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Миланка Средановић
Миланка Средановић (Београд, 26. јул 1942. —Тиват, 15. август 2011.) 

Завршила је Академију примењених уметности и дипломирала на одсјеку 
текстила 1965. године у класи професора Драгутина Митриновића.

Након академије постаје члан УЛУПУДС–а 1965. године. Опрје дељује 
се за рад на савременом костиму и заснива радни однос са двије водеће кон-
фекцијске куће: „Клуз“ и „Астибо“ у којима реализује своје ауторске ко-
лекције.

Као креатор добитник је више сајамских признања „Златна кошута“ за 
женску одјећу, „Златно лане“ за дјечију одјећу, више плакета и диплома за 
одјећу за младе. 

Најзначајнија су јој признања свог удружења УЛУПУДС–а а која су је 
три пута наградила плакетом за ауторске колекције. 

Опростила се од свог креативног рада у савременом костиму након 28 
година каријере великом модном ревијом која је одржана у хотелу „Југо-
славија“ на којој је присуствовало око три стотине званица 1991. године.

Велики дио свог живота посветила је сликарству. Мотиви су јој: мртва 
природа, цвијеће, пејзажи надахнути мотивима Боке Которске. Слика 
предјеле: Бјелила, Кртоле, Какрце, Крашиће и Луштичке маслине. Тежи 
да обиљежи сунчану Боку на својим сликарским платнима. 

Осликала је и иконостас у цркви Св. Јована у Ђурашевићима и цркви 
Св. Петра и Павла у Бргулима на Луштици.

Живјела је и радила у Београду и Крашићима код Тивта у Црној Гори.
Први сусрет са Боком имала је долазећи на Умјетничку школу у Хер-

цегновом, где среће своју прву љубав и љубав према мору, заљубљује се у 
мала рибарска и приморска мјесташца Боке, чија се пикторесност и свјет-
лост урезују у њеној души, па касније најрадије слика сунчане увале и 
морске стијене, камене куће, кривудаве уличице, стољетне маслине, на-
катранисане брацере и лађе и све то са многобројним рефлексима који се 
образују на морској води, са сјенкама и полусјенкама као најраскошнији 
ћилим шара. Свјетлост на њеним сликама не ограничава се само на „малу 
сензацију“ свјетлости, која је веома драга импресионистима, него се на 
њима налази експлозија боја, колористичка раскош која освјетљава и из-
ван рама слике. Цртеж јој је прецизан, чист, док су боје у складу са добом у 
којем ствара, загасите са преовлађујућим браон тоновима или плаве у 
најразличитијим нијансама и тоновима мора и неба.

Портрет и мртва природа били су често заступљени и били су простор у 
коме се кретала и стварала са лакоћом и спретношћу. Очи на портретима 
ове сликарке су право „огледало душе“, а ликови које слика поносити и 
животни. Њене иконе осликане су свијетлим и чистим бојама и чулна лица 
њених светитеља имају узор на иконама касног средњег вијека, осликана 
на најсуптилнији начин.

       Васо Стањевић
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Milanka Sredanović
Milanka Sredanović was born on July 26, 1942 in Belgrade and died August 

15, 2011 in Tivat. She graduated from the Academy of Applied Arts in the depart-
ment of textiles in 1965 under the study of Professor Dragutin Mitrinović.

After the Academy, also in 1965, she becomes a member of ULUPUDS — As-
sociation of Applied Arts and Design Artists of Serbia. She decides to pursue a 
career in modern wear and establishes a work relationship with two leading de-
signer brands „Kluz“ and „Astibo“ in which she designs her own collections.

As a designer she is the receiver of many Fair awards, such as „Zlatna košu-
ta” (golden doe) for women’s wear, „Zlatno lane” (golden fawn) for children’s 
wear and many plaques and diplomas for clothing for the young.

The most important awards for her are the ones she received from ULU-
PUDS which awarded her three times with the plaque for her collections.

She said farewell to her creative work in modern wear after a 28 year long 
career with a big fashion show which was held in Hotel “Yugoslavia” in 1991 
and which was visited by about 300 guests.

She dedicated a major part of her life to painting. Her motives are: still lifes, 
flowers, landscapes, inspired motives by Boka Bay. Image areas included: Bjeli-
la, Krtole, Krašići and Luštica’s olive trees. She tends to paint the sunny Boka on 
her canvases.

She also painted the iconostasis in St. Jovan church in Đurišići and in St. Peter 
and Pavle church in Luštica.

She lived and worked in Belgrade and Krašići near Tivat, Montenegro.
She had her first encounter with Boka in the Art School in Herceg Novi, where 

she meets her first love and her love towards the sea, she falls in love with the 
small fishing and coastal places of Boka, whose picturesque appearance and light 
become etched onto her soul. Her pictures deal with sunny bays and sea rocks, 
stone houses, curvy roads, century–old olive trees, tarry bracers and all that with 
numerous reflexes which reflect on the sea water, with shadows and penumbras 
as if they were the most lavish carpets. The light in her pictures is not limited to 
only a „small sensation,“ which is very dear to the impressionists, but rather, on 
them are found an explosion of color, a color splendor which illuminates even 
outside of the picture. Her drawings are precise and clear while the colors are in 
proportion with the age in which she creates, muted with the prevailing brown or 
blue tones in the most different shades and tones of the sea and sky.

Portraits and still lifes were often represented and they were a space in which 
she moved and created easily and skillfully. The eyes on her portraits are a real 
„mirror of the soul,“ and the characters she drew were proud and lively. Her icons 
were painted with light and clear colors and the sensual faces of her saints are 
modeled after icons of the Late Middle Ages, painted in the most subtle way.

        Vaso Stanjević
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Миланка Среданович
Миланка Среданович (Белград, 26 июля 1942 г. — Тиват, 15 августа 

2011 г.) В 1965 году окончила Академию прикладных искусств в Белграде 
(факультет текстиля, класс профессора Драгутина Митриновича).

В 1965 году стала членом Ассоциации прикладных художников и ди-
зайнеров Сербии. В центре ее внимания – современный костюм; сотрудни-
чает с двумя ведущими домами мод «Клуз» и «Астибо», создает свои ав-
торские коллекции.

