim u ovu ravan naznačene bitnosti, trudeći se da na što celovitiji 
način ukažem na više nivoa sa kojih se može posmatrati pitanje egzistencije u 
savremenim okolnostima življenja. U tom smislu, koncept izložbe se može podeliti na 
sledeće celine: 
 
1. Kroz početnu grupu radova ( „Strah od ništa 01 i 02“, „Večiti formati“, „No title 
[Gormiti] ) predstavljam realnost egzistencijalnih okolnosti obuhvaćene simptomima 
straha. 
2. Jednim delom postavke ( „Nije loše“ ili „Pripremna nastava“ ) prikazujem ličnu 
egzistencijalnu nemoć i strah. 
3. Potpuno odsustvo društvene komunikacije, pa i prezir prema toj komunikaciji 
predstavljam radovima poput „Belgrade destructed poem monument“ ili „Destructed 
belgrade sentences“ kroz slike pukog uništavanja javnog ( uličnog ) govora iako taj 
govor još samo na ulici ima ( najčešće ) svoju sopstvenu iskrenu autentičnost. 
4. Radovima poput „FB chronicle“ ili „Knjiga [Destructed belgrade lenguage]“ 
opisujem krajnja, šizofrena i potpuno nečitka stanja društvene komunikacije. 
5. Sa radovima poput „ATS“, „No title [ Deset zapovesti ]“, „Friends wheel“ ili „67/3“ 
pokušavam da izvršim unos smisla u društvenu komunikaciju i time otkrijem mogućnosti 
za zajedničko izbavljenje od egzistencijalnih strahova koji nas prate. 
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Osnovna dilema, vidljiva iz ovakve strateške postavke, odnosi se na upitnu vezu između  
neumitnosti razaranja životne sredine i problema društvene komunikacije. Ova veza 
bazirana je na ličnom uverenju kako upravo odsustvo široke društvene komunikacije na 
svim nivoima, i vertikalnim i horizontalnim, predstavlja osnovu nemogućnosti da se 
čovek suoči sa okolnostima u koje je zapao. Njegovi strahovi su realni zato jer čovek 
danas, pre svega, ne uočava nepatvoreni društveni koncenzus oko pitanja opstanka. On 
ostaje nemi posmatrač ne samo usuda koji je obeležen stradanjima u koje ga baca 
promenjena priroda, već i nemi posmatrač nemogućnosti da prevaziđe svoje, tuđe ili 
klasne potrošačke i proizvodne nagone baš kao i moć novca i profita koji vladaju 
njegovom sudbinom. Svaki pokušaj da se komunikacijom dođe do ovih razrešenja 
predstavlja samo utopijski zanos i patos utopije.  
Politički i ideološki nesporazumi postali su indikatori nedostatka smisla svake kulturne 
strategije jer same te strategije polaze od pretpostavke kako su sve utopije po sebi 
divergentne, nekompatibilne i samorazarajuće. Na tom tragu, moja postavka želi da 
bude nadilaženje tih strategija i, na specifičan način, kritika društveno nametnutih pitanja 
ličnih identiteta i mikroutopija. Istina da je društvo koncenzusa totalitarno društvo ne 
znači još uvek i činjenicu da ne postoje stvari ( poput opstanka životne sredine, npr. ) 
oko kojih društva ne treba da ostvaruju koncenzus. Otvorena komunikacija ima smisao 
da razrešava strategije za njegovo uspostavljanje upravo oko tih osnovnih pitanja.  
Naravno, ne smatram da je moja postavka nihilistička po svojoj prirodi i da odbacuje 
utopiju. Njen eventualni kvalitet nalazi se isključivo u nameri da sama realizacija 
umetnosti, ma kako bila utopijska, ipak otvara prostor vere i nade. Za mene, kao autora, 
bilo koji upis u strukturu rada otvara prostor komunikacije iako je ta komunikacija nužno i 
razložno skromna. U tom upisu, kao interakciji, nalazi se seme jednog mogućeg boljeg 
sveta. Za mene bi uspeh ove izložbe bio već bilo kakav oblik dopisivanja ili 
korespodencije kakvu ova izložba pokušava da inicira. 
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Deo teksta za press autora kustosa Une Popović 
 
Milorad Mladenović: [ Strah od ništa ] 
(29/04 – 29/05/11) 
Otvaranje izložbe: petak, 29. april 2011. godine u 20.00 časova  
.................................................................................................... 
 
