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АЛЕКСАНДАР ЋЕКЛИЋ*

ПОВЕЗ СРПСКОГ МИНХЕНСКОГ ПСАЛТИРА

Апстракт: У Баварској библиотеци у Минхену 
чува се најобимнији рукопис српског минијатурног 
сликарства, настао крајем XIV века, у науци познат као 
Српски псалтир из Минхена или Минхенски псалтир. 
Повез Минхенског псалтира урадио је патријарх Пајсије 
1630. године. У овом раду анализираjу се начин и техника 
рада коју је патријарх Пајсије користио приликом 
повезивања Псалтира, на основу фотографија повеза 
добијених из Баварске државне библиотеке у Минхену, 
као и помоћу резултата истраживања повеза са истим 
структуралним елементима из библитека манастира 
Хиландара, Дечана, Никољца (код Бијелог поља), Крке, 
Благовештења (Овчар бања), Архива САНУ и Народне 
библиотеке Србије. Обухваћена су и истраживања визан-
тијских повеза која су вршили страни аутори. Анализа је 
обухватила структуралне елементе, технику рада и орна-
ментално решење повеза. Радом се попуњава велика 
празнина у овој области, а добијени резултати могу се 
применити за сродне српске средњовековне, односно, 
византијске повезе и послужити као методо-логија за 
даља истраживања, као и за рестаурацију књига. 

 Кључне речи: Повез, Минхенски псалтир, патри-
јарх Пајсије, структурални елементи повеза, византијски 
повез, српски средњовековни повез.

 Рад патријарха Пајсија одвијао се, углавном, на 
национално-политичком и црквено-културном плану. 
Он је на челу Пећке патријаршије био готово целе прве 
половине XVII века, од 1614. до 1647. године. Почетак 
његове владавине пада у веома тешка времена. Његов 
претходник патријарх Јован, као и војвода Грдан, завр-
шили су трагично, после неуспелог покрета балканских 

1Словена за ослобођење од турске владавине.  Поучен 
њиховом судбином, патријарх Пајсије тежиште свога 
деловања усмерава на обнову црквеног и културног жи-
вота. За њега се каже да је настојао да повеже прекинуте 

2нити са српском средњовековном културом.  Целокупан 

његов рад карактерише љубав према средњем веку и 
према средњовековној уметности и дубоко уверење да 
једино враћање средњовековним вредностима може 
спасити српски народ од пропадања. 
 Осим књижевног рада у коме се сматра по-
следњим настављачем средњовековне немањићке 
традиције, патријарх Пајсије је радио много на обнав-
љању и повезивању књига. Посебно је подстицао прeпи-
сивачку делатност. Та наглашена потреба за преписи-
вањем српских књига у манастирима последица је гаше-
ња старих српских штампарија, али и појачане 
активности католичке Конгрегације за ширење вере, која 
је на подручју српских земаља планирала растурање 
ћириличних књига, са циљем придобијања српског ста-

3новништва за унију.  Његова честа путовања по мана-
стирима, између осталог, имала су за циљ претраживање 
манастирских библиотека и проналажење старих и 
ретких књига, које је поправљао, преписивао, повезивао 

4и поново враћао у матични манастир.
5 Зограф Јован,  водећи сликар Пајсијевог времена и 

његов портретиста, при осликавању припрате манастира 
Пива 1626. године представио је светог Козму Творца 
како обрезује књигу смештену у дрвеној стези помоћу 
заобљеног ножа. Инспирацију је зограф Јован, вероватно, 
нашао у Светој гори у цркви Протата, где је Емануил 
Панселинос почетком XIV века насликао св. Матеја у 
сличном положају и са готово истим oруђем. Ова фреска 
је од важности за проучавање српског средњовековног 
повеза јер верно приказује једну операцију у процесу 
израде књиге. На њој се види изглед дрвене стеге и облик 
ножа за обрезивање. Она је јединствена у српском зидном 
сликарству и настала је у време када је на челу 
Патријаршије био патријарх који се и сам бавио повезом 
књига. (сл. 1)
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Александар Ћеклић

 Патријарх Пајсије је имао обичај да у књигама 
оставља записе: описивао је њихово стање и давао подат-
ке и о поправљеним и повезаним књигама. Ови записи су 
драгоцени јер нам омогућавају да сазнамо неке појмове 
који су се користили приликом повезивања књига, али и 
као доказ патријарховог ауторства. Рад на повезу књига 
патријарх Пајсије означаваo је појмовима превезах 

6 7(prevezah ) и повезах (povezah ), а за оштећене књиге записи-
вао је да су: „порушене и разнебићене“ (porM[ene i 

8raznebi:eny ). Описујући поправку, вероватно поцепаних 
листова једне књиге, истиче да „много крпежа имаше“ 

9(mnogq krpe\q imatq ), а за другу оштећену књигу каже 
„средих (је) колико сам могао“ (isperih eliko mi mo[;no 

10bistx ). Из записа се може наслутити да се његов однос 
према књизи уклапа у поглед средњовековног човека за 
кога је „материјални изглед књиге био одраз идеје 

11откровења и преносник благодати Светог Духа“.  Због 

тога је рад на књизи доживљаван као мистичка благо-
датна сарадња Бога и човека, а по Томиславу Јовановићу, 
нека врста задужбине, односно, дела учињеног за своју 

12душу.
Записе о повезаним књигама патријарх Пајсије је оставио 
у Минхенском псалтиру (Баварска државна библиотека, 
Минхен, Cod. slav. 4), Зборнику (Аустријска народна 
библиотека, Беч, Cod. slav. 131) и једној штампаној књизи 

13(Дечани, бр. III-20) .
Запис у Минхенском псалтиру гласи:
SJ} s(ve)tM} i d(ou)[espasnM} knig(ou)0 zovwm(ou) ;atovnik(q)0 sx 
obrazi obrytoh%q& az%q& smyren ÌÌÌÌÌÌÌÌÌnQ arhJep(i)skopx, paVÈsei, M gornEmx 
srymU vx :elJi pribinoi glavi, hram%q& s(ve)t(Q)hx silx 
besplqtnQh%q&0 I vxzeh%q& sJ} izvod%a& radi0 i mnogo mlqvi togda 
bis(tq)0 sJe knige radi, pakx } sami done[e M vrxdnikx selo0 
proigMmnx kVÈrx Tewdorq0 a igMmnx, silivystrq, i be[e se vel ÌÌÌÌÌÌmi 
porM[ila0 i prevezah%q& sJ} i pokrxpih%q& l}bve radi, togda lytM 
mimotek[M zr#50 tom%q& kogda } vxzeh%q&, a povezah%q& }, M lyt%ou& 
zr#8, mom%q& i togda } poslah%q& pak%Q&, ide\e Es(tq) bila pry\de0 i 
da nestq nikQmx wt%q&emlEma wt%q& see b(o\)Je cr(q)kve da nestq 
bl(ago)s(lo)v(e)no nq kleto i prokleto i vq sQ vykq i vq b(ou)dM{i0 
nq on Ìd<y> da estq vx hram%ou& arhag'g%e&la vi[e sela pr%i&binoi 
glav%i& i podpisah%q& svoe} rMko} i togda mnogM nM\dM imah%q& 
wt%q& car ÌÌÌÌÌÌÌÌÌstvM}{ih%q& edinom%ou& b(o)gM vydemo0 nq vsa vqzlagaemq 
na vsevide{ee oko0 pis(ahq) sJe, m(y)s(e)ca dek(emvrJa) !3, 
ind%i&ktJwn%q& 0!30 krMg%q& lMn%i& 0!30 krMg%q& sl%q&ncM 0@50 i mnoga 
vam%q& lyta moa bratci koi mi daste sJ} kni\ic%ou&0 pakx b(o)\Ja i 

14va[a0

„Ову свету и душеспасну књигу звану Чатовник, са 
сликама, нађох ја, смерни архиепископ Пајсеј, у Горњем 
Срему у ћелији Прибиној Глави, храму Светих сила 
бесплотних. И узех је извода ради. И много метежа тада 
беше због ове књиге, па је сами донеше у село Врдник 
проигуман кир Теодор и игуман Силвестар. И беше се 
веома распала и преповезах је и покрпих љубави ради. 
Тада је била 1626/1627 (7135) година када је узех. А 
повезах је године 1630 (7138). И тада је послах опет где је 
била раније. И да је нико не узме из ове Божије цркве, да 
није благословено, већ клето и проклето и у овом веку и у 
будућем, већ онде да је у храму Архангела, више села 
Прибина глава. И потписах својом руком. И тада невољу 
имах од владајућих, једином Богу је знано, но све ћу 
изложити свевидећем оку. Писах ово месеца децембра 13, 
индикта 13, круг луне 13, круг сунца 25. И многа вам лета, 
моја братијо, који ми дадосте ову књижицу, опет (је) 

15Божија и ваша.“
 Псалтир је настао у другој половини XIV века, а 
рађен је најверватније за кнеза Лазара или његовог сина 
деспота Стефана. Поуздано се зна да се налазио у дворској 
библиотеци деспота Ђурђа Бранковића у Смедереву. 

1. Свети Козма Творац обрезује књигу, припрата манастира 
Пиве, рад зографа Јована 1926.

1. St. Cosma The Creator trimming the edge, narthex of the Piva 
Monastery, painted by Zograph Jovan 1926



16C. Радојчић, Минхенски псалтир, Зборник Филозофског факултета, бр. VII, 
Филозофски факултет, Београд 1963, 277-285. J. Максимовић, Српске 
средњовековне минијатуре, Београд 1983, 45-47.

17Загорка Јанц, Кожни повези српске ћирилске књиге, Београд 1974, 39-40.
18Фотографије из Музеја добио сам залагањем господина Здравка Маслара из 
Немачке и овом приликом му захваљујем. 19Ј. А. Szirmai, The archaeology of medieval bookbinding, Aldershot / Burlington 1999, 62.
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Одатле је књигу вероватно, деспот Стефан Слепи, као 
последњи владар у Смедереву, однео у Срем. Његов син 
Јован књигу је поклонио манастиру Прибина Глава код 

 Шида.Тамо ју је, што се види из записа, нашао патријарх 
Пајсије желећи да је понесе са собом „извода ради“ 
(izvod%a& radi), међутим монаси се побуне, „много метежа 
тада беше због ове књиге“ (i mnogo mlqvi togda bis(tq) sJe 
knige radi). Ипак, игуман и проигуман манастира књигу су 
изнели и у селу Врдник предали је патријарху. Пајсије је 
добио оштећену књигу – „и беше се веома распала“ (i be[e 
se vel'mi porM[ila). Књигу је задржао три године и за то 
време је дао да му се уради препис који је изгорео у 
бомбардовању, са другим вредним књигама у Народној 
библиотеци Србије 6. априла 1941. године. Оригинал је 
преповезао 1630. године, вратио у манастир и оставио 
запис у коме је нагласио анатему, да је „клето и проклето“ 
(kleto i prokleto) за оног који је отуђи из манастира. 
Међутим, 1688. године, један интендантски пуковник 
немачке војске, после разбијања турске опсаде Беча, 
вероватно очаран лепотом минијатура, отео је псалтир из 
манастира Прибина Глава. Годину дана доцније, 9. 
јануара 1689. године, он је поклонио књигу баварском 
манастиру Готесцелу (Gotteszell). Одатле, 1782. године 
прелази у манастир светог Емерама (Saint Emmeram), а 
1810. године у Краљевску баварску библиотеку у 
Минхену, одакле је у науци познат као Српски псалтир из 

 Минхена. Светозар Радојчић каже да се Минхенски 
псалтир истиче као најобимнији рукопис српског 
минијатурног сликарства и један од најважнијих српских 
уметничких споменика из последњих година XIV века, 
док Јованка Максимовић сматра да Псалтир није само 
текст и слика, већ је велико уметничко дело и представља 

16 врхунац српског минијатурног сликања.
 Минхенски псалтир због своје вредности има 
посебан третман у библиотеци, због чега је његов повез 
јако добро очуван. Досадашња истраживања била су 
углавном усредсређена на минијатуре. У вези са повезом 

17једино је Загорка Јанц,  дала један краћи осврт на 
орнаментику горње корице Минхенског псалтира. 
Међутим, да би се потпуније схватио начин на који је 
патријарх Пајсије повезао Псалтир потребно је дубље 
сагледавање структуралних елемената, технике рада као и 
детаљнија анализа композиције и орнаментике на 
корицама. Анализа повеза Минхенског псалтира извр-
шена је на основу фотографија повеза добијених из 

18Баварске државне библиотеке у Минхену,  али и 
коришћењем резултата истраживања повеза са истим 

структуралним елементима из библитека манастира 
Хиландара, Дечана, Никољца (код Бијелог поља), Крке, 
Благовештења (Овчар бања), Архива САНУ и Народне 
библиотеке Србије. Обухваћени су и резултати истражи- 
вања византијских повеза (грчких, руских и бугарских) 
која су вршили страни аутори. 
 Српски средњовековни повези по техници израде, 
структуралним елементима, као и по орнаментици оти-
снутој на кожи, спадају у групу византијских повеза. 
Византијски начин повеза књига није био само 
територијално ограничен на област са Цариградом као 
политичким и културним средиштем, већ је био развијен 
и у суседним областима – Србија, Јерменија, Грузија, 
Сирија, Кипар са острвима, Грчка са Светом гором. И 
далека Русија, као и манастир Свете Катарине на 
Синајској гори, такође су припадали истој култури повеза 

19књиге.
 Основна особеност византијског повеза, оно што 
га потпуно разликује од повеза на Западу тог времена, као 
и од савремених повеза, јесте његов облик са издуженим и 
равним хрптом. Форма византијског повеза, дакле, није 
правилна, правоугаона, већ у хрптеном делу, као и у 
деловима корица при самом хрпту долази до завојитог 
испупчења. Разлог том испупчењу је, с једне стране, 
оплитање заглавне, односно, капителне врпце, која се 
протезала не само дуж ивице повежњака књижног блока 
већ и једним делом дуж спољашњег дела обода даске. С 
друге стране, издужење хрпта било је условљено 
чињеницом што су корице византијског повеза истих 
димензија по ширини и по дужини са књижним блоком, 
то јест, да корице нису имале руб. Управо, руб на кори-

2. Отворене корице Минхенског псалтира
2. Open book covers of Munich Psalter



20А. Джурова, Въведение в славянската кодикология, София 1997, 82-106.
21Е. Ф. Карский , Славянская кирилловская палеография, Ленинград 1928, 113.
22Љ. Стојановић, н. д., књ. I, бр. 202, Београд 1902.
23J. Максимовић, Српске средњовековне минијатуре, Београд 1983, 119.
24Ј. А. Szirmai, н. д., 84.

25B. van Regemorter, Binding Structures in the Middle Ages, London MCMXCII,74.
26З. Јанц, н. д., 20-21.
27Р. Ерић, Повезивање рестаурираног рукописа бр. 26 из збирке Пећке 
патријаршије, Археографски прилози, бр. 6–7, Народна библиотека Србије, 
Београд 1984–1985, 448.

28Г. Јовановић, Реконструкција повеза и корица прве српске штампане књиге 
Октоиха првогласника из 1494. године, Грађа за проучавање споменика културе 
Војводине, бр. 18, Покрајински завод за заштиту споменика културе, Нови Сад 
1996, 223-224.
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цама повеза на Западу омогућавао је да се смести заглавна 
врпца, која није узроковала издужење хрпта. (сл. 2)
 Писању српских средњовековних књига претхо-
дило је оформљење тетрада, односно свешчица – основ-
них јединица књижног блока. Тетраде су састављене, нај-
чешће, од четири пресавијена листа, који пресавијањем 
дају осам листова, то јест, шеснаест страница. Постоји и 
одступање од овог правила, посебно на почетку и при 
крају књижног блока, тако да су тетраде могле имати 
један, два, три, али и више од четири пресавијена листа 

20хартије.  Овај начин оформљења свешчица грчког је 
21порекла, одакле потиче и сама реч JgJDV*4@<.  У 

једном запису на Минеју из 1642. године (Збирка 
Хлудова, Москва, бр.158) патријарх Пајсије свешчице 
назива те-тразима, односно за књигу каже „беше се 

22расула, испали тетрази“ (by[e se rasMla ispali tetrazi).
 Минхенски псалтир писан је на хартији величине 

2328 х 19,5 cm и има 229 листова.  Тешко је поуздано рећи 
колико Псалтир има свешчица, јер се не зна да ли су два 
предлиста образовали засебне свешчице, што је извесније 
код преповезаних књига, или су део прве и последње. Сем 
тога неки листови и недостају. Може се претпоставити да 
у псалтиру има тридесет једна или двадесет девет свеш-
чица, а извесно је да их има непаран број (што ће бити 
објашњено у даљем тексту).
 Пре приступања прошивању, на пресавијеном 
делу свешчица правили су се засеци ножем на проши-
вним местима, у које би се касније сместио ланчани шав 
настао прошивањем. Ови засеци су троугаоног облика, 
међутим када се књига отвори виде се облици ромба. 
Пошто је Пајсије преповезивао Минхенски псалтир, није 
радио ову операцију јер је већ била урађена приликом 
првог повезивања. Засецање су користили и грчки мај-
стори који су пребегли на Запад после пада Цариграда 
(1453), и по њима тај поступак назван је грекажа (фр. 
Grecquage, итал. grecaggio). Зато је хрбат код Минхенског 
псалтира, а и код свих византијских повеза потпуно ра-
ван. На Западу то засецање није рађено него су свешчице 
шивене око испупчених везица, које су се после одсли-

24кавале на кожи, стварајући попречна ребра дуж хрпта.
 Минхенски псалтир има пет прошивних места и 
њихова међусобна удаљеност је: од подножја до првог 
прошивног места 15 mm, од првог до другог 65 mm, од 
другог до трећег 61 mm, од трећег до четвртог 64 mm, од 
четвртог до петог 55 mm и од петог прошивног места до 
заглавља 20 mm. Као што се види, размаци између про-
шивних места нису једнаки и то је особина готово свих 
српских средњовековних повеза. С обзиром на то да је 

повез одлично очуван, а повежњак књижног блока добро 
скривен испод коже, директне податке о начину шивења 
Псалтира немамо. Међутим, до начина шивења књижног 
блока можемо доћи посредно.
 Дуго се веровало да се код византијских повеза 
књижни блок засебно прошивао као целина, а да се затим 
приступало његовом причвршћивању за дрвене корице. 
Ову заблуду подстакла је Берта ван Регемортер (Berthe 

25van Regemorter),  својевремено водећи познавалац сред-
њовековне књиге, а то мишљење преузела је и Загорка 

26Јанц,  пишући о повезима српске ћирилске књиге. До 
тога је дошло зато што је начин израде повеза на Западу, 
где се књижни блок прошивао као целина а затим при-
чвршћивао за корице, некритички примењивао на визан-
тијски повез. Примери таквог начана прошивања код 
византијског повеза при рестаурацији књига су и радови 

27 28Радомира Ерића  и Георга Јовановића.  Међутим, визан-
тијски повез има своја правила, сасвим специфична, и 

3. „V“ конфигурација Минхенског псалтира, унутрашња и 
спољашња страна даске са концима у жлебовима и 
отворима

3. „V“ configuration of Munich Psalter, interior and exterior side 
of the board with ties in the grooves and the holes
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због њиховог непознавања приступало се произвољном 
тумачењу. (сл. 3)

29 Први је Гај Петербриџ (Guy Petherbridge)  1991. 
године, на повезима са Патмоса, запазио да се књижни 
блок прошивао биаксиалним распоредом шава, односно 
у две засебне половине, које су се на крају спајале у једну 
целину истим концем којим су и прошиване. То је касније 

30потврдио и Константинос Хоулис (Konstantinos Houlis)  
на повезима грчког порекла у Ватиканској библиотеци, 

31затим, Ина Мокретсова  на руским повезима и Ј. А. 
32Зирмаи (J. A. Szirmai), такође на грчким.

Овај начин прошивања запазио сам и на хиландарским 
33 повезима, као и на свим осталим повезима српско-

византијског порекла из манастира Дечана, Никољца, 
Благовештења, Архива САНУ, код којих је повежњак био 
видљив. Ово прошивање препознаје се по супротном 
смеру ланчаних омчи на једној и другој половини 
књижног блока, као и по концу који дуж средине по-
вежњака спаја сва прошивна места. Прошивање почиње 
од система отвора и жлебова на дасци, наизменичним 
провлачењем кроз жлебове и прву, а затим и другу свеш-
чицу. Начин провлачења конца кроз отворе и жлебове на 
дасци и кроз прве две свешчице књижног блока најтежи 
је део за реконструкцију. Ту су истраживачи византијског 
повеза грешили и углавном остајали недоречени.
 До сада је установљено више различитих конфи-
гурација жлебова и отвора на дасци на српским 
средњовековним повезима. Минхенски псалтир има 
такозвану „V“ конфигурацију, која се препознаје по 
жлебовима са унутрашње стране даске у облику 
латиничног слова V. На месту спајања жлебова коси 
отвор излази на хрптену ивицу даске, а са спољашње 
стране даске налази се жлеб паралелан са хрптом, који је 
повезан са два отвора са унутрашњим жлебовима. 
Истраживачи овај облик углавном везују за јужносло-
венске повезе.

34 Берта ван Регемортер  је прва описала овај облик и 
довела га у везу са каролиншким повезима, с том 

разликом што је код каролиншких повеза облик V са 
спољашње стране даске. У том разматрању није нагла-
шена основна разлика са каролиншким V-обликом, где се 
кроз отворе и жлебове провлачио потпорни канап, око 
кога су се прошивале свешчице, док је код српских повеза 
коришћен само прошивни конац. Такође, није речено 
оно најважније: начин провлачења и путања конца кроз 
систем жлебова и отвора и кроз прве две свешчицe.
 Овај облик запазио је Фредерик Р. Гоф (Frederick 
Goff) на неколико хиландарских повеза, називајући га 

35 троугаони дизајн.  У Ватиканској библиотеци, такође су 
овај облик запазили Карло Федерици (Carlo Federici) и 

36Константинос Хоулис, на четири повеза.  Зирмаи наводи 
сопствена запажања у Aустријској народној библиотеци 
(Cod. slav. 42, повез бугарске рукописне књиге из 14. века 
из манастира Зограф и Cod. slav. 57, повез књиге из 
српског манастира Дечани из XVI века) са овом конфи-

37гурацијом.
 На основу детаљног разматрања и анализе већег 
броја повеза са овом конфигурацијом, као и практичне 
реконструкције, дошао сам до тачног редоследа потеза 
који је патријарх Пајсије користио за овај облик. 
Прошивање Минхенског псалтира почело је провлаче-
њем конца кроз коси жлеб на хрптеној ивици даске, који 
одговара првом прошивном месту. Конац прави пуни 
круг кроз жлебове и отворе, излази на истом месту, улази 
у прву свешчицу, затим на другом прошивном месту 
конац излази из свешчице, улази у коси жлеб у дасци и све 
се понавља до краја, где се уводи нова свешчица са истим 
начином провлачења. Када конац изађе из друге свеш-
чице на првом прошивном месту, свеже се чвор са 
слободним концем који излази из првог отвора, поново 
се провуче кроз отвор и жлебове на том месту, затим 
улази у трећу свешчицу, са којом започиње шивење 
ланчаним шавом.
 Важно је нагласити да се само у последњем жлебу 
види једноструки конац, док у свим осталим двоструки, 
односно из последњег отвора на хрптеној ивици излазе 
два конца, а из осталих по четири. На основу тога може се 
закључити да је код Минхенског псалтира прошивање 
обе половине започето из подножја, што значи да је број 
тетрада непаран. Овим се постиже да су завршеци 
прошивног конца на обе половине на супротним 
странама. На крају се једним концем споје обе половине 
књижног блока и на последњем прошивном месту конац 
од једне половине веже се са концем од друге половине. 
Неки примери повеза са V конфигурацијом поред Мин-



38Код хиландарских примера други број односи се на каталог Д. Богдановића, 
Каталог ћирилских рукописа манастира Хиландара, Београд 1978, 115.

39Датирање код свих примера односи се на повез, а не на рукопис.
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хенског псалтира су: Рукопис бр. 5, манастир Крка; Минеј 
38 39за новембар, бр. 87/237,  трећа четвртина XVI века,  

манастир Хиландар; Минеј, 1455, манастир Благовеште-
ње (Овчар Бања); Четворојеванђеље, бр. 2 , крај XVI века, 
манастир Никољац; Пентикостар, бр. 162/273, друга 
четвртина XVII века, манастир Хиландар.
 За корице Минхенског псалтира употребљене су 
дрвене даске код којих је смер влакана попречан. На 
основу текстуре, може се претпоставити да су даске 
тесане од буковог дрвета. Даске на српским средњове-
ковним повезима имале су жлебове, који су се или про-
тезали дуж сва три видљива обода или су се прекидали 
недалеко од углова. Најчешћа је појава рачвастог 
завршетка жлебова на неколико центиметара од углова. 
Честа је појава да се жлебови на ободу даске који се 
завршавају рачвањем, налазе на повезима са V конфи-
гурацијом и заглавном врпцом са крстачким преплетом. 
Међутим, како обод даске није видљив на фотографијама 
Минхенског псалтира, питање облика жлебова на њима 
остаје отворено. (сл.4)
 Након прошивања приступало се туткалисању и 
пресвлачењу хрптеног дела грубим ланеним или 
конопљиним платном. Ово платно може се уочити и код 

добро очуваних повеза јер се његови крајеви оцртавају 
испод коже, на удаљености од једне четвртине па до и 
више од једне трећине даске од хрптене ивице. Платно се 
уочава испод коже и на Минхенском псалтиру али се види 
и са унутрашње стране између даске и књижног блока. 
Преко горње корице платно прелази око 5 cm, а преко 
доње корице чак 7 cm. Следећа операција на Минхенском 
псалтиру била је обрезивање рубних делова књижног 
блока који су прелазили ивице даске. Ово је приказано на 
сл. 1, где је књига у овој фази израде смештена у дрвену 
стегу са дрвеним завртњима. На слици се види да су даске 
мање од књижног блока и да се књига обрезује помоћу 
закривљеног ножа. Овим се добија раван рез (обрез) у 
равни са ободом даске. Зато су корице код Минхенског 
псалтира, као и код свих српских средњовековних повеза 
истих димензија као и књижни блок. Након обрезивања 
оплитала се заглавна врпца која је била веома важан 
конструктивни и декоративни део сваког повеза. Својом 
густом потком она је додатно консолидовала крајеве 
повежњака и учвршћивала дрвене корице уз књижни 
блок на том делу повеза.
 На српским средњовековним повезима јавља се 
више различитих заглавних врпци и оне су веома 
компликоване за реконструкцију. Да ли због њихове 
сложености која је збуњивала, или због лоше процене о 
неважности, тек о њима ништа релевантно није речено 

4. Унутрашња страна горње и доње корице Минхенског псалтирa
4. Interior side of front and back covers of Munich Psalter
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ПОВЕЗ СРПСКОГ МИНХЕНСКОГ ПСАЛТИРА

код нас у научним радовима о средњовековним српским 
повезима. Међутим, заглавна врпца, исто као и други 
елементи, може бити помоћно средство за датирање 
повеза, али и за сврставање повеза уз неког повезивача 
или за неку манастирску повезивачку радионицу.
 На Минхенском псалтиру рађена је заглавна 
врпца са крстачким преплетом. Овај тип заглавне врпце 
често се среће на српским и грчким повезима, али је 

40 41коришћен и на романичким  и готичким . Појављује се у 
више различитих варијанти које визуелно изгледају 
слично. У основи ове заглавне врпце је потпорни канап 
од кудеље или снопа ланених конаца, који је претходно 
обмотан и причвршћен за даске и књижни блок неутрал-
ним концем. Потпорни канап се протезао, не само дуж 
ивице повежњака књижног блока, већ и једним делом 
дуж спољашњег дела обода даске где се завршавао у жлебу 
који је по правилу рађен дуж обода даске. У том делу даске 
прављени су отвори (понекад и жлебови) помоћу којих се 
причвршћивао потпорни канап.
 Отвори на дасци су били пробушени, или 
управно кроз даску, или укосо, са спољашње или уну-
трашње стране даске према њеном ободу. Ако су отвори 
почињали са унутрашње стране, завршавали су се на 
ободу, на самом крају уз спољашњу ивицу, а ако су 
почињали са спољашње стране излазили су на средини 

обода. Овим се постизало да се заглавна врпца смести 
што ближe спољашњој ивици обода даске, никако у 
средини или ближе унутрашњој ивици. Овај део повеза 
прекривен је кожом, тако да не можемо са сигурношћу да 
тврдимо који је начин коришћен на псалтиру. Међутим, 
сви повези, које сам до сада обрадио, са V конфигура-
цијом и заглавном врпцом са крстачким преплетом 
имали су коси отвор са спољашње стране корица, на ос-
нову чега можемо претпоставити да је овај начин при-
чвршћивања потпорног канапа заглавне врпце приме-
њен и код Минхенског псалтира. На делу књижног блока 
потпорни канап се причвршћивао концем који се 
провлачио кроз средину сваке свешчице и излазио на 
првом прошивном месту. (сл. 5)
 Изнад обмотаног потпорног канапа поставе се још 
два канапа, од којих је један исте или сличне дебљине као 
основни а други знатно тањи, и унакрсним бодом, у две 
или више боја, оплиће се заглавна врпца, као што је 
приказано на скици. Код Минхенског псалтира 
коришћене су четири боје црвена, зелена, плава и жута. 
(сл. 6) Сличан начин оплитања заглавне врпце на грчким 

42повезима помиње Б. ван Регемортер  означавајући га као 
тип 3. Опис и начин израде дат је у књизи о заглавним 

43врпцама Tranchefiles.  Такође, сличну заглавну врпцу 
описао је Зирмаи, истражујући четири српска повеза из 

5. Причвршћивање потпорног канапа заглавне врпце за даске и 
књижни блок

5.  Anchoring of the cord support of the headbands of the boards and the 
book block

6. Заглавна врпца са крстачким преплетом Минхенског псалтира
6.  Cross-stitch headband with cross interlacing of Munich Psalter
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Александар Ћеклић

XVI века (Аустријска народна библиотека, Беч, Cod. slav. 
2, 12, 14, 35), запазивши да сви повези имају заглавну 
врпцу са крстачким преплетом. Он помиње да je Kaрл 
Јекел (Karl Jäckel), у помоћном материјалу дељеном на 
семинару о средњовековним заглавним врпцама, у 
Аскони 1985, нагласио да се заглавна врпца са крстачким 
преплетом често налази на повезима који су се радили у 

44 српским манастирима.
 Заглавна врпца са крстачким преплетом може се 
видети на повезима од краја XIV па до XVIII века. Неки од 
примера су: Четворојеванђеље, бр. 196/54, крај XIV века, 
манастир Хиландар; Четворојеванђеље, бр. 2, повез око 
1625. године, манастир Никољац; Рукопис бр. 5, манастир 
Крка; Апостол, бр. 30, друга четвртина XVI века, Дечани; 
Четворојеванђеље, бр. 12, почетак XVI века, манастир 
Дечани; Поменик, бр. 59, САНУ; Минеј празнични, бр. 
109/151, XVI век, манастир Хиландар; Четворојеванђеље, 
бр. 36/21, XVI-XVII век, манастир Хиландар.
 За пресвлачење Минхенског псалтира коришћена 
је јарећа кожа, обојена тамно смеђом бојом. Унутрашња 
страна коже претходно је премазивана лепком од брашна 
и након тога кожа се навлачила на књигу, при чему се 
водила посебна пажња да се подавијање око углова и за-
главне врпце обави што квалитетније. Копче су незао-
билазни део свих српскх повеза. На горњој корици 
укуцавао се клин око кога се качила копча причвршћена 
за доњу корицу помоћу пресавијеног кожног ремена. Оба 
крака ремена расецана су подужно на три дела, тако да су 
добијана три двострука ремена, на којима су прављени 
уздужни зарези, кроз које су се наизменично провлачили 
кракови ремена, стварајући три плетенице, које су се, на 
крају, кроз три одвојена отвора, лепиле на унутрашњој 
страни доње даске. Копче су најосетљивији део повеза и 
оне су махом изгубљене на старим повезима. Минхенски 
псалтир је редак пример где су обе копче још сачуване. 
Налепљивањем предлиста, који је, најчешће, био неиспи-
сани слободни лист прве, односно последње свешчице, 
завршава се занатски део рада на повезу, премда је чест 
случај да се тај лист не лепи и да унутрашња страна даске 
остане непокривена, као што је и у Минхенском псал-
тиру. 
 На естетско декоративном плану на Минхенском 
псалтиру патријарх Пајсије се држи српско-византијске 
орнаментике. Композиција је грађена појединачним 
отискивањем загрејаних печета од бронзе слепим 
отиском. У Типику епископа Нектарија из српског града 
Велеса са краја XVI века, написаног у Русији, а на основу 
грчких обичаја, како он каже, даје се упутство у коме се 
описује техника слепог отиска:

„Најпре намочи крпицу и тари њоме кожицу, а басму за 
то време подгреј добро – и које ћеш место басмити, тари 
мокром крпом да од басме кожа не сагори, и прскај 

45семеним уљем и постављај басму.“
 Композиција повеза добијена је извлачењем снопа 
од по четири паралелне линије, а на местима укрштања 
линија налази се орнамент кога чине два концентрична 
круга. Сноп линија и овај једноставни кружни орнамент 
налазе се на готово свим српским повезима. Декоративно 
решење предње корице компоновано је од два спољна 
концентрична оквира, док је средишњи простор у облику 
правоугаоника, који у горњем и доњем делу има по два 
фриза а у средини квадрат изукрштан  косим и хоризон-
талним линијама. У спољњем оквиру отиснуто је осам 
розета и то само на угловима и срединама страна. Овај 
облик розете на српским или грчким повезима у доса-
дашњим истраживањима није био запажен.
 Унутрашњи оквир чине у низу отиснути 
орнаменти у облику осмица. Један отисак има пет осмица, 
од којих две крајње и средња имају смер казаљке на сату, 
док друге две имају супротан смер. Потпуно исти 
орнамент налази се на повезу Четворојеванђеља из 
Кучајне (Хиландар, бр. 42/34, с краја XVI века). Овај чест 

46орнамент запазили су Владимир Мошин  на повезима 
ћирилских рукописа Југословенске академије у Загребу, 
Берта ван Регемортер47 на грчким повезима и П. 

48Атанасов на бугарским повезима XV-XVI века.  Сличан 
орнамент је и на повезу Четворојеванђеља (Дечани, бр. 
12, с почетка XVI века), које је донето патријарху Пајсију 

49из Жиче 1619/1620. године.  Не само на повезима, сродан 
орнамент „тропрутастих осмица“, налазио се у 
патријарховом непосредном окружењу, на каменом 
надгробном споменику у цркви Св. Димитрија у Пећкој  

50патријаршији.
 У првом фризу с горње и доње стране средишњег 
правугаоника налази се низ од по три преплета. Овај 

51орнамент З. Јанц  је сместила у групу орнамената из XVI 
52века, а Б. ван Регемортер  каже да га је виђала на повезима 

са Балкана и Русије. У другом фризу са горње и доње 
стране унутрашњег правоуганог простора отиснут је низ 
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53Загорка Јанц, Једна алатка из XIV века, Зборник, бр. 16-17, Музеј примењене 
уметности, Београд 1972–1973, 89–94.

54Љ. Васиљев, н. д., 9.
55Ј. Станојловић, Повези рукописних књига Дијака Јована, Археографски прилози, 
бр. 26-27, Народна библиотека Србије, Београд 2004–2005, 385, 391.

56B. van Regemorter, н. д., 301-302.
57П. Атанасов, н. д., 278-279.
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од по пет двоструких срцоликих палмета. Овај орнамент 
је највернији пратилац српских повеза. Први га је запазио 

53В. Мошин а детаљно га је описала З. Јанц  анализирајући 
један калуп од ливене бронзе из XIV века, који се чува у 
Музеју примењене уметности у Београду (МПУ 6621). 

54 55Љупка Васиљев  и Јована Станојловић  издвојиле су 
једну групу повеза дијака Јована из средине XVI. века, из 
Дечана и Пећи, где је овај орнамент био често заступљен. 

56Помиње га и Б. ван Регемортер  на грчким повезима и П. 
57Атанасов на бугарским повезима XV-XVI века.  У 

централном пољу формиран је квадрат изукрштан 
дијагонално и хоризонтално линијама. На угловима 
квадрата отиснута је већ поменута розета. У средини 
квадрата, на месту укрштања дијагонала отиснут је 
кружни орнамент, можда иста розета, али због 
прегрејаног калупа кожа је потамнела те се орнамент не 
разазнаје јасно. У горњем и доњем троуглу унутар 

квадрата налази се по један већ коришћени орнамент 
преплета. (сл. 9)
 Доња корица Псалтира је слично компонована. 
Спољашњи оквир је решен на исти начин као код горње 
корице, док је унутрашњи оквир попуњен плетеницом 
коју чине шест испреплетених завојница. Празан простор 
између завојница попуњен је крупним тачкама. Калуп за 
овај орнамент направљен је тако да се почетак сваког 
наредног отиска наставља на крај претходног, што ствара 
утисак непрекидне плетенице. Овај орнамент до сада није 
запажен на повезима. У првом фризу са горње и доње 
стране, као и на горњој корици, отиснут је низ од по три 
преплета, а у другом фризу биљна лозица. Исто као и код 
плетенице, и код овог орнамента калуп је направљен тако 
да се отисак претходног наставља на отисак следећег, 
чиме се добија непрекидна лозица, која, такође, у литера-
тури није забележена. Централно поље је изукрштано 
хоризонталним и косим линијама, чиме се добија велики 
број ромбова који су попуњени крајње једноставним 
крстастим орнаментом. Очигледно да Пајсије није 
користио неко равнало, већ је линије извлачио „из руке“. 
То се најбоље види на задњој корици у централном пољу 
када линије при дну престају да буду паралелне са онима 
на почетку. (сл. 10)

7. Горња корица повеза Минхенског псалтира
7. Front cover of Munich Psalter

8. Доња корица повеза Минхенског псалтира
8. Back cover of Munich Psalter
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 Патријарх Пајсије је користио две групе печата, са 
урезаним и са истакнутим ликом. Код урезаног лика 
приликом отиска на кожи околина орнамента је улегнута 
и затамњена а сам орнамент испупчен. У ову групу 
спадају орнаменти бр. 3, 4, 5, 7 и 8. Код печата са истакну-
тим ликом приликом отиска на кожи контуре орнамента 
су утиснуте и затамљене. Са истакнутим ликом су 
орнаменти бр. 1, 2, 6, док орнамент бр. 9 може да се уврсти 
у обе групе зависно од тога шта представља лик. (сл. 7)
 Повез Минхенског псалтира, иако урађен пре 
готово четири века, налази се у веома добром стању, што 

само показује квалитет и високо занатско умеће његовог 
творца. Поред добро урађених структуралних елемената, 
на повезу се уочава и дар компоновања орнамената, што 
се огледа у хармоничности композиције. Као што је у 
књижевном раду патријарх Пајсије био последњи настав-
љач српске средњовековне књижевности, исто се може 
рећи и за његов повез Минхенског псалтира, који је по 
техници израде, структуралним елементима као и по 
орнаментици отиснутој на кожи, пример српског 
срењовековног, односно, византијског повеза. (сл.8)
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Summary

 The analysis of the binding of Munich Psalter included its 
bookbinding structure, techniques and decoration on the 
binding. It was based on the photos of the bindings that were 
obtained from the Bavarian State Library in Munich and on 
the research results of other bindings with the same book-
binding structure. The method, techniques, and bookbinding 
structure of the Munich Psalter were reconstructed by the 
above mentioned methodology.
The book block of the Psalter is sewn with biaxial 
arrangement of stitch, more precisely, the two halves are 
attached to the wooden boards in “V” configuration of groove 
and holes. Enbands has a cross-stitched pattern in four colors: 
red, green, blue and yellow around three cords. The cord 
support of the endbands, in the previous phase was wrapped 
with natural thread and anchornig to the book block and 
wooden board, with oblique holes from the edge to the outside 

of the board. The whole Psalter is covered in dark brown 
leather and fastened with two brass rings and pegs and with 
three entwined leather belts. The front and back cover are 
decorated with blind tooling of an individual impression. 
Both covers have similar composition. The composition on 
both front and back cover is made of two concentric frames 
and of two friezes on the upper and bottom side of the middle 
rectangle. The central section is crossed with slanted and 
horizontal lines. The space between the lines is filled with 
ornaments of stylized plants and with vignettes.
 The cover of Munich Psalter testifies about patriarch Pajsije 
great skill and about his gift for composing the ornaments. 
With his literary work, patriarch Pajsije was the last author of 
medieval Serbian literature. The same could be said about his 
binding – the one of the Munich Psalter: by its technique, 
bookbinding structure  and ornamentations on the leather, it 
is an example of Serbian medieval binding.
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Апстракт: Рад се бави појмом „Краљевина Србија“, 
временом и контекстом у којима се термин јавља. 
Политичкe и династичкe аспирацијe владарске куће 
Хабзбурга на територији српске средњевековне државе и 
православно становништво сагледане су у светлу аустриј-
ско-турских ратова са краја XVII и почетка XVIII века. У 
раду се указује на могуће изворе и актере барокне 
историографије који учествују у стварању концепта и дају 
картографски и хералдички пример за илустровање 
генезе појма „Краљевина Србија“.