В качестве модельера удостоена таких наград, как «Золотая лань» в 
номинации женской одежды, «Золотой олененок» в номинации детской 
одежды, других призов в категории одежды для молодежи.

Наиболее значимой для нее является награда АПХДС за авторские 
коллекции, которой она была удостоена трижды.

В 1991 году Миланка Среданович, спустя 28 лет работы, простилась 
с миром моды, ознаменовав свой уход большим показом мод в гостинице 
«Югославия», на котором присутствовало около 300 гостей.

Большую часть жизни посвятила живописи. Ее мотивы: натюрморт, 
цветы, пейзажи Которского залива. На полотнах изображала окрест-
ности Белилы, Кртолей, Какрца, Крашичей и других мест Луштицы. На 
ее картинах Которский залив залит солнцем.

Расписала иконостасы в церкви Св. Йована в Джурашевичах и церк-
ви Св. Петра и Павла в Бргулях на Луштице.

Жила и работала в Белграде и Крашичах в Черногории.
Художница впервые познакомилась с Которским заливом в Худо-

жественной школе в городе ХерцегНови, где встретила свою первую лю-
бовь и прониклась любовью к морю, рыбацким деревушкам на берегах 
залива. Она пишет освещенные солнцем бухты и скалы, каменные дома, 
извилистые улочки, вековые оливковые деревья, смолистый воздух; все 
это отражается в воде, с тенями и полутенями, образуя роскошный ковер. 
Свет на ее полотнах не ограничивается «маленькой сенсацией», которая 
столь дорога импрессионистам, это настоящийвзрыв красок, цветноеве-
ликолепие, которое распространяется за пределы картины. Ее рисунок 
чист и точен, а приглушенные коричневые или синие цвета, в зависимости 
от времени, играют нюансами и оттенками моря и неба.

Она часто пишет портреты и натюрморты, они стали для нее прос-
транством, в котором она легко и ловко перемещалась и работала. Глаза 
на портретах этой художницы – настоящее «зеркало души», а лица выра-
жают гордость и жизненную силу. Ее иконы написаны светлыми и 
чистыми красками, а одухотворенные лица святых столь тонкой работы  
напоминают образы икон Позднего Средневековья.

             
        Васо Станевич
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1 — Београд, сликан са ушћа 
Саве у Дунав (1978)
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2 — Предео, 1984.

3 — Радовићи, Тиват, 1984.
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4 — Чамци
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5 — Ораховац, Котор, 1985.

У септембру и октобру мјесецу одушевљавала се бојама које су се 
стварале на Ловћену, које је правило Сунце током заласка. „Морам 
то да насликам!“ И тај тренутак је дошао. Отишли смо колима према 
Забрђу на Луштици. Наместила се за сликање. Кад сам се вратио, 
рекла ми је узбуђено: „Немој нигде да идеш! Кад си ти отишао, 
појавиле су се две чагље /како их мјештани зову/, стали су на пут и 
гледали ме.“ То су били шакали, дивљи пси, којих је пуно полуострво 
Луштица. Безопасни су, по тврдњи мјештана, никад нису напали 
човјека. — Лазо Средановић
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6 — Ораховац, Котор
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7 — Бјелила, Тиват

8 — Бјелила, Тиват

9 — Бјелила, Тиват, 1993. 
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10 — Мала бјелила, Тиват
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11 — Бјелила, Тиват

ПЕЈЗАЖИ
Београд, Херцег Нови, Београд, Крашићи…
Ходограм, или боље речено „станице“ ходољубља Средановића су у различита времена биле 

стална Миланкина инспирација, не само у сликарству, већ и у ентеријеру обитавалишта, у избо-
ру и садњи и нези агава, чемпреса, маслина, магнолија, цвећњака у слаповима низ камене ограде, 
али не само у тој медитеранској флори, односно претварању београдског балкона у башту, већ и 
у „фауни“ — породичним љубимцима, двема корњачама које су већ добрано прешле трећину 
свог стогодишњег века и које су једну од каскада дворишта у Крашићима прогласиле својом екс–
територијом.

Очигледно је да су најдубљи утисак на уметницу оставили прелепи призори Боке Которске, 
њене бројне луке и лучице, мола са „сапетим“ баркама, једрењацима који спавају усидрени уз 
обалу, острвце Госпе од Шкрпјела, на коме је Госпа вековима чекала, и на коме још увек чека 
свог капетана, али и невероватни Острог, уклесан у стену, као симбол постојаности и светости… 
— Петар Марш
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12 — Бјелила, Тиват

13 — Бјелила, Тиват, 2003
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Миланка је најбоље своје слике направила цртајући пејзаже на лицу мјес-
та. Једна од тих слика била је слика једног малог острва које мјештани 
зову „Загонетни шкољ“. Мјесто са којег је имала најбољи поглед било је 
јако неприступачно па је штафелај морао да се причврсти на једној не-
приступачној стијени. Столица је исто тако била на самој ивици стијене. 
Када се наместила није могла да се мрда. Пошто је била упорна, ја сам 
морао да јој доносим сендвиче и кафу, а она се није мрдала док није завр-
шила слику. Кад сам скоро хтео да посјетим то место где је био штафелај, 
крај је био потпуно измјењен. Ту су изграђене куће. Само је острво остало 
нетакнуто. Ту је направио кућу руски космонаут који је то мјесто изабрао 
док је летео у сателиту, тако бар народ прича. — Лазо Средановић

14 — Загонетни шко�ић, Бјелила, Тиват, 2005
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15 — Крашићи, стари део,  
Тиват, 1999.

     16 — Крашићи, стари део, Тиват
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17 — Сава, Београд

18 — Шетња, 2005.  
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Имала је јаку жељу да наслика острва код Пераста, Св. Ђорђе и Госпа од 
Шкрпјела. То је једино било изводљиво из барке. Узели смо барку од кума 
Ива Петровића и отишли да изаберемо мјесто одакле је најбоља компози-
ција. Било је то између Пераста и острва. Морали смо да се усидримо и на 
прову и на крму како се барка не би окретала. Док је Миланка сликала ја 
сам бацао удице. И док је она направила слику, ја нисам упецао ништа. 
Пошто се звук на површини добро преноси, чули смо све што су Перашта-
ни разговарали с краја на крај Пераста. То јој је била једна од бољих сли-
ка. — Лазо Средановић

19 — Острва Госпа од милости и Свети Марко, општина Тиват, 1995.
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20 — Острва Свети Ђорђе и Госпа од Шкрпјела, испред града Пераста, 1995.