U Salonu muzeja savremene umetnosti biće predstavljena izložba [ Strah od ništa ] 
beogradskog umetnika Milorada Mladenovića. Mladenović u svojim radovima često 
prožima vizuelnu umetnost i arhitekturu, kroz višemedijske oblike i instalacije uspostavlja 
priču upravo o savremenosti, aktuelnim društvenim referencama. Kroz predstavljene 
radove u Salonu Mladenović pokušava da postavi u ravan naznačene bitnosti, trudeći da 
na što celovitiji način ukaže na više nivoa sa kojih se može posmatrati pitanje 
egzistencije u savremenim okolnostima življenja. U tom smislu, izložba se može 
posmatrati kroz nekoliko celina. Kroz radove Strah od ništa 01 i 02, Večiti formati, No 
title-Gormiti umetnik predstavlja realnost egzistencijalnih okolnosti obuhvaćene 
simptomima straha. Zatim, kroz radove Nije loše ili Pripremna nastava prikazuje ličnu 
egzistencijalnu nemoć i strah. Potpuno odsustvo društvene komunikacije, pa i prezir 
prema toj komunikaciji predstavlja se radovima poput Belgrade destructed poem 
monument ili Destructed belgrade sentences kroz slike pukog uništavanja javnog 
(uličnog) govora iako taj govor još samo na ulici ima (najčešće) ima svoju sopstvenu 
iskrenu autentičnost. Radovima poput FB chronicle (Hronika Facebooka) ili Knjiga  
opisuje krajnja, šizofrena i potpuno  nečitka stanja društvene komunikacije. Sa radovima 
poput ATS, No title [Deset zapovesti] ili 67/3 Mladenović pokušava da izvrši unos smisla 
u društvenu komunikaciju i time otkrije mogućnosti za zajedničko izbavljenje od 
egzistencijalnih strahova koji nas prate.  
  
Na izložbi [ Strah od ništa ] možemo uočiti osnovnu dilemu koja se odnosi na vezu 
između razaranja životne sredine i problema društvene komunikacije. Prema ličnom 
uverenju umetnika ova veza se bazira na odsustvu široke društvene komunikacije na 
svim nivoima predstavljaći osnovnu nemogućnost da se čovek suoči sa okolnostima u 
koje je zapao.  
  