Кључне речи: „Краљевина Србија“, Хабзбурзи, 
аустријско-турски ратови, барокна историографија, 
картографија, хералдика, Пожаревачки мир.

„Да је та Србија, тада сасвим незнатна област, 
добила наслов Краљевине Србије“ („Königreich Serwien“ 
или „Königreich Serbien“), није била случајност. Карло III 
као немачки цар светог римског царства био је врховни 
чувар тадашњег правног поретка, а као такав морао је 
водити рачуна о основним правним принципима, а 
нарочито о легитимности, њему најбитнијем и најваж-
нијем правном принципу. Као угарски краљ он је 
претендовао да буде и краљ Србије. И када је Пожаре-
вачким миром добивен део историске територије 
средњевековне Србије, двор је одмах одлучио да нова 
област добије наслов Краљевине Србије и на тај начин 
нарочито подвуче претензије и на још неосвојене делове 

1некадашње средњевековне српке државе.“
После успешних ратова са Турцима крајем XVI 

века оживели су на европским дворовима планови о по-
дели турских земаља. Предели Подунавља и Балкана, 
богати рудама, плодни, били су насељени народима који, 
како се мислило, само очекују знак па да се дигну на 

2устанак и ставе под заштиту новог хришћанског владара.  
Сазнање да Турска није непобедива, довело је балканске 

земље у сферу интересовања европске политике. И 
католичка црква ојачана након концила у Тренту, гледала 
је на словенски свет на Балкану са пробуђеним интере-
совањем. Како су под ударом реформације позиције 
католичке цркве у централној и западној Европи биле 
озбиљно уздрмане, чинило се могућим компензовати их 
на рачун православног света. Овакве прозелитске 
интенције биле су оличене у оснивању Илирског коле-
гијума у Лорету 1580. године, намењеном школовању и 
обучавању питомаца из Босне, Србије, Бугарске и 
Македоније, а нарочито Конгрегације за пропаганду вере, 
основане у Риму 1622. године, која је као централно тело 
за ширење римокатоличке вере имала задатак да ради на 
враћању протестаната у крило католичке цркве, ширењу 
хришћанства међу нехришћанима, али и спровођењу 

3уније међу православним народима.  Кроз цео XVII и 
XVIII век могуће је пратити деловање римске курије и 
њених агената на територији Хабзбуршке монархије, 
Млетачке републике и Османског царства насељених 

4 православним становништвом. Тако је и рад на збли-
жавању словенских народа и приказивање словенске 
прошлости у светлости католицизма, требало да при- 
преми терен за унију католичких и православних 
Словена, а пропагирање католичке вере остваривано је 
често напоредо са подстицањем и организовањем 
оружаног покрета словенских народа против турске 

5власти.
За бечки двор Србија је била предмет посебног 

интересовања. То се тицало, с једне стране, „историјске“ 
територије коју је Србија некада заузимала – тј. сред-
њевековне српске краљевине и царевине сагледане у 
светлу барокне историографије. Интересовање хаб-

УДК 316.75(436)”16/17”; 930(436)”16/17”АНА МИЛОШЕВИЋ*
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 1Д. Ј. Поповић, Србија и Београд, од Пожаревачког до Београдског мира (1716-1739), 

Београд 1950, 59.
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Београд 1986, IX, X.

4 Незаобилазан и користан материјал представља грађа из тајног ватиканског 
архива, архива Конгрегације за пропаганду вере у Риму и Ватиканске 
библиотеке, коју је Марко Јачов прикупио и публиковао. Уп.: М. Јачов, Списи 
тајног ватиканског архива XVI-XVIII века, Београд 1983; Исти, Списи 
Конгрегације за пропаганду вере у Риму о Србима 1622-1644, I, Београд 1986; Исти, 
Le missioni cattoliche nei Balcani durante la guerra di Candia (1645-1669), Vol. 1, Vol. 2,  
Città del Vaticano 1992; Исти, Le missioni cattoliche nei Balcani tra le due grandi guerre 
: Candia (1645-1669) Viena e Morea (1683-1699), Città del Vaticano 1998.

5 За сагледавање оваквих интенција у светлу верског патриотизма, видети: В. 
Симић, Патриа и патриотизам у српској култури и уметности у доба барока и 
просветитељства (рукопис магистарског рада), Београд 2008, 37, 38.

НАСТАНАК И РАЗВОЈ КОНЦЕПТА КРАЉЕВИНЕ СРБИЈЕ 
У БАРОКНОЈ ИСТОРИОГРАФИЈИ И ВИЗУЕЛНИМ МЕДИЈИМА 
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збуршког дома за територије на југоистоку Европе датира 
још од времена избора Фердинанда I за угарског и 
хрватског краља 1526-1527. године, након битке код 

6Мохача.  Угарско-хрватска круна и царска титула, обје-
дињене под једним владарским домом, пружале су основе 
за сложене и брижљиво осмишљаване династичко-
политичке програме, настале у циљу доказивања легети-
митета будућих освајања отоманских територија. 
Аустрија је након неуспеле турске опсаде Беча 1683. 
године почела да отворено истиче своја права на 
балканске земље. То је чинила на основу ратних успеха, 
који су били поткрепљени ученим историјским и 
правним расправама. Историја и право требало је да 
припреме терен аустријском оружју и служе као 
оправдање за хабзбуршке освајачке тежње. Хабзбурзи би 
требало да постану законити владари свих земаља које се 
помињу у титули мађарских краљева, за које се веровало 

7да су пред непосредним ослобођењем од Турака.
Осим територијалних претензија, интересовање 

бечких кругова, с друге стране, тицало се и српског ста-
новништва које је насељавало прилично велике 
територије панонског дела Средње Европе и западног 
Балкана. Оваква схватања била су у многоме компле-
ментарна идеји Serbia sacra, коју је осмислила и пропа-
гирала српска православна црква. Она је, такође, била 
уобличенa према схватањима барокног историзма 
однегованог на Орбиновом Краљевству Словена и 
Хроникама грофа Ђорђа Бранковића, али за разлику од 
империјалних претензија бечког двора, није била затво-
рена у дефинисане историјске границе и у суштини је 
представљала целокупну христијанизовану земљу на 

8којој су Срби живели.
Када је током „Великог рата“ Аустрија из одбране 

прешла у офанзиву, она је у освајање турских поседа 
кренула управо под паролом ослобођења хришћанских 
народа од турског јарма. У Витезовићевој Стемато-
графији испод грба Србије написани су стихови који 
умногоме илуструју овај став: „Србија која носи као знаке 

крст и огњила у црвеном пољу; за крст је она претрпела 
многе ватре. Сада кад је крст оборен, она подноси још 
нове ударце. Стога је и по судбини и стварно названа 

9Сервијом.“  Ову некада славну хришћанску земљу која 
сада грца под турским јармом, требало је ослободити 
силом аустријског оружја. Било да су се у својим 
плановима позивали на територијално право или су 
иступали у име помоћи хришћанским народима, за 
Хабзбурге је циљ био исти – давање оправдања, односно 
легитимитета освајачким плановима на југоистоку 

10Европе.
За европску јавност, као и за хабзбуршке дина-

стичке историографе, Краљевство Словена Мавра 
11Орбина  било је пресудни извор информација о 

народима на југоистоку Европе и њиховој историји. 
Управо ово Орбиново дело Србе и „Краљевину Србију“ 
уводи на велика врата у оквире европске историографије. 
У складу са хуманистичком традицијом, Орбин жели да  
читаоцима представи простор за који су везана поједина 
поглавља његове књиге, дајући географску димензију 

12историји народа којим се бави.  Крајем XVII века 
Аустрија је освојила Подунавље, а Млетачка република 
завршила освајање Далмације и поново закорачила у 
Грчку. Услед тога, дошло је до убрзаног трагања за исто-
ријском основом, према којој би освајања била 

13проглашена за „преузимање наслеђа“.  Идеја за називе 
„Краљевина Србија“, али и „Краљевина Босна“ и „Краље-
вина Славонија“ које срећемо на географским картама из 
времена Бечког рата, преузета је, по свој прилици, 
директно из Орбиновог Краљевства Словена. Терито-
ријама на које је хабзбуршка, тј. угарска круна 
претендовала дата је неупоредиво већа важност управо 
кроз истицање титуле „краљевине“. Један извод из 

6 R. J. W. Evans, The Making of the Habsburg Monarchy 1550-1700, Oxford 2002, XXXIV, 
Ch. W. Ingrao, The Habsburg Monarhy 1618-1815, Cambridge 2005, 13,14. 
Хабзбурзима је мађарска круна била потребна да поткрепе своје територијалне 
претензије на Балкану и дуж обале Јадрана. M. Goloubeva, The Habsburgs and 
Central Europe, 1683-1723, unpublished; first drafted 2003, for a workshop at New 
College, Oxford, www.oup.co.uk/pdf/0-19-928144-0.pdf (9.6.2008.).

7 Н. Радојчић, Облик првих модерних српских историја : поводом Марсилијеве 
Историје Срба, Зборник Матице Српске, серија друштвених наука, књ. 2, Нови 
Сад 1951, 14.

8 Јурисдикционо гледано, идеја Serbia sacra више је одговарала границама 
обновљене Пећке патријаршије, која је титулу својих поглавара прилагодила 
орбиновском схватању српске историје. М. Тимотијевић, Serbia sacra i Serbia 
sancta, у: Свети Сава у историји и предању, Београд 1999, 424. За орбинијевске 
поставке видети: Р. Самарџић, Краљевство Словена у развитку српске 
историографије, CXXVIII. За критички осврт и анализу Хроника грофа Ђорђа 
Бранковића: Ј. Радонић, Гроф Ђорђе Бранковић и његово време, Београд 1911, 
нарочито 617-715.

9 Наведено по Соловљевом преводу. У: А. Соловљев, Историја српског грба и други 
хералдички радови, приредио Александар Палавестра, Београд 2000, 46. Павле 
Ритер Витезовић публиковао је 1701. године у Бечу дело о илирским грбовима 
под насловом Stemmatographia, sive armorum Illyricorum delineatio, descriptio, et 
restitutio. У делу су приказани и описани грбови покрајина и области које је аутор 
приписао Илирику. Текст обухвата 87 стр., а на првих 56 стр. штампан је грб неке 
земље или области заједно са називом и описом грба у два дистиха. У: V. Klaić, 
Život i djela Pavla Rittera Vitezovića (1652-1713), Zagreb 1914, 152-155. 

10Текст „Привилегије“ коју је 6. априла 1690. године цар Леополд I упутио 
балканским народима потврђује оваква схватања: „Нека вам буде знано да 
турски рат, на који смо нарушењем уговора и неправедно изазвати, по Нашем 
царском и краљевском званију, уздајући су у божју заштиту и праведност Наше 
ствари, само ради тога ради водимо да народе који су нам потчињени и који 
правно зависе од Наше споменуте краљевине Угарске, и све друге хришћана, из 
грозног турског ропства отмемо, и пређашњој слободи, пређашњим 
повластицама и пређашњем савезу са телом од којег зависе повратимо, 
укинувши сваку злоупотребу, и поправивши штету турским тиранством 
нанесену, и повративши сваком своје право.“ Ј. Радонић, М. Костић, Српске 
привилегије од 1690 до 1792, Београд 1954, 89. Превод Ј. Ђорђевића.

11Орбиново Краљевство Словена (Il Regno degli Slavi) објављено је 1601. године у  
Пезару.

12Р. Самарџић, Краљевство Словена у развитку српске историографије, CXXVIII
13Исто, CXXXII

Ана Милошевић
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представљaње хабзбуршких поседа у Европи, који су 
током треће, четврте и пете деценије XVIII века 
реализовали Јохан Кристофер Хоман (Johann Christoph 

19Homann) и његови наследници.
На картама из времена Великог рата, на разним 

језицима географски простори јужно од Саве и Дунава 
означавају се као „Краљевина Србија“. То се види на 
карти „Il Regno della Servia detta altrimenti Rascia“ Ђакома 

20Кантелија из 1689. године (сл. 1).  Велики број карата из 
овог периода приказује краљевину Угарску и суседне 
државе (на неким местима се каже – суседне краљевине), 
које сада представљају северне делове Османског 
царства. Ова територија по правилу се поклапа са 
крајњим границама до којих је царска војска напредовала 

21осамдесетих година XVII века.  На картама из познијег 
времена „Политичкој карти Угарске и суседних земаља“ 
из Музеја града Београда (сл. 2) и „Victorien der Christen 
wider den Erbfeind“ из Војног музеја, Габријела Боденера 

Орбиновог дела, имао је при руци и Луиђи Фернандо 
Марсиљи (Luigi Fernando Marsigli), ерудита и картограф, 
заповедник у царској војсци и дипломатски изасланик, 
када је, крајем XVII и почетком XVIII века разрађивао 

14обимне описе подунавских и балканских земаља.  
Краљевство Словена је као издашан извор користио и 
Павле Ритер Витезовић (Pavao Ritter Vitezović), сарадник 
грофа Марсиљија, приликом састављања списа о 
прошлости Јужних Словена, за потребе дворске 
политике и давање легетимитета историјским правима 

15хабзбуршке куће.  Да се у то време са српским народом и 
земљама почело непосредно рачунати и располагати у 
освајачким подухватима против Турске, сведочи 
чињеница што је у циљу давања основа и легетимитета за 
будућа освајања Хабзбурга на Балкану, Витезовић 
саставио Стематографију, познатију из потоњег 

16илустрованог издања из 1742. године.
Тенденције барокне историографије ишле су 

напоредо са развојем картографије. Став према 
картографији у многоме се променио у XVII веку: она 
постаје широко прихваћена и општераспрострањена, са 
евидентним  инсистирањем на тачности и детаљима. 
Овакав правац развоја је потпуно оправдано довести у 
везу са империјалистичким маневрима великих 
европских дворова, који су и били највећи наручиоци 

17 карата из политичких и ратних разлога. Код Хабзбурга 
је, још од XVI века, постојала тежња да своје огромне 
поседе, како наследне тако и оне у Царству, представе на 
великом броју карата као засебне. Они наручују мапе 
наследних земаља, појединих краљевстава или области, 

18чешће него картографске приказе Царства у целини.  
Нарочито значајан подухват било је картографско 

14Н. Радојчић, Облик првих модерних српских историја : поводом Марсилијеве 
Историје Срба, 20. Целокупни живот и рад ове истакнуте личности обележила је 
двострука улога војника и научника. Марсиљијево војевање са царском војском, 
од заробљавања, преко каријере високог инжињерског официра и дипломате, до 
његове улоге на Карловачком мировном конгресу, пратили су истраживачки 
напори из области географије, геологије, ботанике, физике и нарочито 
картографије. Видети: J. Stove, Marsigli's Europe 1680-1730 : The Life and Times of 
Luigi Fernando Marsigli, Soldier and Virtuoso, New Haven, London 1994, 281-100, 
119-144, 165-215.

15Павле Ритер Витезовић је био један од најпознатијих заговорника права 
Хабзбурга као угарских краљева на територије насељене јужнословенским 
живљем. За његов живот и рад видети: V. Kljajić, Život i djela Pavla Ritera Vitezovića.

16Н. Радојчић, Облик првих модерних српских историја, 24; Р. Самарџић, 
Краљевство Словена у развитку српске историографије, CXXXIII. О првобитно 
планираном издању сазнаје се на основу Витезовићевих писама епископу 
Хростифору Митровићу из 1711. и 1712, одакле се види да је дело било написано 
на латинском језику под насловом Serbia illustrata, и да је писац, поред грбова, 
намеравао да придода и животописе српских светитеља. V. Klaić, н. д., 271-272. 

17За однос између развоја картографије и власти у Европи нововековног периода, 
видети: Monarchs, Ministers, and Maps: The Emergence of Cartography as a Tool оf 
Government in Early Modern Europe, ed. David Buisseret, Chicago 1992, нарочито: 
David Buisseret, Introduction, 1-4.

18James Vann, Maping under the Austrian Habsburgs, у: Monarchs, Ministers, and Maps : 
The Emergence of Cartography as a Tool оf Government in Early Modern Europe, ed. 
David Buisseret, Chicago 1992, 153-167. 

19Активност картографске издавачке куће Homannianis Heredibus из Нирнберга, 
прати се кроз један век 1690-1790. и обухвата делатност оснивача Јохана 
Баптисте Хомана (Johan Baptista Homann), званичног географа и картографа 
Његовог величанства римског цара, његовог сина  Јохана Кристофера Хомана 
(Johann Christoph Homann), и касније њихових рођака и ученика. За основне 
податке и библиографију видети: R. V. Tooley, Maps and Map-Makers, New York 
1961 (3), 27.

20„Il Regno della Servia detta altrimenti Rascia“, аутор: Ђакомо Кантели (Giacomo 
Cantelli da Vignola), издао: Ђакомо Роси (Giacomo Rossi) у Риму 1689. године, 
Народна библиотека Србије, без. инв. бр.; Војни музеј, инв. бр. 10949. За детаљно 
ишчитавање натписа и о аутору, видети: М. Николић, Карта Србије Ђакома 
Кантелија да Вињоле из 1689 године, Историјски часопис, бр. XIX, Историјски 
институт САНУ, Београд 1972, 101,102.

21Велики број карата чува се у Народној библиотеци Србије. Видети: О. 
Стефановић, Каталог старих карата из картографске збирке Народне 
библиотеке Србије, у: Србија и суседне земље на старим географским картама, 
Галерија САНУ, 70, Београд 1991, 191-226.
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1. „Il Regno della Servia detta altrimenti Rascia“,Ђакомо 
Кантели, Рим, 1689.

1. „Il Regno della Servia detta altrimenti Rascia“ Giacomo 
Cantelli, Rome, 1689
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22(сл. 3),  граница Србије на истоку иде до Видина и Ниша, 
све до реке Марице на југу. На западу се спушта Дрином 
према југу све до испод Приштине. Обе карте приказују 
територије унутар чијих граница су вођена ратна дејства у 
рату 1716–1718. године, док је стварна граница, 
установљена Пожаревачким миром 1718. године, 
означена испрекиданом линијом. У својим Одломцима из 
историје Београда, говорећи о времену непосредно после 
велике аустријске победе у бици код Београда, Коста С. 
Протић каже: „да сви немачки извештаји, који говоре о 
ондашњој Србији, говоре о њој као о „Краљевини 
Србији“ са главним градовима и варошима које њој 
принадлеже: Београд, Смедерево, Рам, Видин, Ниш, 

23Нови Пазар, Призрен и Приштина ...“  Када су на 
мировном конгресу у Пожаревцу аустријски изасланици 
тражили да им се уговором преда цео Београдски 
пашалук, они су не знајући географију Османског царства 
или из чисто политичких разлога, тражили знатно већу 
територију него што је она била, наиме, захтевали су и 

24Ниш и Видин и још нека места.  После Пожаревачког 
мира и јасног одређивања граница, о Краљевини Србији 
се говори у светлу постигнутих тековина и у оквиру 

25граница утврђених Пожаревачким миром.  Србија је 
требало да буде, како бедем против евентуалних турских 
надирања, тако и против сепаратистичких покушаја 
мађарских побуњеника. Из тог разлога њен статус је 
регулисан на тај начин што је проглашена за „ein 

26absolutum dominium vel peculium regnum“,  па је стога 
остала под непосредном царском управом. Баш због 
територијалних претензија Мађарске, Србија се на 
картама из 20-их година XVIII века представља не више 
као део Угарске, већ као Königreich Servien, док се Београд 
на ведутама и другим публикацијама титулира као њен 
главни град. Једна карта која припада серијалу 
хабзбуршких поседа које су израдили Ј. Б. Хоман и његови 
наследници је и “Regnum Bosniae… et Regni Serviae” која 
се чува у Народној библиотеци Србије и Војном музеју у 

27Београду (сл. 4).

22„Политичка карта Угарске и суседних земаља“ из Музејa града Београда, инв. бр. 
ГИ1/5019, и „Victorien der Christen wider den Erbfeind“ из Војног музеја, инв. бр. 
11551, аутор: Габријел Боденер (Gabriel Bodenehr), Аугзбург, после 1718. године.

23К. С. Протић, Одломци из историје Београда од 1427. до 1791, Београд 1717. год., 
Годишњица Николе Чупића за 1885, VII, Београд 1885, 316.

24Д. Павловић, Пожаревачки мир (1718), историјска студија, Београд 1901, 59.

25Упоредити: „Карта Србије, Пожаревачког мира“, Матеуса Зојтерија (M. Seutteri), 
Аугзбург 1717, Народна библиотека Србије, инв. бр. КР II-467 и КР II-468. 

26Langer, Serbien unter der kaiserlichen Regierung 1717-1739, Mittheilungen des К. К. 
Kriegsarchivs, Neue Folge, Band III, Wien 1889, 166 ; Д. М. Поповић, 
Административна и црквена политика аустријска у Србији (1718 - 1739), по 
грађи из бечких архива, Глас СКА, књ. LXII, Београд 1901, 115, 116.
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2. „Политичка карта Угарске и суседних земаља“, Габријел 
Боденер, Аугзбург, после 1718.

2. „Political Map of Hungary and Neighbouring Countries“, 
Gabriel Bodener, Augsburg, after 1718

3. „Victorien der Christen wider den Erbfeind“, Габријел 
Боденер, Аугзбург, после 1718.

3. „Victorien der Christen wider den Erbfeind“, Gabriel Bodener, 
Augsburg, after 1718
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Упоредо са развојем картографије, из сличних 
мотива, тј. у политичке циљеве, развија се и интересовање 
за хералдику. У оквирима угарских политичких програма 
претензије према Србији исказиване су кроз сложене 
хералдичке програме на којима је грб Србије (Трибалије) 
представљен међу грбовима других територија на које је 
угарска круна претендовала и на које је полагала 
историјско право. Порекло грба са вепровом главом која 
је прободена стрелом остало је нејасно, али се кроз 
прихватање у угарским владарским програмима кроз 
XVII и XVIII век јавља на географским картама као грб 
Србије (Трибалије). Грб Трибалије срећемо на новцу 
кованом поводом крунисања цара Матије II и 
Фердинанда II, а затим и на једној од застава у 
крунидбеној поворци из 1655. године. Вепрову главу као 
грб Србије срећемо и на језуитском календару Јустуса ван 
ден Најпорта, штампаном 1683. године у Трнави, где је 
испод светитеља заштитника Угарске представљен венац 
са натписом у који су уплетене хералдичке представе 

28 стварних и имагинарних угарских провинција. Павле 
Ритер Витезовић, а за њим Џефаровић, доносе овај знак 

29као грб Трибалије.  Како се грб са прободеном вепровом 
главом не јавља у илирским грбовницима, његови су 

30извори, по свој прилици, западног порекла.  Велике 
територије Отоманског царства, које су крајем XVII и 
XVIII почетком  века представљане на картама, добиле су 
и своје хералдичке ознаке. Као новоприпојено „краљев-
ско дôбро“, Србија је требало да добије и адекватно 
хералдичко обележје којим би учествовала у богатом 
скупу различитих хабзбуршких поседа и била обележа-
вана на картама. За званично хералдичко обележје града 
Београда и Краљевине Србије, дворски Ратни савет 
изабрао је грб са три турске џамије изнад којих лети 
царски орао са натписом: Sub umbra alarum tuarum и 
додатим натписом испод: Alba Graeca recuperata anno 

27“Regnum Bosniae… et Regni Serviae”, аутор и издавач: Хоманови наследници 
(Homannianis Heredibus), Нирнберг 1730-1740, Народна библиотека Србије, инв. 
бр. KР II 500 ; Војни музеј, инв. бр 11279. У Народниј библиотеци чувају се још две 
сличне карте истог издавача из 1740., инв. бр. КР II 475 и КР II 557. Уп.: О. 
Стефановић, Каталог старих карата из картографске збирке Народне 
библиотеке Србије, 207.

28 thG. Galavic, Netherlandish baroque painters and graphic artist in 17  Century Central 
Europe, у: Baroque art in Central Europe, Crossroads, Budapest 1993, 37, Abb.13.

29Oво је сасвим произвољна Витезовићева комбинација, коју он сам објашњава 
тиме што су се „угарски краљеви служили на печатима старијим знаком Трибала 
за краљевину Србију и Рашку. Седиште је њихово некад овде било, и источно-
римски цареви звали су српске владаре – трибалским краљевима“. Овај грб 
сматран је касније грбом Браничева. А. Соловљев, Историја српског грба и други 
хералдички радови, приредио Александар Палавестра, Београд 2000, 55.

30Видети: А. Палавестра, Београдски грбовник II и илирска хералдика, у: Београдски 
грбовник II, фототипско издање, Београд 2006, 74-75. Богато илустровани 
илирски грбовници који су претходили Орбиновој историји, настали су као 
резултат тежњи словенских породица да на основу родослова и грбова изведу 
порекло из некадашњег српског царства и потврде племство у другим европским 
земљама. Једним таквим грбовником служио се и Витезовић приликом израде 
Стематографије који је после његове смрти дошао у власништво грофа 
Марсиљија. Алтханов грбовник сада се налази у Болоњи. А. Соловљев, Историја 
српског грба, 46. 
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4. “Regnum Bosniae… et Regni Serviae”, Хоманови наследници, Нирнберг 1730-1740.
4. „Regnum Bosniae ... et Regni Serviae“, Homann's successors, Nurеmberg, 1730-1740
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311717.  Поменути грб са вепровом главом пробијеном 
стрелом остаје, међутим, у употреби током целе 
аустријске владавине. На капији Карла VI, тачније на 
њеној унутрашњој фасади (сл. 5), у полукружној, 
уздигнутој лунети налази се богати барокни картуш 
надвишен царском круном, у коме је представљена 
вепрова глава прободена стрелом. Улаз фланкирају два 
профилисана пиластра са каменим куглама на врху који 
сумболишу Херкулове стубове крунисане земаљским 

32сферама, тј амблем Карла VI - Constantia et fortitudine.  
Тако је симболичко-алегоријским језиком приказан сам 
цар Карло VI како бди над својим новозадобијенимим 

33поседом – Краљевином Србијом.

***

„Краљевина Србија“ представља идеолошку 
конструкцију која се временски уобличавала од појма 
барокне историографије до његовог повезивања са 
одређеним територијалним реалитетом. То је осмислио и 
спроводио бечки двор у складу са политичким и 
династичким интересима. Појам се јавља на историјској 
сцени у време Бечког рата, када Аустрија креће у освајање 
нових територија југоисточне Европе и Балкана. 
Посматран у овом контексту термин не представља само 
династичко-пропагандну фикцију, већ се односи на 
реални географски простор, додуше, прилично широко 
схваћен. Назив „Краљевина Србија“ редовно се појављује 
у хроникама и дворским историјама, на картама и 
гравирама, у последњим деценијама XVII века, паралелно 
са уобличавањем амбиција Беча за експанзију на 
југоисток на уштрб турских поседа. Своја права на земље 
западног Балкана Аустрија је полагала на основу ратних 
успеха који су били поткрепљени ученим историским и 
правним расправама. Након потписивања Пожаревачког 
мира 1718. године назив се јавља и у званичним актима и 
документима који се односе на Србију тог периода. 
Захваљујући победи у рату и повољном мировном 
уговору, Аустрија је све више постајала свесна 
перспектива и могућности које јој се пружају на 

34југоистоку Европе,  па ће Балкан и Србија наставити да 
заузимају важно место и након повратка под турску 
власт. Они у хабзбуршким политичким програмима 
остају актуелни веома дуго, све до почетка ХХ века.

31Целу представу уоквиравао је натпис: „Велики печат града Београда и Србије“. Д. 
Ј. Поповић, Србија и Београд, од Пожаревачког до Београдског мира (1718-1739), 
Београд 1950, 207.

32Уп.: F. Matsche, Die Kunst im Dienst der Staatsidee Kaiser Karls VI, Ikonographie, 
Ikonologie und Programmatik des „Kaiserstils“, II, Berlin, New York 1981, Аbb. 32, 37, 
38. 

33За амблематске основе видети: Lj. Stošić, Emblematic Motifs on Baroque Gates of 
Belgrade, Balcanica, бр. XXVIII, Београд 1997, 216-222. О архитектонско-
симболичном месту капије Карла VI у контексту Београдске тврђаве видети: Z. 
Uzelac, Balthasar Neumann i barokni Beograd – jedna reinterpretacija Sangallovog 
bunara iz Orvieta, Čovjek i prostor, br. 7-8, Zagreb 1988, 31; М. Поповић, Београдска 
тврђава, Београд 2006, 226-241.

34Д. Живојиновић, Пожаревачки уговор у светлости политичких збивања у 
Европи (1715-1720 А. Соловљев, Историја српског грба и други хералдички 
радови, приредио Александар Палавестра, Београд 2000.), Зборник, бр. 7, 
Историјски музеј Србије, Београд 1970, 203.

Ана Милошевић

5. Капија Карла VI, источна фасада, спољашња, 
Калемегданска тврђава, Београд

5. Gate of Charles VI, eastern facade, exterior view, The Fortres 
    of Kalemegdan, Belgrade
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НАСТАНАК И РАЗВОЈ КОНЦЕПТА КРАЉЕВИНЕ СРБИЈЕ 
У БАРОКНОЈ ИСТОРИОГРАФИЈИ И ВИЗУЕЛНИМ МЕДИЈИМА 



Summary

The term “Kingdom of Serbia” appeared for the first time after 
the unsuccessful siege of Vienna in 1683. It was during the 
campaign against Turkey, when territories of South-Eastern 
Europe and the Balkans were seized by Austria-Hungary. In 

ththe new political context at the end of the 17  century, the term 
overgrows dynastic propaganda fiction, and refers to real 
geographical territory (understood in very broad terms). The 
name “The Kingdom of Serbia” appears regularly in 
chronicles and court histories, on maps and engravings as 
Austria-Hungarian ambitions for expansion to south-east and 

for war with Turkey were developed. After signing the treaty 
of Passarowitz in 1718, the name appeared in the official 
documents that were related to Serbia of that time. “The 
Kingdom of Serbia” represents ideological creation that 
evolved from baroque historiography into its connection with 
specific territorial reality. It was invented and conducted by 
Viennese court according to its political and dynastic 
interests. Their claims on the West Balkan lands, the 
Habsburgs based on war successes and supported them by 
complex historical and juridical arguments.
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Апстракт: У тексту је дат општи увид у историју 
примењене уметности у Новом Саду крајем 19. и почет-
ком 20. века, сагледан кроз призму културе становања 
грађанске популације. Наведени период може да се 
подели у две епохе које су видљиве у уређењу ентеријера, 
али које се и међусобно преплићу. Мешавине стилова 
биле су карактеристичне за период историцизма, од 
последњих деценија 19. века до Првог светског рата, док 
су се утицаји сецесије појавили на прекретници векова. 
Музејске и приватне заоставштине, литерарни и фото 
извори, као и велики број новинских огласа из тог 
периода показују да је Нови Сад био средина у којој се 
много полагало на адекватно уређење стамбеног просто-
ра и где су постојале бројне радње у којима су продавани 
увозни и домаћи производи, од намештаја до употребних 
предмета од метала, порцелана, стакла, керамике и тек-
стила. Истовремено, делатност Савке Суботић, Јелице 
Беловић-Бернаџиковске и Драгутина Инкиострија 
Медењака у Новом Саду указује на постојање домаће 
струје у развоју примењене уметности која је заговарала 
опремање ентеријера у националном стилу. У другој по-
ловини 20. века, пред налетом модернизма у уређењу 
простора, изгубљен је велики део аутентичних ново-
садских ентеријера из претходних епоха, па је њихово 
проучавање данас знатно отежано.

Kључне речи: Нови Сад, примењена уметност, 
ентеријери, 19-20. век, историцизам, сецесија

Смештен на раскрсници путева између истока и 
запада, севера и југа Европе, Нови Сад се од времена свог 
настанка налазио под утицајима различитих цивилиза-
ција. Осим оријенталне културе, коју је српско становни-
штво примало с југа, већ од краја 18. века европеизација 
ових простора је постајала све видљивија у начину 
живота, па и култури становања. Раном формирању гра-
ђанске класе, њеном друштвеном и материјалном успону 
погодовао је и посебан статус који је Нови Сад уживао као 
слободан краљевски град од 1748. године. Као јак 
занатски, привредни и културни центар Хабсбуршке 
монархије, а потом и Аустроугарске, град је током 19. века 

прошао урбанистички и архитектонски развој у којем су 
доминирали каснобарокни, неокласицистички, а затим и 
сви историцистички облици, карактеристични и за 
остале градове у панонској низији. 

У проучавању архитектуре, ликовне и примење-
не уметности током 19. века свакако треба раздвојити две 
епохе. Обећавајуће ширење у демографском и урбанисти-
чком смислу нагло је прекинуто трагичним бомбардо-
вањем са Петроварадинске тврђаве у јулу 1849. године. У 
разореном граду није остала сачувана готово ниједна 
кућа, а бројни грађански ентеријери, са комплетним по-
кретним инвентарима, неповратно су нестали. Тргова-
чки и културни процват који се огледао у приватним и 
јавним просторима, уређеним по узору на европске, није 
више био видљив, а ретки трагови често нису довољни за 
детаљно проучавање ове епохе. Иако је број становника 
био значајно смањен (са 20 на 7 хиљада), обнова града је 
почела већ у првим годинама након несрећних дешавања. 
Објекти који су саграђени у шестој и седмој деценији 19. 
века представљају део најстаријег архитектонског кор-
пуса у граду, очуваног у његовом ужем језгру. За поди-
зање нових пословних и стамбених зграда осиромашени 
и штедљиви новосадски грађани су ангажовали локалне 
грађевинце, али и зидарске мајсторе немачког порекла 
(baumaistern), који су у град пристигли у већем броју. 
Захваљујући сачуваној архивској грађи, првенствено 
фонду Магистрата, сачувани су планови бројних кућа 
које су саграђене током друге половине 19. века. На тај 
начин су остала архивирана и имена мајстора, мерника и 

1разних занатлија.  Град је обнављан у барокно-
класицистичком стилу, а оријентални призвук који је био 
приметан у ранијем периоду сасвим је нестао. О овој 
великој промени у изгледу града сведоче бројни описи 
тадашњих Новосађана, па је тако и Михаило Полит 
Десанчић забележио у својим „Покојницима“: “Је ли 
Нови Сад оно, што је пре 50 година био? Нема ни трага од 

УДК 747:728.3(497.11)”18/19”ЉИЉАНА ЛАЗИЋ*

*Љиљана Лазић, историчар уметности, Музеј града Новог Сада, Нови Сад

1 Међу великим бројем градитеља ове генерације треба споменути: Теодора 
Шефта, Франца Дураса, Стефана Ђорђевића, Јожефа Чика, Алојза Цоцека, 
Андреаса Ханера, Антона Лихтлера, Јована Бугарског, Лудвига Буса, Јозефа 
Кимнаха и друге, али је најзначајнији био Ђерђ Молнар, локални градитељ који 
је оставио упечатљив траг у архитектури Новог Сада током друге половине 19. 
Века. Д. Станчић, Нови Сад, Од куће до куће, Нови Сад, 2005; В. Митровић, Ђерђ 
Молнар, новосадски градитељ друге половине XIX века, Рад Музеја Војводине, 
бр. XIX, Музеј Војводине, Нови Сад 1998, 249-261.

ИЗГЛЕД ГРАЂАНСКИХ ЕНТЕРИЈЕРА У НОВОМ САДУ
КРАЈЕМ 19. И ПОЧЕТКОМ 20. ВЕКА
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оне полуоријенталне вароши, што је Нови Сад пре буне 
био. И да није било бомбардовања у г. 1849., Нови Сад би 
се ипак променио као што су се и друге вароши 

2промениле”.
Интензиван урбанистички раст, регулација 

града, бројчано и материјално јачање становништва 
обезбедили су стандарде за угодан и сређен грађански 
живот. Средњоевропски манири су се манифестовали у 
понашању, образовању, облачењу и становању, а 
оријентално-балканска култура постајала је све ређа. 
Новосађани су све више полагали на комфор, па су занат-
лијске, трговачке, чиновничке и породице интелектуа-
лаца настојале да живе у складу са својим социјалним 
статусом, имовним стањем и васпитањем. Дом је био 
њихов репрезент, а инвестирање у адекватно уређење 

3ентеријера сматрало се друштвеном обавезом.  Крајем 19. 
века типична кућа добростојеће грађанске породице 
налазила се у једној од централних новосадских улица, 
односно у најстаријем делу града. Готово по шаблону, 
били су то квалитетно зидани једноспратни објекти 
издужене основе. Фасаде, окренуте улици, предстваљале 
су једини видљиви део куће, па је разумљиво да су носиле 
на себи сву грађевинску декорацију у виду малтерских 
украса, изрезбарених дрвених капија, гвоздених балкон-
ских ограда и прозорских решетки. Уколико је зграда 
припадала власнику који се бавио трговином или неким 
занатом, приземље је било прилагођено услужним делат-
ностима, док се на спрату одвијао породични живот, 
потпуно одвојен од пословног дела. По давно установ-
љеном правилу распореда просторија, главне собе 
домаћинства су постављане до улице, док су сви споредни 
и помоћни простори смештани у дворишном крилу, 
невидљивом пролазницима. При томе се раздвојеност 
јавних и приватних, заједничких и појединачних про-
стора подразумевала. Салон, трпезарија и спаваћа соба 
домаћина чинили су најрепрезентативније делове куће 
који су опремани по моди владајућих стилова. Сав вред-
нији инвентар, који је данас драгоцен у проучавању 
развоја примењене уметности, смештан је у ове три 
просторије. Салон, својеврсни „кућни музеј“, сведочио је 
о положају укућана у друштву. Пракса сакупљања, чувања 
и излагања различитих предмета постала је друштена 
обавеза сваке грађанске породице, па су се домаћице 
бринуле да стан буде опремљен квалитетним намештајем, 
теписима, завесама, порцеланом и сребрнином, књигама, 
ликовним делима, музичким инструментима, породич-
ним албумима, сувенирима и ручним радовима. Истовре-
мено, дечије и девојачке собе, кухиње, вешернице, 

понегде и купатила, били су снабдевени јефтинијом и 
једноставнијом опремом која је омогућавала лако и 
уредно одржавање. 