21 — Острва Свети Ђорђе и Госпа од Шкрпјела, испред града Пераста, 1998.
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22 — Увала   

23 — Свети Стефан
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24 — Пераст

25 — Призор  
с мора
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26 — Манастир Острог, Даниловград
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Занимљива је била прича када је сликала цркву Св. Ђорђа у близини 
Ораховца у бококоторском заливу. Црква је на једној високој стијени и 
има приступ само с једне стране. Намјестила је штафелај и почела да 
слика. У једном тренутку наишле су овце и једна крава. То је био њихов 
свакодневни пут према пашњаку. Видјевши платно и штафелај, стале 
су, накривиле главу и зачуђено гледале у препреку. Нису мрдале ни 
овце ни крава. И ко зна колико би трајало да нисмо склонили платно и 
штафелај, и стадо је наставило свој пут. Зна се ко је овдје прекршио за-
коне природе. — Лазо Средановић

27 — Црква Св. Ђорђа, Доњи Ораховац, општина Котор
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28 — На мору, 2001.

29 — „Под ферал иду“, ноћни 
риболов у Боки, 1994.
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30 — Рибари зими
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Имала је пуно пријатеља који су волели њено сликарство па су поје-
дини имали по више њених слика. Одлично је радила портрете и ту је 
имала највише наруџбина. Мотиви су јој били мртва природа, цвијеће, 
пејзажи. Најбоље пејзаже радила је на лицу мјеста. Нервирала се што 
Сунце мијења боје. — Лазо Средановић

31 — Ракови, рибе, мреже, 2003.
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32 — Ждралови, 2001.
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МАСЛИЊАЦИ
Чудно је како маслине и на сликама могу да оживе, да у човеку изазову 
невероватна поређења са животом, чије нас непогоде и олује повијају, 
чије нас кише шибају, чије нас сунце наизменично охрабрује и изневе-
рава. Та квргава стабла, чије се корење усадило у камен, са кором која 
наличи борама лица стараца и старица, као да су налик људима који 
истрајно одолевају свим животним недаћама. Ово свето дрво тако и из-
гледа на сликама, постојано, чврсто, дародавно… тако да није ни чудно 
што је његова гранчица симбол мира и спокоја. — Петар Марш

33 — Маслине на полуострву Луштица, Херцег-Нови
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34 — Маслине на 
полуострву Луштица,  

Херцег-Нови,  
1996.

35 — Маслине, 
можда излетиште 
Жањице,  
Херцег-Нови
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36 — Маслине 

37 — Маслине на  
полуострву Луштица, 
Херцег-Нови
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38 — Маслине, можда излетиште Жањице, Херцег-Нови
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Пошто сам ја радио карикатуре, цртао сам веће главе у односу на 
тијело, док је код Миланкиних модних цртежа било обрнуто: глава 
је мала, а тијело издужено. Мој коментар на њене цртеже је био да 
јој је „много ситна глава“, док је она коментарисала моје цртеже да 
ми је „много велика глава“. — Лазо Средановић

39 — Имагинарни пејзаж

40 — Шума
 

41 — Имагинарни пејзаж
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ЦВЕЋЕ
Да ли слике цвећа могу да замене 

право цвеће? Треба пробати, зажму-
рити и замислити једну од ваза, или 
неки од букета, које је уметница по-
садила на своје платно.

Шта вам у том тренутку пада на 
памет? Да ли је постојао „модел“, да 
ли је слика настала по сећању...? А 
онда, гле, неверице! Посматрач при-
лази слици и тек онда схвати да 
руже, макови, зеленкаде... миришу 
на уљане боје, да вазе не могу са сто-
ла да се помере на орман, да отпао 
цвет неће никада да увене... Следи и 
питање: „Ако је човек сличан цвету, 
значи да ниче, то јест рађа се. расте, 
цвета, вене..., зашто да не пожели да 
буде као слика, трајан, лепо урамљен, 
хваљен... – Петар Марш
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Знала је да ради целу ноћ и тек би у зору отишла на спавање. — Лазо Средановић
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ДАРОВИ ПРИРОДЕ
Зашто су воће и поврће омиљена тема многих мајстора кичице? Можда 
зато што су им то били обавезни модели у савладавању заната, који је 
одувек био и наука, или што је вероватније, да бар очи утоле глад за 
грожђем, рибизлама, крушкама, дињом... Нема боље воћне салате од оне 
која би се направила од воћа које сликар ставља у корпу, или прилога од 
карфиола, кеља, купуса..., који као да се нуде да буду подршка главном 
јелу. Слике које су пред нама изазивају жељу и потребу за добрим руч-
ком. Зато су многе од њих на видним местима у трпезаријама, вероватно 
као логистичка подршка добрим домаћицама. – Петар Марш
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ПОРТРЕТИ
Да ли сте размишљали о чему „размишља“ онај чији портрет „виси“ у његовом рад-
ном или породичном окружењу, или, ако је јавна личност, на неком другом месту.
Портрети су као скенери, као магнетне ре зонанце, они не само да говоре све о порт-
ретисанима, већ откривају и умеће сликара да буде наслућено и оно што се при 
првом гледању не види. — Петар Марш

Миланка је врло често сликала портрете по поруџбини. Била је упорна и знала је да 
савршено погоди лик, али није била задовољна, па би га покварила и поново напра-
вила добро. Ова се промјена дешавала по више пута. Ако бих се ја умијешао, она се 
љутила на моју критику, па би се потписала уместо „М. Средановић“ са „С. Милан-
ка“, као да ми не би „брукала презиме“. Ово се десило два пута и, на жалост, немамо 
фотосе тих слика. — Лазо Средановић

92 — Будућа кћер — 
сликано 1967. године, 

док је Катарина још била 
у мајчином стомаку и  
док се још није знао  

ни пол детета.
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93 — Приморка 1 94 — Приморка 2

95 — Стара породична кућа Радмила и Кови�ке Живковић, код Крагујевца, 1997.
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99 — Зоран Максимовић, рођени брат сликарке, 1996.