U introspekciji ništavnosti svuda oko nas kroz nematerijalne, ništavne, brzo pulsirajuće i 
prolazne reči, parole, društvene procese, poboljšane uslove komunikacije ali samo kao 
vid informacije a ne znanja, Mladenović daje personalni stav ali i širu, opštu sliku. 
Zapravo, jedan od zaključaka ove izložbe može da bude i taj da kada kultura uspostavlja 
prostor pogodan za razvoj međuljudske razmene informacija, ona uspostavlja isto tako 
destruktivnu zajedicu, čiji rezultat jeste društvena fragmentacija a kroz to i pražnjenje 
subjektivnosti. 
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Izloženi radovi: 
1. Bez naziva [ Večiti formati ], tri Red Bull frižidera ispunjena različitim digitalnim i analognim 
snimcima, 3x 80x50x50cm, 2011. 
2. Strah od ništa_01, print na onevision foliji na kliritu, 250x150cm, 2011. ( izlaganja: NATURE & 
ART / project, међународна изложба уметничког директора Ђ.Станојевића, менаџер пројекта 
А.Ђукић, организација VA ( Ваљевска акција ), у оквиру фестивала Раскршће 2010., Ваљево 2010.  
а.  Галерија Народног музеја Ваљево, јул-август 2010., б.  Галерија Куће легата, Кнез Михајлова 
улица, при Задужбини Илије Коларца, Београд, новембар 2010., rad je izlagan u većem formatu ) 
3.Strah od ništa_02, print na onevision foliji na kliritu, 250x150cm, 2011. 
4. Bez naziva [ FB chronicle ], arhiva, 7 registratatora A4 formata sa odštampanom ličnom 
korespodencijom na društvenoj mreži Facebook, 2009/2011. 
5. Book [ Destructed Belgrade Lenguage ], ukoričena knjiga A4 formata programski random 
generisanih tekstova od uništenih uličnih grafita i random poređanih fotografija, programiranje 
Aleksandar Cvetković, oko 420 stranica, 2011.( izlaganja: Библиотека – отворена књига Балкана 
/ Земља – Књига – Мапе, бијенални међународни пројекат Б.Плазинића и Центра за визуелна 
истраживања Круг, у сарадњи са Домом културе, Народним музејем, Градском библиотеком 
Владислав Петковић – Дис и Туристичком организацијом Чачка, рад у селекцији галерије Remont, 
Београд, исталација у галерији Спомен збирке Богића Рисимовића Рисима, Чачак, октобар-новембар 
2008.,иста изложба организована је и у галерији Collegium artisticum / Gradska galerija, Сарајево, 
Босна и Херцеговина, јануар 2009., rad je bio izložen kao serija zidnih printova ) 
6. Bez naziva [ Gormiti ], ukoričena knjiga A4 formata sa printovima fotografija Dunava, oko 135 
stranica, 2011. 
7. Bez naziva [ Nije loše ], 10 fotografija lica 20x30cm štampanih na providnoj samolepivoj foliji 
na kliritu, 2010/2011.  
8. Belgrade Destructed Poem Monument, granitna tabla obrađena na CNC mašini, 
100x70x3,5cm, 2008. ( izlaganja: S1stema Binario, међународни пројекат уметничких инсталација на 
Главној железничкој станици Београд, у селекцији Adriana Raspoli, Eugenio Viola и Саша Јањић, 
Београдски летњи фестивал 2008. БЕЛЕФ, организација Proartorg, Београд,  јул-август 2008.) 
9. Bez naziva [ Deset zapovesti ], 10 fotografija izrađenih sa digitalnog formata 30x45cm u 
zastakljenom  ramu sa 10 pratećih praznih natpisa 45x9cm u zastakljenom ramu, 2010/2011. 
10. 67/3, rad sa koautorom Danielom Stanković, print na foam-u 300x125cm, sa outline prikazom 
na backlite-u 300x125cm na koji su lepljeni stikeri sa wall-a društvene mreže Facebook u 
originalnom formatu na providnoj samolepivoj foliji, 2007/2011. 
11. ATS, kompjuterska animacija na fotografijama Arhitektonsko-tehničke škole u Beogradu, 
print na foam-u, 155x40cm, 2009-2011. ( izlaganja: Октопус / Међународно бијенале 
проширених медија, art директор Биљана Биба Вицковић, организација УЛУС, Галерија District, 
Музеј примењених уметности и дизајна, Београд, 03.-23.децембар 2007.) 
12. Belgrade Destructed Sentences, 17 printova kaširanih na foreksu u ukupnoj veličini 
680x125cm, 2003/2011. ( izlaganja: Прошивање, ауторска изложба критичарке Александре Мирчић,  
Галерија Задужбине Илије М. Коларца, Београд, јануар-фебруар 2003., u manjem formatu i drugačijem 
obliku., UFO Belgrade / Urban Fog of Belgrade /, curators Srdjan Jovanovic Weiss, Katherine Carl, 
Sabine von Fischer, Stevan Vukovic, organisation Urban Drift, Bikinihaus, Berlin city west, november 2003., 
pod nazivom Belgrade deleting line ) 
13. Bez naziva [ Mobile ], metalna kugla sa 24 točka, instalacija na zidu galerije, 1998/2011. ( 
izlaganja: Укуси су различити / 39. Октобарски салон, у селекцији Б.Павића, Музеј историје 
Југославије - Музеј 25. мај, Београд, октобар 1998., Електролиза ( дигитални радови Милорада 
Младеновића и Срђана Стојковића ), продукција Reactor system, Музеј у Смедереву, 08.11.2001., О 
нормалности / Уметност у Србији 1989-2001. /, аутори и кустоси изложбе Б.Анђелковић, 
Б.Димитријевић и Д.Сретеновић, Музеј савремене уметности, Београд, 11.септембар-07.новембар 
2005., Библиотека, Уметнички центар Универзитетске библиотеке Светозар Марковић, Булевар 
Краља Александра 71, Београд, 13.јул – 04.септембар 2009. ) 
14. Pripremna nastava, školska tabla 300x215cm, 2011. 
15. Friends wheel, print na recikliranom papiru, arhivski material sa pisanim dopunama, 
100x70cm, 2009/2011. ( izlaganja: Пропозиција – Рефлексија, изложба ликовних радова насталих 
као реакција на комуникацију у оквиру радионице визуелних уметности Раскршћа Фестивала 
уметности младих у Ваљеву ментора И.Шошкића, Галерија Уметничког центра Универзитетске 
библиотеке Светозар Марковић, Београд, новембар-децембар 2009. ) 
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адреса  Ул. Крагујевачка бр.25/6, 11000  Београд, Serbia         
посао Архитектонски факултет Универзитета у Београду  