Улога жене у уређивању и одржавању домаћин-
ства била је најважнија. Она се старала да својим укусом, 
вештинама и уредношћу створи амбијент који је одгова-
рао потребама породице и захтевима грађанског дру-
штва. Још од свог најранијег доба, девојчице су училе 
кућне послове од својих мајки, учитеља, али и читајући 
савете у разним публикацијама. У томе је крајем 19. века 
посебно предњачио периодични лист Женски свет који је 
уређивао Аркадије Варађанин, управник Више девојачке 
школе у Новом Саду. Тако је, на пример, и часопис Срп-
ска везиља саветовао неудатим девојкама и младим 
супругама : „Ради тога када младица дође у свој дом треба 
још првих дана, да покаже лепу вољу за домазлук. Одмах 
чим јој стигне у тихо скровиште мио и драг намештај, 
треба да га тако смести, да сваки кревет, сваки сто, једном 
речи сваки предмет има своје одређено место. Собне 
(зидне) декорације треба да су тако смештене, да на први 

4поглед покажу добар укус домаћице“.  Кућевној вештини 
домаћице је подучавао и Стеван Павловић, писац сажете 
и практичне „Естетике“: „Кућа треба особито у 
уређивању стана и покућанства да покаже вештачку 
индустрију. Како зидови са гредицом и патосом тако и 
свака покућанствена ствар треба да је и својим обликом и 
бојом уређена по естетским законима. Исто тако према 
том треба да је удешено и трпезно посуђе и сваки украс, 
који се намешта у соби. То се зове „кућевна вештина“, која 

5 свакидашњи живот улепшава и оплемењава“. Интере-
сантни су и чланци у Бранковом колу, где у једном од њих 
аутор даје женама неколико савета за уређење ентеријера: 
„Боје су у ње у складу са стилом и облик намештаја са свет-
лошћу, која долази кроз прозор. Намештај је укусан, али 
прост, ћилим мек и таман, тричарија што мање, али свака 
ситница има своју вредност, било са гледишта уметности 
или реткости. Цвећа нека није много, али нека је с укусом 
намештено. Клавир нека је затворен, ноте нека су у 
фијоци. У сликама на зиду нека се огледа домачићина 
душа. Највећа елеганција у томе је, да у свему има укуса, а 
ни у чему да се не види траженост“; али и критикује 
сувишну кићеност и претрпаност простора завесама, сли-

6кама, ситницама, цвећем, па и раскошним трпезама.  
Текстови о уређењу домаћинства могу се пронаћи и у 
литератури са почетка 20. века. После 1910. године почео 
је да излази часопис Жена у којима је чланке често писала 
Милица Томић, кћерка Светозара Милетића и једна од 
првих заговорница женских права, а неке од најбољих 
стручних публикација са оваквим садржајима написала је 

2 М. Полит Десанчић, Успомене (Покојници), приредио Сава Дамјанов, Нови Сад 
2006, 11.

 3М. Тимотијевић, Приватни простори и места приватности, у: Приватни живот 
код Срба у деветнаестом веку, приредили Ана Столић и Ненад Макуљевић, 
Београд 2006, 165-243.

4 Жена у кући, Српска везиља, бр. 2, Вршац 1905, 16.
5 С. Павловић, Естетика или наука о лепоти за школу и народ, Нови Сад 1895.
6 Д., Белешке за домаћице, Бранково коло, бр. 13, 1895, 415-416.

Љиљана Лазић
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ности и стилској чистоти бидермајерских ентеријера, у 
историцистичким грађанским просторима из последњих 
деценија 19. века гомилани су предмети различитих 
намена и облика, без инсистирања на њиховом стилском 
уједначавању. Нестанак аутентичних ентеријера из тог 
периода отежава детаљно сагледавање њиховог изгледа, 
али помоћ могу да пруже ретке фотографије из 
породичних заоставштина и музејских збирки. Развој 
фотографске дисциплине у другој половини 19. века, све 
већа покретљивост камера и рађање покрета фото-
аматеризма омогућили су стварање првих снимака 
начињених ван професионалних атељеа. Грађани су 
позивали фотографе у своје домове или су сами снимали 
унутрашњост станова. На тај начин су верно забележени 
драгоцени визуелни подаци о уређењу њихових енте-
ријера. 

Један од ретких примера овакве врсте везује се за 
познату новосадску породицу Вучетић чији су чланови 
поручили или сами снимили серију фотографија на 
којима је приказана унутрашњост стана у коме су 

8живели.  Илија Вучетић, познати новосадски адвокат и 
политичар, становао је на првом спрату куће поред 
Саборне цркве (Св. Георгија) у Новом Саду, заједно са 
супругом Маријом (рођ. Загорица) и децом Зором и 

9Браниславом.  Ова угледна породица је била укључена у 
многобројна јавна, културна, хуманитарна и политичка 
дешавања у граду, а њихов дом је био место на коме су се 
често сакупљали сви виђенији представници новосад-

10 ског грађанства. У складу са позицијом коју су уживали у 
друштву, Вучетићи су опремали и своје домаћинство, а на 
сачуваним фотографијама може да се види како је оно 
изгледало око 1890. године. Непознати фотограф је 
овековечио само репрезентативне делове куће, односне 
салонске просторе који су били окренути улици. Биле су 
то четири собе, уређене у складу са грађанским укусом 

Милева Симић, професорка Више девојачке школе у 
7Новом Саду.

Од половине 19. века у европској примењеној 
уметности заустављен је развој нових стилова који би 
утицали на промене у изгледу ентеријера и увођење 
оригиналних декоративних елемената. Десио се управо 
супротан процес, у коме су настали тзв. „неостилови“, 
намерне компилације и имитације претходних уметнич-
ких епоха. У провинцијским градовима, какав је био и 
Нови Сад, носталгична веза са ранијим временима била је 
веома јака, па су историјски стилови, израсли на теме-
љима готике, ренесансе, барока, рококоа и оријенталних 
утицаја, постали веома популарни. Насупрот једностав-

7 М. Симић, Кућанство, Нови Сад 1920.

8 Фотографије се данас налазе у Музеју града Новог Сада где су доспеле као део 
заоставштине ове породице (инв. бр. КИ-700/1-3, КИ-3183).

9Данас се у овој кући налази Црквена општина СПЦ и свештенички стан.
10Марија и Зора Вучетић (касније супруга новосадског градоначелника Жарка 

Стефановића) биле су активне чланице Добротворне задруге Српкиња 
Новосаткиња, а у свом дому су често организовале разна дешавања о којима је 
извештавано у новосадским денвним и периодичним листовима, као и другим 
врстама публикација. У Новоме Саду није скоро било тако лепо посећеног 
концерта, као што је овога пута био наш концерат; но али је и концерат текао 
тако, да је не само задовољио, него задивио сву ону отмену публику, која се ту 
нашла у малобројном числу. А. Варађанин, Споменица двадесетпетогодишњег 
рада (1880-1905) Добротворне Задруге Српскиња Новосаткиња, Нови Сад 1906, 
129-130. Али 22. децембра 1900. на ревно заузимање госпођице Зоре Вучетићеве, 
ћерке одличног српског родољуба Д-ра Илије Вучетића, неуморног борца за сваку 
добру и корисну народну ствар, образује се коло младих Српкиња из најбољих 
новосадских српских кућа. Састојале су се у први мах у Вучетићеву дому, где су 
читале белетристична и поучна књижевна српска дела и гајиле музику... нека 
врста девојачког парламента који је имао председницу и свој одбор. Женски 
покрет у Војводини, Нови Сад 1933, 125.
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1. Фотографије ентеријера стана породице Вучетић, Нови 
Сад, око 1890, Музеј града Новог Сада, инв. бр. КИ 703

1. Photographs of the Interior of the Apartment of the Vučetić 
Family, Novi Sad, аround 1890, City Museum of Novi Sad, inv. 
no. KI 703
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историцистичке епохе, где су мешавина стилова и 
извесна претрпаност ентеријера били веома присутни. 
На основу изгледа ових ентеријера може се добити општа 
слика о начину становања у грађанским кућама у Новом 
Саду крајем 19. века. 

Намештај у салонима и трпезарији Вучетића је 
типичан за епоху у којој су једноставни каснобарокни и 
практични бидермајерски комади замењени масивним 
намештајем неостилова (сл. 1-3). При томе је, популарно 
звани, „алт дојч“ стил, био најомиљенији због солидне 
израде, дуготрајности и свог изгледа. Као последица 
индустријске револуције појавили су се машински рађе-
ни комади намештаја који су сменили занатске производе 
чији је квалитет израде увек условљавао и високу цену. За 
купце различитих имовних стања израђиван је намештај  

различитог квалитета и форми, од једноставнијег са 
редукованим садржајима и сведеног на саму утилитар-
ност, до комада на којима је био очигледан сувишан 
луксуз у виду многобројних апликација, украса и скупо-
ценијих детаља. Овакво покућство користило је више 
генерација, па се оно очувало до данас у музејским и 
приватним колекцијама. Значајној заступљености 
историцистичких комада допринела је и развијена 
новосадска столарска индустрија чији се почеци везују за 
половину 19. века. Новостворене домаће радионице за 
производњу намештаја настојале су да копирају стране 
узоре и тако понуде робу која је задовољавала потребе 
имућнијег грађанства. Најпознатија мануфактура намe-
штаја у Новом Саду, отворена још 1845. године, била је 
власништво немачке породице Менрат. Окренути све 

Љиљана Лазић
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већем домаћем тржишту, током друге половине 19. века 
остварили су веома развијену производњу и разгранату 
дистрибутивну мрежу. Из новинских огласа се сазнаје да 
су нудили „свију врста дрвеног и креветског намештаја, 
потпуно правилно изведене гарнитуре за ручаонице и 
спаваће собе од сваковрсног дрвета, намештаја за доче-
каонице и дворане у сваком жанру (...) опрему за невесте, 

11сву опрему за гостионе, кафане, илиџе, писарнице.“  
Менратови салони, спаваће собе и трпезаријски 
комплети у стилу „алт дојча“ били су посебно популарни 
и масовно куповани. Солидност израде је обезбеђивала 
дуговечност оваквог намештаја, па су се бројни примерци 
могли наћи у новосадским ентеријерима све до половине 
20. века. Овај талентовани трговац је у својој продавници 
нудио и сву пратећу опрему, односно огледала, иконе, 
штофове, ћилиме, простираче, постеље и завесе, а слике 
свих производа купци су могли да виде у илустрованим 
каталозима мануфактуре. Главни Менратов конкурент на 
тржишту била је фирма породице Дусинг која је 1860. 
године започела производњу готовог намештаја и огла-
шавала се, готово на идентичан начин, у локалним 
листовима. Две фирме су опстале и после 1900. године, 
када су дизајн својих производа прилагодили новим 
стилским захтевима. До почетка 20. века у Новом Саду су 
се израдом и продајом мобилијара бавили и Шенбергер, 
Романовић, Хемлер, Карбинер, Шосбергер и Шлангер.

Велики број украсних предмета који се виде на 
фотографијама указује да су Вучетићи, као и остали 
грађани Новог Сада, трошили значајна средства за 
њихову набавку. Све оно што је било потребно у опре-
мању ентеријера, крајем 19. века могло је да се набави у 
„вароши“, централним градским улицама. Добро снабде-
вене радње увозним и домаћим производима нудиле су 
широк избор порцелана, стакла, керамике, сребрнине и 
металне галантерије, декоративног текстила, лустера и 
лампи. Већина овакве робе била је страног порекла и, 
осим у радњама, могла је да се купи поручивањем преко 
каталога или приликом путовања у друге градове. Главни 
центри за снабдевање били су Беч, Будимпешта, Праг, 
Минхен и Париз. Из ових метропола стизале су информа-
ције и идеје које су затим коришћене и у све јачој домаћој 
производњи. Иако је данас тешко прецизно установити 
количински однос предмета примењене уметности 
увозног и домаћег порекла, може се грубо оценити да су 
имућнији Новосађани куповали углавном страну робу, 
док су они нешто слабијег имовног стања од овдашњих 
занатлија поручивали јефтиније и скромније комаде 
покућства, израђене у духу европских узора. Радње су 
посећивали и купци из других места, јер су се трговци 
веома успешно рекламирали у свим дневним и периоди-

чним часописима, календарима и алманасима који су 
излазили на подручју Војводине. На некадашњем Тргу 
Фрање Јосифа, у Дунавској, Главној, Ћурчијској, 
Футошкој и другим улицама, једна до друге, биле су нани-
зане трговине галантеријске робе и занатске радње са 
излозима пуним разноврсних предмета. Водили су их 
веома пословни и угледни власници који су припадали 
јакој трговачко-занатлијској класи новосадског станов-
ништва. На прелазу из 19. у 20. век неке од најпознатијих 
радњи, у којима су се могли купити готово сви предмети  
потребни у једном домаћинству, држали су Фрања 
Мудрох, Јозеф Паквор, Виктор Лихтлер, Шами Краус, 
Леополд Дернер, Макс Флајшер, Мајер, Тоша Алабурић и 
други. Новосадски трговци су нудили луксузне и пред-
мете за свакодневну употребу, посуђе, сервисе и приборе 
за јело, чиније и ауфзаце, послужавнике и бокале, жарди-
њере, лампе и лустере, огледала и свећњаке, рамове, 
уметничке слике и иконе, сатове и писаће приборе. По-
вољно су могли да се купе комади од кина сребра, алпаке, 
штајнгута, фајанса, калаја и никла, а за добростојеће 
муштерије набављани су производи цењених европских 
мануфактура.

Мешавина стилова, која се може приметити и у 
једној од соба Вучетића, била је веома честа појава у 
новосадским ентеријерима крајем 19. века. Домаћице су 
неретко комбиновале елементе балканске и западњачке 
културе, традицинално и модерно. Било је сасвим уоби-
чајено да се у истој просторији нађу пиротски ћилими и 
војвођанске тканице поред чешких лустера и немачког 
порцелана. Естетика историцизма подразумевала је толе-
ранцију према производима различитих култура, међу 
којима су велику популарност уживали и оријентални 
предмети. Иако су производи из Азије већ вековима 
доношени у Европу, у другој половини 19. века интерес за 
далеке културе постао је инспирација свим новим умет-
ничким стиловима. На Далеком истоку, у Јапану, Кини, 
Индији и Персији развијена је индустрија која је 
производила робу за извоз у Европу. Били су то предмети 
примењене уметности, разноврсни по техникама обраде, 
употреби материјала, облицима и украсима. У кућама 
широм Европе, па и у Новом Саду, грађанске салоне су 
украшавале јапанске керамичке вазе, кинеске порцелан-
ске фигурине и посуде, комади од бронзе, емајла, слоно-
ваче и племенитих врста дрвета, кавкаски и персијски 
теписи и друге врсте текстила. У дому Вучетића једна од 
соба је била опремљена лаганим намештајем у кинеском 
стилу, оријенталним порцеланом, српским пешкирима и 
тканицама, неорокајним лустером и рамовима за слике 
(сл. 4). Овако необична комбинација различитих стилова 
давала је интелектуални и помало артистички призвук 
просторији, у којој су укућани радо боравили. 
Припадници имућнијих новосадских породица, као што 
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11Део огласа из листа „Орао“ (1890). Исти и слични огласи фирме Менрат излазили 
су и у другим новосадскимн часописима током друге половине 19 . века.



032

су били Латинчићи или Стефановићи, куповали су 
оријенталну робу преко трговачких агената или лично, 
приликом путовања у друге трговачке центре. Најближи 
регионални центри за промет антикварне робе и 
предмета пореклом из Азије били су Суботица и Сегедин, 

12 одакле је стизала роба и у Нови Сад.
Зидови и таванице у дому Вучетића су били 

декорисани светлим, стилизованим, флоралним и 
геометријским шарама које су биле извођене преко 
шаблона на тамнијој или светлијој подлози. Било је 
уобичајено да се зидови салона и трпезарија боје у 

тамније нијансе, док су у девојачким и дечјим собама 
преовладавали светлији тонови. Овакав начин украша-
вања имитирао је текстилне тапете које су коришћене 
само у најимућнијим кућама и постао је сасвим уобичајен 
и током 20 века. Овом занатском делатношћу понекад су 
се бавили и мање познати сликари, обезбеђујући додатни 

14извор прихода.  Примећује се да су зидове украшавала и 
ликовна дела која су била различита по техници израде, 
садржају, формату и вредности. У позлаћеним штуко 
рамовима неорококо профилације стајали су велика 
славска икона св. Николе и два мала пејзажа, а два поро-
дична портрета била су урамљена у овалне бидермајерске 
рамове. Две велике слике које су стајале у главном салону, 
нажалост, нису препознатљиве на фотографијама, али се 
може претпоставити да су се по својој вредности и тема-
тици највише истицале. Пажњу истраживача примењене 
и ликовне уметности 19. века може највише да привуче 
велики вез Бранко и вила који се налазио у главном 
салону (сл. 3). Био је дело руку Марије Вучетић, која је и 

14сама позирала на неколико фотографија у овој серији.  
Ова способна домаћица била је веома вешта у изради 
ручних радова што доказује и њено учешће на великој 
изложби уметничко-занатских рукотворина, одржаној 
1884. године у Новом Саду. На овој веома добро органи-
зованој и посећеној манифестацији учествовале су жене 
из најпознатијих српских породица у граду (Софија 
Пушибрк, Ана Вулпе, Јелисавета Барако, Зора Вучетић, 
Ана Кода, Славка Руварац, Зорка Грчић и друге), као и 
ученице Више девојачке школе које су на овај начин 

15 показивале научена знања и таленте. Представа Бранко и 
вила била је веома важна у српској визуелној култури  
последњих деценија 19. века и присутна у различитим 
облицима, од слика, графика и новинских илустрација, до 

16ручних радова.  Визуелни идентитет песника установили 
су Новак Радонић композицијом Виле крунишу Бранка 
(1857) и Миливоје Мауковић делом Бранко и вила (1878), 
од тада често репродукованим у српским публикацијама. 
Ова нова „патриотска икона“ била је модел и Марији 
Вучетић, као и другим женама које су желеле да своја 
домаћинства украсе предметима на којима су истицани 
мотиви са националном тематиком. Помоћ у њиховој 
изради женама су пружали и труковани шаблони са 
великим избором популарних сцена. Крајем 19. века у 

Љиљана Лазић

12Постојање изненађујуће великог броја оријенталних предмета у кућама Новог 
Сада око 1900. године показанo је и на изложби „Примењена уметност Далеког 
Истока из новосадских колекција“, одржаној 1970. године у Музеју града Новог 
Сада. Интересантно је споменути да је, почетком 20. века, значајан и вредан фонд 
предмета у Нови Сад донео капетан Еуген Малинарић (1868-1930) који је, као 
дипломата, службовао у Пекингу. Енцклопедија Новог Сада, 13, Нови Сад, 1999, 
270; Љ. Вујаклија, Каталог збирке стране уметности, Нови Сад 2010, у штампи.

13У Музеју града Новог Сада чува се велики број шаблона за зидни „молерај“, а 
откупљени су као део заоставштине сликара-декоратера Павела Ружичке који је 
током прве половине 20. века имао радионицу за декоративно сликарство у 
Новом Саду.

14Вез се данас налази у поседу Музеја града Новог Сада (инв. бр. КИ-4953), а 
изложен је на сталној поставци у Завичајној збирци Сремских Карловаца. 
Подаци о аутору добијени су од Радојке Вучетић, унуке Марије Вучетић.

15Вођа кроз изложбу народних и вештчких рукотворина Српкиња, Нови Сад 1884; 
С. Павловић, н. д., 197.

16С. Мишић, Култ Бранка Радичевића у српској визуелној уметности крајем 19. 
века, каталог изложбе, Галерија Матице српске, Нови Сад 2009.

4. Фотографије ентеријера стана породице Вучетић, Нови 
Сад, око 1890, Музеј града Новог Сада, инв. бр. КИ 703

4. Photographs of the Interior of the Apartment of the Vučetić 
Family, Novi Sad, аround 1890, City Museum of Novi Sad, inv. 
no. KI 703
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Војводини је најпознатији дистрибутер шаблона са пред-
ставама и ликовима из српске историје и књижевности 
био Милан Петко Павловић из Вршца, власник Цртачко-
везиљачког завода и издавач листа за жене Српска везиља 

17(1903-1906).  Истовремено, бројне илустрације овог типа 
штампане су у српским часописима Јавор, Орао, Бранково 
коло, Женски свет. Технолошки напредак у области 
штампарства и нове графичке технике омогућили су и 
олакшали репродуковање различитих садржаја, варира-
јући у квалитету од црно-беле новинске ксилогравире до 
вишебојне фромолитографије која је својим изгледом и 
структуром подсећала на уљане слике. Графике мањег 
формата су често биле продаване као посебни листови 
унутар периодичних издања (Бранково коло), а веће олео-
графије су набављане у књижарницама, путем каталога и 
трговачких агената који су их нудили од куће до куће. У 
Новом Саду су могле да се купе у радњама Браће М. Попо-
вић, Луке Јоцића, Николе Ивковића, Луке Алексијевића и 
других књижара, а развијену диструбуцију у овим краје-
вима имао је и Петар Николић, чувени загребачки трго-

18вац који се оглашавао у свим српским листовима.  Он је 
од уметника откупљивао права на штампање, па затим 
штампане олеографије продавао књижарима и поједин-
цима. Био је заслужан за репродуковање најзначајнијих 
дела српских сликара краја 19. века. Фигуралне компози-
ције Паје Јовановића (Сеоба Срба, Таковски устанак, 
Издајица, Мачевање, Борба петлова), Уроша Предића 
(Косовка девојка, Весела браћа, Херцеговачки бегунци), 
Ђорђа Крстића (Свети Сава благосиља Српчад) и Јаро-
слава Чермака (Рањени Црногорац) продавале су се као 
луксузно опремљене велике слике, намењене украша-
вању грађанских салона. Позиве српској популацији да 
купују олеографије редовно је упућивао и Анастас 
Боцарић, још један уметник чија су дела више пута 
графички умножавана: „Наше су куће без њихових слика 
хладне и одвратне, као медвеђе пећине и циганске черге. 
Украсимо наше домове једино српским сликама, оне су 
књига, која се никад не затвара и коју чита сваки – учени и 
неуки! Може ли ко поштовати једну кућу без таквих 

19слика?“  Олеографије са историјским садржајима (Југ 
Богдан, Кнежева вечера, Косовски бој, Косовка девојка, 
Спаљивање моштију св. Саве и друге) имале су функцију 
јачања националне свести, али и развијања уметничког 
укуса који није одступао од академског сликарства друге 
половине 19. века. Остале слике у дому Вучетића показују 

да су популарност, осим ликовних дела са националном и 
верском тематиком, уживали и други жанрови. Пејзажи и 
мртве природе, алегоријски и морализаторски садржаји, 
у оригиналу или као олеографске репродукције домаћих 
и страних аутора, били су типични за историцизам краја 
19. века. При томе је нужно истакнути да је академски 
реализам био једини ликовни правац који су грађани 
поштовали и разумевали и који је утицао на формирање 
популарне, јавне и интимне ликовне културе. 

Око 1900. године у највећим градовима и 
привредним центрима Аустроугарске, Бечу, Будимпешти 
и Прагу, појавили су се нови облици уметничко-деко-
ративног стварања који су захватили све области урбаног 
живота. Градови у провинцији, међу којима и они у Вој-
водини, почетком 20. века су такође осетили нове утицаје, 
првенствено у архитектури и примењеној уметности. 
Један од основних захтева нових уметничких покрета 
који су се, под различитим именима (сецесија, југендстил 
ар нуво и др.), у Европи јавили крајем 19. века, био је 
уздизање примењено-декоративних дисциплина и зана-
та до нивоа уметничког стварања. Креирање употребних 
предмета постало је подједнако важно као и стварање 
ликовних дела, а идеја свеобухватне уметности је била од 
изузетног значаја код уређења унутрашњих простора. 
Завладала је велика потражња за новим, оригиналним и 
квалитетним предметима, што масовна и комерцијална 
производња није могла увек да задовољи. Из тог разлога, 
настале су бројне фабрике које су од јефтинијих 
материјала производиле предмете за кућну употребу, али 
често по нацртима цењених дизајнера и уметника. Преко 
развијених дистрибутивних трговачких мрежа оваква 
роба је доспевала у продавнице и домове широм 
континента.

Захваљујући развијеним саобраћајним, трговач-
ким и културним везама са европским метрополама, 
сецесијски обликовани предмети су лако и у великом 
броју доспевали у Војводину. И поред непостојања дома-
ћег организованог покрета који би окупио присталице 
новог интернационалног покрета, он се овде пробијао 
преко ангажованих појединаца, школованих архитеката, 
трговачких агената, студената и путника који су доносили 
информације, идеје и тражену робу. И док је сецесија у 
сликарству и вајарству била слабо прихваћена и 
примењена, па чак и често негативно коментарисана у 

20стручној и периодичној штампи,  њено присуство на 
предметима који су красили грађанске ентеријере било је 
радо виђено. Међутим, због своје комплексности и нега-
тивног става који је владао у интелектуалним круговима 

ИЗГЛЕД ГРАЂАНСКИХ ЕНТЕРИЈЕРА У НОВОМ САДУ КРАЈЕМ 19. И ПОЧЕТКОМ 20. ВЕКА

17Милан Петко Павловић је 1879. године у Вршцу отворио прво бојадисарску, а 
1880. и везилачку радионицу. У периоду 1903-1906. био је издавач „Српске 
везиље“, специјализованог часописа за домаћу радиност који су користиле и 
многе Новосађанке. Д. Марковић, Вез по писму, писмо по везу, каталог изложбе, 
Музеј града Новог Сада, Нови Сад 2010, 53-54; К. Новаковић, Одлике народног 
веза у Војводини, Рад Музеја Војводине, бр. 46, Нови Сад 2004, 154.

18Сеоба Срба, Српски Сион, бр. 49, Нови Сад, 1. децембар 1896, 815.
19Боцарићева нова слика, Дунав, бр. 24, Нови Сад 1920.

20Негативни коментари о сецесији у уметности често су штампани у часопису 
Бранково коло. Др. Огњен, En plein air, Бранково коло, Сремски Карловци 1900, 
434-438; Сецијонисте, Бранково коло, бр. 6, Сремски Карловци 1900, 562-566; 
Цензор, Мисли о сецесији, Бранково коло, бр. 11, Сремски Карловци 1905, 694-
698.



током више деценија, ова уметничка епоха остала је недо-
вољно проучена управо у области примењених уметно-
сти. Недостатак пописа и систематских прегледа ентери-
јера, занатлија, мануфактура и трговина који би сведо-
чили о заступљености сецесије у војвођанској средини, 
количини увозних предмета и путевима продаје, имају за 
последицу недовољно познавање и тешко дефинисање 
овог стила у оквиру националне историје примењене 
уметности.

Нови услови и стандарди становања у Новом 
Саду приметни су од прве деценије 20. века. У то време 
састављени су и први службени документи који су 
препоручивали нови начин градње који би обезбеђивао 
здравији живот све бројнијих становника града, посебно 

21радника.  Градска администрација је настојала да попуни 
празне парцеле у центру града, па су богати новосадски 
трговци, фабриканти и велепоседници, као и разна 
грађанска удружења, често добијали дозволе да подигну 
велике објекте са више стамбених јединица намењених 

22издавању.  У новосаграђеним објектима се појавила 
другачија расподела стамбеног простора. Према улици су 
били окренути локали у приземљу и велики станови 
власника, а у дворишна крила смештан је низ мањих 
станова, повезаних балконима и атријумским двори-
штем, невидљивим са улице. Сваком простору требало је 
обезбедити довољно светла и комуникационог простора, 
па су практичност и једноставност постали важни прин-
ципи у уређивању ентеријера. Истовремено, појавила се 
потреба за новим просторијама. Хигијенски стандарди су 
подразумевали присуство купатила и кухиња у којима су 
керамичке плочице и нови технолошки изуми нашли 
своју примену. Централно грејање и добра природна 
осветљеност омогућили су подједнако коришћење свих 

23 соба. Регулацији светлости допринеле су и спољне 
ролетне, које су почетком 20. века почеле масовније да се 

24производе и користе.
За разлику од историцистичких амбијенталних 

целина, где су преовладавале тамне боје, масиван 
тапациран намештај, тешке тканине и велики број 
ситнијих украсних предмета, у ентеријерима који су 
настали почетком 20. века појавили су се елементи који су 
били лакши, практичнији, једноставнији и светлији. 

Иако је мешавина стилова и даље била присутна, нови 
орнаменти и форме били су највидљивији у делима при-
мењене уметности. Комади обликовани у стилу фран-
цуске, немачке или мађарске сецесије су у све већој мери 
били присутни у кућама, а њихова декоративност, функ-
ционалност и, често, ниска набавна цена, привлачили су 
бројне купце. Велики број сачуваних предмета из овог 
периода у музејским и приватним збиркама сведочи да су 
Новосађани куповали разноврсну робу која је, најчешће, 
била увозног порекла. Била је то последица недовољне 
развијености домаће индустрије и јаке трговачке и 
дистрибутерске мреже која је омогућила добру снабде-
веност радњи страним производима. Осим у градским 
радњама, купци су предмете могли наручити преко ката-
лога и трговачких агената, а у штампаним публикацијама 
имали су прилике да виде огласе за продају разне увозне и 
домаће робе. 

Заступљеност новог стила била је највише вид-
љива на ситнијим комадима, начињеним од метала, стак-
ла и керамике. Захваљујући технолошком напретку и 
серијској производњи, за израду употребних и украсних 
предмета коришћени су нови и јефтинији материјали као 
што су неплеменити метали (алпака, калај, никл, алуми-
нијум, месинг, челик) или керамика (фајанс, мајолика). 
Они су били погодни за обликовање сецесијских увије-
них и геометријских облика, а цена готових комада била 
је доступна ширим слојевима становништва. Производи 
најзначајнијих европских произвођача металних пред-
мета су уходаним трговачким путевима доспевали у 
радње Новог Сада. Велике фабрике и уметничка удру-
жења (Würtembergische Metallwarenfabrik Geislingen, 
Berndorfer Metallwarenfabrik, Argentor-werke Rus & Hatzel, 
A. Kohler, Moritz Hacker, Wiener Werkstätte) имали су веома 
развијену рекламну делатност и дистрибутивну мрежу, 
па су купци могли њихову робу да поручују и преко 
илустрованих каталога у којима је сваки производ имао 
свој серијски број и ознаку дизајнера. У Новом Саду је 
највише купована роба са ознакама немачких и аустриј-
ских произвођача, не само због традиционалне ослоње-
ности на средњоевропске центре, већ и због естетске 
привлачности нуђених предмета. Од сребра, алпаке, 
калаја, посребрених легура и других неплеменитих 
материјала највише је израђивано разноврсно посуђе, 
прибори за јело, украсне чиније, свећњаци, кутије разних 
величина, рамови за слике и огледала, али и читав низ 
нових употребних предмета који су на прекретници 
векова почели масовно да се користе као што су, на 
пример, шиваће и писаће машине, фонографи, шпорети, 
опрема за купатила и кухиње.

Један од омиљених материјала међу уметницима 
у периоду сецесија била је и керамика. Њени разноврсни 
облици (фајанс, мајолика, теракота) су потиснули 

034

Љиљана Лазић

21Ђ. Тапававица, Економски програм слободне краљевске вароши Новог Сад, I деo:  
Уређење станова, Нови Сад 1907. Др Ђорђе Тапававица је биo градски 
подбележник.

22Крајем прве деценије у центру града саграђене су велике палате породица Менрат 
и Винкле, Римокатоличке црквене општине и Штедионице и низ других 
најамних палата које су пројектовали мађарски архитекти у стилу сецесије.

23Интересантан пример у палати на Тргу Марије Трандафил 12, чији је пројектант 
био Липот Баумхорн, показује како је на практичан начин био решен проблем 
грејања. Једна каљева пећ, постављена у средиште стана, грејала је четири 
просторије.

24Веома квалитетне ролетне су се производиле у столарској радионици 
Новосађанина Силвестера Бернолда почетком 20. века. Металне ознаке његове 
фирме и данас постоје на сачуваним ролетнама бројних објеката у граду.



популарност порцелана који је у Европи био веома цењен 
у претходним вековима. Велики број мануфактура, 
индустријска производња и серијска израда омогућили 
су широку примену производа од керамике. Она је кори-
шћена у декоративне и функционалне сврхе, од украша-
вања спољашности објеката и унутрашњих простора до 
израде разних предмета који су се могли видети у стано-
вима. Керамичке плочице су постављане на крововима, 
фасадама и степеништима, у купатилима и кухињама. 
Готово свака кућа, подједнако у градским и сеоским 
срединама, поседовала је и керамичку каљеву пећ. У 
периоду сецесије, елегантне и издужене пећи су највише 
облагане плочицама које је производила фабрика Жол-
наи (Zsolnay) у Печују о чему сведоче сачувани примерци 
у новосадским ентеријерима. Тако је, на пример, бачки 
владика Митрофан Шевић за новосаграђени двор купио 
сецесијски намештај, али и једну веома раскошну каљеву 
пећ израђену од Жолнаи глеђосане керамике са више-
бојним флоралним украсима на белој позадини и 
декоративним елементима од месинга (сл. 5). У Новом 
Саду су постојали и домаћи произвођачи и продавци 

каљевих пећи, као што је, на пример, био Милош Грујић 
који је рекламирао продају „француских Сецесион 

25фуруна“.  Из фабрика Жолнаи и Херенди, али и других 
европских радионица, у новосадске радње стизали су и 
други употребни и декоративни предмети од керамике 
које су карактерисали разноврсност облика и шаренило 
спољашности. На лампама и лустерима, вазама и ћупо-
вима, чинијама, бокалима и саксијама преовладавали су 
цветни елементи и живе боје. Свакако треба споменути и 
еозин керамику, једну од „специјалности“ фабрике Жол-
наи. Фигуре и вазе са еозин глазуром метализирајућег 
сјаја цењене су као уметничка дела и вредни украсни 
детаљи ентеријера. Нарочито су биле популарне мале 
фигурине и скулптуралне групе, минијатурна вајарска 
дела која су често потписивали познати дизајнери 
керамике.

Крајем 19. и почетком 20. века достигнуте су 
врхунске могућности и у обради стакла. Применом раз-
них техника обликовања, бојeња и украшавања настајали 
су квалитетни и лепи употребни и украсни комади. 
Бојено и стакло у полутоновима често је комбиновано и 
са металом о чему сведоче бројни предмети примењене 
уметности, сачувани у музејским збиркама. Металне чи-
није или вазе са стакленим умецима, углавном страног 
порекла, украшавале су новосадске грађанске салоне. У 
употреби је највише била чешка, аустријска и немачка 
роба, од сервиса за вино и воду до лустера и огледала. Није 
било ретко ни јагодинско стакло које се производило од 
1846. до 1905. године. Дизајнери ове домаће фабрике су 
успевали да прате европске стилске и технолошке 
трендове, обликујући предмете у стилу историцизма и 

26 сецесије. Међу грађанима просечних финансијских 
могућности велику популарност уживало је и домаће 
стакло са штампаним и ручно доцртаваним декора-
цијама. Српску популацију у Војводини оваквом робом је 
највише снабдевао Урош Чавић који је имао радионицу и 
радњу у Великој Кикинди. Он је на једноставно облико-
ване чаше и бокале, преко мустри, штампао слике на стак-
лу и, понекад, ручно дорађивао поједине композиције и 
натписе (сл. 6). Биле су то доста наивно илустроване култ-
не сцене из националне историје (Срби око гуслара, 
Косовка девојка, и др.), ликови владара, јунака, светитеља 
и песника, често праћени натписима, стиховима и пору-
кама патриотског садржаја. Чавић се редовно оглашавао 
у новинама, а имао је и заступника који је путовао по 
градовима и нудио робу. О живој трговини сведочи и 
један Чавићев оглас у новосадској Застави из 1903. 
године у којем упозорава „да је неки сумњиви господин из 
околине, набавио непоштеним и недозвољеним начином 
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25 7Реклама је излазила у Илустрованом гласнику током 1905. године.6 Ј. Ђурић, 
Стакло у Србији XIX века, каталог изложбе, Музеј примењене уметности, 
Београд 1984.

5. Керамичка пећ у Владичанском двору у Новом Саду, 
мануфактурa Жолнаи, Печуј, почетак 20. века

5. Ceramic Stove in the Bishop's Palace in Novi Sad, Zsolnay 
thManufacture, Pécs, beginning of 20  century



моје мустре од чаша са ликовима песника и боце са лико-
вима светитеља, даље и неке примерке од мојих историј-
ских слика на стаклету са перлмутером и путује по Бачкој, 
Банату и Срему и купи наруџбине и капару на исте 

27 предмете и на своје име“. Коначно, треба поменути и 
веома практичну употребу стакла у новим зградама по-
четком 20. века. Витражи су у овом периоду доживели 
ренесансу, а комбинацијом традиционалних и нових тех-
ника до изражаја је долазила њихова декоративност. Са-
чувани примерци вишебојних витража сецесијске орна-
ментације остали су сачувани у новосадским палатама 

28које су подигнуте крајем прве деценије 20. века.
Мешавина неостилова 19. века и сецесије у 

ентеријерима највидљивија је када је у питању намештај. 
Примерци модерног намештаја били су спорадични и 
углавном измешани са старијим комадима које су поро-
дице наследиле од претходних генерација. Дуговечност 

историцистичких комада, конзервативност средине, 
високе цене, али и слабија понуда модернијег покућства, 
имали су за последицу опстанак комада из 19. века и у 
следећем столећу. Уколико су поједини комади и купо-
вани, најчешће су то биле столице и столови, трпезариј-
ске витрине и креденци, паравани, лустери и лампе, 
кухињски намештај и спаваће собе, док су салонски ком-
плети набављани много ређе. Намештај од повијеног 
дрвета је, због своје једноставности и лакоће, уживао 
велику популарност. Ову технологију је патентирала 
бечка фирма Тонет (Thonet), половином 19. века, а затим 
је користила за производњу многобројних облика 
покућства. Њихови производи су куповани у великом 
броју и данас представљају најзаступљеније сецесијске 
примерке намештаја у овдашњој средини. Захваљујући 
илустрованим огласима, познато је да је већ 1890. године 
намештај од повијеног дрвета производила и, већ 

29споменута, Менратова мануфактура.  У Новом Саду су 
своју робу често рекламирали и отварали представни-
штва фабрике и трговци из других крајева Аустроугарске. 
Већина готовог намештаја стизала је из Беча, Будимпеште 
и других градова. На пример, близина Осијека, важног 
центра столарске индустрије, утицала је на заступљеност 
производа фабрика Јосипа Повишила и Рудолфа Кајзера 
(од 1904. само Повишила), Божића и Мецинга. Новосад-
ским купцима био је окренут и Петар Николић из Загреба 
који је у локалној штампи плаћао богато илустроване 
огласе, нудећи дрвени, метални и тапацирани намештај 
модерног дизајна. Примерци сецесијског покућства 
стизали су и из фабрике породице Бенце (сл. 7), отворене 
1879. године у Великом Бечкереку. 

Декоративни текстил је и после 1900. године слу-
жио као важан сегмент уређења сваког грађанског 
стамбеног простора. Салони, трпезарије, спаваће и остале 
собе биле су испуњене разним простиркама, теписима, 
завесама, прекривачима, столњацима, драперијама и 
великим бројем ручних радова. Фотографија спаваће 
собе у кући новосадске породице Милутиновић показује 
како је била уређена једна спаваћа соба на почетку 20. века 
(сл. 8). У њој је присутна мешавина индустријских и 
ручно рађених материјала, традиционалних и интерна-
ционалних орнамената и узорака који су били на 
располагању у то време. Преплитање различитих утицаја 
било је видљиво у истовременој употреби различитих 
мотива, од сецесијски увијених линија и омиљених 
флоралних декорација до шара карактеристичних за 
српску традицију примењене уметности. Женама је у 
новосадским радњама нуђен богат избор декоративног 
текстила, углавном пореклом из увоза. На пример, 
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27Оглас је излазио у новосадској Застави током 1903. године.
28На пример, у Менратовој и палати „Гвоздени човек“ витражи су постављени на 

степеништима, вратима и прозорима.

29Огласи су излазили током 1890. године у часопису Орао.

6. Део сервиса за пића, радионица Уроша Чавића, Кикинда, 
почетак 20. века, Музеј града Новог Сада, инв. бр. П 915, 
991

6. Part of a Drinking Glass Set, Manufacture of Uroš Čavić, 
th Kikinda, beginning of 20 century, City Museum of Novi Sad, 

inv. no. P 915, 991
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не изложбе ручних радова биле су веома подстицајне за 
31развој текстилне индустрије и домаће радиности.  

На прекретници векова појавио се читав низ 
личности које су се бавиле изучавањем народне тра-
диције, те њеном применом у свим сегментима ликовне и 
примењене уметности. Иако у српском народу није 
постојао организован покрет као код других народа у то 
време, теоријско и практично деловање бројних инте-
лектуалаца је допринело новом вредновању и популари-
зацији националне баштине. Књиге и текстови Михајла 
Валтровића, Слободана и Владислава Тителбаха, Савке 
Суботић, Јелице Беловић-Бернаџиковске, Драгутина 
Инкострија Медењака и других развијали су идеје о 

Францишка Хекснер је држала стовариште женских 
ручних радова и тискару за цртеже („фордрукерај“) у 
Футошкој улици, а у новинама је оглашавала да нуди 
започете и готове ручне радове на „Келим, Смирна, 
Нордиш и конгре платну“, истичући да „сви артиклови 
чим се појаве као нова мода одма се могу код мене добити 

30на стоваришту“.  Оне домаћице које су желеле да дом 
уреде сопственим креацијама, помоћ у изради ручних 
радова могле су пронаћи у женским часописима (Женски 
свет, Српска везиља, Српска домаја) и приручницима. 
Школски систем девојачког образовања и веома активне 
женске организације су, такође, подстицали развој 
домаће израде текстилних предмета, а често организова-

31Оглас је излазио у  Застави током 1911. године. 31Изложба ручних радова и цртежа Више девојачке школе у Новом Саду, 
Занатлијско коло, бр. 6, 1913.