                                    96 —  Девојчица                                        97 — Пријате�ица Љи�а  
                                                                                                                       по класичном мотиву

100 — Љи�ин муж Власта
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103 — Андреа, 
унука Бачулових, 

2011. — последњи 
рад сликарке

102 — Душица Бачулов, 2001.101 — Лазар  Бачулов, 2001.





КОПИЈЕ ПО 
КЛАСИЧНИМ 
СЛИКАРИМА

КОПИЈЕ ПО 
КЛАСИЧНИМ 
СЛИКАРИМА



104, 105 — На слици пише да је сликано по француском сликару Иберу Роберу (1733–1808), 1998.

82



107 — Отмица 
Леукипових кћери 

(оригинал сликан 1618) 
— сликано по Рубенсу 

(1577–1640) или каснијој 
копији, 2000.

106 — Венеција 
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КОПИЈЕ ХРИШЋАНСКИХ 
МОТИВА ПО КЛАСИЧНИМ 

СЛИКАРИМА

108 — Madonna della seggiola или Madonna della sedia (оригинал сликан 1513–1514) — сликано по Рафаелу (1483–1520) 
или по британској копији Рафаела из 19. века
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109 — Madonna della seggiola или Madonna della sedia (оригинал сликан 1513–1514) — сликано по Рафаелу (1483–1520) 
или по британској копији Рафаела из 19. века, 2008.
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110 — La belle jardinière (оригинал сликан 1507), познато и као: Богородица са дететом и Јованом Крстите�ем — сликано 
по Рафаелу (1483–1520) или каснијој копији Рафаела
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111 — Sistine Madonna или Madonna di San Sisto (оригинал сликан 1512) — сликано по Рафаелу (1483–1520) или по копији 
Рафаела из 19. века
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112 — Богородица са дететом, 1996. 113 — Богородица са дететом

114 — Христ и Самарјанка (оригинал сликан око 1585) — сликано по Паолу Веронезеу (1528–1588)  
или каснијој копији, 1970.
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115 — Богородица са дететом
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116 — Крштење Исусово, 1997.
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117 — Крштење Исусово
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118 — Свети Христифор са малим Исусом 119 — Св. Никола ди Бари, славска икона код наших 
римокатолика у Боки, (пише да је сликано по Луиђију 

Моргарију, 1857-1935).

120 — Тајна вечера (оригинал сликан 1495-1498) — по Леонарду да Винчију (1452–1519) или каснијој копији, 1998.
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ИКОНОПИС
ПРАВОСЛАВНОГ
ХРИШЋАНСТВА
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Иконе је радила воденим бојама на за то по-
себно припремљеном дрвету. Преко боја је 
наносила лак, а за позлату је користила лис-
тиће од 24 карата. Многе иконе радила је по 
наруџбини а неке је поклањала пријатељима. 
Најзначајнији део овог дела њеног свеколи-
ког сликарског прегнућа више је него видљив 
у двема црквама на Луштици. Реч је о црква-
ма Светог Јована у Ђурашевићима и цркви 
Светог Петра и Павла у Брглима. У обема је, 
на задовољство и донатора и верника, уради-
ла иконостасе који и данас плене својом по-
себношћу. — Петар Марш

Црква Св. Јована Претече налази се у насељу 
Богишићи, близу цркве Св. Ивана на заравни 
са које доминира поглед на већи дио кр-
тољских села, отворено море, велики дио 
луштичког полуострва и залива према Хер-
цег Новом, обронке Ловћена и Орјена што 
чини поглед изузетним, са много прелијепих 
утисака. Сматра се да је подигнута на не-
мањићкој старини на узвишици званој Св. 
Јован. Нема података када је подигнута пр-
вобитна црква, али наилазимо на податке 
када је грађена или обновљена црква Св. 
Ивана а то је у 16. вијеку на темељима неке 
старије цркве и њу су користили и право-
славни и католици. Ова је подигнута 1776. го-
дине. Једнобродна је грађевина са полукруж-
ном апсидом и звоником. Првобитни изглед 
цркве је измењен када је уместо звоника на 
преслицу добила високи масивни звоник ква-
дратне основе, подигнут 1900. године. Пажњу 
заслужују двије престолне иконе на олтар-
ном иконостасу поклоњене цркви уочи ње-
ног освештавања. Значајно је страдала у 
земљотресу 1979. године. Обновљена је и 
прије неколико година унутрашњост цркве 
је уређена са новим лијепим иконописом. Има 
најјаче звоно у Боки которској, каже народ. 
— Васо Стањевић  

Црква Св. Јована је рађена добровољним 
прилозима мештана. Средства су била јако 
скромна. Миланка је направила једну икону 
Мајке Божје на дрвету онако како се тражило. 
Било је још кандидата. Миланка им је 
одговарала са својим радом и њој су дали цео 
посао. Из Луштице су тражиле да им она 
уради цркву Св. Петра и Павла. Ова црква је 
била мања по квадратури и по броју икона. 
— Лазо Средановић
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Црква Св. Петра и Павла, Бргули, 15-16. вијек. У село Бргули, 

испод обронака Обосника, долази се са кртољске стране, и друго 

је село на које упућује путоказ као и према цркви која се налази 

на оближњем брду изнад села. Црква Св. првоврховних постола 

Петра и Павла саграђена у 14-15. вијеку, потпуно уништена 

1979. године и обновљена 2002. године од мјештана села. То је 

мања једнобродна црква са звоником на преслицу и једним зво-

ном. Испод брдашцета које се налази одмах изнад цркве смеште-

ни су Бргули, старо село са неколико прелепих грађевина а на 

брдашцету гувно, видиковац одакле се види велики дио полуос-

трва и поглед сеже диљем Луштице, на оближњи врх Обосника, 

обронке Ловћена и далеко ка пучини мора. У оку остају пре-

лијепи видици са пејзажима Бококоторског залива, отвореног 

мора, простори омеђени километарским каменим међама, кал-

дрмисани путеви, многе гомиле (илирски тумули) и стари, за-

пуштени, али и обновљени маслињаци. Виде се Арза, Мамула, 

Превлака. — Васо Стањевић  

После завршетка послова на цркви Св. Петра и Павла у 

Бргулима (Луштица), пошто нису остављени отворени 

прозори а кандило је остало да гори, све иконе су зачађа-

виле, па је морало да се рестаурира цео иконостас, што је 

поново био један огроман посао. — Лазо Средановић
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ЉУБАВ И МОДА:  
Миланка Средановић  