Бул. Краља Александра 73/II , кабинет 302,  
11000 Београд, Serbia        

011   337 00 60 

e-mail   milomladenovic@gmail.com  моб. 064 56 87 180 
site www.miloradmladenovic.com  

http://www.facebook.com/people/Milorad-Mladenovic/1574276460   

 

           
  

 
 
Милорад Младеновић  /  биографија                                                        Београд, aприл  2011.  
 
Рођен је у Београду 1966.  
 
образовање: 
Студирао је сликарство у класи проф. Марије Драгојловић на Факултету ликовних уметности у 
Београду 1991/1992. 
Дипломирао је на сликарском одсеку у класи проф. Момчила Антоновића 1994. 
Дипломирао је на Архитектонском факултету у Београду код ментора проф. Милана Лојанице 1996. 
Магистрирао је из области Цртеж на последипломским студијама на Факултету ликовних уметности 
у Београду код ментора проф. Чедомира Васића 1999. 
У новембру 2009. уписује докторске студије на Факултету ликовних уметности Универзитета 
уметности у Београду. 
 
професионална активност: 
визуелне уметности  и  архитектура 
Професионалну активност започиње низом ликовних интервенција у галерији Студентског културног 
центра у Београду 1994/1996.године. Након тога учествује у већем броју групних и самосталних 
изложби и радионица из области визуелних уметности и архитектуре. 
Члан је Удружења ликовних уметника Србије, Савеза архитеката Србије и Друштва архитеката 
Београда. 
Сарадник  је у више пројеката Радионице 301 на Архитектонском факултету у Београду 1996/1998., и 
групе за пројектовање и едукацију Machin a  из Београда 1999/2000. 
Добитник је већег броја награда из области визуелних уметности и архитектуре. Три пута је биран у 
селекцију изложбе Критичари су изабрали у Културном центру Београда и то 1997.,1998. и 
2002.године. Добитник је две награде Октобарског салона у Београду, 2000. и 2003.године. 
Најзначајније изложбе су му у Бикинихаусу у Берлину 2003., у бечкој Сецесији 2004., у Музеју 
савремене уметности у Београду 2005. и на 10.бијеналу архитектуре у Венецији 2006.     
. . . . . . . . . . .  
За време и након студија архитектуре сарађује у изради више пројеката и конкурсних елабората у 
архитектонским тимовима Регионалног завода за заштиту споменика културе у Смедереву, 
Студију арх.P.Granger-а и M.Lahlou-а и у Art et decoration reunis mr A.Nano-a  у Casablanca, Maroc; у 
Енергопројекту, Урбанизам и архитектура Д.Д., у Тиму за урбанизам, као и у приватном предузећу 
за пројектовање Биро 59  из Београда. 
Аутор је више конкурсних радова, пројеката и реализованих архитектонских објеката, махом 
ентеријера. Такође, Младеновић је аутор једног броја остварења из области примењених уметности, 
сценографије и дизајна. 
Ради у оквиру неформалног ауторског тима ре//ал из Београда од 2004. године. 
Члан је Управног одбора Савеза архитеката Србије од 2006.године. Има функцију главног и 
одговорног уредника часописа Forum Савеза архитеката Србије и Друштва архитеката Београда 
2007. и 2008.године. Jедан је од оснивача Друштва за естетику архитектуре и визуелних 
уметности Србије ( ДЕАВУС ) 2008.године. Такође, један је од оснивача Трећег Београда ( 
Уметничке Задруге Трећи Београд ) и члан Управног одбора Удружења од 2010.године.  
Ради на Архитектонском факултету Универзитета у Београду од школске 1995/1996.године. 
Ванредни професор је на Департману за архитектуру Архитектонског факултета Универзитета у 
Београду и члан Савета Факултета од 2009. године.    
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Награде и признања 
 