7. Oрман, фабрика Бенце, Зрењанин, почетак 20. века, Музеј 
града Новог Сада, инв. бр. П 910

7. thA Closet, Bence Factory, Zrenjanin, beginning of 20  century, 
City Museum of Novi Sad, inv. no. P 910

8. Фотографија спаваће собе у стану породице 
Милутиновић, Нови Сад, почетак 20. века, Музеј града 
Новог Сада, инв. бр. КИ 4419

8. Photograph of the Bedroom in the Apartment of the 
thMilutinović Family,Novi Sad, beginning of 20  century, City 
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новим модерним струјама, то би ми на основу народних 
традиција могли створити дивну ренесансу умјетничке 
текстилне и декоративне индустрије, која би ипак и са 

36 модерним духом била у лијепом складу“. Међутим, 
сматрала је да се при томе не сме изгубити дух народне 
уметности, односно да се прилагођавање увек мора извр-
шити стручно и опрезно: „Наш се народни орнаментални 
укус лијепо подудара с модерним европским умјетни-
чким правцем: стога се народни српски стил даде лијепо 
употребити и за израду модерних предмета. Али то ваља 

37чинити с разумијевањем.“
Критике на рачун уређења грађанских ентери-

јера почетком 20. века упућивао је и Владислав Тителбах: 
„Па ипак, зар не видите, како се у наше вароши увелико 
увлачи западњачки укус а с њиме и западњачка уметност? 
– Нама туђа и неразумљива нашем српском осећању? Ту 
ћете наћи германски ренесанс и готику; ћилиме са сецеси-
оним орнаментима, посуђе страног укуса и стила. Они 
веле, то је сада најмодерније. А да их питате, шта је то 
„Мода“, они вам неће умети одговорити. Код њих ћете 
наћи оне старе дивне ручне радове у народном стилу – на 
тавану забачене као неупотребљиве и неукусне! Већина 
њих – на жалост – више љуби туђе рукотворине, а презире 

38оне лепе српске везене: да су сељачке, простачке!“  
Тителбах је настојао да пружи и практичну помоћ женама 
својом књигом „Српски народни вез“, у којој је дао 
колорисане шаблоне за израду ручних радова у српском 

39стилу.
Коначно, незаобилазна личност у проучавању 

примењене уметности у Новом Саду у првим деценијама 
20. века је Драгутин Инкиостри Медењак. Иако је у граду 
боравио свега неколико година и у више наврата, у Војво-
дини је стекао бројну клијентелу која је куповала ручно 
рађене предмете, намењене свакодневној употреби. 
Инкиостријев намештај, паравани (сл. 9), лампе, лустери, 
зидни панои, слике декоративног карактера и други, 
оригинално дизајнирани, предмети сачувани су у кућама 
Новог Сада, Сомбора, Вршца, Сремских Карловаца, 

40Титела и других места.  Као и водећи европски уметници 
периода сецесије, Инкиостри се залагао за стварање 
свеобухватно осмишљених ентеријера, где би сваки де-
таљ и појединачни предмет био усклађен са целином. 
Неисцрпан трезор мотива проналазио је у српској орна-
ментици и средњовековној уметности, па је изградио 
декоративни систем утемељен на орнаментима који су се 
традиционално користили у народу. „Ти народни облици 
су веома употребљиви у свим пословима уметничке 

модернизацији и прилагођавању српских мотива захте-
вима модерног тржишта и грађанском друштву. Важну 
научну и теренску делатност развила је у другој половини 
19. века Новосађанка Савка Суботић. Под утицајем нових 
уметничких покрета, посебно енглеског Arts & Crafts, 
током своје дуге каријере проучавала је, афирмисала и 
модернизовала српску текстилну радиност, пружајући 
подршку женама на селу и у граду у изради предмета од 

32текстила.  Међународно признање свог рада добила је на 
Земаљској изложби у Будимпешти 1884. године где је 
изложила собу опремљену текстилом са народним моти-
вима и 240 модела одевних предмета, прилагођених град-

33ским купцима.  Захваљујући Савки Суботић, стил „срп-
ске собе“ постао је веома популаран у аристократским 
круговима средње Европе, а она најзначајнији ауторитет 
у опремању салона етнолошким предметима. Интере-
сантан опис свог дома у Новом Саду дала је и у једном од 
својих текстова: „Пострла сам ћилимове по постељама, 
по патосу, а једним сам застрла сто; па и на зидове сам 
приковала неколико. Кад је све било готово, погледала 

34сам шта сам урадила и – јако сам се изненадила!“  Њеним 
залагањем, српским текстилом су украшаване племићке 
куће од Русије до Енглеске, али су и бројне грађанске 
породице у Војводини такође почеле да цене вредност 
народних рукотворина.

Подједнаки заговорник увођења националне 
ноте при уређењу домова била је и Јелица Беловић-
Бернаџиковска, једна од зачетница модерне етнологије 
на просторима јужних Словена и ауторка бројних тексто-
ва који су објављивани у нашим и европским часописима. 
Као и Савка Суботић, била је противник увозних мустри 
које су користиле градске жене, па је настојала да публи-

35 кује што већи број узорака с домаћим мотивима. Схвата-
јући вредност традиционалних вештина украшавања 
текстила, али и време у којем је живела, позивала је на 
модернизацију домаће радиности и текстилне индустри-
је: „Недавно јавио се је и стил сецесије, па енглески стил у 
текстилној орнаментици. (...) Покрет тај са задаћом да се 
обнове декоративни мотиви и облици одушевио је сав 
образован свијет и сав умјетнички обрт. (...) Па како је 
наша народна орнаментика за чудо веома у складу с тим 

32Савка Суботић (1834-1918), супруга Јована Суботића и сестра Михаила Полита 
Десанчића, била је позната у европским интелектуалним круговима и чланица 
свих добротворних задруга Српкиња тог доба и бројних међународних 
удружења. Стављајући орнамент, као основно одличје националног идентитета, 
у центар својих проучавања, Савка Суботић се, можда и несвесно, сврстала у ред 
водећих сецесијских теоретичара у Европи.

33М. Цветковић, Допринос Савке Суботић у прочавању традиционалне текстилне 
радиности, Гласник Етнографског музеја, бр. 70, Београд 2006, 271-289.

34Савка Суботић, О нашим народним тканинама и рукотворинама, Летопис 
Матице српске, св. 4, Нови Сад 1904, 47.

35Ј. Беловић-Бернаџиковска, Српски народни вез и текстилна орнаментика : 
оригинална монографија на основу историјских докумената : са 14 оригиналних 
слика, Нови Сад 1907.

36Ј. Беловић, Српски народни вез и текстилна орнаментика, Нови Сад 1907, 14.
37Исто, 64.
38В. [ладислав] Т. [ителбах], Наша народна орнаментика, Српска везиља, бр. 1, 

Вршац 1903, 2
39В. Тителбах, Српски народни вез, Београд 1896.
40П. Васић, Уметничка топографија Сремских Карловаца, Нови Сад 1978.
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и чине „украс“ наших кућа на супрот тим конфузним 
фигурама и посувраћеним појмовима о лепоти, Драгутин 
Инкиостри, користећи се нашом народном орнаменти-

43 ком покушава да створи наш народни стил.“ Цењени 
писац многобројних критичких текстова у новосадским 
публикацијама почетком 20. века, Драгутин Ј. Илијћ, 
изнео је у Летопису Матице српске своје мишљење о 
Инкиострију: “Он је успео да својим оригиналним тален-
том проникне у суштину мотива, још нетакнутих, 
несређених али једрих. Он је успео да те сирове мотиве 
модификује према захтевима модернога времена, па тако 
преображене унесе у цркве, јавне локале и дворане наших 

44имућнијих грађана“.
Управо је један од имућнијих грађана, трговац 

Сава Вујић, 1926. године ангажовао овог уметника за 
уређење породичног стана у Дунавској улици. Као круна 
Инкиостријевог деловања у Новом Саду, овај ентеријер је 
био свеобухватно уређен простор у којем је аутор 

врсте, и то како по своме линеарном склопу, по своме 
изгледу, тако и по смишљености и складу боја на њима“, 
написао је у „Препорођају српске уметности“, једном од 

41својих првих теоретских радова.  Иако се у почетку 
каријере позивао на покрет Вилијама Мориса и мађарски 
уметнички препород, касније је одбацивао сваку везу са 
сецесијом. „Ми трпамо по нашим кућама продукте лон-
донских, париских, бечких и других фабрика“, замерао је 

42овдашњем градском становништву.  Сматрао је да је 
сецесија нездрав стил, а њене криве линије претеране и 
без сврхе. Не схватајући да је Инкиостријев практични и 
теоријски рад био потпуно у складу са сличним дешава-
њима у европској уметности, домаћи критичари су у 
похвалама његовог стила такође негирали вредности 
сецесије. „На супрот сецесији, германским фигурама и 
цртежима, који су плод болесне маште и блазираног 
пропалог живота, и који се малају по јавним локалима, 
државним надлештвима, који се подвлаче у наше домове 

41Д. Инкиостри, Препорођај српске уметности, Београд 1907, 8.
42Д. Инкиостри, Нови српски стил, Београд 1910, 9.

43Наша народна орнаментика, Бранково коло, бр. 21, Сремски Карловци 1906, 672.
44Д. Ј. Илијћ, Нови слог у српској декоративној уметности, Летопис Матице српске, 

књ. 248, Нови Сад 1908, 95.

9. Параван, Драгутин Инкостри Медењак, 
Нови Сад, почетак 20. vека, Музеј града 
Новог Сада, инв. бр. П 937

9. Screen, Dragutin Inkiostri Medenjak, Novi 
thSad, beginning of 20  century, City Museum 

of Novi Sad, inv. no. P 937

10. Eнтеријер у стану породице Вујић, Драгутин Инкиостри Медењак, 
Нови Сад, 1927.

10. The Interior of the Apartment of the Vujić Family, Dragutin Inkiostri 
Medenjak, Novi Sad, 1927
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уједначио све детаље, од изгледа зидова и таваница до 
45намештаја и декоративних тканина (сл. 10).  Према 

његовим нацртима столар Урбан Грегец из Петровара-
дина је израдио намештај, а сама госпођа Вујић везове на 

46 тканинама. Користећи се мотивима ткања из Јужне 
Србије, веза из Војводине, затим националним симбо-
лима и стилизованим формама биљака и животиња, 
Инкиостри је осликао зидове и таванице, дизајнирао 
намештај за салон, радну и ловачку собу. Пре него што је 
предат власнику, намештај је био изложен у дворани 

47 новосадске Мушке гимназије,  након чега су у јавности 
дати похвални коментари који су, истовремено, позивали 
на стварање националног стила у примењеној уметности: 
„До сада смо се дивили само страним израђевинама 
овакве врсти (и данас наша господа набављају намештај 
из Беча и Пеште) или израђевинама код нас наведених, 
али увек по страном рецепту, то су копије, више или мање 
лоше, туђих умотворина. Сада у овом раду видимо 
могућност, да се и тога робства ослободимо... када би 

48било среће.“  Као добар трговац, Инкиостри је користио 
прилику и да рекламира свој атеље, па је овакав намештај 

49нудио и за продају, тражећи 40 000 динара.  Следећи 
пример мађарских уметника, који су национални стил 
увели у индустрију, покушавао је и сам да оствари кон-
такте с појединим фабрикама. Тако је, на пример, фирма 
Боте и Ерман из Загреба по његовим нацртима изра-
ђивала намештај за свечану дворану Државног монопола 

50у Београду.  Иако су његови занатски радови били 

изведени ручно и од првокласних материјала, залагао се 
за индустријску производњу квалитетних предмета у 
националном стилу који би били доступни широкој 
популацији. Међутим, противуречност која је постајала у 
европској сецесији, била је присутна и код Инкиострија. 
Наиме, његове услуге могли су себи да приуште само 
изузетно имућни поручиоци, а индустрија није могла да 
произведе предмете чија би цена и материјал задовољили 
жељене стандарде. У том смислу, Инкиостријева залага-
ња нису довела до препорода примењене уметности на 
почетку 20. века, а његова дела остала су као ретки и 
драгоцени примери сецесијске уметности на домаћем 
терену.

На подручју Војводине, па тако и Новог Сада, 
јасна граница између стилова историцизма и сецесије, 
као првог уметничког покрета 20. века, не може се јасно 
повући. Сагледавање њиховог међусобног преплитања 
основа је за проучавање примењене уметности на 
прекретници два столећа. Епоха која обухвата последње 
деценије 19. и прве 20. века веома је добро документована 
и презентована у новосадским музејима, архивима и 
приватним колекцијама, а сачувани предмети, делови 
старих ентеријера, па и малобројне фотографије, доказују 
да су се култура становања у Новом Саду и материјални 
статус његових житеља уклапали у општу слику живота 
становника средњоевропских градова.
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Љиљана Лазић

Summary

thSituated at the crossroads, 19  century Novi Sad went through 
urban and architectural developments which were dominated 
by late baroque, neo-classicism, and subsequently all historical 

thforms characteristic for other towns in the Pannonia plain. 19  
century architecture, fine arts and applied arts studies need to 
be divided into two periods: period up to 1849 when the 
mixture of oriental and medieval culture dominated the city 
and period after the bombardment when the oldest remaining 
architectural corpus in the city, built in the fashion of 
contemporary European styles, was formed.
Intensive urban growth, city regulation, population growth and 
increase in prosperity introduced standards for comfortable 
and settled city life, so that families of craftsmen, tradesmen, 
clerks and of the intellectuals aspired to live in keeping with 

ththeir social status, income and upbringing. At the end of the 19  
century, mainly one-floor-family houses were built in the 
centre of Novi Sad. On the ground floor there were usually 
premises for family business, and the household units were on 
the first floor. Drawing room, living room and master bedroom 
were the most presentable parts of the house and they were 
furnished in the fashion of that time. All significant inventory, 
invaluable for studying the development of applied arts, was 
located in these three rooms. Collecting, storing and exhibiting 
different objects became a social responsibility of every city 
family, and the lady of the house would make an effort to 
acquire good quality furniture, carpets, curtains, porcelain and 
silverware, books, paintings, musical instruments, family 
albums and souvenirs. A woman had an important role in 
arranging and keeping a household. With her taste, skills and 
neatness she tried to create ambience that would correspond to 
the family needs and aspirations of bourgeois society.
Contrary to simplicity and stylish purity of Biedermeier 

thinterior, in historicist city spaces from the last decades of 19  
century, people accumulated objects of all shapes and for 
different purposes, without desire to stylistically uniform 
them. Simple late baroque and practical Biedermeier pieces 
were replaced with massive neostyles furniture; especially 
popular were the “Alt Deutsch” units. The household furniture 
was used by many generations, and it has remained in museum 
and private collections. Cabinet making began in Novi Sad 

tharound mid 19  century; the largest manufactures were those 
that belonged to families Mennratt and Dusig. A large number 
of shops had household merchandise, usually of foreign origin. 

thAt the end of 19  century Novi Sad citizens filled their interiors 
with everyday and decorative objects made of metal, ceramic, 
porcelain, glass, decorative textile and art works. Lady of the 
house would often combine elements of Balkan and western 
cultures, both traditional and modern. Esthetics of historicism 
implied tolerance of products coming from different cultures, 
among these, oriental products were especially popular. 
Development of graphical disciplines made it possible to 
reproduce many significant art objects; especially popular were 
national themes and paintings of the most famous Serbian 
painters of that time. 
Around 1900 the influence of secession was noticeable in Novi 
Sad, especially in architecture and applied arts. Despite the lack 
of a locally organized movement that would gather the 
supporters for the new international movement, an impetus 
came from socially engaged individuals, trained architects, 
trade agents, students and travelers that brought news, ideas 
and goods in demand. New living conditions and standards in 

thNovi Sad were noticeable from the first decade of the 20  
century. Larger number of living units imposed more practical 
and simpler arrangement of space, good lighting and 
introduction of central heating. Pieces modeled in the style of 
French, German and Hungarian secession were more and more 
to be found in homes, and their decorativeness, functionality 
and, often low cost, attracted many buyers. Technological 
process made available many objects that were made of 
different kinds of metal, ceramic and glass. New forms of 
furniture were bought to a smaller extent, and usually from 
foreign factories. At the same time, decorative textile was used 
in interiors, so there was a mixture of industrial and handmade 
materials, traditional and international ornaments and 
samples. Many women from Novi Sad did handiwork, using 
advice and patterns from the magazines.

thAt the turn of the 20  century, there appeared an array of people 
whose theoretical and practical work influenced all segments of 
fine and applied arts. Books and texts by Mihailo Valtrović, 
Slobodan and Vladislav Titelbah, Savka Subotić, Jelica Belović-
Bernadžikovska, Dragutin Inkiostri Medenjak and others 
developed ideas about modernization and adjusting Serbian 
motifs to the demands of modern market and bourgeois 
society. Their work, although based on emphasizing national 
heritage, was completely in harmony with art movements that 

th thappeared all over Europe at the end of 19  and beginning of 20  
century.

LJILJANA LAZIĆ*

THE APPEARANCE OF BOURGEOIS INTERIORS IN NOVI SAD 
TH THAT THE END OF 19  AND BEGINNING OF 20  CENTURY

 *Ljiljana Lazić, art historian, City Museum of Novi Sad, Novi Sad
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Апстракт: У августу 1907. године, краљ Петар I 
Карађорђевић је у пратњи краљевића Александра и свите 
посетио места која се налазе на путу од Брестовачке бање 
до Јагодине. Владару је приређен свечани дочек са 
елементима који су били карактеристични и за спектакле 
у време владавине династије Обреновића, а засновани су 
на европској пракси античких корена. Промена се уочава 
у примени нове династичке митологије у којој је истицан 
Први српски устанак и улога његовог вође и родоначел-
ника династије, Карађорђа. Следећи идеју народног вла-
дара, краљ Петар је настојао да буде што присутнији у 
јавности. Ово је наметнуло и потребу да се активности 
владара популаризују. У ту сврху су, између осталог, ко-
ришћене и разгледнице, као масовни медиј погодан за 
пласирање идеја до најширих слојева становништва.

Кључне речи: јавне свечаности, разгледнице, 
Петар I Карађорђевић

Јавне свечаности, једно од најмоћнијих сред-
става обликовања мњења, ставова и веровања, констан-
тно су биле присутне у политичком животу европских 
земаља. Спектакл у служби величања суверена заснован 
је на европској пракси античких корена. Може се пратити 
од идеје тријумфалног уласка римских владара, преко 
позне антике, Византије и средњовековне Западне 
Европе, империјалних путовања у време ренесансе и 

1барока, до његовог планског коришћења током XIX века.
У српској средини, корени спектакла налазе се у 

средњем веку, а најславнији узор била је ентрата цара 
2Душана у Хиландар 1347/48. године.  У црквено-

политичком програму Карловачке митрополије у XVIII 

3веку, спектакл је имао истакнуто место.  По ослобођењу 
Србије, у XIX веку, ове свечаности добијају династичко-
политичке садржаје и у функцији су изражавања поли-

4тичких програма.  Обреновићи их користе као моћно 
пропагандно средство помоћу кога се, путем ефемерних 
конструкција у садејству са делима уметности, ангажова-
но прослављала династија. Ступањем Карађорђевића на 
престо Србије, јавне свечаности и даље имају активну 
улогу у успостављању комуникације између владара и 
народа, као и пласирању одређених политичких ставова. 
Основна концепција спектакла из претходног периода 
остаје иста, а до промене долази у оквиру династичке 
митологије у којој се сада истиче Први српски устанак и 
родоначелник династије Карађорђе.

Будући да јавне свечаности карактерише ефе-
мерност, њихови прикази на разгледницама и детаљни 
описи у дневној штампи обезбеђивали су им трајање и 
могућност да вредности које се њима потврђују допру до 
најшире јавности. У Србији су разгледнице у оптицају од 
краја XIX века, па се у циљу династичке пропаганде нај-
пре користе у време владавине Александра Обреновића. 
Долазак Петра I Карађорђевића на престо, 1903. године, и 
његова владавина, поклапа се са експанзијом овог масов-
ног медија који, осим на приватном плану, има активну 
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улогу у оквиру државне, династичке и националне 
5пропаганде.

Поводом путовања краља Петра I Карађор- 
ђевића од Брестовачке бање до Јагодине у лето 1907. 
године, јагодински издавачи Ђорђевић и Гилић штампа-
ли су разгледнице с представама јавних свечаности 

6 приређених поводом дочека краља. Јагодина је била 
последња станица на овом путовању, а краљ је први пут 
посетио ова места од доласка на власт.

* * *
Петар Карађорђевић је ступио на престо у 

Србији након свргавања династије Обреновића, маја 
1903. године. Убиством краља Александра Обреновића и 
краљице Драге, војска је извела државни удар и прогла-
сила кнежевића Петра Карађорђевића за краља Србије, 
што је својим избором потврдила Народна скупштина. 
После 45 година, Карађорђево потомство поново је 
дошло на чело српске државе, чиме почиње нови период 

7у њеном развоју.
Краљ Петар се од самог почетка своје владави-

не суочио са озбиљним препрекама. Следећи своја демо-
кратска схватања и уверења, уочио је да једино поштова-
њем уставности и законитости може управити земљу на 
пут развитка, обезбедити унутрашњи мир и очувати 

8престо.  Демократски нагони и стремљења налагали су му 
да игра улогу помиритеља између сукобљених група и 
политичких странака, просветитеља, саветника и учите-
ља народа. То је разлог што је често учествовао у јавном 
животу. Краља Петра је, због дугог изгнаства, народ слабо 
познавао. Пред изборе који су заказани за 21. септембар 
1903. године, на предлог Јована Авакумовића, тадашњег 
председника владе, кренуо је на прво путовање по земљи 
од доласка на власт. Тада је, путујући преко Младеноваца, 
Тополе, Аранђеловца и Крагујевца, стигао у Ниш. Краљ је 
на овај пут кренуо са читавом породицом, што је веома 

9утицало на народ.  Како пишу тадашње новине „свет је 
10 био усхићен дивним породичним призором“. Посебно је 

планирано заустављање у Тополи, симболичној престо-
ници Карађорђевића, где се краљевска породица помо-

11лила на гробу Карађорђа и осталих предака.  У идеоло-
шким основама овакве политике, исказивањем поштова-
ња према прошлости потврђивали су се садашњост и 
лични владарски ауторитет. Краљевска породица је из 
Ниша одлазила у дневне посете Пироту, Врању, Алексин-
цу и Прокупљу, а посетили су и Чегар где је одржан помен 
борцима који су на том месту погинули у време Првог 
српског устанка.

Већ ово путовање, које је свакако пажљиво 
припремљено, показује основни циљ који је требало 
постићи, а што ће бити уочљиво и у посетама краља 
другим деловима Србије. Преко путовања и говора, краљ 
је исказивао своје присуство у јавности, а уједно је то био 
најбољи начин на који би се приближио народу, стекао 

12његово поверње и наклоност.  Како је династија Обрено-
вића имала јако упориште у окрузима југозападне Србије, 
од ослобођења тих крајева 1878. године, популарисање 
новог владара је започело управо у овим областима. У 
говору који је одржао у Нишу, краљ Петар је и истакао да 
долазак у овај град представља „прву, нераздвојну везу 
између вас и мојега Дома, први доказ заједнице владаоца 
и народа, уједињених у светој служби отаџбини и васко-

13ликом српству“.  У Нишу је краљ Петар повео коло на 
народном весељу које је организовано у порти цркве Св. 
Пантелејмона. Исто је, неколико дана раније, учинио 
кнез Павле у време боравка краљевске породице у Топо-
ли. Овај поступак је био пропраћен одушевљењем окуп-

14љеног народа.
Краљ Петар је након првог путовања по 

Србији 1903. године, које је било веома успешно, путовао 
и по другим деловима земље, о чему је штампа редовно 
извештавала. Осим тога, био је присутан на различитим  
манифестацијама и јавним догађајима, а ове активности 
владара популарисане су и издавањем разгледница.

* * *
У лето 1907. године, краљ Петар је, у пратњи 

председника владе Пашића, министра унутрашњих дела 
Настаса Петровића и свите, дворским возом отпутовао за 
Брестовачку бању, а краљевић Александар му се 

5 Ј. Пераћ, Разгледнице у Србији 1895–1914, каталог изложбе, Музеј примењене 
уметности, Београд 2009, 7–24, 267-275.

6Ј . Грујић, Разгледнице Јагодине из збирке Завичајног музеја 1901-1940, Корени, 
књ. IV, Јагодина 2006, 103.

7 Д. Р. Живојиновић, Краљ Петар I Карађорђевић, књ. 2, Београд 1990, 10-47.
  8Д. Р. Живојиновић, н.д., 10-116.
9 Осим појаве портрета престолонаследника Ђорђа, принцезе Јелене и краљевића 

Александра у штампи 1903. године, књижара Рајковић и Ћуковић из Београда је 
штампала и пустила у продају фотографију у форми плаката са ликовима краља 
Петра и његове деце, Г. Малић, Милан Јовановић : фотограф, каталог изложбе, 
Галерија Српске академије наука и уметности, Београд 1997, 113.

10Српске новине, год. LXX, бр. 219, 13. август 1903.

11Исто.
12У једном од говора који је одржао током путовања у лето 1907. године истакао је: 

„Ја сматрам за своју владалачку дужност да будем стално у додиру са мојим 
драгим народом, и..., ја се трудим походити што више места наше лепе Отаџбине. 
Вршећи ову дужност ја сам увек био срећан да нађем одушевљен дочек мојих 
драгих Срба, и да се уверим да ми мој народ обилато враћа ону велику љубав коју 
ја према њему у срцу носим.“, Српске новине, год. LXXIV, бр. 178, 10. август 1907.

13Наведено према: Д. Р. Живојиновић, нав. дело, 64.
14О народном колу са владаром на челу: М. Тимотијевић, Јубилеј као колективна 

репрезентација : прослава 50-годишњице Таковског устанка у Топчидеру 1865. 
године, Наслеђе, књ. 9, Београд 2008, 21.
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Нешто дуже заустављање предвиђено је у 
месту Стража код Честобродице. Краља су дочекали 
становници околних села, а поздравили ученици основ-
них школа обучени у свечана одела и постројени у два 
реда. Код сеоске механе је био подигнут „ванредно леп“ 
вењак и ту је приређен ручак за 44 особе. Након ручка, 
народ је заиграо коло, а краљ се придружио окупљеном 
народу и разговарао о њиховим проблемима и потреба-
ма. Пред полазак, девојке су краљева кола окитиле 
цвећем.

На уласку у срез параћински, краља су доче-
кали изасланици у пратњи ескадрона народних коњани-
ка. На путу до Параћина, краљ се зауставио у местима Св. 
Петка и Мутница где га је поздравио окупљени народ. У 
Мутници су девојке предале букете цвећа краљевићу, а 
кола окитиле венцима. При проласку кроз Честобродицу, 
краљ је посматрао изградњу железнице.

Напокон, после тринаест сати путовања, краљ 
и краљевић са свитом приспели су у „лепо украшен и 
окићен“ Параћин где им је приређен „величанствен 
дочек“. На улазу у варош, у име грађана, поздравни говор 
је одржао председник општине. Улице кроз које је краљ 
пролазио биле су пуне народа који га је поздрављао, а 
куће окићене заставама. На улазу у варош и на пијаци био 
је подигнут славолук. Краљ се одвезао до цркве, одакле је, 
након богослужења, у пратњи краљевића и свите, пешице 
отишао до куће где је био смештен. Увече је, у част доласка 
краља, општина приредила вечеру, након које је уследило 
народно весеље које је трајало до дубоко у ноћ.

Ујутру се народ окупио испред куће у којој је 
боравио краљ, испред цркве и у главној улици. Краљ је 
најпре примао депутације, а потом је припремљен ручак 
за 30 званица. Полазак гостију у обилазак околине огла-
силе су прангије. Краљ је посетио брдо на коме се налази 
шанац из периода Првог српског устанка, где је 1806. 
године Карађорђе однео победу над Хафис-пашом. Под  
подигнутим вењаком краљ је поздрављен песмом коју је 
извела параћинска певачка дружина, а поздравни говор 
је одржао потпредседник параћинске стрељачке дружи-
не. Кућа у којој је рањен Хафис-паша била је обележена 
великом заставом. Краљ се потом одморио у оближњем 
винограду, чији га је власник послужио грожђем. Следио 
је обилазак градилишта фабрике стакла, где су краља 
поздравили радници „млади Маћедонци и старо-Срби-

15јанци“.

придружио једанаест дана касније. Након једномесечног 
одмора у бањи, краљ и краљевић са свитом кренули су 6. 
августа 1907. године у обилазак места која се налазе на 
путу од Брестовачке бање до Јагодине, где их је чекао воз 
којим би се вратили у Београд. Пре поласка, пред кућом у 
којој су одсели, окупио се народ, бањски гости и сељаци 
брестовачке општине. Прангије су означиле полазак, а 
потом су се на степеницама старог конака појавили краљ 
и краљевић. Након поздрављања, уз велику пратњу у којој 
су били угледни грађани из Зајечара, као и председник 
општине брестовачке и начелник среза зајечарског, 
кренули су на пут.

Прва станица је била у месту Злот. Краља је 
поздравио председник општине и народ који се окупио у 
великом броју. Краљ и краљевић су отишли у цркву и 
кратко време присуствовали богослужењу. Потом је 
неколико угледних грађана Бољевца одржало поздравне 
говоре. Праћен усклицима окупљеног народа, краљ је 
наставио пут.

Следеће заустављање било је у Подгорцу, 
испред цркве и школе. Као у претходном месту, и овде се 
окупило мноштво народа. Краљ је најпре присуствовао 
богослужењу у цркви, а потом у порти разговарао са 
окупљеним сељанима. Посебно се у разговору задржао са 
учитељем, информишући се о напредовању деце, стању у 
здравству и привреди. Затим је разговарао са децом.

Након пола сата, настављено је путовање до 
места Валакоње где је народ дочекао краља пред 
украшеним вењаком. Владара је поздравио старац који је 
нагласио како се сећа дочека који је у овом месту 
приређен кнезу Александру Карађорђевићу, оцу краља 
Петра. Старац је замолио краља да дозволи да га један 
петогодишњи дечак пољуби у руку како би и он запамтио 
први долазак краља Петра у Валакоње. Следио је разговор 
са учитељима и учитељицама о образовању деце.

Следећа станица је био Бољевац где су краљев 
долазак најавиле прангије и црквена звона. Варошица је 
била окићена заставама, а по улицама се окупио народ. 
Краљ и краљевић су најпре присуствовали богослужењу, 
а потом су отишли у среску кућу где је под хладњаком 
одржан поздравни говор. Уследио је краћи одмор, а за-
тим су бројни угледни грађани Бољевца испратили краља 
до границе среза бољевачког.

У следећој станици, Лукову, дочек је органи-
зован пред црквом где је краљ присуствовао краћем 
богослужењу. Након тога је разговарао са окупљеним 
народом, слушао жалбе и давао им упутства за решавање 
проблема.

УЛОГА РАЗГЛЕДНИЦА С ПРЕДСТАВАМА ЈАВНИХ СВЕЧАНОСТИ 
У ДИНАСТИЧКОЈ ПРОПАГАНДИ ПЕТРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА

15Српске новине, год. LXXIV, бр. 177, 9. август 1907.
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Увече је организована бакљада. Њен почетак 
су огласиле прангије. Бакљада, праћена музиком, кренула 
је са пијаце, а кад се приближила цркви, краљ је изашао на 
трибину која је подигнута пред кућом где је одсео. Следи-
ли су свечани говори, а потом је организована вечера за 
115 особа на којој су били „виђенији грађани свију редова 

16из Параћина, и из целог среза“.
Следећег дана, ујутру, краљ је у пратњи мини-

стра унутрашњих дела обишао штаб пуковске команде, а 
затим се провезао кроз главне улице Параћина. Дуж 
улица краља је поздрављао окупљени народ. На ручку, 
који је потом приређен, било је преко стотину званица – 
угледних грађана Параћина. Пре поласка из града, краљ је 
пешице отишао до цркве где је одржано кратко богосл-
ужење. Затим је уз пратњу народних посланика, председ-
ника општине и угледних грађана кренуо за Ћуприју.

Пред мостом на реци Раваници, дочекали су га 
изасланици ћупријског грађанства на челу са председ-
ником општине који је одржао поздравни говор. Краљ је 
пешице прешао мост, где су га дочекале госпође и госпо-
ђице из Ћуприје, од којих је једна предала букет цвећа 
краљевићу Александру. Краљ се одвезао до цркве кроз 
главну градску улицу која је била окићена заставама и 
славолуцима. Поздрављао га је окупљени народ. На улазу 
у цркву, краља су поздравили ученици основних школа. 
После краћег богослужења, краљ се одвезао до куће где му 
је припремљен стан.

Увече је из градског парка кренула бакљада 
праћена војном музиком. Улица кроз коју је бакљада 
пролазила била је осветљена лампионима и бенгалском 
ватром. Бакљада се зауставила и постројила код трибине 
која је подигнута пред кућом у којој је краљ одсео. 
Уследили су говори и вечера на којој је било присутно 85 
званица. Весеље и осветљење вароши трајало је до касно у 
ноћ.

Следећег дана, око куће у којој је одсео краљ 
окупило се мноштво људи одевених у празнично одело. 
Краљ је током преподнева примао депутације. Затим је, у 
пратњи краљевића, разгледао касарну, инжењерски арсе-
нал и магацин, а потом се провезао по граду. Дуж улица 
којима се кретао поздрављао га је окупљени народ. Сле-
дио је ручак на који је позвано 40 угледних грађана 
Ћуприје. Увече је Музика краљеве гарде приредила у 
гостионици „Уједињење“ концерт коме су присуствовали 
краљевић, министри и бројно грађанство.

Пре поласка из Ћуприје, краљ је присуствовао 
богослужењу у цркви, а на изласку из града чекала га је 
постројена почасна чета. На путу до Манасије, краљ се 
најпре, непланирано, задржао у Добричеву, где је разгле-
дао ергелу, а следеће заустављање је било на Иванковцу, 
попришту значајне битке с почетка Првог српског устан-
ка. Краља је дочекао окупљен народ, а један старац му је 
описивао ток ове битке.

Пре уласка у Деспотовац, краљ се задржао на 
граници среза параћинског и деспотовачког где је разго-
варао са окупљеним народом. Деспотовац је био окићен 
зеленилом и славолуцима, а на уласку у варошицу подиг-
нут је хладњак пред којим је краља дочекао окупљен 
народ. Краљ се овде кратко задржао, а његов полазак 
према Манасији огласиле су прангије. Долазак владара у 
манастир најавила су црквена звона. Уследило је кратко 
богослужење, а потом разгледање манастира. Под вења-
ком, подигнутим у порти, приређена је вечера. Ујутру се у 
манастиру окупио народ из Деспотовца и околине. За 
време ручка, коме је присуствовало 40 званица, певала је 
свилајначка певачка дружина, а после ручка уследило је 
народно весеље. Пре поласка, краљ је ушао у цркву и 
помолио се Богу, а манастиру је оставио прилог.

Из Деспотовца је краљ стигао у Медвеђу, где га 
је народ дочекао у црквеној порти и пред њом. Поздравио 
га је и ескадрон народне коњице „у строго војничком др-

17жању.“  После кратког богослужења, краљ је разговарао 
са окупљеним народом, а посебну пажњу је посветио 
ђацима.

Следећа станица била је у месту Велики Попо-
вић. У украшеној варошици, краља је народ дочекао пред 
декорисаним хладњаком. Поздравни говор одржао је 
председник општине и понудио краљу хлеб и со. Владар је 
потом разговарао са окупљеним народом. Сличан дочек 
приређен је и у Глоговцу.

Јагодинци су краља најпре дочекали на путу 
између села Рибаре и Јагодине где је подигнута украшена 
трибина. Поздравни говор одржао је Михајло Косовља-
нин, угледни грађанин, радикалски посланик и власник 
Јагодинске пиваре. Полазак владара према граду најавиле 
су прангије.

Јагодина је била окићена зеленилом и укршена 
славолуцима са патриотским натписима и тробојкама. 
Између зеленила светлели су разнобојни лампиони, а на 
неколико места горела је бенгалска ватра и запаљена луч. 

Јасмина Трајков

16Исто. 17Српске новине, год. LXXIV, бр. 182, 15. август 1907.
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Праћен усклицима окупљеног народа, краљ је стигао до 
цркве. На улазу га је дочекало свештенство. Следило је 
краће богослужење, потом је свештеник одржао 
патриотски поздравни говор. Краљ се затим одвезао до 
куће Михајла Косовљанина, где му је припремљен 
смештај. Овде је краља такође дочекао окупљен народ, а 
према почасној чети краљеве телесне гарде био је 
постројен ескадрон одбране народне коњице са заставом 
коју је барјактар држао оборену према земљи. Краљ је био 
задовољан „потпуним војничким држањем народних 
коњаника“, па их је неколико пута војнички поздравио. 
Увече је приређена вечера за тридесет званица у кући 
Косовљанина. Сутрадан је започео пријем делегација, 
након чега је краљ, у пратњи краљевића Александра и 
свите, обишао барутне магацине у Винорачи, селу 
надомак Јагодине. По повратку у град, приређен је ручак 
за четрдесет званица – грађана Јагодине и појединих сре-
зова. Поподне је краљ посетио Учитељску школу и расад-
ник, а затим у црквеној порти присуствовао народном 
весељу. Краљ је седео под украшеним хладњаком који је за 
ову прилику био подигнут, али се убрзо придружио 

18народу и започео разговор.  Увече је приређена бакљада. 
У граду су горела сва светла на прозорима и упаљени су 
бројни лампиони. Почетак бакљаде означиле су прангије, 
на челу је ишла Музика краљеве гарде, а иза бакљаде 
јагодинска певачка дружина са својом заставом. Бакљаду 
је дочекао окупљени народ код трибине која је подигнута 
испред куће у којој је краљ одсео. Краљ и краљевић су се 
убрзо појавили на трибини, а народ им је дуго клицао. Као 
и у Параћину и Ћуприји, следили су говори, а затим је 
јагодинска општина у част доласка краља у Учитељској 
школи приредила банкет за 100 особа. Позвани су грађа-
ни Јагодине из свих редова и угледни сељци из околине. 
После банкета, Музика краљеве гарде је приредила 
концерт на пијаци, коме је присуствовао краљевић Алек-
сандар. У свим гостионицама и кафанама трајало је 
народно весеље до дубоко у ноћ. Сутрадан се народ оку-
пио пред црквом и на улицама. Полазак краља и краље-
вића на богослужење и повратак у стан оглашавано је 
пуцањем прангија. Уследило је примање делегација, а 
онда је краљ са свитом отишао на Ђурђево брдо где су 
опет поменути Карађорђе и борбе из Првог српског 
устанка. Следио је обилазак пиваре, а потом ручак за 
четрдесет званица.

Полазак краља за Београд огласиле су 
прангије. Народ се већ окупио око цркве и железничке 

станице. Пре поласка, краљ је обдарио све раднике у 
пивари, присуствовао богослужењу у цркви, а потом се 
одвезао на железничку станицу где га је чекао дворски 
воз. На путу до Београда, на станицама и дуж пруге, краља 
је поздрављао окупљени народ. Воз се зауставио у 
Младеновцу где се краљ неко време задржао у разговору 

19са окупљеним народом.  У Београду је краља дочекала 
пострoјена почасна чета са војном музиком, а пред 
краљевом чекаоницом министри, државни саветници и 
други великодостојници, као и принц Павле. На перону је 
био окупљен и народ који је клицао краљу.