1942-2011.
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Миланка Максимовић у основној школи у Београду – стоји, прва слева, 1950-их

Миланка Максимовић у основној школи у Београду – стоји у највишем реду, четврта слева, 1950-их.
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Миланка Средановић као студент четврте године 
Академије примењених уметности у Београду. Пре 

тога је студирала Ликовну академију. Снимио: 
Ђорђе Прудњиков, вероватно 1964.

МОЈ СУСРЕТ СА МИЛАНКОМ 
ЛАЗОВОМ СРЕДАНОВИЋ
кроз сећања њеног супруга ЛАЗА МИЛАНКИНОГ

(из пера њиховог пријатеља Петра Пеце Марша)

Савременицима, који су истовремено 
и пријатељи породице Средановић, тешко 
је посебно животописати о Миланки Ла-
зовој, а не рећи зашто јој између имена и 
презимена, уместо очевог, како то налажу 
обичаји поднебља, у коме су се срели и за-
клели једно другом на вјеки вјеков, стоји 
име мужа. Пре одговора треба рећи да 
обичај није поштовао ни носилац зајед-
ничког презимена, тако да је и он Лазо 
Миланкин, што је безброј пута потврђи-
вано током заједничког живљења у слози, 
породичној хармонији и љубави.

Све је почело када су се намерним 
случајем нашли у истом месту под сун-
цем, у Херцег Новом, у коме обично по-
чињу, али се и често завршавају велике 
љубави. Пошто правила имају и изузетке, 
једна Београђанка и један Никшићанин, 
опредељени да уђу у свет боја, облика и 
форми, кренули су заједничким путем 
пуним искушења, али и испуњавања мла-
далачких жеља и маштања, како у погле-
ду складног породичног мира и задо-
вољства, тако и у остваривању високих 
професионалних домета у својим умет-
ничким опредељењима, у којима су обоје 
досегли највиша признања и поштовање 
за сва времена.

У монографији Миланке Лазове Сре-
дановић преплитаће се судбине два људ-
ска бића, која су на најлепши могући на-
чин украсили свој заједнички породични 
живот генерацијама које их наслеђују, 
ћеркама и њиховим породицама, као и 
својим уметничким делима која су заузе-
ла своја места у галеријама, приватним 
колекцијама, књигама, зборницима, 
ретроспективама…

Седим испод расцветане магнолије у 
прелепом врту куће Средановића, на са-
мој обали мора, у Крашићима код Тивта. 
Небо, свиленије и плавље него у песми 
„Наша мила Боко…“, покрило улаз у Бо-
кокоторски залив, чује се гласна тишина 
јунског дана, још неоптерећеног туристи-
ма који траже место под сунцем. Крај 
мене, мој домаћин, Лазо Миланкин Сре-

дановић, држи у рукама отпалу шишарку 
дрвета које нам пружа хлад, отвара је док 
се не појаве црвене семенке, и када их 
нежно стави на длан, почиње да говори 
тихо, као за себе, као да нисам присутан: 

„Ова магнолија је настала из оваквог 
семена. Она га је негде нашла, посадила 
баш на овом месту и као мајка своју децу, 
неговала, заливала, чувала од мразева, 
радовала се првим листовима, првом цве-
ту… Ти си је, Пецо, мало познавао. Била је 
само једном код Тебе, у Студију Б, кад је 
освојила неко признање на Сајму моде 
пре тридесет и више година… Јеси ли не-
кад причао са дрвећем, или са цвећем…? 
Можда би маслина, коју је Миланка воле-
ла да слика, или палма, она доле поред ка-
пије, коју је она пресадила, штитила од 
ветрова… могла да Ти исприча како нас је, 
све нас, њену породицу, њен врт, њене 
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Дан венчања, 1963. године. Породична кућа Максимовића на 
Лекином брду у Београду. Младожења Лазо Средановић изводи 

вереницу Миланку Максимовић из куће, да би кренули на венчање. 
Још обоје студенти, после треће године факултета.  

(На степеницама: стриц, стрина, отац, кума са младине стране.)

Дан венчања, 1963. године. Породична кућа Максимовића на Лекином брду у Београду. Младенци и сватови су се вратили 
кући после венчања. Стоје слева надесно: Миланкин деда Радивоје Максимовић, Лазов отац Ђуро Средановић, Миланкина 
мајка Савинка Максимовић, Лазова мајка Даница „Бела“ Средановић , Миланкин отац Властимир Максимовић, непознати 
мушкарац са брковима, непозната жена 1, непозната жена 2, Миланкина баба Анока Максимовић (са марамом), четворо 

непознатих, млада Миланка и младожења Лазо, непозната девојка, Добрила и Глиша. Доњи ред: у цветној ха�ини 
Миланкина сестра Гордана Максимовић

Дан венчања, 1963. године. Регистровање Лаза Средановића и 
Миланке Максимовић код матичара општина Вождовац, 

Београд.
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слике, њене цртеже… једног дана, потпуно 
неочекивано напустила, учинивши гест о 
коме ће многи причати.“

Уследила је штура прича са мало де-
таља, више процеђена кроз зубе него де-
таљисана, са објашњењима…:

„Десило се то приликом спасавања 
пријатељице са којом је тих дана препли-
вавала уобичајену релацију. Напор, уз-
буђење и стрес су учинили своје. Срце јој 
није издржало…“

Ту, испред њене куће, у тренуцима 
када су јој уметничке амбиције биле по-
себно испуњене осликавањем фресака у 
двема оближњим црквама, док је тако-
рећи цела породица била на окупу, судби-
на је хтела да се заустави живот, који је 
несебично помогао ближњем да продужи 
своје постојање на овом свету.