- Награда за сликарство из Фонда Петра Лубарде 1991. године; 
- Награда Другог Југословенског ликовног бијенала младих у Вршцу за рад под називом Павиљон  

1996. године; 
- Велика награда Другог бијенала сценског дизајна / у категорији Сценски простор  / коју је добио као 

један од чланова Радионице 301 за учешће на фестивалу Жудња за животом,  у Београду  1998. 
године; 

- Откупна награда за конкурсни пројекат пословног Zepter центра у Бања Луци, са групом Machin a. 
2000. године; 

- Награда 41. Октобарског салона ( Millennium off / art on ) са З.Дрекаловићем, за рад Без назива  / 
Кондензација / 2000. године; 

- Главна Награда Меморијала Надежде Петровић у Чачку са З.Дрекаловићем, за  рад Без назива  / 
Кондензација /  2000. године; 

- Друга награда жирија за конкурсни пројекат архитектонског решења повезивања фасада улазних 
партија терминала 1,2 и новог пословног објекта на аеродрому Београд у јединствену целину, / са 
Ж.Јаковљевићем и Д.Милановићем / 2003. године; 

- Награда 44. Октобарског салона ( Позитив / Негатив ) за рад под називом Beograd: Deleting lenguage, 
инсталацију у излозима Галерије Факултета ликовних уметности у Београду 2003. године; 

- Прва награда за идејно решење споменика Модерној Србији поводом двестагодишњице Првог 
Српског устанка на централном острву Трга Славија у Београду / са С.Батарило, Д.Милановићем  и 
Г.Шишовић /, 2004. године; 

- Прва награда за идејно решење типизираног новобеоградског киоска на подручју општине Нови 
Београд, / са Ж.Јаковљевићем /, 2005. године; 

- Награда за посебан стручни допринос / прва награда / за програмско, анкетно, урбанистичко решење 
дела целине подручја Тошин бунар на Новом Београду, / са групом ре//ал /, 2005. године; 

- Изабрано конкурсно решење за реализацију фонтане на новопројектованом Тргу слободе у Панчеву, 
у организацији Галерије савремене уметности Центра за културу Панчево ( у склопу 6. 
интернационалне уметничке радионице Стакло и Дирекције за урбанизам града Панчева), 2005. 
године; 

- Посебно признање за Идејно урбанистичко-архитектонско рјешење реконструкције дијела централне 
градске зоне "Излаз на Саву" у Градишци  ( Република Српска / Босна и Херцеговина ), / са 
С.Батарило /, 2006. године; 

- Друга једнаковредна награда жирија за конкурсни пројекат  урбанистичког решења блокова 25 и 26 у 
Новом Београду, / у тиму са проф. А.Стјепановићем, проф.С.Личином и С.Батарило / 2007. године; 

- Признање у категорији "Публикације" 30. Салона архитектуре Музеја примењене уметности за часопис 
Forum (часопис Савеза архитеката Србије и Друштва архитеката Србије, главног и одговорног 
уредника Милорада Младеновића) "за нови приступ архитектонској периодици код нас", у Београду 
марта 2008.године; 

- Награда за учешће у другом кругу Конкурса за представљање Републике Србије на 11. Међународној 
изложби архитектуре у Венецији 2008, ( Павиљон Републике Србије ), мај 2008. / концепт поставке Л. 
Николић ( Aachen ) и Р.Арнаутовић ( Cologne ), М.младеновић; Сенке реалности, принт инсталација, 
боксови; В.Перовић ( Словенија ), З.Савичић ( Србија ), И.Куцина ( Србија ), S.J.Weiss ( USA ), Stealth ( 
Netherland ) и други; техничка подршка А.Бјеловић, перформанс отварања: група Шкарт /;    
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Book [ Destructed Belgrade Lenguage ], ukoričena knjiga A4 formata programski random generisanih tekstova od 
uništenih uličnih grafita i random poređanih fotografija, programiranje Aleksandar Cvetković, oko 420 stranica, 2011., 
detalj 
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Na inicijativu kustosa Salona Une Popović tokom trajanja izložbe biće upriličen javni program sa 
umetnikom pod nazivom Umetnik kao publika koji koncipira umetnica Mirjana Boba Stojadinović. 
Više o forumu Umetnik kao publika na sajtu http://razgovori.wordpress.com/.  11.maja 2011. 
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