* * *
Концепт јавних свечаности приређених пово-

дом дочека краља Петра није се разликовао од сличних 
манифестација приређиваних у Србији током XIX века. У 
мањим местима краљ је дочекан испред цркве, где је 
након молитве разговарао са окупљеним народом. У 
местима где је предвиђен краћи одмор путника, подиг-
нуте су декорисане сенице. У овом делу свечаности по-
себну улогу су имали школа и деца. Током XIX века 
развила се нова друштвена свест која је детету признавала 
посебност, па се тако и положај детета променио. Она су 

20виђена као настављачи дела својих предака.  Краљ Петар 
се посебно залагао за образовање деце, морално васпи-
тање, развијање осећаја патриотизма и бољу хигијену. 
Посебан значај у том раду видео је у школи која би 
требало да буде место где се деца уче моралу, раду и 

21оданости својој отаџбини.
У градовима Параћину, Ћуприји и Јагоди-

ни свечаност је имала три сегмента: дочек владара на 
уласку у град, богослужење у цркви и свечаност пред 
зградом у којој ће владар одсести. Декорацију су чиниле 
тробојке, сенице, цвеће, зеленило, славолуци, трибине, 

22лампиони и бенгалска ватра.  Програм свечаности садр-
жао је и посете местима везаним за значајне догађаје из 
Првог српског устанка.

Први сегмент церемоније на улицама заснован 
је на традиционалном уласку владара и идеји његовог 

23тријумфа.  Свечани улазак владара у градове носио је у 
себи симболичну праслику Христовог уласка у Јерусалим, 

УЛОГА РАЗГЛЕДНИЦА С ПРЕДСТАВАМА ЈАВНИХ СВЕЧАНОСТИ 
У ДИНАСТИЧКОЈ ПРОПАГАНДИ ПЕТРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА

18Српске новине, год. LXXIV, бр. 180, 12. август 1907.

19Политика, 13. август 1907, 2.
20 thChildhood in South East Europe : Historical perspectives on Growing Up in the 19  and 

th20  Century, Ed. by S. Naumović, M. Jovanović, Belgrade : Graz 2001; В. Симић, Свет 
детета и његова слика у српској уметности 19. века, у: Приватни живот код 
Срба у деветнаестом веку, приредили А. Столић и Н. Макуљевић, Београд 2006, 
133-136; Н. Макуљевић, Уметност и национална идеја у XIX веку, 121.

21Д. Р. Живојиновић, нав. дело, 133, 134.
22О употреби, класификацији и функцији политичких симбола: Ј. Ђорђевић, 

Политичке светковине и ритуали, Београд 1997, 102-106.
23М. Тимотијевић, Визитација манастира Шишатовца у XVIII веку, 362,365; Исти, 

Ефемерни спектакл за време кнеза Милоша и Михаила Обреновића, 306; Н. 
Макуљевић, Ефемерни спектакл у мултикултуралном Београду : повратак 
Вучића и Петронијевића у Србију, 175; Б. Мишић, н. д. , 96-97.
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уз присутно поређење које изједначава владара и 
24Христа.  Краљ Петар је, у градовима које је 1907. посетио, 

дочекиван на њиховом улазу где је подигнут славолук. 
Ове привремене конструкције су биле подигнуте и на 
пијаци, као и у близини куће у којој је планирано да краљ 
одседне. На разгледници из збирке Завичајног музеја у 
Јагодини на којој је представљен простор испред 
јагодинске цркве, види се славолук подигнут у част 
доласка краља. (сл. 1)Украшен је зеленилом и тробојкама, 
а на врху је двоглави орао са штитом на грудима, на коме 
су крст и оцила. Испод грба је транспарент са натписом 
„Живео краљ Петар и његов дом“, лево и десно од натписа 
налази се грб Краљевине Србије, а на стубовима 
славолука портрети краља и престолонаследника. Према 
опису Драгољуба Петровића, дугогодишњег управитеља 
Мушке учитељске школе у Јагодини, слично је изгледао и 
славолук подигнут на улазу у Јагодину, с тим што је на 
транспаренту који се на њему налазио исписан поздрав 

25 добродошлице. На славолуку који је подигнут у 
Ћуприји, у близини куће у којој је одсео краљ, постављен 
је натпис: „Боравак Твој у нашој средини нека ти само 

пријатност чини“. По описима из ондашње штампе, 
остали натписи на славолуцима били су патриотског 

26карактера.
Након поздравног говора градских представ-

ника, следила је вожња главном градском улицом до 
27цркве.  Овде започиње други сегмент свечаности у коме 

се испољава православна црквена традиција, али и 
истиче црква као центар духовне моћи. Присуствовање 
служби у цркви обављало се у свим местима у којима се 
краљ заустављао и пред одлазак из места где је одседао. 
Црквени ритуал је био срж сваке јавне свечаности. У чину 
благодарења истиче се захвалност богу за сваку људску 
активност. Црквени чин, такође, може да има и одређено 

28политичко значење.  Имајући у виду велики ауторитет 
који је црква уживала код Срба, као и у православном 

Јасмина Трајков

24R. Strong, н. д., 7-11, посебно 10.
25Д. Ђ. Петровић, Краљ Петар у Јагодини, Наш завичај, св. 1, Јагодина 1936, 7-8.

26О тријумфалној капији као месту за изношење политичких ставова: Б. Мишић, н. 
д., 97; Н. Макуљевић, Ефемерни спектакл у мултикултуралном Београду : 
повратак Вучића и Петронијевића у Србију, 182.

27Обичај да се краљ провезе улицама града води порекло из ренесансне традиције 
античких корена, која је везана за посете владара градовима након победе и 
ратних похода: R. Strong, н. д., 40-50.

28„Србин у Србији држи да је православна вера обележје српске народности, и како 
је он с тога зове и српском вером. Овакав поглед народа нашега у Србији на 
православну веру једини је био у стању и учинити, да православна црква буде од 
онако замашнога утицаја на сам политички му живот, и управо на целу историју 
његову, од како је православље примио.“: В. Карић, Србија, опис земље, народа и 
државе, Београд 1887, 543.

1.  Долазак Њ. В. краља Петра I у цркву у Јагодини, 1907, Завичајни музеј Јагодина, инв. бр. 09-109
1. The Arrival of His Majesty the King Petar I to Church in Jagodina, 1907, Regional Museum of Jagodina, inv. no. 09-109
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свету уопште, одобравање политичких чинова од стране 
29црквених поглавара било је од велике важности.  У 

православним европским земљама где су национално и 
верско осећање тесно повезани, цркве су функционисале 

30као јавни објекти и средишта живота нације.  Краљ 
Петар је био искрени верник, а за православну цркву и 
свештенство предвиђао је значајну улогу у општем 

31народном препороду.  Себе је постављао за пример 
доброг верника, а од цркве очекивао да буде покретачка 

32снага у искорењивању слабости друштва.  У току овог 
путовања, краљ Петар је посетио и манастир Манасију, 
где је преноћио и примао депутације.

Трећи сегмент свечаности одигравао се увече 
пред кућом у којој је краљ одсео. Градске улице су биле 
осветљене лампионима, бенгалском ватром и запаљеном 
лучи до дубоко у ноћ. Обавезан елемент овог дела све-
чаности била је бакљада која је кретала са главног град-
ског трга, односно пијаце. Праћена музиком, заустављала 
се код трибине која је подигнута пред кућом у којој је 
краљ одсео. Светлосна симболика је означавала почетак 
новог политичког доба, рађање „новог дана“, односно 

33излазак из света таме у свет светлости и благостања.  
Након бакљаде, следио је поздравни говор који је држао 
неко од истакнутих грађана, а потом и обраћање владара.

Свечан говор је средишњи елемент свих јавних 
церемонија. Они који су одржавани приликом посета 
краља Петра коришћени су у политичко-државну сврху. 
Објављивани су у описима краљевог путовања у дневним 
новинама. Поздравни говори имали су сличан концепт. 
Најпре су описиване борбе против Турака у време Првог 
српског устанка и заслуге Карађорђа, спаситеља српске 
нације, а затим је истицано благостање које је завладало 
од доласка краља Петра „кога је провиђење даровало 

34Србији“ и оданост грађана краљу.  Поједини говорници 
позивали су на ослобођење остале „заробљене браће“. 
Краљеве говоре чинила су два основна елемента: први, 
исказивање жеље владара да непрекидно буде у непо-
средном контакту са својим народом и други, да земљом 
влада као доследан уставни владар, с обзиром на то да је 
на престо Србије дошао „са Уставом у руци“. Краљ је 
позивао на слогу и здруженост свих око престола и 

35истицао љубав која постоји између њега и народа.
Обавезни део јавних свечаности било је 

организовање свечане вечере и народног весеља. Свечани 
заједнички обед близак је обредном чину, својеврсном 

36приношењу крвне жртве.  Третиран као симболички 
чин, имао је улогу да покаже чврсту слогу заједнице, соли-

37дарност и јединство владара и народа.  Томе у прилог иде 
и податак да су вечери присуствовали грађани „из свих 
редова“ и сељаци из околних срезова, дакле сви дру-
штвени слојеви. Након вечере уследило је народно весеље 
које је трајало до дубоко у ноћ. Настојећи да што више 
придобије симпатије, краљ Петар се, после формалног 
дела свечаности, придруживао народу и разговарао о 
њиховим проблемима. Постављао се као васпитач који 

38даје упуства и поуке о друштвеном моралу.
Гозбе, радост, весеље, игра и музика допуњују 

официјелни део свечаности осећањима која имају улогу у 
појачавању и бољем пријему порука које треба пренети. 
Истовремено се ствара осећај пријатности који подстиче 
позитивне емоције и ставове. Главни циљ је успоставити 
истинско осећање заједништва. Такође, народно славље 
указује и на масовни карактер свечаности, пропагандно 
ангажовање читаве заједнице, где се у „општем слављу“ 
народа потврђују и величају одређени друштвени 

39идеали.  У овом, неформалном, делу свечаности се 
успоставља директна комуникација народног владара и 

40народа.

УЛОГА РАЗГЛЕДНИЦА С ПРЕДСТАВАМА ЈАВНИХ СВЕЧАНОСТИ 
У ДИНАСТИЧКОЈ ПРОПАГАНДИ ПЕТРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА

29О политичком значењу црквеног чина: Н. Макуљевић, Ефемерни спектакл у 
мултукултуралном Београду : повратак Вучића и Петронијевића у Србију, 177-
178; У време проглашења Краљевине Србије: Б. Мишић, н. д., 88, 91.

30Н. Макуљевић, Уметност и национална идеја у XIX веку, 265-268; О цркви која 
добија значење националног споменика: Љ. Ненадовић, О споменицима, 
Шумадинка, бр. 23, Београд, 23. II 1857, прештампано у: Д. Тошић, Идеје и 
расправе о Карађорђевом споменику у документима српске штампе 1857. 
године, Годишњак Музеја града Београда, књ. XXXII, Београд 1985, 143; М. 
Тимотијевић, Херој пера као путник : типолошка генеза јавних и националних 
споменика и Валдецова скулптура Доситеја Обрадовића, Наслеђе, бр. II, Београд 
2001, 39; М. Тимотијевић, Религиозно сликарство као историјска истина, 
Саопштења, св. 34, Републички завод за заштиту споменика културе, Београд 
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Штампа је забележила одржавање два концер-
та у Ћуприји и Јагодини где је свирала Музика краљеве 
гарде. У Ћуприји је концерт одржан у гостионици, а у 
Јагодини на пијаци. Репертоар свиран на овим концер-

41тима није познат.
Посета владара овом делу Србије обухватала је 

обилазак оних места која су везана за борбе Карађорђевих 
устаника у време Првог српског устанка. Јагодинска и 
Ћупријска нахија имале су изузетан значај током целог 

42устанка, а посебно на његовом почетку.  Приликом 
посете брда на коме се налазио шанац из устаничког 
времена, били су присутни чланови параћинске стре-
љачке дружине. Краљ Петар је посебну пажњу посвећи-
вао Стрељачком савезу и стрељаштву уопште, које је 
сматрао корисном припремом за будуће војнике, 

43браниоце земље.
У династичкој пропаганди Карађорђевића 

истиче се Први српски устанак и његов вођа и 
родоначелник династије, Карађорђе. Култ Карађорђа 
започиње још у време Првог српског устанка, а средином 
XIX века истицан је као један од најзначајнијих српских 

44националних хероја.  У време власти кнеза Александра 
Карађорђевића (1842–1858) дошло је до подстицања овог 
култа у Србији, да би се у време владавине краља Петра I 

45Карађорђевића снажно развио.  После убиства краља 
Александра и краљице Драге, политичке околности су 
биле изразито неповољне. Србија је била подвргнута 
санкцијама, а легитимитет владара био је оспораван. 
Краљ Петар је зато морао да инсистира на легитимитету 
сопствене власти који се заснивао на заслугама његовог 
претка Карађорђа. Истицање његове улоге у српској 
историји, уз указивање на право Карађорђевих потомака 

на српски престо, било је и у функцији учвршћивања 
46популарности краља и династије.

Пре поласка из Јагодине за Београд, краљ је 
обдарио све раднике пиваре. Ово је још једно од општих 
места јавних свечаности, где је давање милостиње треба-
ло да изрази милосрдност владара. Према хришћанском 
схватању, земаљски владар не само што је Богу одан и слу-
жи га, већ на једном вишем нивоу реалности представља 

47слику Бога на земљи.  После основног задатка – службе 
Богу – хришћански владар има према својим поданицима 
обавезе које се састоје у поштовању закона, успостављању 
правде и мира и заштити пастве. Онај чији је задатак да 
управља другима мора се и сам подвргнути одређеној 
дисциплини. Од њега се, пре свега, очекује да досегне 
одређене моралне и религиозне квалитете. Једна од 
личних вредности које владар треба да има јесте 

48милосрђе.
* * *

У време прихватања разгледница у поштан-
ском саобраћају Краљевине Србије, од 1896. надаље, 
појављују се и оне са представама јавних свечаности 
политичко-династичког карактера. Активности краља 
Петра, почевши већ од његовог доласка у Србију јуна 

491903. године, пропраћене су издавањем разгледница.  
Тако је и његов боравак у Јагодини, последњој станици на 
путовању у лето 1907. године, овековечен на разглед-
ницама које су штампане овом приликом.

Модерне националне државе, а посебно оне 
које су произашле из револуционарног процеса, 
постављају у први план своје симболичне политике идеју 
народа и народног владара. Доследно томе, оне су тежиле 
да изнађу одговарајуће комуникационе форме које би 
омогућиле успостављање директног перформативног 
односа између ових двају идентитета. У политичким 
теоријама модерних држава суверенитет владара и 
његова моћ нису више били заснивани на божанској, него 050

Јасмина Трајков
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на народној вољи. Сходно томе, модерне политичке 
свечаности засноване су на идеји колективног представ-
љања у којој се тело државе и тело народа постепено про-
жимају у колективно државно-народно тело. Тако је и у 
јавним свечаностима које су одржаване у време влада-
вине Петра I Карађођевића уочљиво да нема дистанце 
између тела државе и тела народа.

Битна промена у односу на стару политику 
династичких пропагандних програма дошла је са новом, 
демократизованом структуром владаревог симболичног 
лика. Он више није превасходно божији изабраник, него 
владар државе, предводник народа, први међу онима који 
раде за општу добробит. Слабљење ауторитета идеје о 
небеском пореклу врховне власти владара и увођење 
грађанства у јавну политичку сферу наметнуло је потребу 
за новом званичном репрезентативном културом како би 
се обезбедила егзистенција и стабилност новоуспостав-
љеном поретку. У српској средини овакво схватање је 
било присутно од времена друге владавине Михаила 

50Обреновића (1860-1868).
Оно што је уочљиво у европским монархијама, 

током друге половине XIX века, то је да владар више него 
икада раније постаје јавна личност. Сходно томе, 
стваране су прилике у којима би могао да буде присутан у 
јавности. Посебно су од значаја били догађаји у 
владарској породици везани за рођење, венчање или 
погребе. Они су омогућавали емоционално поистове-
ћивање поданика с владарем. Крунисања и јубилеји су 
били, са друге стране, прилика за националне прославе у 
којима су се вербално и визуелно могло конкретизовати 
национално јединство. Један од начина, за неке владаре и 
најпогоднији, да буду присутни у јавности била су и 

51путовања по земљи.
Велику улогу у обезбеђивању популарности 

владара имали су медији. Осим описа у штампи, од 
значаја су биле и визуелне представе, као и предмети 
материјалне културе који су почели систематски да се 
производе. Њиховим пласирањем побуђивало се 

52интересовање народа према владајућој династији.  Као 
масовно, јефтино и брзо средство комуникације, 

разгледнице су биле најефектнији начин да визуелно 
уобличена идејна порука допре до најширег дела 
јавности. Због тога су коришћене као вид династичке 
пропаганде, репродуковањем портрета владара и његове 
породице, снимака јавних свечаности династичко-
политичког карактера, као и значајних топоса владајуће 

53династије.  Имале су улогу у настојању да се очува сећање 
на догађаје везане за владарску породицу. Овај вид 
комерцијализације династије имао је подједнак значај у 
ширењу династичке пропаганде као и текстови у штампи 
који су били нека врста посредника између владара и 
народа. Док описи у новинама, код читаоца стварају 
осећај непосредног доживљаја, разгледнице нуде 
визуелну информацију.

Путовање краља Петра I Карађорђевића 1907. 
године је популарисано преко опширних описа у Срп-

54 55ским новинама  и Политици  и штампањем разгледни-
ца. Позната су три мотива из ове серије. Један од њих је 
простор испред јагодинске Цркве Св. апостола Петра и 
Павла где су подигнути славолук и хладњак. Од декора-
ције се виде тробојке, гирланде и зеленило. У горњем делу 
аверса штампан је натпис на српском и немачком језику: 
„Приликом доласка Њ. В. краља Петра І у цркву у 
Јагодини“. Други мотив представља улаз у комплекс 
Јагодинске пиваре са гирландама, тробојкама и јарболом 
обмотаним тробојном траком на чијем је врху застава. 
(сл. 2 и 3) Краљ је приликом боравка у Јагодини одсео у 
кући власника пиваре, Михаила Косовљанина, радикал-
ског посланика. Владарева шетња по парку ове фабрике, 
уз натпис: „Њ. В. краљ Петар І у парку Пиваре Јагодина“ 
представљена је на трећој разгледници из ове серије. У 
првом плану види се део фонтане која се налазила у овом 
парку. Све три разгледнице су израђене у техници 
колотипије и ручно су колорисане.

Kao издавачи ових разгледница потписани су 
Ђорђевић и Гилић. Поред књижара Димитрија Аран-
ђеловића, они су први издавачи јагодинских разглед-

56ница.  Љуба Гилић је рођен у Коњуху код Крушевца, 
одакле је дошао у Јагодину. Имао је трговину, кафану и 
пиљарницу. Са ортаком Ђорђевићем отворио је 
књижару, а убрзо и штампарију. Као издавачи разглед-
ница Јагодине могу се пратити током прве деценије ХХ 
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бр. 1278, 9. август 1907; Политика, бр. 1280, 11. август 1907; Политика, бр. 1281, 
12. август 1907.

56Ј. Грујић, нав. дело, 100, 103.



века. Углавном су штампали црно-беле разгледнице са 
два мотива, у техници колотипије. Гилић се након продаје 

57имовине, настанио у Београду где је и умро.  Подаци о 
његовом ортаку Ђорђевићу за сада нису познати.

Детаљ на разгледници са представом Јаго-
динске пиваре пружа информацију о томе ко је био аутор 
ових снимака. У доњем десном углу очуван је потпис 
фотографа Милана Вучића (1873-1937). На основу анало-
гије, истом фотографу би се приписали и остали снимци. 
Милан М. Вучић је рођен у Јагодини. Потиче из богате 
трговачке породице која се доселила из Врања. За 

58фотографију се заинтересовао боравећи у Бечу.  Био је 
један од излагача на Првој изложби фотографских 

аматера која је отворена маја 1901. године у простору 
Грађанске Касине у Београду. На овој изложби је 

59изложено десет Вучићевих фотографија.  Убрзо је постао 
60и члан Клуба фотографских аматера.  Најпре се бавио 

трговином, а почетком ХХ века је отворио савремено 
опремљен фотографски атеље у центру Јагодине који је 
радио једну деценију.

* * *
Потреба краља Петра I Карађорђевића да 

обезбеди популарност и учврсти династију одразила се у 
његовој династичкој пропаганди. Легитимитет власти 
заснивао је на заслугама свог претка и родоначелника 
династије, Карађорђа, а популарност код својих поданика 
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57Податке о Љуби Гилићу уступио ми је његов потомак Слободан Марковић, 
колекционар разгледница из Крушевца.

58Љ. Здравковић, Фотографија у Јагодини 1870-1941, каталог изложбе, Завичајни 
музеј, Јагодина 1993, 13-15.

59Б. Дебељковић, Прва изложба фотоаматера у Београду 1901. године, каталог 
изложбе, Београд 1989, без пагинације.

60Б. Дебељковић, Стара српска фотографија, Београд 1977, 39-40.

2. Њ. В. Краљ Петар у парку пиваре у Јагодини, 1907, Завичајни музеј Јагодина, инв. бр. 09-187
2. His Majesty the King Petar I in the Park of Jagodina Brewery, 1907, Regional Museum of Jagodina, inv. no. 09-187
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стицао је активном улогом у јавном животу. По доласку 
на власт кренуо је на пропагандна путовања по земљи, 
која је наставио и у годинама након крунисања. Краљу су 
приређивани, брижљиво режирани, свечани дочеци, а 
снимци који су тада настали репродуковани су и на 
разгледницама. Оне су, у садејству са другим масовним 
медијима, омогућавале да се жељене идеје брзо пренесу до 
најшире јавности, али и да се догађајима везаним за  
владара и чланове његове породице обезбеди место у 
јавном заједничком сећању.

УЛОГА РАЗГЛЕДНИЦА С ПРЕДСТАВАМА ЈАВНИХ СВЕЧАНОСТИ 
У ДИНАСТИЧКОЈ ПРОПАГАНДИ ПЕТРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА

3. Јагодинска пивара, 1907, колекција Михаила Поповића, Jagodina
3. Jagodina Brewery, 1907, collection of Mihailo Popović, Jagodina
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Summary

This paper deals with needs of king Petar I Karadjordjević to 
ensure his popularity and popularity of the Karađorđević 
dynasty through his presence in the public and his contacts 
with people. In this attempt mass media played a major role, 
and postcards presented the most efficient way to get the 
visually shaped ideological message through to the masses.
This need of the king was a consequence of changes that 
happened in relation to old politics of dynastic propaganda 
programs. According to new democratized structure of the 
ruler's symbolic image, the sovereignty of the ruler and his 
power were not based on divine but on the will of the people. 
The decrease in authority of the idea that a ruler's power 
originated from heaven and introducing citizens into the 
public political arena, imposed a need for a new representative 
culture. In that way that the existence and stability would be 
guaranteed to the newly established order.
King Petar accepted the idea of a people's ruler that was 
present in Serbia during the Obrenović dynasty. Soon after his 
coming to the throne, he started his first journey around 

Serbia, and in the years that followed he had a prominent role 
in the public life of the country. In the summer of 1907 King 
Petar, accompanied by the Prince Aleksandar, visited places 
on the way from Brestovačka Banja to Jagodina. The ruler got 
an official welcome with the elements that were typical for 
spectacles of earlier periods and that were based on European 
practice originating from ancient times. The necessity for 
insistence on the legitimacy of his power conditioned the need 
for emphasizing the role of the founder of the Karađorđević 
dynasty. Besides press that gave detailed descriptions of king's 
journey, the publishers from Jagodina printed postcards with 
motifs of public celebrations regarding king's reception in 
Jagodina that was the last stop on his journey in 1907.
Due to their characteristics, the postcards were suitable 
medium in the service of dynastic propaganda. In addition to 
portraits of the ruler and members of his family, the postcards 
with motives of public celebrations of political-dynastic 
character were printed. Since the main characteristc of these 
celebrations is ephemerality, postcards ensured that the 
meomory of the events related to the ruling dinasty were kept 
alive.

Јасмина Трајков
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THE ROLE OF POSTCARDS WITH IMAGES OF PUBLIC 
CELEBRATIONS IN THE DYNASTIC PROPAGANDA 
OF PETAR I KARADJORDJEVIĆ
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�Апстракт: Делатност двојице ангажованих 
уметника, Арпада Г. Балажа (1887–1981) и Милоша 
Бабића (1904–1937), у периоду између два светска рата, на 
пољу графике и примењене графике – илустрације, 
плаката и рекламе – представља значајне кораке у развоју 
тих ликовних дисциплина код нас. Балаж је један од 
оснивача југословенске графичке уметности, значајан 
илустратор – истичу се његове илустрације песама Е. 
Адија – и један од зачетника социјално ангажоване 
графике. Милош Бабић је у Београду запажен графички 
дизајнер и аутор циклуса уљаних слика намењен Светској 
изложби науке и технике у Паризу 1937. године, које 
одражавају значајан иконографски концепт и стилско 
опредељење. Компаративна анализа њиховог стварала-
штва у датом периоду, резултира уочавањем кључних 
топонима који их укључују у међународне стилске и 
иконографске уметничке праксе на широј, европској 
сцени авангарде.

Кључне речи: илустрација, плакат, филм, експре-
сионизам, кубофутуризам, конструктивизам, социјална 
уметност, међуратна уметност, иконографија

1Арпад Г. Балаж (Balázs G. Árpád)

Балажев активан контакт са новинском штампом 
започиње 1912., када учествује у покретању и уређивању 
првог локалног листа Бачко Петрово Село (Péterréve) и 

2остаје један од његових најистрајнијих сарадника.  Његов 
ангажован став одражава се у следећој изјави: „Стајем у 
редове бораца за културу, чак шта више, где год је могуће, 

3високо држим њен барјак...”  Истрајна жеља ка ликовном 

стваралшву га одводи 1913. у тада популарну уметничку 
колонију у Нађбањи (Nagybánya), коју тада у духу 
пленеристичког сликарства натуралистичког стила, воде 
сликари Карољ Ференци, Јанош Торма и Иштван Рети 
(Ferency Károly, Torma János, Réti István), одбијајући 
постимпресионизам, сецесионистичка настојања, куби-
зам и футуризам. Међутим, продор авангардних 
стремљења ни ту није могао бити заустављен, јер су били 
присутни сликари таквог опредељења: Бела Цобел, Деже 
Цигањ и Лајош Тихањи, каснији чланови авангардне 
групе Осморица (Nyolcak). У сазиву 1913. године су овде 
сликали и Тибор Борнемиса и Шандор Галимберти 

4(Bornemisza Tibor, Sándor Galimberti).  Слике Т. Борне-
мисе обједињују елементе експресионизма и сецесије, док 
Шандор Галимберти ствара у духу кубофутуризма с 
елементима експресионизма. Након тога што је Балаж 
видео њихова дела и што га је И. Рети, професор Мађар-
ске ликовне више школе у Будимпешти, позвао на студије 
– те се он 1913. уписује у наведену установу – Балажу се 
пружа могућност перцепције две значајне изложбе у 
Будимпешти: Међународне изложбе постимпресиониста 
и Изложбе експресиониста, кубиста и футуриста, а 
следеће године Пикасове изложбе и самосталне изложбе 
првих мађарских кубиста, Валерије Денеш (Dénes Valéria) 
и Ш. Галимбертија. Рат спречава његово студирање: 1914. 
бива регрутован, али убрзо доспева у војну болницу и 
бива отпуштен. У Сегедину и Клужу завршава курс 
ликовне уметности, па се враћа у Бачко Петрово Село и 
поново предаје.

Балажев Аутопортрет (уље на платну, 1919) 
одликује се стилским својствима мађарског активисти-
чког сликарства, која се у почетној фази ослања на 
традиционалне жанрове – акт, пејзаж, портрет, мртву 
природу – и под утицајем су левичарског немачког 
експресионизма. Тако је то дело сродно са портретом 
Лајоша Тихањија (Tihanyi Lajos) о Лајошу Кашаку (Kassák 
Lajos, 1917), аутопортретом Петра Добровића (1913) и 

5 Добровићевом Портрeту глумца (1917). Колорит, 
композиција, динамика и садржај овог дела одражавају 
акциони дух активистичког сликарства и указују да је 
Балаж у свом раном периоду присталица левичарских 
идеја и активизма Л. Кашака, чији је циљ формирање 
личности која је у стању да промени себе и свет. Да је 

УДК 76.071.1:929 Балаж А.; 76.071.1.929 Бабић М.; 766.049.1(497.11)”19”

*Олга К. Нинков, историчар уметности, Градски музеј, Суботица
 1Арпад Г. Балаж је рођен у данашњем Вишни Клатову (Vyšný Klatovо) поред 

Кошица у Аустроугарској монархији. Отац му је као учитељ био премештен у 
Будисаву крај Новог Сада, где завршава основну школу. Након грађанске школе 
у Новом Саду, уписује се у Учитељску школу у Баји. Његов професор, сликар 
Шандор Ебер (Éber Sándor) посвећује му пажњу. Након прекида школе и 
уписивања на Вишу школу ликовних уметности у Будимпешти, заврашава 
Учитељску школу, те ради као наставник у Темерину (од 1907.) и у трогодишњој 
занатско-трговачкој школи у бачком Петровом селу (од 1912.). О Балажу су до 
сада писане две монографије: историчара књижевности И. Бориа (Bori, I., Balázs 
G. Árpád  , Нови Сад 1980) и историчара уметности А. Барањи (Baranji, , Суботица 
1987.), која је прикупила велики број дела и детаљно обрадила биографију на коју 
се ослањамо. Она је скренула пажњу на чињеницу да Балаж у својој 
аутобиографији не наводи у сваком случају тачне податке (Balázs G. Á., Bolyongó 
paletta, Суботица 1969).

2 Лист је доживео само прво годиште, 1912.
3 Péterréve, 15. 9. 1912.

4 Mezei O., Nagybánya, Budapest 1983, 73; податке о војвођанским учесницима 
колоније у Нађбањи је приказао Б. Дуранци. Б. Дуранци, Нађбања и Војвођани, 
Суботица 1996.

5 Szabó J., A magyar aktivizmus művészete 1915–1927, Budapest 1981, илуст., стр. IV, V, 
43-46.
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Балаж 1918. заиста био под утицајем комунизма и 
Кашакових идеја потврђује његово следеће сведочење: 
”Наложио сам деци да на рубове папира напишу 
скраћеницу реченице: Пролетери свих земаља, уједините 
се! Носили смо црне руске кошуље. Ово је било 
осамнаесте. Одлазили бисмо у Будимпешту. Лајош Кашак 
је био велики говорник. Сакупили бисмо се око њега у 
некој кафани и слушали га како говори. Омладина је била 

6пуна ентузијазма.”
Балаж од септембра 1920. започиње студије на 

Уметничкој академији у Прагу, где доспева уз помоћ 
добротворне акције грађана Старог Бечеја, на челу са 

7адвокатом др. Еде Драшкоцијем.  За студирање у овом 
чешком граду, тада се опредељује већи број студената са 
територије Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, него 

8раније.  Новембра 1921. године у Рудолфинуму, 
приређена је изложба југословенских студената прашке 
академије, где је учествовао и Арпад Г. Балаж, који ће на 
истом месту излагати по завршетку студија (1925), 

9 приредивши тада своју прву графичку изложбу. Наиме, 
Балажево стваралаштво се у Прагу усмерило ка графици, 
за коју је имао несумњиво више афинитета, а за коју је 
имао одличног професора у лику Аугуста Бремсеа (A. 
Brömse, 1873-1924). Међу савладаним графичким 
техникама је и монотипија, чији ће бити истакнутији 

10представник у Југославији.  Иако је био окренут идејама 
авангардне ангажоване уметности почетком студија 
(1921), на Балажевим делима опажамо повратак 
стилским тенденцијама са прекретнице векова, 
симболизму и сецесији, тј. иконографији vanitas симбола, 
праћеној декоративном линијом и карактеристичним 
топонимима (литографија Сновиђење и бакропис 
Покајање, дводелна композиција темпером и тушем 
Dolce Far Niente – Via mortis). Колики је био утицај 
професора Бремсеа на студенте и како је то Балаж 
доживљавао, сведочи његова литографија Бремсеова 
школа (1922): на леђима смрти-косца лети дружина 
студената изнад којих се издиже професор, жестоко 
машући као диригент. Бремсеова дела, као нпр. у циклусу 
Девојка и смрт (1902) прожета су мистиком и темом 

11смрти.  Но, Балаж поступно користи и нове ликовне 

елементе и теме, карактеристичне за 20-те године у 
којима се одржавају перцепција кубоекспресионизма и 
футуризма. Прожимање кубоекпресионизма и футури-
зма сусрећемо и на серији цртежа малих формата са 
основним мотивом људске фигуре и пејзажа. Овакав 
начин изражавања ће карактерисати Балажево ствара-

12лаштво до 1930. године.  Кубофутуристичке тежње са 
елементима конструктивизма ће кулминирати у илустра-
цијама Адијевих песама 1929–1930. године.

Балажева спона са Бачком, првенствено с 
Бечејом, не прекида се током студија: дизајнира насловну 
страну за збирку песама Пала Ловаса (Lovász Pál, 1922); 
самостално излаже у Бечеју (1920, 1921, 1924), Кањижи 
(1921) и Суботици (1922); учествује на изложбама 
Удружења војвођанских ликовних уметника, од 1923. 
године у Суботици, Бачкој Тополи, Кули, Апатину, 
Врбасу и Великом Бечкереку. Као члан управног одбора 

13залаже се за циљеве Удружења.  Балажев контакт са 
Суботицом се интензивира његовом самосталном 
изложбом (1922) и објављивањем његових цртежа у днев-
ном листу Бачмеђи Напло (Bácsmegyei Napló, 1923). (сл. 
1) Уредник овог значајног листа од 1. маја 1922. је др 
Ференц Фењвеши (Fenyvesi Ferenc), који је са мањим 

6 Gulyás , G., A kilnecvenéves Balázs G. Árpád műtermében, Híd, 1977, 1238. „Кашак је 
био толико популаран, да су у суботичкој гимназији на часу мађарске 
књижевности млади писали писмени састав о његовој делатности.“ – пише 
Иштван Тамаш у дневнику Бачке жупаније (Bácsmegyei Napló) 4. марта 1928. у 
Суботици.

7 Balázs G. Á., н. д., 16.
8 Љ. Стојановић, Југословенски уметници : Прашки ђаци 1900-1929, Београд 1987, 
6, 9.9

9 Baranji, A., н. д., 89, 91.
10Т. Манојловић, Изложбе у Уметничком павиљону, Београдске општинске 
новине, бр. 1-3., Београд, јануар-март 1937, 154-155; Baranji, A., н. д., 9.

11Национална галерија Праг = О. Urban, In Morbid Colors: Art and the Idea of 
Decadence in the Bоhemian Lands 1880-1914, Праг 2006, 260; Узрок за наглу и 
интензивну појаву ванитас иконографије код Балажа, историчар уметности Ана 
Барањи налази и у приватном животу аутора = Baranji, A., н. д., фуснота 2.

12Baranji, A., н. д., 11.
13Gulyás, G., A vajdasági magyar művészek kapcsolatteremtésének lehetőségei…, 

Budapest 2001, 73-81.
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1. Балаж Г. Арпад (Balázs G. Árpád), Ауторпортрет, 1922, 
Градски музеј Суботица, инв. бр. У-1156

1. Balázs G. Árpád, Self-Portrait, 1922, Municipal Museum of 
Subotica, inv. no. U-1156
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појединачна дела у разним техникама са сведеним, 
монументалним облицима и фигуром у првом плану. 
Листове мапе, са карактеристичним радничким 
композицијама за сваки дан у седмици, на изложби у 
Уметничком павиљону на Калемегдану у Београду (1929), 
критичар Нове литературе Павле Бихали, оцењује као 

21почетак новог реализма.  Мапа излази у години када се у 
Загребу оснива група Земља, прва југословенска група 
социјалног опредељења, што значи да је Балаж у Субо-
тици и Београду одиграо пионирску улогу на пољу 

22неговања ангажоване, социјалне уметности.
Балажев атеље се у периоду од 1927-1941. налази 

у Београду на Коларчевом народном универзитету. Иако 
живи у Београду, учествује на изложбама и другим 

23активностима у Суботици.  Од 1927. је илустратор југо-
словенско оријентисаног десничарског дневног листа 
Време, а од 1937. својим експресивним илустрацијама 
утиче на формирање лица београдског дечијег листа 

24Дечије време.  Са Чехом и Јожефом Фишером, на Колар-
чевом народном универзитету оснива рекламну агенцију 

25кратког века.  Приликом изложбе 1927. године у 
београдском Новинарском клубу, а поводом његовог 
одласка за Београд, Бачмеђи Напло пише: ,,Балажева 
изложба је први покушај да неки мађарски сликар створи 
контакт са уметничким кругом и публиком главног града. 
Морамо одмах рећи да је савремена војвођанска уметност 
у Балажу нашла достојног представника за извођење ова-
ко деликатног задатка. Балаж је представник најновијих 
уметничких токова, првенствено експресионизма, који је 
за сада доступан тек релативно малом, али зацело 

26најобразованијем, најеминентнијем делу публике.”  
Убрзо Балаж постаје цењен и популаран у Београду, што 
доказују речи Тодора Манојловића поводом изложбе 
групе Облик 1931. године у Уметничком павиљо-ну: 
,,Балаж је познат и омиљен графичар, сликар радника, 

27људи из предграђа, сиромаха.”;  те опет, наредне године: 
„Међу нашим графичарима Арпад Г. Балаж већ неколико 
година уназад заузима једно од најзначајнијих места. Он 
је уметник изузетних техничких квалитета – мајстор је 
скоро сваког графичког жанра  – идејно, садржајно и по 

28 питању уметничког стила је на високом нивоу.” Са 1929. 

паузама, одговорни уредник листа још од 1908. и уједно 
једна од водећих личности новинарства у Суботици, 
нарочито у послератних петнаест година, у време 
формирања југословенске мађарске књижевности. 
Заступа демократске токове, социјалну правду и толеран-

14цију.  Балажев портрет новинара напредних идеја, 
Јаноша Детреa (1923), говори о односу са члановима 
уредништва. Левичарски дух огледа се на насловној 
страни коју је израдио за каталог изложбе организоване 
поводом Државног конгреса лекара у Суботици (1923). 
Фигуративна композиција непосредно указује на 
предложак, плакат Берталана Пора (Pór Bertalan) са 
натписом „Пролетери свих земаља уједините се!” (1919). 
Балаж наиме, ни за време студија, не прекида контакте са 
мађарским уметничким круговима, што потврђује и 
његова посета колонији у Нађбањи (1922) и радови из 
овог раздобља, који су непосредно везани за експресио-
нистичке тежње Гизеле Деметер (Dömöröt Gizella) и 
Хугоа Мунда (Mund Hugó), који живе у Нађбањи. 
Аналогија је стилистичке и тематске природе. Мунд 
након 1920. на слици Ожалошћени приказује библијску 
тематику, која је постала актуелна за време Првог 

15светског рата.  Приказ ликова жена које у мистичном 
осветљењу очајнички гестикулирају у подножју нађбањ-
ских планина, указује на сродност са Балажевим делима 
из 1923. (Пиетà, Мојсије преузима камену плочу на 
планини Синај), на којима се усредсређује на покрете и 
оптичке илузије светла.

Балаж се по завршетку студија 1924. запошљава 
као илустратор и карикатуриста у редакцији суботичког 
листа Бачмеђи Напло. Уредништво и штампарија 

16„Минерве“ налазе се у сецесијској згради у центру града.  
Потпуно се посвећује друштвено ангажованој графици, 
чиме избија у врх социјално оријентисане југословенске 
уметности између два светска рата. „Минерва“ издаје 
његову мапу линореза Рад (Le Travail,1926) која је прва 

17мапа у Србији везана за социјалну тему.  Критика уочава 
Балажево формирање као социјалног уметника у кругу 
часописа Сервезет Мункаш (Szervezett Munkás), где свој 
рад Сиротињска мајка објављује Балажев близак колега 

18и пријатељ, Божидар Јакац.  Карољ Чех (Cseh Károly), 
активиста радничког покрета у Бачкој, пише о Балажевој 
изложби у поменутом часопису, који од 1923. излази у 

19Београду а у периоду од 1925-1929. у Суботици.  Часопис 
20са симпатијама прати Балажево стваралаштво.  Настаје и 

друга његова мапа, Дани недеље (1929), којој претходе 
14 Gerold, L., Jugoszláviai magyar irodalmi lexikon, Нови Сад 2001, 90.