Очи Лаза Миланкиног су сетно гледа-
ле час магнолију, час маслину, поглед би 
на тренутак скренуо ка мору, чинило ми 
се да се тако труди да му не крену сузе…

„Упознао сам је тамо преко, у Херцег 
Новом, у школи коју смо заједно похађа-
ли, познатој Средњој ликовној, у коју су 
долазили талентовани школарци из целе 
нам бивше домовине. Ишла је за својом 
звездом, храбро, одлучно, знала је да ће 
успети…“

Ту је Лазо Миланкин застао, затим уз-
дахнуо, зажмурио и наставио: „Био је 
пети септембар 1957, четвртак. Седео сам 
са две моје другарице на неком сандуку у 
ходнику, када је поред нас прошла непо-
зната девојка, боље речено девојчица, са 
другарицом. Ни данас не знам шта ме је 
нагнало да мојим познаницама кажем, 
сећам се сваке речи и дан данас: „Знате ли 
шта има ново? Ја сам се заљубио!“. Оне су 
ме изненађено погледале и помало под-
смешљиво углас упитале: „У кога?“ „У 
ову девојку која управо прошла!“

„Седам дана сам као омађијан поиз-
даље ишао за њом, покушавао разним сми-
цалицама да јој скренем пажњу, све док 
следећег четвртка, 12. септембра, нисам 
скупио храброст да јој приђем и предло-
жим да се упознамо. На моје изненађење, 
али и одушевљење, прихватила је да раз-
говарамо и да прошетамо. Отишли смо у 
манастир Савину, ту смо гледали иконе… и 
од тада смо увек били заједно, све док…“

Ту се Лазо Миланкин загрцнуо, за-
стао, учинило ми се да је поново крајњим 
напором зауставио сузе, а онда је убрзао, 

као да се плашио да не пропусти неки де-
таљ, неки догађај:

„Ја завршавам средњу школу и одла-
зим на пријемни испит, на Академији за 
примењену уметност. Она убрзо креће за 
мном и храбро, без завршене четврте го-
дине средње школе, полаже пријемни на 
Ликовној академији и буде примљена.

Проводили смо пуно времена заједно, 
чак смо и лети због тога одлазили на радне 
акције, јер није било ни говора да је њени 
родитељи пусте да лето проведе са мном у 
Херцегновом. Када смо исцрпли акцијаш-
ке разлоге, решили смо да обзнанимо ве-
ридбу, јер би то значило могућност да лето 
проведемо код мојих. Помоћ, или боље ре-
чено предлог који све решава, неочекива-
но долази од мог оца — венчање, које при-
хватају све ‚заинтересоване‘ стране.“

На лицу Лаза Миланкиног појавио се 
сетни смешак, затим је уздахнуо са олак-
шањем и мирније, без треперења у гласу, 
продужио: „Брак је био као и љубав, пес-
ма над песмама. Убрзо добијамо две ћер-
ке, Катарину 1967, и Тамару 1971. На про-
фесионалном и пословном плану следе 
успеси: постајемо познати ликовни ства-
раоци, она у свету моде, ја као карикату-
риста и аутор и цртач стрипова. Правимо 
кућу на мору. Моја Миланка, или како си 
је Ти, Пецо назвао, Миланка Лазова, по-
сле успешне каријере модног креатора 
посвећује се својој првој љубави — сли-

Диплома за најлепше стабло магнолије
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Миланка са првом кћерком Катарином, 
Београд, 1967.

Миланка са млађом кћерком Тамаром  
старом неколико месеци, Београд, 1971.
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кању, коме морам да признам предност, 
јер је ипак због сликарства, а не због 
мене, из Београда дошла у Херцег Нови. 
Двориште нам постаје ботаничка башта, 
слике јој одлазе у свет, Америку, Аустра-
лију, Француску…, себе налази и у осли-
кавању икона, а онда следи почаст која 
се дешава само једном у животу — да ос-
лика иконостасе у црквама у Ђураше-
вићима и у Бргилима на Луштици…. Ос-
тало знаш!“

После кратке паузе одмахнуо је ру-
ком, као да је хтео да бар за трен побегне 
од успомена, затим је устао и увео ме у 
кућу, да ме „упозна“ са Миланком коју 
нисам знао. Са њеним сликама на зидови-
ма, са каталозима изложби на којима је 
учествовала… Са фотографијама из мла-
дости, породичним снимцима, новинским 
исечцима, признањима…

Прегледајући све то, схватио сам да о 
Миланки Лазовој Средановић могу писа-
ти само ако проучим њене слике, ако ви-
дим како из њених композиција, њених 
бо ја, амбијената, ликова… израња њен на-
сме шени лик.. И одмах на почетку, не 
желим да прихватим да се један њен сли-
карски опус стереотипно зове „Мртва 

при рода“. Не желим да мог пријатеља 
Лаза Миланкиног Средановића, све оне 
који су је знали и мене, било шта асоцира 
да ње нема. Она за своју породицу, за 
своје познанике, за своје поштоваоце, а 
највише за њега, мора да буде и остане 
стално присутна, брижна мајка и супру-
га, уметница која је стално на својим сли-
кама давала посебан значај сенкама, 
жару неба, боји мора, сунчевим одсјајима 
на каменим моловима, цвећу, лишћу…

Стан Средановића на Новом Београду: Лазо, Миланка, Катарина и Тамара (стоје) са Тамариним друговима 
из ОШ „Радоје Домановић“ и двема младим гошћама из Шведске  
(у првом плану) током манифестације „Радост Европе“, 1980-их.
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МОДНИ КРЕАТОР
Седамдесете и осамдесете године двадесетог века на нашим просторима 

захтевале су од уметника да прате модне захтеве савремених запослених 
жена, и то углавном у области конфекције, с обзиром на расположиве материјале и финансијске мо-
гућности. Иако се при помињању тог времена обично мисли на униформисаност, тамније тканине, 
одсуство модних детаља, ипак су Сајмови моде представљали мале револуције храбрих модних кре-
атора. Миланка је била запослена у водећим конфекцијским кућама — „Клузу“ из Београда и „Асти-
бу“ из Штипа, сарађивала је са мањим конфекцијама по позиву и својим моделима успевала да освоји 
бројна признања на смотрама моде у Београду и ревијама по већим градовима тадашње Југославије. 
Породичне витрине красе „Златна кошута“ за женску одећу, „Златно лане“ за дечју линију, плакете 
УЛУПУДС–а за ауторске колекције , као и бројне дипломе и захвалнице. Сачуване фабричке новине 
„Астиба“ из 1979. доносе вест о добијању „Златног ланета“, уз фотографију штанда на коме је била 
изложена колекција за децу креаторке и добитнице признања.

Оно што посебно издваја Миланку Средановић као креатора моде за децу је принцип, који је при-
менила на својим моделима: дете мора да буде ослобођено сваке стеге…, тканине не морају да буду 
дуготрајне и неподериве, али треба да буду меке, пријатне, живих боја и дезена, који одговарају деци… 
Њене препоруке за избор одеће за најмлађе биле су објављене у Специјалном додатку Политике, који 
је изашао 4. новембра 1973. Многи од њених савета су и дан–данас добродошли родитељима малишана 
— правим и најлепшим породичним манекенима. — Петар Марш

Миланка Средановић 
као модни креатор, 

око 1967-1968. у 
„Клузу“, Београд.
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ИЗ МОДНЕ РАДИОНИЦЕ
Савети за многа времена

„Базар“, новембар 1975.

„Дете мора да буде ослобођено сва-
ке стеге“, каже Миланка Средановић, 
креатор дечје конфекције„Деко“ из 
Мостара, мајка две девојчице од три и 
седам година. „Зато, за ове најмање 
најприкладнија је трикотажа и одећа 
плетена од вуне… Знамо да треба избе-
гавати синтетику, али мајкама то теш-
ко пада јер се синтетика лакше пере. А 
тканине од природних владана су по 
правилу скупље. За добру дечју одећу 
важно је још нешто, а то је квалитет 
тканине, шаре и боје…

Тканине не морају да буду дугот-
рајне и неподериве, али треба да буду 
меке, пријатне, живих боја и дезена 
који одговарају деци. Ако су боје там-
не, треба их разведрити јарким. Ком-

бинације материјала су и лепе и прак-
тичне…

„Астронаутска“ одела идеална су 
зимска одећа за најмлађе. Дивно се 
перу и мајке не морају да стрепе да ли 
ће се дете у свом још неспретном тр-
чању споплести и запливати по сусне-
жици…

У добу од треће до пете године ма-
лишанима најбоље одговарају панта-
лоне и фармерке, оне што се спреда и 
позади пењу изнад струка (или бар 
само спреда) јер из њих се ни на нај-
живљем немирку не извлаче ни маји-
ца ни кошуља. За игру и у кући и у 
природи нарочито волим панталоне и 
за девојчице и за дечаке. Чини ми се да 
оне највише одговарају детету и за 
игру у песку од кога се оно не одваја 
ако га се докопа, и за све друге игре: 
дете пузи, скаче, љуља се на љуљаш-
ци, пење на клацкалицу.

Креаторка Миланка Средановић и модни моделар са девојчицом  
која носи модел који је добио награду „Златно лане“
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За лето ово правило не важи. За 
дечаке су најбољи шортсеви и мајице, 
с рукавима или без њих, у разним боја-
ма, а за девојчице мале лепршаве па-
мучне хаљинице које се лако перу и 
пеглају. На жалост, дечја одећа је при-
лично скупа, уосталом као и свугде у 
свету. Родитељи нису у могућности да 
својој девојчици купе по неколико 
хаљиница, а често ни то није довољно 
јер се догађа да хаљиница траје само 
једну сезону и окраћа толико да се до-
године више не може обући. Скупа је, 
често и безразложно или зато што су 
одабрани сувише скупи материјали. У 
ствари, утрошак материјала није би-
тан: утрошак времена за израду дечје 
хаљинице готово је исти као и за одра-
сле. А скупи су и украси који ову малу 
одећу чине дечјом. Зато се мајке и у 
земљама са вишим стандардом од на-
шег често довијају, комбинују саме и 
тиме попуне ону основну неопходну 
дечју гардеробу.

Управо због тога се Миланка Сре-
дановић сетила пелерина, веома прак-
тичних за девојчице. Јер, пелерина 
може да се прилагоди и већем и мањем 
узрасту: руке могу слободно да расту, а 
да ли је пелерина мало дужа или мало 
краћа није толико ни важно. Често би 
и капутић могао дуже да се носи и као 
јакна да није тих издајничких окраћа-
лих рукава. Има, наравно, модела 
којима се може помоћи. Ако је капу-
тић од меког штофа, довољно је проду-
жити рукав додатком исплетеним од 
вуне. Ако је отешњао мантилић без по-
ставе или лепа и драга хаљиница, може 
се убацити лајсна исплетена од вуне 
или искројена од другог материјала, по 
горњој средини рукава, евентуално и 
на рамену. Ипак, хаљинице је најзгод-
није продужити у струку — убаци-
вањем ширег појаса од дела одгова-
рајућег материјала, од којег се дода 
још неки детаљ, да не делује као закр-
пљен већ као нови модел…“. •

Миланка Средановић прави штрикане капе које је 
став�ала на моделе. Са ћерком Тамаром, средином 
1970-их. (На истом столу је цртан и стрип „Дикан“.)
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Политикин Забавник 909, 30. мај 1969.
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Женски одевни модели рађени за македонски „Астибо“, вероватно 1980-их.