15Bajkay, É., A kubizmus és az expresszionizmus nagybányai szimbiózisa…, Budapest 
1996, 341.

16 У згради се од 2008. налази суботички Градски музеј.
17 В. Ћетковић, Социјална уметност у Србији између два рата, Нови Сад 1991, 232.
18 В. Ћетковић, н .д. 227.

 19Gerold, L., н. д., 245-246.
20 Baranji, A., н. д., 12.

 21П. Бихали, Поводом сликарске изложбе А. Г. Балажа, Нова литература, Београд 1. 
јануар 1930, 27-29; Навод преузимају: Б. Ћосић, Социјална уметност у Србији, 
Београд 1969, 29; Б. Дуранци у каталогу изложбе А. Г. Балажа у Новом Саду 1970; 
Ј. Денегри, Српска графика 1900-1950, Београд 1978, 45.

 22Baranji, A., н. д., 14.
 23Baranji, A., н. д., 13.
 24В. Лакићевић Павићевић, Илустрована штампа за децу код Срба, Београд 1994, 

41, 50.
 25В. Ћетковић, н. д., 227.

26 Bertalan József, Balázs Árpád beogradi kiállítása, Bácsmegyei Napló, Суботица 29. 
март 1927, 6.

27 Т. Манојловић, Изложба „Облика” у Уметничком павиљону у Београд, Летопис 
Матице српске, св. 3, Нови Сад 1931, 233-237.

 28Т. Манојловић, Изложба „Облика”, Српски књижевни гласник, бр. 6, Београд 
1932, 464-467.
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годином започиње Балажева интензивна излагачка 
активност. Самосталним изложбама постиже успех у 
Београду (1929, 1930, 1931, 1932, 1937), Новом Саду (1929, 
1931, 1936, 1938), Суботици (1931, 1934, 1935, 1936, 1939), 
Бечеју (1935), Сенти (1935), Сомбору (1935), Загребу 
(1933), Скопљу (1934), Љубљани (1935), Сарајеву (1938). 
Од набројаних изложби 1931. излаже са Михајлом Петро-
вом и Владимиром Филаковићем у Београду, те исте 
године с Франом Менегел-Динчићем у Новом Саду; 1936. 
у Суботици с Андрашем Ханђом, а 1937. у Београду с 

29Петром Лубардом.  Његови радови излажу се и на 
бројним значајним колективним изложбама, као што су 
изложбе београдске групе Облик, основане 1926, која 
представља прогресивне тенденције и концепцију 

30париске школе,  а међу њеним члановима има и умет-
ника образованих у Прагу. Ово последње, те његова 
приврженост модерној концепцији форме доприносе 
томе да и учествује на изложбама групе 1931-1936. у 

31Београду, Сарајеву, Загребу, Будимпешти и Софији.  Као 
мајстор монотипије присуствује Другој југословенској 
пролећној и Трећој јесењој изложби сликарства и 
вајарства. Присуствује и Првој југословенској графичкој 
изложби 1934. у Београду. Ту с Павлом Васићем и Ђорђем 
Поповићем припада млађој групи уметника која се 
залажу за модерне уметничке форме. Тодор Манојловић 
поновно истиче његово велико познавање свих графич-
ких техника, те хвали његова дела: „Одлични су му 
линорези Копач и Берба, упечатљиве, пуне маште и 

32полета Илустрације за песме Е. Адија.”  По мишљењу 
Растка Петровића, међу излагачима ове значајне изложбе 

33Балаж је једини експресиониста,  али више не и једини 
који учествује са социјалним темама, поред Мирка 
Кујачића (Рибари, Девојка на пијаци) и Ђорђа 
Андрејевића Куна (Улица Космај, Хармоникаш, Просјак).

Јерко Денегри сматра осам илустрација песама 
Ендреа Адија (Ady Endre, 1877-1919) средишњим и 

34најквалитетнијим делом Балажевог опуса.  На основу 
песама једног од најзначајнијих мађарских песника ХХ 
века, зачетника модерне у мађарској књижевности, 
Балаж је 1929. године насликао тринаест акварела 
комбинованих тушем, од којих је данас познато само 

35девет.  Они носе називе песама: Сахрана на мору, Близу 
гробља, На обали мрачних вода, Коњи смрти, 
Луда,Смртна ноћ, У трему смрти, Уморно бодримо једни 

друге, Смрт на шинама, Ја излазим. Мапа са осам 
Балажевих литографија штампана је 1930. године под 
називом Осам илустрација Адијевих песама, са уводним 
текстом водеће личности мађарске књижевности у 

36Војводини, Корнела Сентелекија.  Пошто су графички 
листови настајали истовремено са мапом Дани недеље 
(1929), садрже у себи неке заједничке елементе, стилске и 
тематске: мотиве урбане архитектуре, мотив пролетери-
јата, поворке, екпресивни гест, итд. Ове радове Балаж 
касније често излаже на самосталним и колективним 
изложбама, па тако и на Првој југословенској графичкој 
изложби 1934. године.

Балаж није први илустратор Адијевих песама, јер 
Адијева техника иде у прилог ликовном изразу. О 
илустрацијама његовог првог илустратора, Шандора 

37Нађа (Nagy Sándor, 1869–1950),  позитивно се изражавају 
38водеће личности мађарске ликовне критике.  У часопису 

Њугат (Nyugat), ликовни критичар Золтан Фаркаш пише 
и о илустрацијама Балажа (1932), и примећује да се он 
окренуо Адијевој тематској целини о смрти и одаје му 

39признање.  Али шта је навело Балажа да се окрене Адију? 
Пресудну улогу у томе је имала оријентација самих 
књижевника, те његов контакт са њима кроз илустра-
торску праксу, коју је подстицао, између осталог и К. 
Сентелеки. Зна се да је Балаж сарађивао и са З. Чуком, 
који је био повезан са вођом мађарске авангарде у 

40 емиграцији у Бечу, Л. Кашаком. Чука и Балаж реализују 
књигу „Војвођанска галерија“ („Минерва“, 1927), у коме 
је заступљено преко 350 портрета личности у речи и 
слици. Балаж 1928. године израђује насловну страну 
антологије војвођанских песника (Kéve. Vajdasági költők 
antológiája, 1928), а у међувремену и насловне стране 
других издања. Балажева сарадња са књижевницима ни 
касније не посустаје: илустрације за збирке песама З. Чуке 
(Csuka Zoltán: Mindent legyűrő fiatalság. Uránia, Novi Sad, 
1931.) и Д. Сиракија (Sziráki Dénes: Minden új a nap alatt. 
Minerva, 1936.), као и текстове Корнела Сентелекија у 
часопису Каланђа (Kalangya). Ова Балажева делатност 
представља истакнуте примере обликовања књиге и 
неговања жанра илустрације у међуратном периоду у 
Војводини. С друге стране, Балаж је био у контакту са 
представницима Адијевог култа (нпр. у Великом 
Бечкереку је од 1923. до 1925. године деловало Друштво 

Олга К. Нинков

 29Baranji, A., н. д.
30Л. Трифуновић, Српско сликарство 1900-1940, Београд 1973, 22-23.
31Baranji, A., н. д.
32Т. Манојловић, Графичка изложба, Српски књижевни гласник, бр. 4, Београд 

1934, 317-318.
33Р. Петровић, Судбина гравуре пре и после проналаска фотографије, Политика, 

Београд 16. фебруар 1934.
34Ј. Денегри, н. д., 18.
35Девет акварела Адијевих илустрација се налази у фонду музеја за књижевност у 

Будимпешти (Petőfi Irodalmi Múzeum).

36Мапа је у окриљу новосадске издавачке куће „Форум“, доживела репринт издање 
1977. године поводом 100-годишњице рођења Ендре Адија, са уводом Корнела 
Сентелекија у преводу Данила Киша и поговором Имреа Борија.

37Gellér K., Mester, hol lakol? Nagy Sándor művészete, Budapest 2003, 59, 135-136.
38Lyka K., Ceruza-költemények. Huszonöt rajzhoz az Erst Múzeumban, Új Idők, 
Budapest 1928, 461; Elek A., Nagy Sándor Ady-rajzai, Nyugat, Budapest 1928, október 
16, 565-566.

3 9Farkas Z.,  Balázs Árpád Ady-il lusztrációi.  Nyugat ,  Budapest 1932. 
http://epa.oszk.hu/00000/00022/00541/16944.htm (3.5. 2010)

40Bori I., A jugoszláviai magyar irodalom rövid története, Нови Сад 1982, 98-99.
41Káich K, A becskereki Ady Társaság, Hungarológiai Közlemények, Нови Сад 1978, 36-
37.
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41"Ади" / Ady-Társaság).  У том кругу је несумњиво имала 
велики одјек изложба Адијевих илустрација Ш. Нађа 
(1928), али и мапа од 12 литографија са илустрацијама 
Адијевих песама Бенедека Баје (Пешта, 1924). Надаље, 
Адијево песништво је било добро познато у кругу 
српских књижевника. Тодор Манојловић је свој први есеј 

42о Адију објавио у Летопису Матице српске 1913. године,  
а преводили су га и Вељко Петровић (1906), Милан 
Лазаревић (1910), Милош Црњаниски (1919), Младен 

43Лесковац (1926–1928), итд.  Истовремено и дела српске 
књижевности су превођена на мађарски језик, а један од 
највећих заговорника такве врсте комуникације је био и 
сам преводилац К. Сентелеки. Он је са Ј. Дебреценијем 
приредио антологију српске модерне лирике Босиљак 
(Bazsalikum,1928), а читаоци новина Бачмеђеи Напло 
(Bácsmegyei Napló) су већ и 1927. године, могли читати о 

44модерној српској књижевности.  Радило се значи о једној 
важној трансмисији уметничког стваралаштва међу 
књижевницима различитих националности, окупљених 
око модерних тенденција, при чему је Балажев удео била 

45авангардна, технички усавршена графичка делатност.
Балажеве илустрације Адијевих песама интегри-

шу кубоекспресионизам и елементе футуризма, са богато 
затупљеном динамиком тамних и светлих ефеката. Неке 
од ових слика подсећају на секвенце експресионистичких 
филмова, у којима су важне компоненте контрастни 

46 светлосни ефекти и архитектура. У илустрацијама Ја 
излазим (1929), Смрт на шинама (1929), Коњи смрти и У 
трему смрти (1929, 1930), као и на графичком листу 
Понедељак (1929) у мапи Дани недеље, те неким 
илустрацијама бајки (1934), налазимо језички сличан 
визуелни склоп и реквизите (степенице, високе зграде 
модерне архитектуре, димњаке) као нпр. у култном 
експресионистичком филму Фрица Ланга Метрополис. 
Филм је снимљен 1926. године, а у Суботици је 

47пројектован већ априла 1927. године, у биоскопу Лифка.
Но, због чега је Балаж одабрао у Адијевом опусу 

песме базиране на тематској јединици смрти? Указали 
смо, да је такав садржај био присутан у Балажевом 
стваралаштву и раније, али се он тој теми не враћа све до 
1929. године. Историчар књижевности, И. Бори, указује 
на чињеницу, да је Балажев одабир Адијевих песама 

идентичан са избором песама револуционара из 1919. 
48године у Мађарској.  А. Барањи, разлог види и у 

49 наступању шестојануарске диктатуре 1929. године.
Диктатура краља Александра Карађорђевића, која је 
трајала до 3. септембра 1931. године, укинула је 
политичке партије и рад синдиката, увела је цензуру и 

50распустила Народну скупштину.  Укинути су и листови 
на мађарском језику Сервезет Мункаш (Szervezett 
Munkás) и Вајдашаги Ираш (Vajdasági Írás); многи 
мађарски емигранти су били приморани да напусте 
Краљевину Југославију – Ш. Харасти, И. Тамаш, З. Чука, 
П. Шомођи, Ј. Дебрецени, Ј. Херцег (Haraszti Sándor, 
Tamási István, Csuka Zoltán, Somogyi Pál, Debreceni József, 

51Herczeg János).  Управо, у таквим околностима настаје и 
циклус слика Милоша Бабића, чија иконографија даје 
додатно објашењење за одређена Балажева дела и њихово 
ликовно решење.

Милош Бабић

Сликар и дизајнер Милош Бабић (1904–1968) 
рођен је у Новом Сегедину (Újszeged), где Школу за 
примењену уметност, Одсек унутрашње архитектуре, 
уписује 1918. године, а завршава 1921. Опредељује се и 
сели у Суботицу исте године, где се бави цртањем вињета, 
фирмописачким и другим пословима примењене 

52уметности,  да би се након две године трајно преселио у 
53Београд и развио запажен графички дизајн.  Бојана 

Поповић, музејски саветник Музеја примењене 
уметности, сматра да Бабићеви радови представљају 
вредна остварења међуратног београдског графичког 
дизајна, јер су одраз модерног сензибилитета и чињенице 
да су га прихватиле најугледније фирме, београдски 
наручиоци. Музеј примењене уметности у Београду 
поседује 137 Бабићевих нацрта за плакате, међу којима и 

54за биоскопе.  У оквиру легата Милоша Бабића у 
55суботичком Градском музеју,  међу 482 дела налазимо и 

девет веома значајних уљаних слика различитих 
димензија, симболичног назива: Даноноћни рад, Застава 
мира (око 1930), Антихрист на делу, Сан сотоне или 
Визија рата (1936), Ратник, Диктатор (1936), Пилоти, 

42Тодор Манојловић, грађанин света, уредник Јасна Јованов, Нови Сад 2008.
43М. Циндори-Шинковић, Ендре Ади у српској књижевности (1906–2006), 
Београд–Нови Сад 2007, 359-451.

44Modern szerb irodalom, Bácsmegyei Napló, Суботица 1927, XII, 23, 69-71.
45Нешто више о књижевним односима и положају мађарске мањине у датом 
периоду: Љ. Димић, Културна политика краљевине Југославије 1918–1941, III 
том, Београд 1997, 219-221.

46В. Петрић, Развој филмских врста, Београд 1970, 44, 49.
47Реклама за филм Метрополис је објављена у Bácsmegyei Napló, Суботица, 20. 
априла 1927, стр. 12.

48Бори, И., н. д., 1980, 40.
49Baranji, A., н. д., 28.
50Б. Петрановић, Историја Југославије 1918-1978, Београд 1981, 95-111.
51Љ. Димић, н. д., 220. 
52И. Суботић, Десет слика Милоша Бабића, Зборник за ликовне уметности 
Матице Српске, бр. 16, Нови Сад 1980, 388.

53Б. Поповић, О графичком дизајну Милоша Бабића, рукопис.
54Музеј поседује 137 нацрта за плакате и новинске огласе М. Бабића. Група аутора, 
Музеј примењене уметности 1950–2005., Београд 2005, 180, 7.

55А. Барањи, Поклон збирка Милош Бабић, каталог, Суботица 1984.

АКТИВИСТИЧКЕ ПАРАЛЕЛЕ : КУБОЕКСПРЕСИОНИЗАМ, ФУТУРИЗАМ 
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Ракетна станица, другим именом Метропола, Ваздушно 
56земаљски маневар.  Њима припада и Антихрист у храму 

у Народном музеју у Београду.57 Бабићев циклус уљаних 
слика је настао у Суботици у периоду око 1927-1937. за 
Светску изложбу науке и технике у Паризу 1937. године. 
Слике тамо не доспевају, али су изложене у Суботици од 
11. до 17. фебруара 1937. године, у вестибилу Градске 
куће, а у марту исте године у Београду, у просторијама 

58Француског клуба.  Идентификацију, историјат настан-
ка и даље судбине слика је извела др. Ирина Суботић 1980, 
која сматра да је циклусу могао припадати већи број 

59дела,  док је иконографска анализа циклуса дата 2008. 
60 године.
Док у Балажевом случају постоје конкретни, 

наведени подаци о вези с Кашаком и Чуком, досадашња 
истраживања не указују на Бабићев почетак контакта са 
мађарским активизмом. Међутим, можемо предпоста-
вити, да је у периоду од 1918-1921, док је похађао Средњу 
школу примењених уметност у Сегедину, видео ране 
експресионистичке пејзаже и портрете Ласла Мохолија 
Нађа (Moholy Nagy László), као и радове активистичког 
вајара Шандора Гергеља (Gergely Sándor) на њиховој 

61заједничкој изложби у Сегедину новембра 1919.  Сегеди-
нска штампа – сем два десничарска листа – даје позитив-

62ну критику.  Такође, могуће је да је Бабић присуствовао 
дадаистичком матинеу одржаном 19. новембра 1922. у 
суботичком биоскопу „Корзо“ (приређеном само три 
дана пре прве самосталне изложбе Арапда Г. Балажа у 
Суботици). Матине је замишљен као зенитистичка, 
дадаистичка, активистичка и конструктивистичка 
манифестација, те промовисање представника бечког и 

63мађарског авангардног покрета.  Након што се Бабић 
1923. преселио у Београд, посећује атеље примењене 

64уметности "Футур" основан исте године.  Ото Бихаљи 
Мерин (1904-1993), један од вођа атељеа, овако се присећа 
Бабића: „Радили смо у фирмописачкој и молерско-
фарбарској радионици „Футур“ коју смо водили мој брат 
Павле и ја у улици Риге од Фере бр. 3. Кадкад бисмо увече 
резговарали о уметности и уметницима, о Баухаусу, или 
прелиставали часописе које сам доносио из Берлина. Он 
је тада већ помало сликао, јадник је био бледуњав, и жудео 

65је за нечим веома великим.”  Ото Бихаљи Мерин је био 
Бабићева генерација и са својим братом Павлом је 

 заговарао левичарске идеје. Након Уметничке школе у 
Београду, школовање је наставио на Уметничкој 
академији у Берлину. Од 1924. је члан Комунистичке 
партије; 1928. са братом оснива издавачку кућу „Нолит“ и 

66часопис Нова литература.  Бабићеве уметничке и 
политичке идеје су се поклапале са оним што је видео и 
чуо у атељеу "Футур", у ком је доминирала спрега са 
немачком консруктивистичком уметношћу и са 
Баухаусом. Часопис Нова литература, претпоставља 
активистички став и кроз иницијацију активних дебата 
доводи у питање конзервативне уврежене буржоаске 
вредности. Издање, богато илустровано делима савре-
мених сликара и фотографијама, било је широких 
литерарних погледа и имало је велик број сарадника 

67напредних идеја.  Бабић је вероватно читао овај лист и 
лично познавао неколицину његових сарадника, као што 
је могао познавати и часопис Зенит, који у Загребу излази 
1921-1923., а у Београду 1923-1926. Зенит пропагира 
услуге атељеа "Футур", украшавање и сликање реклама на 

68новим зградама.  Типографија Зенита користи нови 
систем међународних типографских знакова каракте-
ристичних за 20-те године, па је стога сродан и бечком 
листу Ма (Ma) – узвичници, стрелице, квадрати, кругови, 
вертикално или дијагонално сложени редови, истакнута 

69слова и бројеви, итд.  Бабићев рекламно-графички рад и 
његових десет слика, према томе могу се везати за атеље 
"Футур" и за зенитисте, јер антимилита-ризам Љубомира 
Мицића, једног од оснивача часописа Зенит, јачи је чак и 
од Кашаковог. У Мицићевој иконографији доминира 
чисто механички приступ: радио, телефони, авиони и 

70биоскоп.  Плакат који је Михаило С. Петров осмислио за 
71изложбу Зенита 1924.  сродан је Бабићевим сликама 

(мотив круга, спратнице, итд.), међутим, док се у кругу 
Зенита скоро искључиво стварају радови малог формата 

Олга К. Нинков

56Све слике су настале техником уља на платну: Сан сотоне или Визија рата, 
313x214,5 см, сигнатура доле лево: Babitch 1936, инв. број 594. Антихрист на делу, 
138x95 см, без сигнатуре, инв. број 589. Ратник, 113x142,5 см, без сигнатуре, инв. 
број 593. Диктатор, 79x104 см, сигнатура доле лево: Babitch 1936, инв. број 588. 
Пилоти, 45x57,5 см, сигнатура горе лево: Babitch, инв. број 595 (у каталогу из 
1984. је грешком репродукован наопако, а у студији из 1980. назван Антихрист у 
храму). Ваздушно земаљски маневар, 178,5x127 см, без сигнатуре, инв. број 590. 
Даноноћни рад, 149x93,5 см, сигнатура горе лево: Babitch, инв. број 591. Застава 
мира, 213x148 см, без сигнатуре, инв. број 596.

57Антихрист у храму, 138x95 см.
58И. Суботић, н. д., 388, 391.
59И. Суботић, н. д., 387-404, 395.
60О. К. Нинков, „Бескрајни круг. У њему звезда“: Иконографски програм циклуса 

Милоша Бабића, Нови Сад 2008, 461-470. Овде су први пут публиковане слике 
Бабићевог циклуса у боји; О. К. Нинков, Поводом 30 година постојања легата 
Милоша Бабића у Градском музеју Суботица, Museion, бр. 7, Градски музеј, 
Суботица 2008, 139-156.

61Szelesi Z., Szeged művészeti kapcsolatai Vajdasággal, Szeged 1980, 176-177; Apró F., 
Moholy Nagy Lászó és Gergely Sándor 1919-es kiálítása, Művészet, Budapest 1975.

62Passuth K, Moholy-Nagy, Budapest 1982, 358-359.
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војвођанских авангарди 1920-2000, Нови Сад 2002, 32-49.
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65Реч са отварања Ото Бихаљи Мерина 27. јануара 1981. у Народном музеју у 
Београду. А. Барањи, н. д., 1984, 11.

66Енциклопедија ликовних умјетности, Загреб 1959, 375; Ликовна енциклопедија 
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063

72и на скромном материјалу као што је папир,  Бабић се 
изражава на сликама великог формата, што указује на 
узајамну повезаност његове активности са зидним 
сликама већег формата атељеа "Футур". И коначно, могао 
је бити под утицајем вечерњег курса фигуралног цртања 
Петра Добровића, који је посећивао од 1934. до 1940. 
године. Добровић, који је рођен је у Печују (1890), 
дипломирао на Вишој школи ликовне уметности у 
Будимпешти, а од 1912. више пута боравио у Паризу, 
активни је члан прогресивног крила уметничке колоније 
у Кечкемету насталог од такозваних „неоша” који су се 
издвојили из колоније Нађбања због радикалнијих 

73идеја.  Кратко време припада кругу Л. Кашака, о чему 
74сведочи и његово дело Оплакивање Христа (1915).  

Добровић је био вођа и председник печујског круга 
младих уметника прогресивног приступа и авангардног 
става. Захваљујући њему од мађарских учесника 
вајмарског, а затим десауског Баухауса, шесторо потиче 
из Печуја, односно из Барање. Његови ученици приређују 

75изложбу у Печују у знаку кубоекспресионизма (1921).  
По природи активиста, августа 1921. је председ-ник 
српско-мађарске Барањско-бајске Републике. Након 
кратког траjaњa овог државног уређења, а после уласка 
Хортијевих трупа, Добровић који преговара у Београду 

76на челу посланства, више се не враћа у Мађарску.  
Уметнички рад наставља у Београду. У периоду 1934-
1940., на Коларчевом народном универзитету држи 
вечерње курс фигуралног цртања, чије стремљење 
формулише на следећи начин: „Циљ овог курса није да 
васпитава уметнике, већ да развија ликовни менталитет, 
да онима чија струка захтева одређени степен ликовне 

77вештине обезбеди један виши степен ликовног става.“  
Добровићево сликарство се тада развија у знаку коло-
ризма фовиста, што ће утицати на Бабићеве мање 
формате, но упућује га и ка монументалном стилу ХХ века 
окренутом појмовима Вечног, Великог и Савршеног, ка 

78универзалним истинама.  ,,Космичност” је у вези са 
космополитанизмом, који је више лирски доживљај 
јединства света, што се појављује и у круговима савре-
мених књижевника, са којима је Бабић у контакту 
директно или индиректно. Рабиндранат Тагора (Rabin-
dranath Tagore) приликом своје европске турнеје (1926) 
посетио је Париз, Лондон, Беч, Будимпешту, Загреб, 

79 80Београд  и Софију.  Његове песме одишу свеобухватном 
љубављу и говоре о мистичном јединству човека и 
космоса. М. Црњански, један од најзначајнијих модерних 
српских књижевника ХХ века, овај осећај назива 

81,,суматраизмом”,  а човек је, по речима Растка Петровића 
,,животиња чија је чељуст отворена ка вечности”. Роман 
Црњанског Сеобе почиње речима: ,,Бесконачни плави 
круг. У њему звезда.“ Роман се објављује у одломцима у 

82Српском књижевном гласнику од 1927. до 1929.  и 
претпостављамо да га је и Бабић познавао. Застава мира, 
наиме, као да визуализује ове почетне речи.

Под каквим је утицајем Бабић био у периоду 
између укидања "Футуре" (1927) и почетка похађања 
поменутих курсева (1934), сем филма Метрополис, 
часописа Нова литература и других часописа, дневних 
листова, књига и изложби? Прави покретачи Бабићеве 
активистичке реакције су историјски, политички и 
друштвени догађаји овог периода. Ганди почетком 1930-

83тих година позива Западну Европу на мир и стрпљење.  
Шири се фашизам. У новембру 1926. Мусолини 
тријумфално улази у Рим, широм Италије прогоне се 
Словени који су покушали да изврше атентат против 

84њега; фашисти спаљују њихове куће,  отпуштају њихове 
85свештенике из италијанских државних школа.  На својој 

ретроспективној изложби одржаној 1956. Бабић даје горе 
наведеним делима намерно називе као што су: Фашизам 
осваја, Визија другог светског рата, Мусолини. Раније 
смо већ указали на диктатуру уведену 6. јануара 1929. и 
њене последице, што такође има велики утицај на 
Бабићево стваралаштво. По речима његове супруге, која 
је била јеврејског порекла, он је уложио доста времена, 
труда и новца у то да писменим путем обавести бројне 
светске државнике и верске поглаваре о катаклизми која 
прети човечанству од ширења нацизма. Овоме је 

86допринео и Хитлеров отворени антисемитизам.
Бабићев циклус сведочи о посвећености и јасном 

антиратном ставу. Визуелна репрезентација његових 
активистичких погледа и његове тежње ка успостављању 
равнотеже заснива се на јединственом принципу 
дуалности, чији се микро- и макросистем испољава у 
дуалности слика и целог циклуса.
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Тагоре, у нашој средини, Правда, XXII/314, Београд, 16. 11. 1926, 1; Hírlap, XI, 
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АКТИВИСТИЧКЕ ПАРАЛЕЛЕ : КУБОЕКСПРЕСИОНИЗАМ, ФУТУРИЗАМ 
И КОНСТРУКТИВИЗАМ У ДЕЛУ БАЛАЖА Г.  АРПАДА И МИЛОША БАБИЋА



Метрополис

Филм је 1920-тих година узимао екпресионисти-
чки замах и у томе био инспирисан савременим 
ликовним тенденцијама, али је и сам утицао на њих. 
Колико су филм и биоскоп били у жижи интересовања 
уметника, говори нам податак, да су у Суботици 
дадаистички матине одржали 19. новембра 1922. године 

87управо у биоскопу.  Матине се сматра последњом и 
88највеличанственијом дада манифестацијом  на простору 

Краљевине СХС. Исте године, у бр. 2 новосадског 
активистичког часописа Ут (Út) објављен је чланак 

зенитисте Бошка Токина Кинематографија, преведен на 
89мађарски језик.  Интересовање мађарске авангардне 

књижевности за филм је ранијег датума: књижевни 
часопис Њугат (Nyugat) у Будимпешти, солидарисао се 
не само са новим тенденцијама у архитектури и музици, 
него и у филмској уметности. Већ у години оснивања 
часописа, 1908., посвећују велики чланак „новом 
средству уметничке продукције“ која је стицала велики 
број поборника – само у Будимпешти, у двадесет и шест 
биоскопа. За разлику од уредника Њугата, Скерлић је био 
врло опрезан према новинама у уметности, па и према 

90филму,  иако се зна да је Београд до 1914. године добио 
четрнаест сталних биоскопа, а од 27. 2. 1924. су деловали 
Клуб филмофила и Академска драмска група око којих је 

91окупљено више филмских ентузијаста.
На Бабићево стваралаштво је утицао нарочито 

филм Фрица Ланга Метрополис (1926), што доказују 
његови нацрти плаката за филм, као и уљане слике 
Метропола и Даноноћни рад. Метрополис је тријум-
фално приказиван на целом континенту. Немачка 
Кинематотека из Берлина и Аустријска национална 
библиотека из Беча (Deutsche Kinemathek, Österreisch-
ische Nationalbibliothek) су на изложби плаката 
филмографске куће „УФА“ (Das UFA – Plakat) 1998. 

92године приказале пет примерака плаката за овај филм.  
За приказивање филма у Будимпешти (1927) плакат је 
израдио Јожеф Ботлик (Bottlik József). (сл. 2) Он 
приказује џина у космичком простору који на леђима 
држи град саздан од облакодера, док се у врху 
композиције налази у облику круга приказана машина, 

93 94људождер Молоко.  Бабићево решење плаката  припада 
конструктивистичком приказу. (сл. 3 и 4) Композицију 
гради минималистички сведено од латиничних слова 
назива филма и перфориране филмске траке, што 
кореспондира са савременим тенденцијама конструкти-
вистичког плаката, чији је главни заговорник Л. Кашак – 
у немачкој стручној литератури та тенденција рекламе је 

95позната под именом „елементарна типографија“.  Фриц 
Ланг у свом екпресионистичком филму ствара визију 
техничког и друштвеног устројства будућности 
човечанства симболизованог у граду супер-метрополи, 
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89Б. Токин, Кинематографиа, Úт, 2, Нови Сад 1922, 16.
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94Музеј примењене уметности у Београду поседује четири Бабићева нацрта за 

плакат Метрополиса. На полеђини три веома сличне варијанте, Бабић је 
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2. Јожеф Ботлик (Bottlik József), Плакат са филм 
Метрополис, 1927.

2. Bottlik József, A Poster for the Film Metropolis, 1927



подељеном на горњи (владарски) и доњи (робовски) свет, 
96којим управља труст капиталиста.  Метрополис, као и 

Бабићев циклус слика, полази од претпоставке да је 
катастрофа непрестано присутна и да до трагедије може 
довести свако олако руковођење техником. Приказивање 
визије будућег нехуманог света, подељеног на једне који 
владају и друге који робују у подземљу, пројектоване су на 

97Бабићевој слици Даноноћни рад.  На њима примећујемо 

важну улогу светлосних ефеката и њиховог снажног 
контраста са тамним, замраченим деловима слике. Извор 
светлости је редуциран на тачку налик оку пројектора у 
замраченој биоскопској сали, па од доле или од назад 
осветљене форме добијају монументални карактер.

Код Бабићеве скице за плакат и слике Метро-
пола (Ракетна база) постоје преклапања форме и стила: 
слика понавља средишњу композицију. Слова постају 
фабрички димњаци, а међу њима је у срцу композиције 
симетрична форма налик на отвор, која подсећа на 
високу капију са луком, и пошто већ знамо да је реч о делу 
инспирисаним филмом Метрополис, претпостављамо да 
је то асоцијација на отвор у филму кроз који људи силазе у 
„подземље” на кулук. Овај отвор се на поменутом 
Ботликовом плакату појављује у кружном облику као 
„Молох”. Мелек или Молох је бог канаанског подземља, у 
чију су част приношене људске жртве. Стари Хебреји су га 
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96В. Петрић, Развој филмских врста, Београд 1970, 195.
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АКТИВИСТИЧКЕ ПАРАЛЕЛЕ : КУБОЕКСПРЕСИОНИЗАМ, ФУТУРИЗАМ 
И КОНСТРУКТИВИЗАМ У ДЕЛУ БАЛАЖА Г.  АРПАДА И МИЛОША БАБИЋА

4. Милош Бабић: Нацрт за плакат филма Метрополис, 1930, 
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такође поштовали као бога. Његов гвоздени, изнутра 
празан кип имао је главу вола, а осталим деловима тела 
подсећао је на човека. Жртву би ставили у његове руке, 
које би је затим унеле у унутрашњи део кипа у коме је 

98 горела ватра. Временом Молох је постао симбол тиран-
ске државе, а и машина се, као Молох, храни живом 
храном, радницима.

Годину дана пре појаве филма Метрополис 
појавио се експресионистички монтажни роман Џона 
Дос Пасоса Велеград (Manhattan Transver, 1925), чија је 
тема гигантски Њујорк. Главни лик је убица који бежи у 
Њујорк да би се склонио од људи и изгубио у вреви града. 
Монтажом, новим техничким решењем неопходним за 
концепцију романа, животе, борбе и путеве мноштва 
фигура писац сажима у минијатурне сцене, указујући при 
том на чињеницу да појединац игра тек улогу атома у 
већој целини. Примену монтаже и људских маса 
налазимо и на Бабићевој слици Сан сотоне. У истом 

временском периоду немачка публика чита и велеград-
ски роман Алфреда Доблина под именом Берлин, 
Александерплац (1929), који такође почиње у стилу 
експресионизма. Митизација града је типично 
експресионистички мотив; књижевност експресионизма 
обилује визијама које поред Рата и Машине приказују и 
Велеград. У филму Метрополис с једне стране видимо 
алегоријске апстракције (концепт самог Града, затим 
Рада, Масе, Вође, Мозга, Руке и Срца), а са друге стране 
огромну моћ визуелног изражавања, импресиван, суге-

99стиван призор.
Бабићева представа метрополе са карактеристи-

кама конструктивизма, изузев на сликама Антихрист на 
делу, Ратник и Диктатор, појављује се у свим његовим 
делима, и много је апстрактнија и симболичнија, него код 
Арпада Г. Балажа. Балаж истиче да га је град освојио док 

100га је обилазио као новински илустратор.  Београдске 
општинске новине у периоду од 1933-1941. доносе на 
насловној страни његова дела са мотивима града, (сл. 5) а 
у том тематском низу настају и графичке мапе Јатаган 

101мала (1932, 1934),  у којима обрађује најсиромашнији 
крај Београда (истоимено дело Ивана Радовића настаје 

102нешто раније, 1928).  Из данашње перспективе, струч-
њаци додају: „Балаж је оставио веродостојну и сугестивну 
хронику пучког миљеа, метрополе окружене сиротињ-

103ским појасом.“
На Бабићевим сликама се велеград појављује с 

димњацима, геометријским, високим стамбеним зграда-
ма које представљају модерну градску архитектуру, и на 
којима квадратићи обележавају мноштво прозора; по 
питању колорита, индустријска слика града натопљена је 
црвеном бојом, сем слике Застава мира на којој 
доминира плава боја. У доњем делу слике Заставе мира, 
међу светлоплаво-сивим благо таласастим водоравним 
линијама умонтажиране су грађевине и друга техничка 
достигнућа: небодере, фабрике, димњаке, зграде, жељез-
не мостове, жељезничке пруге, бродове, а у средини 
Ајфелов торањ, симбол модерне архитектуре базиран на 
жељезним конструкцијама. Изнад ових мотива налази се 
низ стилизованих људских фигура подигнутих руку, што 
означава сликареву веру у човеков тријумф над тех-
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1900). Песма Е. Адија Пут Антихриста у листу Њугат 
(Nyugat) 1909. године и чланак Сећање на министра 
Милеранда (1915) упућује на роман Лагерлофове. 
Бабићева дела под именом Антихрист на делу и 
Антихрист у цркви, који се налази у београдском музеју, 
подкрепљују предпоставку да је сликар познавао 
тематику Антихриста и нека од набројаних дела. Са 
мотивом Антихриста је могао да се упозна и у Београду 
преко листа антропозофског покрета Упознај себе, који је 
излазио од 1931. до 1940.

У доњем делу Бабићеве слике Ваздушно-
земаљски маневар доминира двоструко увијена линија, 
која се састоји од три црвене линије дима које полазе из 
три димњака у средњем делу слике. На левој страни 
димњака налази се кугла, а у њој обриси стамбених зграда 
који се уздижу један изнад другог. Ова формула се 
понавља на Бабићевом нацрту за плакат Ford Auto Fair, на 
којој је круг земаљска кугла коју од горе обавија натпис 
„Форд”, тако да се велико латинично слово „Ф” мало 
нагиње уназад и два паралелна крака стреме ка десном 

ником.

Рат и Антихрист

Међу Бабићевим сликама, као мањe деловe слике 
Сан сотоне, налазимо и слике које представљају Рат. 
Антихрист на делу садржи два људска профила, један од 
црних, црвених и плавих правоугаоника; из отворених 
уста полукружног облика исцртавају се паралелне праве 
линије на тамној позадини. Други профил појављује се 
иза првог као силуета тамног створења. Слику можемо 
схватити и као приказ једног јединог размрсканог лица. У 
горњем десном углу види се црвени круг пречника 3 см. 
Његове димензије стварају контраст са доминантним 
великим облицима. Назив дела указује на идеју везану за 
долазак Антихриста која оживљава у другој половини 19. 
века. Овом тематиком се бави више филозофских и 
литерарних дела, као на пример дело Ф. Ничеа (F. 
Nietzsche) Антихрист, Клетва на хришћанство (1888); 
С. Лагерлоф (S. Lagerlöf) Чуда Антихриста (1897) или В. 
Соловјова Историја Антихриста (Три разговора 1899-
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Art, Belgrade, inv. no. 11236
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застава која се виори изнад целе кугле. На врху њеног 
штапа је петокрака звезда и птица дигнутих крила. Око 
кугле су концентричне линије и тачке, као планете у 
васиони. (сл. 9)

Иконографски модел уласка троугла у круг, као и 
ћирилично исписивање речи „мир“ упућује нас на 
познавање дела руских конструктивиста, као што је нпр. 
плакат Ел Лисицког из 1919. који заривањем црвеног 
троугла у бео круг сликовно приказује поруку: Црвеним 

108клином удри беле  или слике Казимира Маљевича из 
1091915. Плави троугао и црни квадрат.  Модел следи 

Бранко Ве Пољански, који с братом Љубомиром 
110 Мицићем ради на опстанку часописа Зенит. Године 

1926. на насловној страни збирке песама Тумбе у троугао 

горњем углу. (сл. 6 и 7) На слици је на крају спиралних 
линија, као на некој платформи, човек који упире 
топовске цеви ка небу, на ситне летилице у ваздуху 
обележене с неколико кратких линија, а на плакату је на 
платформи постављен аутомобил. У доњем делу слике 
видимо индустријски пејзаж: на површини земље, коју 
представља неколико паралелних водоравних линија, 
уздижу се димњаци, а уз њих вире топовске цеви уперене 
ка небу. Боје експлозије се шире изломљеним линијама из 
овог дела слике.

Слика Пилоти је најмања и једна од важнијих 
дела циклуса. Поред тога што указује на деструктивно, 
смртоносно техничко достигнуће, непосредно упућује на 
француску производњу авиона. Бабић је ове слике 
наменио за изложбу у Паризу и вероватно му је била 
позната чињеница да је Француска у проиводњи авиона 

104високо надмашила Енглеску, Русију и Немачку.

Клин

Међу нацртима за плакате налазимо податак да је 
Бабић пратио међународне конкурсе и да је учествовао на 
њима, као што је то случај код нацрта из 1930. године који 
на полеђини чува белешке аутора и даје разрешење 
касније насталој уљаној слици Застава мира. У центру 
композиције је земаљска кугла са забоденом заставом 
Друштва народа по предлогу Бабића. Изнад заставе је 
полукружни натпис: Flag of the League of Nations 1930 

105Michael Babich.  (сл. 8) Друштво народа је створено после 
Првог светског рата ради очувања светског мира и 

106сарадње међу народима, са седиштем у Женеви.  Бабић је 
исписао идеје-претходнице Уједињених нација, са којима 
се очито слагао, на другој верзији нацрта: GLORIA IN 
EXCELSIS DEO ET IN TERRA PAX HOMINIBUS (Слава 
Богу на небесима и мир људима на земљи). Упоредивши 
два нацрта за плакат и уљану слику Застава мира, 
добијамо садржајне и композицијске паралеле које би 
могли повући и код других плаката и уљаних слика 

107циклуса.  У центру композиције се налази стилизовани 
глобус са приказом афричког, европског и делом азијског 
континента. У део где се налази средња Европа убодена је 
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104Војна енциклопедија, Београд 1958, I том, 405.
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крилима и тако се добива један класичан симбол у застави. / Из новина сам 
доцкан сазнао за овај конкурс и тако сам задоцнио на моју несрећу. (…) Ову 
заставу шаљем из разлога што ме инстикт присиљава да то шаљем баш 
Американцима, барем да докажем како изгледа застава Лиге Народа која може 
да служи као застава свих Народа како данас тако и за будућност!“

106Енциклопедијски лексикон – Историја, Интерес, Београд 1970, 158-159.
107Захваљујем се музејском саветнику, мр Бојани Поповић на срдачној помоћи и 

могућности увида у збирку.