Златно лане
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Миланка слика у стану на Новом Београду, 1980-их

СТВАРАЛАШТВО
Миланка је увек знала шта хоће. И када је после осмогодишње школе, верујући у свој 
сликарски таленат, са београдског Лекиног брда, из Варваринске улице, дошла у дале-
ки Херцег Нови да оствари свој сан. И када је после само три завршена разреда Умет-
ничке школе, положила пријемни испит на веома захтевној Академији за ликовну 
уметност у Београду. Можда и онда, када је после годину дана прешла на Академију за 
примењену уметност, да би по дипломирању почела да остварује своје сно ве. Постаје 
члан УЛУПУДС–а и у почетном раздобљу каријере уметника, опредељује се за реализа-
цију својих иде ја прво у моди за жене, а не што касније за децу, да би се пред пензиони-
сање вратила својој првој љубави:  сликарству. — Петар Марш
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Православна црква извише Ораховца, 
Котор, Бока, мотив једне од 

најупечат�ивијих слика Миланке 
Средановић.
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Слика искључиво уље на платну. Иконе сли-
ка на припремљеном дрвету воденим бојама. 
Преко боје специјални лак. Користила је најк-
валитетнији материјал. Позлату је радила са 
листићима од 24 карата. Узор за сликарство 
била јој је Италија 15. века. Поред тога што је 
била одличан цртач, била је још бољи коло-
риста. — Лазо Средановић

Миланка никада није била помодни сли-
кар, њене инспирације су биле око ње. 
Она није имала ни жељу ни потребу да 
слика ужасе, ратове, несреће, очаје… У 
све што је радила, уносила је оптимизам, 
веру, наду, трагајући за лепим, склад-
ним, умирујућим бојама, тоновима, сун-
чевим одсјајима, плаветнилом мора, за-
устављеним временом испод старих 
маслина…— Петар Марш

Миланка у стану на Новом Београду, 1980-их
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У епизоди „Дикан и претња с Ориона“ (1982) женски лик је урађен по моделу Миланке

Традиционално, сваке 
Нове године Лазо 
Средановић црта и 
ша�е оригиналне 
новогодишње 
разгледнице породици 
Бачулов.
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Венчање Миланкиног брата Зорана, Београд, 
Дом младости Феријалног савеза Југославије

Са кумом Јованом Грујићем, академским сликаром и 
графичарем, Катарина, Миланка и Тамара 1980-их. 

На зиду је таписерија коју је Миланка радила од лике.

Миланкини брат Зоран и снаја Споменка и њихова деца: Ирена и Игор

Миланкини деда Радивоје и баба Анока Миланкини отац Власта и мајка Савинка

Миланкина сестра Гордана
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Породица Средановић средином 1970-их

Брачни пар Средановић, 1980-их

Миланка Средановић  
на плацу на Умци,  
крајem 1970-их.

Кћер Катарина и зет Душан Кћер Тамара и зет Душан
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Унуци Марко (1995), Миња (2002) и Ристо (2003)
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Миланка Средановић у стану на Новом Београду, 2000-их.

Миланка и Лазо, кућа у Крашићима, 1990-их.  
Фотографисао Ђорђе Прудњиков.



СЕЋАЊА КОЈА НЕ БЛЕДЕ
Лазо Средановић

Знам, то никад нећу заборавити, да је био 5. септембар 1957. године. Умјетничка шко-
ла у Новом. Први дан школске године. Ја уписао трећи разред и с двије најбоље другари-
це сједим у ходнику школе. У том тренутку поред нас пролази једна дјевојка, дјевојчу-
рак. Иако тамносмеђа, коса јој готово прозрачна, као мајско јутро на пучини. И ја послије 
неколико минута, чим је та дјевојчица нестала у дну ходника, кажем оним својим друга-
рицама: „Знате шта има ново?“ Оне ме изненађено погледају. „Ја сам се заљубио“, ка-
жем им ја. А оне, једва суспрежући смијех, питају ме: „А у кога то?“ Не гледам у њих, 
него и даље низ ходник и кажем им гласније него што сам можда желио: „У ону дјевојку 
што је малоприје прошла!“

Наредних седам дана изигравам мајмуна, кловна, себи не личим на себе, а и најбли-
жи ме гледају некако испод ока. А све у смишљању начина како да приђем цури. И 12. 
септембра скупим храброст и приђем јој. Она је, на моје највеће олакшање, прихватила 
разговор и пристала да прошетамо. Отишли смо до манастира Савина, гдје смо гледали 
иконе и причали о њима, колико смо знали. Од тада смо заувијек остали заједно. 

Послије завршене средње школе одлазим у Београд на пријемни за Академију при-
мењених уметности. Примљен сам. Остајем у Београду. Долази и она, одмах послије 
треће године, с незавршеном средњом школом, и у Београду полаже пријемни на Акаде-
мији за ликовну уметност. И она је примљена.

Потом, за љетњи распуст, двије године заредом, идемо на радне акције да бисмо били 
заједно, јер она је из Београда а ја из Херцег Новог. Трећег љета договарамо се да се вје-
римо, да би је родитељи пустили код мене на море. Мој отац је предложио да се вјенчамо, 
што смо и учинили. Брак са пуно разумијевања — добијамо двије ћерке, Катарину 1967. 
и Тамару 1971. године.

Касније, у браку, раздвајали смо се само кад је то од нас захтијевао посао, односно 
наши службени путеви. Много смо радили, те смо од хонорарних послова успјели да на-
правимо кућу на мору, у Крашићима, гдје смо, након одласка у пензију, проводили по 
неколико мјесеци. Миланка се овдје несебично предала сликарству. Поред пејзажа које 
је радила на лицу мјеста, по наруџбини је радила и портрете, али и иконе. Слике јој 
имају одличну прођу, ишле су на Азурну обалу, преко океана — у Америку, Аустралију.

Послије њене смрти ниједну слику нијесмо продали, мада су многи жељели да их 
имају у свом дому. Кад су њене слике на нашим зидовима, као да је и она међу нама, или 
бар дио ње.

        Крашићи, јул 2016.

143



CIP - Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд

75(497.11)”19/20”(084.12)
75.071.2:929 Средановић М.

СРЕДАНОВИЋ, Миланка, 1942-2011

Миланка Средановић : са текстовима Петра Марша, Васе Стањевића и 
Лаза Средановића / [фотографије Бобан Кнежевић, Дејан 
Стојановић]. - Београд : Everest Media, 2017 (Земун : Дунав
штампарија). - 140 стр. : репродукције ; 32 cm

Ауторкине слике. - Тираж 300. - Стр. 5-7: Миланка Средановић / Васо 
Стањевић = Milanka Sredanović / Vaso Stanjević = Миланка Среданович 
/ Васо Станевич.

ISBN 978-86-7756-078-2

a) Средановић, Миланка (1942-2011) - Албуми

COBISS.SR-ID 237903884