108A konstruktivizmus – válogatás a mozgalom dokumentumaiból, Budapest 1979, сл. 17.
109Flaker, A., Ruska avangarda, Zagreb 1984, 179.
110Passuth K, н. д., 1998, 141.
111М. Шуваковић, Сцене језика – улога текста у ликовним уметностима – 
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фији у троуглу је симбол Божјег ока, али и симбол Светог 
тројства; надаље изнад главе Бога се налази ореол 
троугаоног облика, а изнад главе живог човека ореол у 
облику квадрата. Овај детаљ Балажевог дела везан је за 
авангардне, конструктивистичке идеје доба, чији је 
пример и насловна страна збирке песама Золтана Чуке 
под називом Свемогућа младеж (Нови Сад, 1931). Црни 
квадрат продире у центар црвеног круга, што показује 
индиректну везу са конструктивистичким и активисти-
чким идејама Кашаковог круга. (Чука при издавању сваке 
своје књиге посебну пажњу посвећује својим графичким 
сарадницима, чији рад визуелно додатно истиче његову 
духовну повезаност са Кашаковим кругом.) С друге 
стране, комбинација боја, црвена и црна, указује на 
револуционарног Адија из 1910., чија песма Црвено и 
црно почиње стиховима: „Заборавите ову црвено-бело-

112зелену боју, / Њено је време истекло”.  Арпад Г. Балаж 
симпатише са Кашаковим стремљењима, и мада не 

111смештен у центар круга уписује реч „зенит“.  Овај 
иконографски модел појављује се и на другим Бабићевим 
радовима, нпр. на плакату филма Метрополис, где се у 
тачку латиничног слова „и” урива троугао, што уједно 
подсећа на сноп светлости пројектора. Занимљива 
композициона паралела с Бабићевом сликом је Балажева 
илустрација Адијеве песме под насловом Близу гробља 
(1929, 1930), у чијем се горњем левом углу, по угледу на 
први стих песме – „ Моја соба имаће један прозор…” – у 
квадрату налик на прозор види једна очна јабучица. (сл. 
10) На Бабићевој слици јединствену целину представља 
земаљска кугла, а код Балажа је то огледало песникове 
душе затворено у квадрат. Из позиције мртвих, одоздо, 
или од њега – не зна се – надгробни крстови лете 
усмерени ка оку, или како сам песник каже: „Гледам, 
гледам гробље / Испред свога прозора. / У плачљивом, 
стрепњом испуњеном полусну / Питам по хиљадити пут: / 
Да ли то ја летим, или оно иде к мени?”. Уоквирено, 
предимензионирано око, које доминира над свим и 
окружено је зрацима, по западнохришћанској иконогра- 112Bölöni Gy., Az igazi Ady, Budapest 1966, 432-433.
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примењује његову конструктивистичку сликовну 
архитектуру као Бабић, код ове илустрације Адијеве 
песме, настале скоро у исто време кад и Бабићева Застава 
мира, ипак се осећа њен утицај. Међутим, емоционални 
набој ова два дела је различит: прво дело одише 
оптимизмом, док друго одише болом и немиром 
кошмара.

Точак, круг

Заједнички мотив већине Бабићевих слика је 
круг, коме тежи Сезан, па преко њега и кубисти, а 
примену овог архетипског знака и симбола у ликовној 
уметности почетком 20. века можемо пратити све чешће 
и у другим авангардним покретима (симболизму, футу-
ризму, вортицизму, конструктивизму, супрематизму, 

113 итд.). Два истакнута примера су Точак бицикла Марсела 
Дишана и супрематистички елемент Казимира Маљеви-
ча, оба настала 1913. године. Круг се базира на древним 
значењима, а додатни садржај добија од актуелног 
контекста. Интегрише у себи кретање и цикличност, 
извор енергије, а асоцира и на део машине, точак, који 
добија место у конструктивистичким делима европских 
„машинских или техно-уметника“ (од 1910. године 
представљају механичке справе Раул Хаусман, Пикабија, 
Швитерс; мађарски ствараоци окупљени око часописа 
Ма почетком 1920-тих). О тадашњим радовима Мохољи 
Нађа критика пише да у њима механика и систем кретања 
модерних машина постаје уметност, те да наглашавају 
центричне и ацентричне елементе – што, ако погледамо 
Бабићева дела, такође, функционише. Једно од Мохољи-
јевих најважнијих дела је Велики точак који се базира на 
мотиву круга, као и Швитерсов цртеж за насловну страну 
"Ане Блум“ (1919),  Кашакови колажи и решења за нас-
ловну стране часописа Ма (1921/22), те бр. 11 Der Sturma 
(1922) и бр. 15 Зенита (1922); решење Ел Лисицког за 
насловну страну каталога совјетско-руске изложбе у 

114Берлину (1922).  Прашки алманах Диск својим називом 
асоцира на круг, који се појављује на насловној страни 
листа 1926. године, као и на корици варшавског листа 
Блок 1924-те, и плакату Михаила С. Петрова за изложбу 
Зенита 1924. године. Сличне мотиве бележимо у 
композицијама чланова Зенита који је у почетку приву-
као и књижевнике Милоша Црњанског, Станислава 
Винавера, Растка Петровића. Приказ круга, кугле, точка, 
тачке, сусрећемо и у многим књижевним делима друге и 
треће деценије 20. века – нпр. Бранко Ве Пољански је 
написао песму У кругу у облику круга. Циклус слика 
Милоша Бабића такође користи круг – куглу као једну од 

главних мотива, а може се рећи да циклус чини један круг, 
јер су иконографски гледано Сан сотоне и Застава мира 
антиподи, заокружују целину, почетак и крај. Остале 
слике као да извиру из њих. Целу површину слике Сан 
сотоне, познату и као Визија рата испуњава огромна 
силуета мушког профила окренутог ка десном рубу. 
Профил је сачињен од више мањих, геометризованих 
сегмената, раздвојених линијама. У делу где се у глави 
налази мали мозак, центар за равнотежу, смештен је круг 
пречника 4,5 cm раздвојен на плаво и црвено, на начин 
као јин јанг. Знак јин јанг налазимо и на сликама Ракетна 
станица (другим именом Метропола), те на слици 
Ваздушно земаљски маневар. Древни симбол приказује 
равнотежу дуалног система, па у том иконографском 
контексту постају читљиве све остале слике циклуса. 
Пиктурална трансформација активистичких и конструк-
тивистичких Бабићевих тежњи који се користи примар-
ним бојама – као и мађарско активистичко стваралаштво 
од 1921. године у листу Ма, где машинерије, геометријске 
конструкције, са уношењем жуте и плаве, повремено 
зелене поред дотадашње црвене, беле и црне – постаје 

115 доминантна, као и његове главне преокупације, алуди-
рање на потребу постизања равнотеже у оквиру 
знаковних садржаја заснива се на јединственом дуалном 
принципу, чији је макро и микросистем изражен у виду 
двополарности слика и циклуса. Главни актери циклуса 
црвена и плава, две примарне боје са различитом засту-
пљеношћу, тачније у надвладавању једне над другом или 
у њиховој равнотежи. При томе црвена заступа екстрем-
на стања, а плава уноси смиреност и ширину. Две боје се 
смењују и у кругу сличном знаку јин-јанг. Знак јин-јанг 
заправо полази од круга и његове деобе на идентичне 
динамичне половине. Употреба овог знака је важан део 
програма циклуса и није тако чест у европској ликовној 
уметности с почетка двадесетог века, али је познат, као и 
зен филозофија.

Тако међу илустрацијама Арпада Г. Балажа 
Адијевих песама налазимо акварел под називом Смрт на 
шинама (1929) – огромни точак, у чије се жбице хвата 
човек који међу шинама, као што и песма каже: „Јаду-
кујући, уморним рукама / стежући на хладним шинама / у 
сутону чекам смрт…”. „Машина смрти” која стиже из 
даљине је тамни воз са крилима, као и у песми: „Стиже, 
стиже моја црнокрила прошлост ”. Човек се хвата за точак 
надчовечне величине, пружа руку кроз жбице и хвата се 
за један од људских ликова на другој страни, који 
представља „Живот” и указује на другу страну – на живот 
и смрт: „И грлим те још једанпут, Животе / моја рука 
последњи пут замахује / Грчевито се уплићући / Међу 
жбице светог точка.”

Олга К. Нинков

113Захваљујем се др Ирини Суботић.
114Passuth K., н .д., 1998, 92-97, 144-145; Szabó J., A Magyar aktivizmus művészete 1915-

1927, Budapest 1981, сл. 204-206. 115Szabó J., н. д. 1981, 93. 
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OLGA K. NINKOV*

PARALLELS OF ACTIVISM : CUBO-EXPRESSIONISM, FUTURISM 
AND CONSTRUCTIVISM IN THE WORK OF BALÁZS  G. ÁRPÁD 
AND MILOŠ BABIĆ 

Summary

This paper shows two artists born on the territory of the 
Austria-Hungary monarchy – Árpád G. Balázs (1887-1981) 
and Miloš Babić (1904-1937) and focuses on their work in 
Subotica and in Belgrade, in the period between the two world 
wars. More is known about biography, and even educational 
background, about exhibitions and there is a number of works 
from the large opus of Árpád G. Balázs, so that we can rely on a 
larger number of his work and essays about them. What is 
known about Miloš Babić is based on his designs for the poster 
in the collection of the Museum of Applied Art in Belgrade, and 
his nine oil paintings which are in Babić's legacy in the City 

Museum of Subotica, and on several studies about them and 
about the author. Balázs, a student of Prague Academy, is one of 
the founders of Yugoslav graphic art, and one of rare 
representatives of monotype. He is also an important illustrator 
and pioneer of socially engaged graphic. He belongs to the 
circle of Lajos Kassák and Zoltán Csuka; and he worked closely 
with writers and journalists. His Belgrade studio was located in 
Kolarac National University from 1927 to 1942. From 1927 he 
was the illustrator of Yugoslavia oriented newspaper Vreme, 
and from 1937 with his expressive illustrations he influenced 
the forming of an art profile of Belgrade magazine for children 
Dečije Vreme. However, in the domain of illustrations, his 
capital works include by illustrating the poems of Endre Ady, 

* Olga K. Ninkov, art historian, City Museum, Subotica
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The movie Metropolis is a typical example of this dualism: on 
one hand we see alegorical abstractions (the concept of the City 
itsef, then Work, Mass, Leader, Brain, Hands and Heart), and 
on the other hand, enormous power of visual expression, 
impressive, sugestive image. In that way among the work of 
Babić and Balázs, we can find one group that in its basic content 
has a topic of metropolis, work, engine, and also another group 
that refers to war. Babić had a new motif of Antichrist, and his 

threturn was present as a motif in the second half of 19  century. 
A number of philosophical and literary works by F. Nietzsche, 
S. Lagerlöf, Vladimir Solovjov and Endre Ady deal with this 
subject matter. The author might have met the motif of 
Antichrist in Belgrade through the magazine of anthroposophy 
movement Know Yourself, that was published from 1931 to 
1940. Iconographic model of the painting The Banner of Peace, 
a triangle inserted into a circle, and also the word “peace” 
written in Cyrillic, indicate that Babić was familiar with the 
work of Russian constructivists, such as was the poster by El 
Lisicki from 1919, that figuratively showed the message:” Hit 
the whites with the red nail by stabbing red a triangle into a 
white circle”. Compositional parallel with Babić's painting is the 
illustration of Adie's poem By the Graveyard (1929, 1930), that 
in its upper left corner, has a square that looks like a window a 
pupil can be seen in it. On Babić's painting the specific 
composition is represented by the globe, and with Balázs's, it is 
a mirror of the poet's soul closed in the square. Circle is a 
common motif for a number of Babić's paintings. The 

thapplication of a circle is present in art at the begining of 20  
centry and more often in avant gard movements. There is a 
circle in the shape of a wheel in Á.G. Balázs's illustration of 
Ady's poem The Death on the Railtracks (1929), and it clearly 
shows its connection with activist movement and the Kassák 
circle, gathrered aroung a new Vienesse magazine and the 
application of its language of visual expression. In some Babić's 
paintings, the circle transforms into jin-jang. The use of this 
sign is an important part of the program of the serial. It is not 
found so often in European art at the beginning of 20th 
cetntury, but it is famous, as is zen philosophy. This Babić's 
serial testifies about his commitment and clear antiwar 
attitude. His tendencies to reach ballance – within the 
boundaries of symbolic content, are based on a simple principe 
of dualism, whose micro- and macrosystem is represented in 
dualism of paintings and the whole serial. His iconographic 
program manipulates with contrary terms such as: war-peace, 
demolition-building, chaos-order, division-unity, ruling-
subordination, and so on. Comparative analysis of Babić and 
Balázs's work, has resulted in noticing key toponims that 
include international stylistic and iconographic artistic 
practice on the wider European avantgard scene.

one of the greatest poets of Hungarian modern literature.These 
illustrations were created in 1929 and 1930, and they were the 
zenith of artist's activist work and reflections on The January 
6th Dictatiorships, but they were also elocquent examples of 
expressionist art and illustrations as a discipline. At the same 
time, Miloš Babić developed distinguished/prominent graphic 
design in Belgrade in 1923. He used to visit the studio of applied 
art „Futur” probably until it was closed in 1927. That studio 
was.run by Oto Bihalji-Merin and his brother Pavle. Through 
Oto Bihalji-Merin, he followed German constructivism and 
the work of Bauhaus, and in his poster design he applied 
constructivist approach. Lajos Kassák was a proponent of that 
approach in the poster art – in German literature that 
advertising tendecy was known under the name ”Elemental 
Typography”. Babić was familiar with Zenit magazine, 
published in Zagreb from 1921-1923, and in Belgrade 1923-
1926. The magazine promoted the services of ”Futur”studio: 
decorating and painting of bill posters on new buildings. Babić 
was known for his anti-militant attitude, like Ljubomir Micić, 
one of the founders of the Zenit magazine. Typography of the 
Zenit used a new system of international typographical signs 
typical for the 1920s, and therefore it was also similar to 
Viennese magazine Danas (Ma) – question marks, arrows, 
squares, circles, vertically and diagonally arranged lines, 
prominent letters and numbers, and so on. Advertising-
graphical work of Babić and his ten paintings could be 
therefore tied to the zenithists. Babić followed the activism 
tendencies in art with his engaged painting and that connects 
him with the ideas of Árpád G. Balázs. His series of oil paintings 
that were created in Subotica between 1927-1937 were 
intended for the World's Exhibition of Science and Technology 
in Paris in 1937 (Day-and-night work, The Banner of Peace 
(around 1930), Anarchist at work, Satan's dream or a Vision of a 
war (1936), Warrior, Dictator (1936), Pilots, Rocket station, also 
known as Metropolis, Air Earth Maneuver). In all these pictures 
he integrated clear attitude and content that corresponds to his 
poster drafts, especially in Fritz Lang's expressionist movie 
Metropolis (1926), that had a great influence on the artists of 
that time, Babić and Balázs, too (the movie was shown in 
Subotica in April, 1927). They use specific iconographic 
toponims that appear in the movie (for example Moloh, 
engines, chimneys). Babić also uses the characteristical 
method of expressionist montage novel. The famous example 
of this is the novel by John Dos Pasos Manhattan Transver, 
1925. Mystification of a city is a typical expressionist motif. The 
literature of expressionism has a lot of images that besides a 
War picture Engines and a City. Two apparetnly non 
compatible extremes: apstraction and visualization go hand in 
hand with emotionally emphasized visionary characteristics. 

АКТИВИСТИЧКЕ ПАРАЛЕЛЕ : КУБОЕКСПРЕСИОНИЗАМ, ФУТУРИЗАМ 
И КОНСТРУКТИВИЗАМ У ДЕЛУ БАЛАЖА Г.  АРПАДА И МИЛОША БАБИЋА
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Апстракт: У Табаковићевим и Постружни-
ковим гротескама, насталим у периоду одржавања 
Графичке изложбе 1926. године, па до формирања групе 
„Земља“ 1929. године, могу се препознати основне и суш-
тинске линије развоја хрватске социјално ангажоване 
уметности. Табаковић и Постружник са једне стране, 
припадају оној широј групацији хрватских уметника који 
су још од краја XIX века у перманентној потрази за 
националним културним идентитетом, а са друге, они 
припадају миљеу оних још увек малобројних стваралаца 
који вођени позитивним људским вредностима, етичким 
и хуманим начелима покушавају да се укључе у критику 
актуелних друштвених проблема реалитета властите сре-
дине. Они су у потрази за истином, а не лепотом; код њих 
су доминантни етички ставови, а не само и једино естети-
чки принципи; они нису пасивни посматрачи, већ 
активни учесници у бележењу социјалних чињеница. 
Графички предлошци и цртежи Табаковићевих и По-
стружникових гротески, социјално мотивисаних и кри-
тички настројених су се још од Графичке изложбе супрот-
ставиле укусу грађанске публике и ликовне критике, 
указујући на могуће идеолошке сукобе и уметничке поле-
мике који ће се нарочито продубити и актуелизирати на-
станком социјално ангажоване групе „Земља“, три године 
касније. Социјално-критичке гротеске Табаковића и По-
стружника приближавају се временски и идејно најмо-
дернијим европским, социјално ангажованим уметни-
чким струјањима.

Кључне речи: гротеске, Иван Табаковић, Отон 
Постружник, графика, социјално ангажована уметност 
између два светска рата, група "Земља", Загреб

Еволутивни ток уметничко-идеолошког профи-
ла загребачке групе „Земља“ може се пратити још од 
половине двадесетих година прошлог века и то исказан 
конкретним ликовним експозицијама: Графичка 
изложба из 1926. године, на којој учествују петорица 
будућих Земљаша, затим Табаковићеве и Постружникове 

изложбе „Гротески“ и Хегедушићеве и Планчићеве из-
ложбе одржане исте 1926. у Салону „Улрих“ (Ulrich) у 
Загребу. Заступањем напредних, етичко-идеолошких по-
зиција изражених конкретним уметничким делима (гра-
фичким предлошцима) из периода друге половине дваде- 
сетих година, будући Земљаши знатно се приближавају 
најмодернијим европским струјањима социјално анга-
жоване уметности, што представља важну референцу у 
историји „Земље“ за интеграцију са сродним покретима 
који се јављају у Немачкој. Пре свега, мисли се на групу 
„Neue Sachlichkeit“ која је програмски уобличена 1925. 
године, а која се ослања на социјалне, утопијске и рефор-
маторске, идеје настале непосредно након Првог светског 
рата, уско повезане са „Arbeitsrat für Kunst“.

Ипак треба разликовати још увек појединачне 
уметничке напоре засноване, пре свега, на етичким и 
хуманим начелима аутора, попут Ивана Табаковића и 
Отона Постружника, од дефинисаних програмских и 
организационих активности групе "Земља" из 1929. го-
дине.

Након европских искустава,1 Табаковић и По-
стружник се поново срећу 1923. у Загребу где завршавају 
студије на Академији ликовних уметности. Осим Љубе 
Бабића, који их подучава сликарству, технику керамике 
их учи Хинко Јун (Hinko Juhn), цртежу М. Ванка, а гра-
фику која је саставни део Постружниковог уметничког 

2опуса, Томислав Кризман.
Призори из лабораторије Анатомског института 

на Шалати у Загребу, несумњиво су снажно утицали на 
Постружника, а нарочито на Табаковића који је био ту 
запослен као цртач: „била је то велика прекретница у 
обликовању личног и моралног кодекса, система вред-
ности и филозофије (...). И сам је Табаковић овај посао 
доживео као једну од чворних тачака свог приватног, 

3духовног и јавног уметничког живота“.
У њиховој свести се тада дефинишу неизбежни 

контрасти које живот носи. Сложена и необјашњива 
питања људског постојања, смисла и сврхе живота, 

ВЛАДИМИР МАРКОВИЋ*

ГРОТЕСКЕ ИВАНА ТАБАКОВИЋА И ОТОНА ПОСТРУЖНИКА : 
ОД "ГРАФИЧКЕ ИЗЛОЖБЕ " ДО ФОРМИРАЊА 
ГРУПЕ УМЕТНИКА "ЗЕМЉА"
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пролазног и трајног, лепог и истинитог, природно су се 
наметала. У том међупростору између пуног, интензив-
ног, полетног, младалачког живота и опоре, тескобне, 
језиве атмосфере лабораторије анатомског института, где 
на све стране плутају људски органи у формалину, настају 
Табаковићеве идеје за циклус гротески „Сатирична 
анатомија људске глупости и мизерије“. (сл. 1) „Идеја о 
анатомији која се не односи само на људско тело, већ на 
нарав, карактер и душу, душевну и моралну запуштеност 

4искључиво је Табаковићева“.  Овај циклус по свом 
карактеру близак је ширем корпусу историјско-религи-
ознох наратива, ликовно уобличених у гротескним при-
казима плеса смрти (франц. danse macabre). Историјски 
посматрано, почевши од раних примера графичких 
приказа плеса смрти из друге половине 14. века и радова 
базелске групе као и у Хаиделбершкој књизи дрвореза из  

51465.  па све до Табаковићевих цртежа из "Анатомије", а 
затим од збирке цртежа Вање Радауша „Danse macabre“ из 

1936. до графичке мапе „Danse macabre“ Франса 
Масeрела (Frans Masereel, 1941), идејна нит је иста. 
Међутим, разлика ипак постоји. Она се заснива на умет-
никовој антиципацији проблема свога времена и актуел-
них страхова. Џефри Харфам (Jaffrey Harfam) каже да: 
„Свако доба редефинише гротескно у терминима онога 

6што угрожава осећај суштинске хуманости“.  Табаковић 
не страхује нити се бави средњoвековном опсесијом 
смрти од последица куге, ратова и глади, нити попут Вање 
Радауша слути да су трагедије шпанског грађанског рата 
само почетак јачања оних војно-полити-чких аспирација 
у Европи које ће довести до милионских жртава и страхо-
витих разарања, тематиком која је иначе инспирисала 
белгијског уметника и графичара Масeрела да још на 
почетку другог светског рата изради мапу са 25 листова 
плеса смрти. Табаковић се не бави последицама. Он 
прецизно задире у узрок многих конфликата. Његова 
оловка сецира обичног, малограђанским вредностима 
опхрваног и порочног човека неспособног да се ухвати у 
коштац, како са личним тако и са нараслим друштвено-
политичким проблемима своје средине. Ако подробније 
анализирамо Табаковићеве цртеже из „Анатомије“, при-
метићемо низ редукционих поступака које је Табаковић 
применио; попут редукције теме (изостављање хриш-

7ћанског религиозног садржаја), композиције,  форме, 
које га подједнако удаљавају и од историјских примера 
плеса смрти, али и савремених приказа овог специ-
фичног рода гротески. Линеарни цртежи људског скелета 
(без моделације, сенчења и продубљеног простора) при-
казани са основним акцесоријама њиховог некадаш-њег 
порочног живота су „параболе похлепе“. На гротескни 
начин приказан обучени скелет мушкарца који у једној 
руци држи флашу, а другом приноси чашу устима, указује 
на опасност претераног уживања у алкохолу. Уместо 
унутрашњих органа, Табаковић је приказао једну мешину 
потребну за лагеровање пића, и само бицепс леве руке, 
неизоставни мишић у процесу подизања подлактице, 
можда и најбитније радње сваког пијанца. Скоро вери-
стички приказано лице у полупрофилу пажљиво и по-
модно увијених бркова, избријане главе и са манжетном 
на левој руци, указује на припадност више друштвене 
класе, па се може тумачити и у друштвено критичком 
контексту. Веома интересантан је Табаковићев гваш 
„Новорођенче“. То је уснула, пијана, жаболика гојазна 
особа, која самозадовољно лежи на удобној софи, ра-
ширених ногу и забачених руку над главом. „Ново-

Владимир Марковић

1. Иван Табаковић, Из циклуса Сатирична анатомија 
људске глупости и мизерије, 1927, колорисани цртеж

1. Ivan Tabaković, From the Cycle Satirical Anatomy of Human 
Stupidity and Misery, 1927, coloured drawing
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8 H. Markuze, O afirmativnom karakteru kulture, Kultura i društvo, Beograd 1977.

 9I. Tabaković, Prilozi za rešavanje naše ideologije (23. II 1929), dokumentacija Muzeja 
savremene umetnosti; objavljeno u: L. Merenik, Ivan Tabaković.

10L. Merenik, n. d., 15.
11I. Reberski, n. d., 27.

рођенче“ свакако не припада миљеу нижег, радничког, 
друштвеног сталежа, већ богатом буржоаском друштву у 
коме су судбина и друштвени статус ове „бебе“ већ 
одређени. Моралистички и критички настројен Таба-
ковић указује на неке од порока карактеристичних за 
малограђанску средину. С једне стране, можемо их по-
сматрати у контексту секуларизоване религиозне док-
трине о седам смртних грехова, о пропадању и нестајању 
човека, не само у материјалном, већ и у онтолошком 
смислу. С друге стране, ову гротеску можемо тумачити 
као Табаковићеву критику капиталистичког система, 
буржоаског друштва, културних вредности и идеалисти-
чке филозофије, по којима „постоји свет који је опште 
обавезан, безусловно заслужује афирмацију, вечно је 
бољи, битнији, вреднији, различит од осталог света сва-

8кодневне борбе за опстанак“.  Континуитет „постојања“ 
на који се непрекидно позива буржоазија, у лику Таба-
ковићевог „новорођенчета“ добија своју материјалну по-
тврду. Ова „беба“, „индустријалац“ или „банкар“, свесна је 
своје будуће друштвене позиције која јој је по рођењу 
додељена.

Једна од најуспелијих, данас сачуваних гротески 
је „Тучњава“ из 1926. године. (сл. 2) Она у потпуности 
идејно кореспондира са Табаковићевом „Тучом“ 

израђеном исте 1926. и неким од његових ставова 
9изнесеним у „Прилозима за решавање наше идеологије“,  

када је Табаковић дао дефиницију свога сликарства, као 
бојом, сликарским материјалом условљено ликовно 
изражавање односа елемената сликања. (сл. 3) Друго је 
изједначавање сижеа и ликовног израза, као производа 
процеса збивања и бивствовања. Трећи је облик веризма, 
реализма гротескног и параболе, као облика Табако-
вићевог „антилиризма“ двадесетих, схватања лирике и 

10лиризма као „страног, неприродног и неразумљивог“.
Табаковићеве и Постружникове „заједничке 

скитње и лутања по мрачним закуцима загребачке 
периферије, доживљаји ноћног и приземног живота 
оног, грађанским очима скривеног свијета, односно 

11полусвијета из прљавих страћара и задимљених крчми“  
била су више него потребна животна искуства из којих су 
црпели тематске подстицаје за гротеске. Осим свих 
очигледних формалних и композиционих сличности: 
крајње редукован амбијент у циљу истицања компо-
зиције, обликовање пренаглашено волуминозних фигура 
путем ваљка и лопте, кружна композиција, изобличена 
гротескна лица, постоје и значајне разлике, а то су 

ГРОТЕСКЕ ИВАНА ТАБАКОВИЋА И ОТОНА ПОСТРУЖНИКА : ОД
 "ГРАФИЧКЕ ИЗЛОЖБЕ " ДО ФОРМИРАЊА ГРУПЕ УМЕТНИКА "ЗЕМЉА"

2. Отон Постружник, Тучњава, 1926, лавирана оловка
2. Oton Postružnik, A Brawl, 1926, ink drawing

3. Иван Табаковић, Туча, 1927, лавирани цртеж
3. Ivan Tabaković, A Fight, 1927, ink drawing
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12типолошке.  Док Табаковић приказује једно обично 
сеоско, кафанско батинање у коме доминирају бес и 
срџба, што читавом призору даје сатирични гротескно-
комични карактер и приближава га Хогарту (W. Hogarth), 
Гоји (F. Goya), Оноре Домијеу (H. Daumier), графичарима 
новијег доба који су се користили карикатуралним и 
циничним изобличењима гротески да би критиковали 
друштвену подвојеност, дотле је Постружникова „Туч-
њава“ ближа бројгеловском начину приказивања. 
Гетеова мисао „погледавши са висине разума, живот у 
целости личи на гробну болест, а свет на лудницу“, идејно 
кореспондира са Табаковићевим упризорењем сатири-
чно-комичне гротеске „Тучњава“, док је за Постружни-
кову фантастичну гротеску истог имена веома индика-
тивна Гојина изјава: „Кад разум спава производи чудо-
вишта“. У кружној, спиралној композицији, коју граде по 
висини поступно позициониране фигуре, Постружник је 
приказао читав спектар негативних емотивних стања 
својих протагониста. На њиховим гротескним лицима 
можемо препознати, кренувши од десне клечеће фигуре 
на лево, страх, бес, злобу, подмуклост, кукавичлук и очај. 
Ова, на демонски начин приказана атмосфера испуњена 
је опасним напетостима, суицидним аспирацијама и 
еротским алузијама. Постру-жникова „Тучњава“ се тако 
приближава типу „фантас-тичне“ гротеске која почиње 
Бошом (H. Bosch) и Бројгелом (P. Bruegel), наставља се В. 
Блејком (William Blake) у XVIII веку, да би у XIX веку 
овакав облик гротески користили Французи Гранвил  
(Grandville), Бресдин (Bresdin) и Редон (Redon), а у XX 
веку, по начину деформација лица и примени тескобно 
имагинарног простора, овој струји је био близак Енсор (J. 
Ensor). Битни садржаји Постружникове „Тучњаве“ су 
угроженост, језовитост, понорност, који овај отуђени, 
измењени и преображени свет гротеске испуњава, ства-
рајући утисак перманентне напетости. Постружниково 
приказивање нашег света који се одједанпут открива као 
привид побуђује код посматрача осећај језе и 
нелагодности. У таквом отуђеном свету наше уобичајене 
категорије, као и сваки покушај оријентације постају 

13бесмислени и апсурдни.  Постружник се не фокусира 
толико у изобличавању природних пропорција фигура, 
колико се труди да прикаже губитак личности 
протагониста „Тучњаве“ тј. потпуно разарање појма 
личности, што је једна од основних и најбитнијих 
компоненти гротескног.

Напор који је уложио Камило Томпа да у једном 
новинском есеју елементарно едукује публику о 
гротескном, као естетској категорији, није дао очекиване 
резултате. Томпа, наиме, уочи изложбе „Гротеска“ 
објављује текст у циљу да „фиксира главне карактери-
стике гротескног у ликовној уметности и тако приближи 
посетиоцима будуће графичке изложбе један редак и 

14надасве важан комплекс ликовног стварања“.  Међутим, 
публици однегованој на традицији хрватске уметности 
излагане на „Салонима“ и пиктуралној поетици групе 
„Шесторица“, како Јосип Драганић наводи у критици 
након изложбе о гротески „тај иступ (…) поимању шире 

15публике остаје доста туђ!“  Разлог је и тај што „у гро-
тескном долази до слома принципа на којима се темељи 
морално устројство света. Оно што упада у нашу свако-
дневницу остаје непојмљиво, необјашњиво, импер-
сонално (…) Уобличавање гротескног је покушај да се 
обузда демонско у свету. То је најгласнији и најсмиш-
љенији отпор сваком рационализму и покушају 

16систематизације мишљења“.  Управо се у том неразуме-
вању и неприхватању гротески од шире публике и 
критике налазе вредности ове, по карактеру авангардне 
појаве, јер „док смех гротескног може бити радикално 
невин за ствараоца, он никад није безопасан... посматрач 
осећа, према степену образовања, или да му се уметник 
руга или да је познати свет извргнут руглу и подривен бе-

17зданим, ноћним, ирационалним, сатанским“. Табаковић 
и Постружник су до формирања групе „Земља“ 1929. 
године непрекидно трагали за сликарском формом која 
ће бити адекватна тематици коју обрађују. Подстицаје за 
своју уметност су налазили искључиво у реалитету своје 
средине. Наслови Постружникових цртежа, сепија и 
лавиралних цртежа попут: „Месар“ 1926, „Спорташ“ 
1926–1927, „Улица, цртеж за илустрацију“ из 1927, „У 
гостионици“ из 1928, најбоље потврђују да је Постружник 
дубоко свестан социјалних и класних разлика, али и 
могућности моралног и критичког деловања уметности 
на затечене друштвено-политичке прилике. У његовој 
предземљашкој фази нећемо срести допадљиве меди-
теранске или континенталне пејзаже, насликане ведрим 
и јарким бојама, портрете грађанске елите, „сладуњаве“ 
мртве природе, богато декорисане салоне. То је, иначе, 
тежак период његовог живота. Борба за голу егзистен-
цију, финансијска криза, уметничка криза, довела је до 
смањења ликовне продукције у овом периоду. Перцеп-
тивна слика му се изоштрава за окружење у којем се 

Владимир Марковић

12Kajzerova teza se zasniva na tipološkoj razlici između satirične i fantastične groteske: V. 
Kajzer, Groteskno u slikarstvu i pesništvu, Novi Sad 2004. Raskin pravi razliku između  
smešne i strašne groteske dok, Harfam ide dalje u opservaciji grotesknog, smatrajući da 
u zavisnosti od toga da li je srednji sastojak bliži odvratnom, odurnom, opscenom, 
noćnom, zastrašujućem ili sablasnom, zavisi da li će delo upasti u jednu ili drugu kate-
goriju. Harfamova tipologija bi bila sledeća: karikatura, komično groteskno (smešno ili 
satirično), fantastično groteskno (strašno) i gotik (sablasno). J. Harfam, n. d..

13V. Kajzer, Groteskno u slikarstvu i pesništvu, Novi Sad 2004.

14K. Tompa, Groteskno u likovnoj umjetnosti, Uoči grafičke izložbe „Groteske“ (O. 
Postružnik, I. Tabaković) u Salonu Ede Urlich, Novosti, br. 298, Zagreb 1926.; I. 
Reberski, n. d., 117.

15J. Draganić, Postružnik, Tabaković: „Izložba Groteske“, Vijenac, IV, 1926, br. 1-2, 401-
402; I. Reberski, n. d..

16J. Harfam, n. d.
17J. Harfam, n. d.
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налази, па у једном писму Табаковићу пише: „Тако згодне 
ствари проматрам: ковачнице примитивно грађене, лежи 
вол кога поткивају (…) или пијани људи и животиње у 
блатним двориштима, неки зидови окрхани и вире кр-
вави црвени црепови, крваво месо виси и леже одсечене 
главе животиња и блато неизмерно (…) све је тако нео-
бично гротескно, тако се бар мени чини (…) необичан 

18један сиров 'бројгеловски' живот“.  Линорез „Месар“ из 
1926. године и „У гостионици“ из 1928. године нису 
типичне гротеске: „Месар“ који о рамену носи, на веома 
неуобичајени начин, преклану овцу, потпуно мирног и 
опуштеног израза лица указује на гротескан карактер ове 
композиције. Биртијску атмосферу, суморну и очајну, 
Постружник приказује у лавираном цртежу „У 
гостионици“ из 1927. године. Празна чаша, главица црног 
лука и купаста капа подвлаче аграрно порекло овог пи-
јанца. Цртежом доминира утисак промашеног, испраз-
ног живота. Општа резигнација и те како је видљива на 
лицу овог бркатог сељака.

Типична гротеска у којој је радња везана за 
урбану средину је „Улице, цртеж за илустрацију“ из 1927. 
године. Високо подигнути плакат огромних димензија на 

кружном рекламном паноу, приказује задриглог, самоза-
довољног господина који наступа у хотелу „Трокадеро“. 
Окружен је светином, гротескних израза лица. Типична 
гротескна атмосфера наглашеног социјално диференци-
раног урбаног амбијента. Узаврелу атмосферу, иницира-
ну неком „сензацијом“, води колпортер без ноге. Постру-
жник овим цртежом не скреће пажњу на „сензацију“ 
гостовања овог уметника, већ се критички односи према 
ниској друштвеној свести светине коју увек наново фа-
сцинирају маргиналне културне појаве. Ова три цртежа 
надовезују се на радове приказане на изложби „Гротеске“ 
из 1926. године и управо својим етичким садржајем, 
социјалном тематиком и критиком друштвених прилика 
своје средине, уводе Постружника у земљашку фазу.

Постружник и Табаковић су изложбом „Гротес-
кe“ афирмисали, за домаћу средину тада нову естетску 
категорију, битну за ликовни и друштвено критички 
дискурс многих припадника будуће "Земље". Они се 
налазе у непрекидној потрази за одговарајућом сли-
карском формом која ће бити адекватна социјалној 
тематици и критици друштвених прилика своје средине.

ГРОТЕСКЕ ИВАНА ТАБАКОВИЋА И ОТОНА ПОСТРУЖНИКА : ОД
 "ГРАФИЧКЕ ИЗЛОЖБЕ " ДО ФОРМИРАЊА ГРУПЕ УМЕТНИКА "ЗЕМЉА"
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Владимир Марковић

Summary

Important encouragement in shaping socially engaged art in 
Croatia in the mid 1920s came from Ivan Tabaković and Oton 
Postružnik. Their art production, followed by “The Graphic 
Exhibition” in 1926, all the way to establishing the 
ideologically proliferated program based group “Zemlja” was 
by no means only and directly burdened by political 
dogmatism and art pragmatism.  On one hand, Tabaković and 
Postružnik belonged to a wide group of Croatian artists 
permanently searching for national and cultural identity at 

ththe end of 20  century. On the other hand, they belonged to 
the milieu of not so numerous artists, who were led by positive 
human values, ethic and human principles, and who were 
trying to get actively involved in the critique of current social 
problems of their own society. Tabaković and Postružnik 
promoted and/or surpassed art practice of that time by their 
awareness of necessity for changing the perspective of 

observing and recording social factors. Regardless of their 
status and class, the focal point of these two artists was the 
“man” presented through their grotesques, and exposed to the 
last vice, clearly depicting society, and implicitly referring to 
relationships within Croatian society in the 1920's. Socially 
motivated and critically directed graphic sketches and 
drawings of Ivan Tabaković's and Oton Postružnik's 
grotesques, confronted the taste of bourgeois audience and art 
critique ever since the Graphic exhibition, pointing towards 
possible ideological conflict and artistic controversies that 
would deepen and became a current issue three years later, 
after establishing socially engaged group “Zemlja“. One 
should mention that their socially criticizing grotesques came 
very close to the most contemporary tendencies and practices 
of socially engaged art of German group “Neue Sachlicheit”, 
that established its program in 1925.

VLADIMIR MARKOVIĆ*

THE GROTESQUES OF IVAN TABAKOVIĆ AND OTON 
POSTRUŽNIK : FROM „THE GRAPHIC EXHIBITION“ 
TO ESABLISHING THE ARTISTIC GROUP „ZEMLJA“

*Vladimir Marković, art historian, Kragujevac
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Апстракт: Зграда филијале Државне хипоте-
карне банке подигнута је у центру Ваљева 1939. године. 
Годину дана раније, лист Политика је репродуковао пер-
спективу пројекта ове банке у тексту о подизању „нај-
лепше зграде у Ваљеву“. Зграду су, по наводу Политике, 
пројектовали г. г. Василије Баумгорски и Велимир Јанко-
вић, архитекти Државне хипотекарне банке. Иза погреш-
ног навода Баумгорски, налази се име архитекте Василија 
(Вилхелма) фон Баумгартена. Његово ауторство потвр-
дили су и оригинални пројекти сачувани у згради банке. 
Као аутор малог, али изузетно репрезентативног опуса – 
Генералштаба војске и морнарице у Београду (1928), 
Официрског дома Краљевине Југославије у Скопљу 
(1929), Руског Дома у Београду (1933), и Хипотекарне 
банку у Панчеву (1940) – Баумгартен се уз Николаја Крас-
нова сматра најзначајнијим представником архитеката 
руских емиграната. Осим што припада опусу значајног 
уметника, зграда банке у Ваљеву је и најистакнутији при-
мер архитектуре стила ар деко у овом граду и један од нај-
репрезентативнијих објеката, ове за сада ретко проу-
чаване градитељске појаве у Србији. На фасади и у енте-
ријеру банке налазе се рељефи и скулптуре, радови вајара 
Владимира Загородњука, такође руског емигранта. Ори-
гинални изглед објекта је девастиран накнадним проши-
ривањем и надоградњом. О његовим стилским, естетским 
и уметничким својствима сведочи сачувана фотографија 
из раних педесетих година XX века, која је и иницирала 
писање овог рада.

Кључне речи: Василиј фон Баумгартен, Хипоте-
карна банка, Ваљево, ар деко, међуратна архитектура у 
Србији, Владимир Загородњук, ар деко рељефи.

Зграда агенције Државне хипотекарне банке 
сазидана је у центру Ваљева, у улици Вука Караџића бр. 2, 
1939. године. На годину њене изградње указује натпис на 
рељефима у ентеријеру, као и фрагментарно сачувана 
архивска грађа. О подизању ове зграде сведочи материјал 
фонда Државне хипотекарне банке (ДХБ) у Архиву Југо-
славије, из којег сазнајемо да су представници ове банке у 
Ваљеву упутили молбу главном инспекторату дирекције у 

Београду да се реши питање зграде за смештај филијале (4. 
8. 1938.). Из истог извора сазнајемо о исплати хонорара 
архитекти Велимиру Јанковићу за надзор зидања нове 
зграде током 1939., као и то да је зграда свечано освећена 

117.12.1939. и отпочела рад 1.1.1940. године.
Пројекат банке је настао 1938. године и објављен 

је у листу Политика почетком октобра исте године. 
„Најлепша зграда у Ваљеву биће палата Државне 
хипотекарне банке, на коју ће се утрошити преко три 
милиона динара. Зграда Хипотекарне банке подиже се на 
месту где су дуги низ година радила браћа Ненадовић: на 
згради ће се поставити спомен плоча за сећања на ову 
славну породицу. Зграду су пројектовали г. г. Василије 
Баумгорски и Велимир Јанковић, архитекти Државне 
хипотекарне банке. Радове изводи предузеће г. Ристе 
Аранђеловића, из Београда, а надзор врши архитект г. В. 

2Јанковић“.
Овај текст је открио и имена пројектаната, на 

првом месту архитектe Василија фон Баумгартена, чије је 
име у штампи погрешно наведено као Баумгорски, а који 
је у то време био ангажован као архитекта Државне 

УДК 725.24(497.11)”19”; 72.071.1:929Баумгартен В.Ф.

 *Милан Просен, историчар уметности, Београд

1 Архив Југославије, 125-105-120, 125-611-1005.
2 Аноним, Најлепша зграда у Ваљеву, Политика, 8.10.1938
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ЗГРАДА ДРЖАВНЕ ХИПОТЕКАРНЕ БАНКЕ У ВАЉЕВУ : 
НЕПОЗНАТО ДЕЛО АРХИТЕКТЕ ВАСИЛИЈА ФОН БАУМГАРТЕНА

1. Пројекат Државне хипотекарне банке у Ваљеву, 1938.
1. Project for State Mortgage Bank in Valjevo, 1938
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3хипотекарне банке.  Баумгартеново ауторство и коаутор-
ство Велимира Јанковића потврдили су и недавно откри-
вени оригинални пројекти који су сачувани у згради 

4банке.
5Василиј (Вилхелм) Фјодорович фон Баумгартен  

(Санкт Петербург 1879 – Буенос Ајрес 1962). Школован је 
у санктпетербуршком Александровском кадетском кор-
пусу и на Николајевском инжињеријском училишту, а 

1905. године је дипломирао на Високој Николајевској 
војноинжињериској академији. У предреволуционарном 
периоду био је предавач на Николајевској инжињериској 
академији и пројектант у градској администрацији Санкт 
Петербурга. Евакуисан је из Севастопоља новембра 
месеца 1920. у Галипоље, у саставу штаба Прве руске 
армије, где се током грађанског рата налазио на положају 
начелника Инжењеријских обезбеђења добровољачке 

3 17. маја 1938. донета је одлука да се приступи изради планова за подизање зграде 
нове филијале ДХБ у Панчеву и за израду планова били су одређени банчин 
архитекта Василиј Баумгартен и архитекта Миодраг Васић, који је децембра 
1928. био одређен да врши надзор при изградњи филијале ДХБ у Сарајеву, зидане 
по пројекту Војина Петровића и Милана Злоковића. О томе в. Архив Југославије, 
125-105-120 и 125-108-123.

4 Захваљујем господину Драгану Стаменићу, вишем стручном сараднику Завода за 
заштиту споменика културе у Ваљеву, који ми је помогао да ови пројекти буду 
објављени.
5 О архитекти Баумгартену в.: А. Арсењев, Баумгартен Василиј (Вилхелм) 
Фјодорович, Руска емиграција у српској култури XX века, II, Београд 1994, 231; 
Баумгартен Василий Федорович, фон (30 окт. 1879 – 13 мая 1962, Буэнос-Айрес), 
Незабытые могилы, Российское зарубежъе: некрологи 1917–1997 в шести томах, 
составитель В. Н.Чуваков, Москва 1999, Том 1 (А-В), 228; Баумгартен Вилим, 

Лексикон српских архитеката XIX и XX века, (уред. З. Маневић), Београд 1999, 
17; М. Ђурђевић, Архитект Василиј (Вилхелм) Фјодорович Баумгартен, 
Годишњак града Београда, књ. LI, Музеј града Београда, Београд 2004, 183-190; А. 
Кадијевић, Баумгартен Василиј (Вилхелм) Фјодорович, Српски биографски 
речник, том 1 (А-Б), Нови Сад 2004, 446 (са наведеном литературом); Н. 
Палибрк-Сукић, Руске избеглице у Панчеву 1919-1941, Панчево 2005, 87, нап. бр. 
163; М. Просен, 75 година Руског дома у Београду, Наслеђе, књ. IX, Завод за 
заштиту споменика културе града Београда, Београд 2008, 211-220; Т. 
Стефановић, Градитељска делатност руског архитекте емигранта Василија 
Фјодоровича фон Баумгартена на југу Србије између два светска рата, 
Лесковачки зборник, књ. XLIX, Лесковац 2009, 289-300, са наводом „Краткая 
записка о службе военного инженера генерал-майора Баумгартена 
(составленного в Белграде 7 декабря 1936 года)”

Милан Просен

2. Василиј фон Баумгартен, Хипотекарна банка у Ваљеву, првобитни изглед
2. Vasily fon Baumgarten, Mortgage Bank in Valjevo, original appearance
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културе, науке и уметности, након великих губитака које 
10је она претрпела у Првом светском рату.  Међу гради-

тељима се, по броју и значају остварења, посебно истакла 
старија генерација архитеката, школованих и форми-
раних у Русији. Они су као већ осведочени стручњаци 
брзо наишли на одличан пријем код српских инве-
ститора, посебно у влади и краљевској породици. Нико-
лај Краснов, Василиј Баумгартен, Василиј Андросов, 
Виктор Лукомски, Ђорђе Коваљевски, само су неки од 
најплодотворнијих стваралаца ове групе. Они су крајем 
треће и почетком четврте деценије прошлога века 
подигли неке од најзначајнијих јавних објеката у 
Београду, али и широм Србије, као и у другим важнијим 

11центрима бивше Краљевине.
Зграда агенције Државне хипотекарне банке 

пројектована је као слободно стојећи објекат, на локацији 
од изузетног значаја за урбани идентитет Ваљева. Наиме, 
не само да је то место које евоцира најзнаменитију 
породицу града – Ненадовиће, чија је кућа постојала на 

12овој локацији,  већ се објекат подиже на споју две 
значајне саобраћајнице, улице Вука Караџића и старе 
чаршије, на месту где почиње мост преко реке Колубаре. 
Житеље града, у свакодневној градској комуникацији, 
објекат је морао асоцирати на модернизацију њиховог 
живота и на могућности које кредити, узети код хипо-
текарне банке, могу донети у њиховом ходу ка Европи.

По замисли архитекте Баумгартена, зграду су 
чинили сутерен, приземље, један спрат и таван. У 
сутерену зграде смештени су сефови, оставе за гориво и 
котларница, у приземљу шалтер сала, просторије чувара, 
мањи трезор и канцеларије, на спрату су биле канце-
ларијске просторије организоване око средишњег свет-
ларника, док су у мањем поткровљу били смештени 
таван, перионица и сушионица, као и два мања стана за 
надстојнике. О првобитном распореду просторија 
сведоче очувани планови. Из пројектне документације 

армије и армијског инжењера Прве руске армије генерала 
6Кутепова.  У Краљевини СХС имао је чин генерал-

7 мајора, запосливши се убрзо по доласку у Министарству 
војске и морнарице. Као архитекта остварио је низ 
антологијских дела српске архитектуре периода између 
два светска рата – Генералштаб војске и морнарице у 

8Београду (1928), фицирски дом Краљевине Југославије у 
Скопљу (1929), пројекат за кућу Мите Лукића на 
Вождовцу (1931), конак манастира Грачанице (1933), 

9Руски Дом у Београду (1933)  и Хипотекарну банку у 
Панчеву (1940). године.

Импресиван је уметнички ниво објеката које је 
пројектовао Василиј фон Баумгартен, као и различитост 
третмана које је применио. Сваки од наведених пет 
објеката представља значајно архитектонско остварење. 
Мали број познатих дела, и до недавно непознати био-
графски подаци, у супротности су са значајем архитекте 
Баумгартена за нашу средину и развој српске архитектуре 
ХХ века. Баумгартен свакако спада у сам врх архитектон-
ске струке међуратног периода и, уз Николаја Краснова, 
најзначајнији је градитељ из старије генерације руских 
архитеката емиграната.

Долазак руских емиграната у Краљевину СХС 
представљао је значајан подстицај обнови српске 

6 М. Просен, н. д.
7 Баумгартен Василий Федорович, фон (30 окт. 1879 – 13 мая 1962, Буэнос-Айрес), 
Незабытые могилы, Российское зарубежъе: некрологи 1917-1997 в шести томах, 
составитель В. Н. Чуваков, Москва 1999, Том 1 (А-В), 228.

8 Аноним, Нова зграда Генералштаба споља је већ готова, Политика, 27. 4. 1928; 
Аноним, Довршење и усељење зграде Генералштаба, Политика, 26. 12. 1928; 
Аноним, Палата Главног генералштаба, Време, 13. 12. 1928; М. Борисвљевић, 
Архитект или инжињер, Правда, 29. V 1928.

 9М. Просен, н. д.

10О досељавању руских избеглица в.: М. Јовановић, Досељавање руских избеглица у 
Краљевину СХС 1919-1924, Београд 1996.

11О делатности руских архитеката емиграната в.: М. Јовановић, Краљ Александар и 
руски уметници, Руска емиграција у Српској култури XX века, књ I, Београд 1994, 
93-97; А. Кадијевић, Допринос руских неимара, емиграната српској 
архитектури између два светска рата, Руси без Русије, Српски Руси, Београд 
1994, 243–254; Исти, Изложбе руских архитеката у Београду између два светска 
рата, Руска емиграција у Српској култури XX века, књ I, Београд 1994, 293-300; С. 
Тошева, Капитална дела руских архитеката у Београду, Руска емиграција у 
Српској култури XX века књ. I, Београд 1994, 302-307; А. Кадијевић, М. Ђурђевић, 
Russian Emigrant Architects in Yugoslavia (1918-1941), New York 2001, 139-148; С. 
Тошева, Рад Руских архитеката у министарству грађевина у периоду између два 
светска рата, Годишњак града Београда, књ LI, Музеј града Београда, Београд 
2004, 169-180; А. Кадијевић, Улога руских емиграната у београдској архитектури 
између два светска рата, Годишњак града Београда, XLIX-L, Музеј града Београда, 
Београд, 2002-2003, 131-143; Исти, Основные историлеские, идеологические и 
эстетические аспекты архитектуры русской эмиграции в Югославии 1920-1950-х 
гг. : исследование, интерпретация, оценка, зборник међународног научног скупа 
Изобразительное искусство, архитектура и искусствоведение Русского 
зарубежья, Санкт-Петербург 2008, 325-336.

12К. И. Пантић, Сећања, Ваљево, 1971, 16; З. Ранковић, Ваљевски крај у XX веку, 
Ваљево 2002, 137.

ЗГРАДА ДРЖАВНЕ ХИПОТЕКАРНЕ БАНКЕ У ВАЉЕВУ : 
НЕПОЗНАТО ДЕЛО АРХИТЕКТЕ ВАСИЛИЈА ФОН БАУМГАРТЕНА

3. Хипотекарна банка у Ваљеву, данашњи изглед, 2010.
3. Mortgage Bank in Valjevo, today's appearance, 2010
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такође сазнајемо да је извођач радова био инжињер Риста 
Аранђеловић, а да су пројекти сачињени у марту 1938. 

13године. Пројекат је одобрен 29 маја исте године.
О зидању и украшавању зграде Хипотекарне 

банке и жељи инвеститора да истакне луксузну опрему 
њених фасада и ентеријера говори у својим „Сећањима“ 
Коста И. Пантић, некадашњи главни инжињер банке: 
„Банка је закључила повољан зајам у Швајцарској и 
градила у бановинским и другим већим местима зграде за 
своје пословне просторије. То су били милионски објекти 
и по пројекту намењени за банке. Као инжињер мини-
старства грађевина научио сам се штедњи и да се крећем у 
границама буџетске могућности а управник је био 
интелектуалац и по школовању прави Европејац. (...) 
Банка је (бивша државна хипотекарна банка) била врло 
богата и управник је сматрао да она треба као таква да 
помогне и вајарство. (...) Зато смо објављивали јавне 
конкурсе за израду и монтирање уметничких статуа на 
новим банчиним зградама. Ја лично трудио сам се да те 
статуе одговарају локалној етнографији. Тако су на бан-
чиним зградама у Сарајеву и Бања Луци монтиране статуе 
Босанац и Босанка у народној ношњи а на згради на 
Цетињу Црногорац и Црногорка такође у народној 

14ношњи.“
Обрадом објекта у његовој појавности била је 

постигнута наглашена монументалност иако је у 
елевацији имао само приземље и један спрат. У градском 
ткиву овакав објекат био је до те мере наглашен да је 

постао један од урбаних топонима и заиста сматран 
једном од најлепших зграда у Ваљеву. Зграда Хипотекар-
не банке не само да је по висини превазилазила околне 
објекте већ је, својом модерном, а декоративном обрадом 
у стилу ар декоа, донела дух европеизације и наговештај 
привредног и економског процвата у овај провинцијски 
центар. У архитектонском погледу овај објекат далеко 
превазилази свој провинцијски значај. Зграда Хипоте-
карне банке је изузетно остварење стила ар деко у Србији. 
Истовремено, она је још једно, до сада непознато, 
остварење архитекте Баумгартена. 

Потпуно јасна кубична форма објекта одваја га 
на првом месту од академизма, уносећи ефекат модерно-
сти, који појачавају плошност фасада и широке равне 
неорнаментисане површине. На овом неорнаменталном 
кубусу равно сечених линија истичу се у својој обради две 
улично оријентисане фасаде. На њима су изведене деко-
ративне композиције у камену, постављене на глаткој 
површини од светле теранове, која мрко-црвеним венама 
имитира камен пешчар. С обзиром на различите димен-
зије фасада и немогућност постизања симетрије као 
главног ефекта хармоније, тражени баланс је постигнут 

15понављањем мотива.  Главни мотив представљају удво-
јени псеудојонски пиластри без канелура, који носе 
истакнути степенасти архитрав. Својом позицијом они 
доминирају као елементи контрапункта и наглашене 
асиметрије. Истовремено, стварају оквир у који су по-
стављени фигурални рељефи са персонификацијама које 
се односе на функцију објекта. 

13Одобрење бр. 8632 од 29. маја 1938. сачувано у пројектној документацији у згради 
Банке.

14К. И. Пантић, н. д, 16. Зграде Хипотекарне банке биле су грађене широм 
Југославије и за то су унајмљивани најистакнутији српски архитекти: Милан 
Злоковић, Богдан Несторовић, Војин Петровић.

15Симетрија је била популарна и често примењивана као систем у српској 
архитектури. О симетрији у новијој српској архитектури в.: М. Ђурђевић, А. 
Кадијевић, Симетрија у новијој српској архитектури, Зборник за ликовне 
уметности Матице српске, књ. 27/28, Нови Сад 1991-1992, 1-13.

Милан Просен

4. Рељеф над улазом Хипотекарне банке у Ваљеву
4. Relief above the Entrance to Mortgage Bank in Valjevo
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Улаз у банку је широк, висок и у потпуности 
застакљен. У издигнутом приземљу банке смештена је 
пространа шалтер сала, осветљена са улазне стране и са 
сва три зида који су перфорирани већим бројем високих 
прозора. Ради постизања целовитог простора, таваница 
је ношена на два пара стубова. Стубови и сводне греде су 
четвртасто профилисани и попут зидова, обложени 
црним мермером прошараним белим венама, као и 
вишеслојним седиментним каменом браон-беж тонова. 
Конструктивно и декоративно решење шалтер сале је 
модерно, луксузно и може се по својој обради директно 
упоредити са шалтер салом Хипотекарне банке у 
Панчеву.

На улазу у шалтер салу постављени су с обе 
стране целофигурални рељефи у природној величини, 
који представљају Илију Бирчанина и Алексу Ненадо-
вића. Рељефе изливене у бронзи потписао је вајар 
Владимир Загородњук, док су године извођења наведене 
поред потписа – 1938/39 и 1939. С обзиром на то да се 

банка зидала на месту куће Ненадовића, као и значај те 
породице у ваљевском крају, над једним од рељефа био је 
постављен натпис са текстом, исписаним словима 
Мирослављевог јеванђеља, који је уклоњен после Другог 

16светског рата.
Над улазом у банку налази се рељеф, такође рад 

вајара Загородњука. У средини композиције је приказана 
женска фигура која седи на уздигнутом постаменту под 
крошњом дрвета. На основу атрибута са којима је 
представљена – Ескулапијев скиптар са змијама у левој 
руци, претпостављамо да је богиња Хигија. Са њене леве 
стране представљена је девојка са преслицом, која се 
може идентификовати као суђаја, а са десне је девојка са 
тасом, персонификација правде. Ове две девојке, 
постављене у подножју постамента, обучене су у народну 
одећу. Са крајње десне стране су два ковача са зупча-
ником – персонификације индустрије, а са леве човек и 
жена који носе корпу с грожђем – персонификације 
пољопривреде. Појава Хигије уноси извесну забуну у 
композицију, јер би било логичније да је уместо ње 
представљен Меркур, заштитник трговине и економије, 
који носи исти скиптар.

На рељефу, постављеном на дужој фасади која је 
окренута ка реци, приказана је персонификација 
благостања која у руци држи модел зграде Хипотекарне 
банке. На левој страни рељефа налази се клесар иза кога је 
радник који доноси џак са материјалом за зидање банке, 
на десној страни је радник који користи држаљу 
непознате алатке, вероватно лопату, док испред њега 
повијен радник подиже камен. Овај радник се наслања на 
камен у десном доњем углу композиције на којем је 

16К. И. Пантић, н. д, 16.

ЗГРАДА ДРЖАВНЕ ХИПОТЕКАРНЕ БАНКЕ У ВАЉЕВУ : 
НЕПОЗНАТО ДЕЛО АРХИТЕКТЕ ВАСИЛИЈА ФОН БАУМГАРТЕНА

5. Хипотекарна банка у Ваљеву, бочна фасада
5. Mortgage Bank in Valjevo, view of the lateral facade

6. Рељеф на бочној фасади Хипотекарне банке у Ваљеву
6. Relief on the Lateral Facade of Mortgage Bank in Valjevo
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урезано латинично слово З – потпис вајара Владимира 
Загородњука.

Као и Баумгартен, Владимир Загородњук је био 
руски емигрант. Био је један од продуктивнијих 

17скулптора у међуратном периоду.  Његова дела садрже 
специфичну стилизацију која карактерише реализације 
београдског ар декоа, као и њен често истицан дух  оие de 
vivre.

Као и тематика рељефа, мотив јонских пила-
стaра који носе архитрав преузет је из вокабулара античке 
архитектуре. Чест у архитектури академизма XIX и XX 
века, тај мотив је одражавао оданост класичној европској 

18традицији.  Овај мотив од 1920-тих преузима ар деко, 
аплицирајући га као ликовни мотив. Антички мотиви 
коришћени у српској архитектури углавном су одра-
жавали аспирације инвеститора и градитеља за истицање 
европског идентитета. У Србији, која се наглашеније 
привредно и културно развија тек након Првог светског 
рата, када је помогнута ратним репарацијама и креди-

тима за то добила могућност, истицање европског иден-
титета требало је да средину, која подиже објекат оваквог 
карактера, обележи као европску и модерну, наспрам 
неразвијеног полуоријенталног, провинцијског карак-
тера који је дотад имала. У српској средини је створен 
транзитивни вид архитектуре стапањем модерних и 

19 историјских облика, што је било одговор конзервативне 
српске средине потреби за снажном урбанизацијом, при-
вредним развитком и културолошком идентификацијом 
са европским узорима.

Разлика у третману ових елемената, коју у од-
носу на академизам доноси ар деко, jесте употреба класи-
чног мотива са наглашеном ликовном улогом, са 
порицањем ма колико привидних, конструктивних 
функција, које они у академизму још увек задржавају. 
Такође, ликовни елементи су модерније третирани и 
крајње поједностављени, углавном плошно аплицирани 
на фасадно платно. Овако се класична ентаблатура појав-
љује или као декоративни мотив сама по себи, или често 
као оквир главног декоративног мотива, углавном 
фигуралног рељефа.

Имајући у виду време настанка, зграда је у архи-
тектонском погледу анахрона, будући да су архитек-
тонски ефекти који се на њој појављују коришћени у 
српској архитектури једну деценију раније. Ипак, у 
односу на средину била је експлицитни симбол 
19Г. Половина, Транзиција архитектонске форме на примеру јавних зграда у 

Београду, рукопис магистарског рада, Београд 2006.; Исти, Транзитивни 
обликовни концепти на примерима архитектуре Београда, Наслеђе, књ. X, Завод 
за заштиту споменика културе града Београда, Београд 2009, 41-63.

17Владимир Загородњук је био аутор архитектонске пластике на згради 
Патријаршије у Београду, радио је рељеф у металу са представом „Игра“ на улазу 
у биоскоп „Београд“, 1939., аутор је рељефа на зградама Хипотекарне банке у 
Сарајеву и Бања Луци, капитела Цркве Светог јеванђелисте Марка у Београду, 
рељефа на зградама у Балканској улици бр. 44, Кнеза Милоша 58, Молеровој 78, 
на згради Дома Инвалида на углу Савског трга 9 и Немањине 1, у улици Вука 
Караџића бр.11. О томе в.: Ђ. Сикимић, Фасадна скулптура у Београду, Београд 
1965, 12, 76, 110, 154, 160, 177; М. Просен, Палата Пензионог фонда чиновника и 
служитеља Народне банке, Годишњак града Београда, књ. XLIX-L 2002-2003, 
Музеј града Београда, Београд 2004, 183-193.; М. Маринковић, Архитектонска 
пластика јавних објеката Београда (1918-1941), рукопис магистарског рада, 
Београд 2005, 258.

18А. Кадијевић, Естетика архитектуре академизма (XIX и XX век), Београд 2005.

Милан Просен

7. Рељефи „Алекса Ненадовић“ 
и „Илија Бирчанин“ у енте-
ријеру Хипотекарне банке у 
Ваљеву

7. Relief „Aleksa Nenadović“ and 
“Ilija Birčanin“ in the Interior 
of Mortgage Bank in Valjevo
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савремености. Дводимензионална етаблатура среће се у 
београдској архитектури у остварењу архитекте Милана 
Злоковића у Далматинској улици, Светозара Јовановића 
на углу Крунске и Ресавске, а модерна квадратна решетка 
истиче се на Прљевићевој згради у Змај Јовиној, 
Брашовановој згради трговачке коморе и др. Такође, 
слободне неорнаментисане површине, које чине поза-
дину овом декоративном ансамблу, могу се препознати 
на згради Аероклуба арх. Симеоновића и палати Мини-
старства социјалне политике арх. Димитрија М. Лека, 
које су већ раније препознате као репрезентативни 

20примери ар декоа.
На згради Хипотекарне банке у Ваљеву комби-

нују се два декоративна концепта. Први, модерни, при-
сутан је код већег броја српских модерниста као концепт 
„оплемењене безорнаменталности“, препознатљив по 
употреби полихромије у декоративне сврхе. Изражена је 
коришћењем различитих материјала. У случају Хипоте-
карне банке у Ваљеву, вештачким каменом ружичастих и 
оранж тонова истакнута је декоративна целина наспрам 
светле подлоге од теранове. Модернистички третман 
доноси решетка прозорских оквира. Други декоративни 
концепт близак француској концепцији ар декоа носи 
псеудојонска ентаблатура, слободно коришћена на 
фасади. На фасади банке по дужини, она чини декора-
тивни оквир само једне од укупно пет прозорских 

вертикала, наглашавајући споредни улаз у банку. На овај 
начин декоративне конструкције на обе фасаде имају 
своју означавајућу улогу, а истичући улаз у банку као 
институцију која омогућује средства за бржи напредак ка 
савременом свету, могу се препознати као „тријумфалне 
капије просперитета“.

Значај полихромије у архитектури међуратног 
периода, као и коришћење контрастираних текстура 
фасадних облога, није до сада истицан у историографији 
нити су га у довољној мери заштитиле надлежне службе. 
Стога је потребно нагласити да се употребом боје при 
обнављању фасада потиру оригинални архитектонски 
концепт и ефекат, а архитектонском наслеђу наноси 
ненадокнадива штета. Без могућности да идентификују 
оригиналну полихромију, истраживачи су често упућени 
на оскудну фото-документацију, те не могу да на испра-
ван начин вреднују архитектонске особине здања и 
концептуалне могућности пројектаната.

Архитекта Василиј фон Баумгартен поставља у 
дијалог два идејна концепта. Први је савремен, 
проистекао из интернационалних тенденција модерне 
архитектуре, чији је циљ да својом архитектуром прати 
токове техничког и културног развоја. Други представља 
концепт европске традиције, оличен у употреби 
поменуте декоративне стилске схеме. Он истовремено 
спаја концепте савременог и модерног, напредног и 
помодног, који су обележили српску међуратну 
архитектуру.20М. Јовановић, Француски архитект Експер и ар деко у Београду, Наслеђе, књ. III, 

Завод за заштиту споменика културе града Београда, Београд 2001, 67-82.

ЗГРАДА ДРЖАВНЕ ХИПОТЕКАРНЕ БАНКЕ У ВАЉЕВУ : 
НЕПОЗНАТО ДЕЛО АРХИТЕКТЕ ВАСИЛИЈА ФОН БАУМГАРТЕНА

8. Ентеријер Хипотекарне банке у 
Ваљеву

8. Interior of Mortgage Bank in 
Valjevo



Овај концепт тражили су инвеститори, о чему 
најбоље сведоче филијале Државне хипотекарне банке у 
Сарајеву и Нишу. Осим читљивог архитектонског про-
грама, Баумгартен користи ликовни ефекат контраста 
пуног и празног, дисонанце и консонанце и на тај начин 
остварује есететски вредан и упечатљив објекат. Ства-
рањем напетости и попуштањем исте, он остварује 
јединствен објекат високе уметничке вредности, које је 
упркос наведеном, до сада био запостављен у истори-
ографским прегледима српске архитектуре. Ова занема-
реност је проузрокована још увек наглашеном централи-
зацијом истраживачког и научноисториографског рада у 
Београду као економском, културном и уметничком 
центру, који је као престоница југословенског краљевства 

21играо водећу улогу у модернизацијским процесима.  Ово 
вредно остварење архитекте Баумгартена са правом се 
може сврстати у врх архитектонске продукције међурат-
ног периода, реализацију коју је могуће замислити у цен-
тру некадашње југословенске престонице.

Зграда Хипотекарне банке није претрпела 
оштећења у Другом светском рату, али је у другој поло-
вини прошлога века била два пута надограђена. Дужа 
фасада, окренута ка реци, била је продужена за две 

прозорске вертикале. Ново постављени отвори како 
својом величином тако и обрадом оквира одговарају ста-
ријима. Проширењем и надоградњом објекта, изгубљено 
је оригинално природно зенитно осветљење шалтер сале, 
као и низ прозора који су је осветљавали из дубине 
просторије. Отварањем спрата, стара Баумгартенова 
зграда изгубила је првобитни ефекат монументалности 
који је давало широко неорманентисано фасадно платно, 
које је, чинећи оквир, снажније истицало декоративна 
својства композиције. Иако је првобитно била пројек-
тована као слободно стојећи објекат, уз њу су у после-
ратном периоду у обе улице подигнуте зграде, па је 
постала зграда узидана у блок. При наредној надоградњи, 
нова етажа је стављена под мансардни кров, чији прозори 
кореспондирају са новоотвореним прозорима првог 
спрата. Постављањем мансардног крова објекту је оду-
зета „аура“ модерности, која га је истицала у средини. 
Овом градитељском интервенцијом он је приближен све 
дужем низу трајно девастираних споменика српске 

22архитектуре.
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21П. Ј. Марковић, Београд и Европа 1918-1941, Београд 1992. Ова делимична 
ограниченост српске архитектонске историографије узрокована је и 
недостатком услова за теренски рад, али и конформизмом који је потребно 
заменити већом агилношћу научних радника, подржаном од стране надлежних 
служби на републичком и општинском нивоу.

22Аутор је захвалан господину Милошу Јуришићу на фотографији из његове 
колекције као и сугестији да се ради о делу архитекте Баумгартена, господину 
Драгану Стаменићу, вишем стручном сараднику Завода за заштиту споменика 
града Ваљева, на помоћи око прикупљања фото материјала и добијања пројеката, 
господину Милану Марковићу, фотографу Завода за заштиту споменика културе 
у Ваљеву и господину Саши Јаношу на уступљеним снимцима, коришћеним у 
раду.

Милан Просен

9. Пројекат приземља Хипотекарне банке у Ваљеву
9. Project for the Ground Floor of Mortgage Bank in Valjevo

10. Пројекат ентеријера Хипотекарне банке у Ваљеву
10. Project for the Interior of Mortgage Bank in Valjevo
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ЗГРАДА ДРЖАВНЕ ХИПОТЕКАРНЕ БАНКЕ У ВАЉЕВУ : 
НЕПОЗНАТО ДЕЛО АРХИТЕКТЕ ВАСИЛИЈА ФОН БАУМГАРТЕНА



Summary

The building of the State Mortgage Bank subsidiary was built 
in the center of Valjevo in 1939. A year earlier, newspaper 
Politika reproduced the design of the bank project in the text 
about constructing “the most beautiful building in Valjevo”. 
According to the Politika the building was designed by Mr. 
Vasilije Baumgorski and Velimir Janković, the architects of the 
State Mortgage Bank.
The incorrectly spelled name Baumgorski stands for the name 
of the architect Vasilije (Wilhelm) fon Baumgarten. His 
authorship was confirmed by the original designs that are kept 
in the bank building. As the author of a small but very 
representative opus, Baumgarten, together with Nicolai 
Krasnov, is considered one of the most important 
representatives of Russian immigrant architects. His opus 

includes Army and Navy Headquarters in Belgrade (1928), 
The Army house of the Kingdom of Yugoslavia in Skopje 
(1929), The Russian House in Belgrade (1933) and the 
Mortgage Bank in Pančevo (1940).
Besides the fact that it belongs to the opus of this significant 
artist, the bank building in Valjevo is one of the most 
important examples of Art Deco architectural style in this city 
and one of the most representative buildings, of this rarely 
studied building phenomena in Serbia. On the façade and in 
the bank interior there are reliefs and sculptures by the 
sculptor Vladimir Zagorodnjuk, who was also a Russian 
emigrant. Original look of the building is devastated by 
additional expansion and overbuilding. The preserved 
photograph from the early 1950s testifies about its stylistic, 
esthetic and artistic characteristic. This photograph initiated 
the writing of this paper.
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THE STATE MORTGAGE BANK BUILDING IN VALJEVO : AN 
UNKNOWN WORK OF THE ARCHITECT VASILIJE 
FON BAUMGARTEN

MILAN PROSEN*

Милан Просен



091

Апстракт: Циљ текста о београдском Дизајн 
центру је да прикаже шири друштвени, културни, еко-
номски и политички контекст праксе и теорије дизајна 
током последње две деценије постојања социјалистичке 
Југославије, као системског напора редефиниције општег 
друштвеног живота и побољшања услова живота (и 
рада), кроз успостављање једне институције за едукацију, 
промоцију и унапређење дизајна. У првом делу текста 
описују се методи и приступи овој теми из савремене по-
зиције, при чему су приступ и анализа ослобођени хеге-
моних категорија национализама и ревизионизма. Након 
основне фактографије о делатностима београдског Ди-
зајн центра, текст се бави анализом ширег друштвеног, 
културног и економског амбијента социјалистичке Југо-
славије, али и интернационалног развоја дизајна и пози-
ције институције дизајна у оквиру ових тенденција. У 
поменутим оквирима, ауторка настоји да лоцира везе и 
однос између актуелних политичко-економских промена 
(ревитализација једног облика радничког самоуправља-
ња, положај институција културе у таквом систему) и 
активности Дизајн центра, као и више разлога који су 
довели до његовог гашења. Циљ овог текста није крити-
чко указивање на немогућност реализације једног 
пројекта институције за унапређење дизајна у условима 
југословенског социјалистичког друштва седамдесетих и 
осадмдесетих година ХХ века као ригидног система без 
слуха за овакве пројекте. Управо супротно – постојала је 
системска одлука да се створе услови за оснивање и развој 
институције ове врсте.

Кључне речи: Дизајн центар, дизајн (индустри-
ски, графички), часопис Индустријско обликовање, југо-
словенско социјалистичко друштво, тржиште, инду-
стријска производња, култура обликовања, Заједница за 
унапређење дизајна, привредне реформе, Центар за инду-
стријско обликовање Загреб

Материјална производња заостала је на пола пута да се 
истргне из некадашње примитивности... Модерна 
просвјећеност и наука и даље су јој табуи за које и не жели 

знати. Авангардизам којим смо се заносили није више 
1наш.

                                                                       Матко Мештровић

 Уколико се дизајн посматра у ширем контексту као 
интердисциплинарна област која у себе укључује домете 
из културе, науке, архитектуре, технологије и уметности, 
и као плодно тле за социолошко-филозофске расправе о 
технологији, тржишту и процесу рада, онда се чини 
неизбежним постављање развоја праксе и теорије дизајна 
у оквире економских и политичких координата и 
динамика развоја једног друштва. С обзиром на то да се 
овај текст бави историјом једне специфичне институције 
посвећене дизајну која се развијала током последњих 
деценија постојања СФРЈ (Социјалистичке Федеративне 
Републике Југославије), а из савремене позиције, на овом 
месту се мора говорити о односу дизајна са поменутим 
динамикама развоја различитих друштава. Наиме, 
Дизајн центар Београда је својим концептом и 
активностима вршио вишеструку улогу едукације, 
теоријске елаборације, промоције и унапређења махом 
индустријског дизајна у условима динамичног југосло-
венског социјалистичког друштва. У време оснивања и 
деловања Дизајн центра почетком седамдесетих година 
ХХ века, то друштво се у великој мери ограђивало од 
принципа економске либерализације и тржишне еконо-
мије, а приближавало реформисаном концепту само-
управљања. Касније, током деведесетих година ХХ века, 
земље постјугословенског простора низом суштинских 
реформи прелазе пут од социјалистичког друштва до 
капитализма. ”У доминантној идеолошкој презентацији 
ти помаци од друштвеног према приватном власништву 
и развоју тзв. слободног предузетништва, увођењу 
вишестраначког сустава и слободних избора итд. пред-
стављани су као помак од тоталитарног сустава према 
демокрацији, 'нормализацији' друштва према обрасцима 

2либералног капитализма.”  Транзицијски оквир намеће 
не само преиспитивање друштвеног и политичког кон-

УДК 7.05:061(497.11)”1972/1986”; 705(497.1)”19”

* Бранка Ћурчић, теоретичарка уметности, Centar za nove medije_kuda.org, Нови 
Сад

1 M. Meštrović, Od pojedinačnog općem, DAF, Zagreb 2005, 341.
2 D. Kršić, Ideologija dizajna i ideologija oko dizajna : na primjeru grafičkog dizajna u 
Hrvatskoj 1950-2005 (радна верзија текста), http://www.kuda.org/dejan-krsic-
ideologija-dizajna-i-ideologije-oko-dizajna-na-primjeru-grafickog-dizajna-u-
hrvatskoj-19 (15.4.2010.).
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текста пракси дизајна, већ и ”саму теоријску елаборацију 
3појма”  и начине његове промоције.

 Разматрање поменутог периода југословенског 
социјалистичког друштва и позиције институције за 
едукацију и промоцију дизајна суочава се са низом 
потешкоћа. Једна од првих је свакако недостатак или врло 
мала количина литературе (и архивиране и очуване 
грађе) која се тиче историографије и наратива везаног за 
југословенски графички и индустријски дизајн, где се 
посебно уочава недостатак готово било какве класифи-
кације ових дисциплина и њихових учинака у Србији. 
Свакако је у разматрању дизајна у Југославији неопходно 
посматрати његове токове развоја управо у наднационал-
ном кључу, дакле у контексту југословенског друштва а не 
националних држава које су настале током деведесетих 

4година ХХ века  у покушају креирања сопствених предна-
ционалних историја и током потраге за сопственим 
националним идентитетом. Значајна и општа потешкоћа 
у изучавању поменутог раздобља је уобичајена савремена 
позиција оптерећена снажном хегемонијском идеоло-
гијом неолиберализма, која своди југословенско соци-
јалистичко друштво на ”тамницу народа”, на ауторитарни 
систем који је био искуључиви опресор свих људских 
слобода. Оваква позиција припада корпусу ”пост-СФРЈ 
идеолошког ревизионизма који можемо свести на 
формулу антисоцијализам/анти-комунизам плус 

5антијугославенство.”  Значајна, прегнантна и хетерогена 
културна продукција (па и продукција дизајна) тог 
времена свакако оповргава овакве идеолошке тврдње.
 Покушај писања историје једне институције за 
едукацију и промоцију дизајна која је развијана током 
седамдесетих и осамдесетих година ХХ века из савремене 
позиције никако не може свести овај подухват на анализу 
историје и начина функционисања такве институције, 
дакле на саму фактографију, већ мора узети у обзир и 
шири друштвени и култоролошки значај и саме институ-
ције и институције дизајна тог периода као системског 
покушаја унапређења ширег друштвено-економског 
амбијента.
 Поглед у прошлост треба ослободити такође и 
ревизионистичке и романтичарске носталгије и успоста-
вити критички дијалог зарад генеалогије савремених 
пракси и теорија дизајна и могућности заузимања 

критичке позиције према савременом дизајну. ”Са оним 
што је прошло треба успоставити критички дијалог, уз 
анализу мотива и историјске реалности, да бисмо са оним 
што долази успоставили креативни дијалог, у складу са 
културним потребама, друштвеним идеалима и економ-

6ским условима.”

Дизајн центар у Београду – фактографска основа

 Дизајн центар у Београду је основан 17. марта 
1972. године и био је једна од ретких институција у СФРЈ 
посвећена едукацији, промоцији и унапређењу дизајна. 

7Основан је при Заводу за економику домаћинства Србије  
и уз подршку Центра за културу становања који је 
функционисао у оквиру Завода. Међу иницијаторима 
београдског Дизајн центра били су Мирослав Фрухт, 
Радмила Милосављевић, Ружица Бркић и Милан Ракић. 
Архитектице Радмила Милосављевић и Ружица Бркић су 
радиле у оквиру Центра за културу становања и иници-
рале идеју оснивања београдског Дизајн центра, да би се 
реализацији идеје придружили професор Школе за 
индустријско обликовање у Београду, Мирослав Фрухт и 
графички дизајнер Милан Ракић као искусни теоретича-
ри и практичари дизајна. Мирослав Фрухт, као један од 
пионира теорије и промоције дизајна у Србији и у Југо-
славији, од оснивања Школе 1963. године активно је 
учествовао у теоријској поставци и проблематизацији 
дизајна, његовом унапређењу и у оснивању образовних 

8институција везаних за струку дизајна.  
Од оснивања, активности Дизајн центра су се 

реализовале у његовим просторијама у уском центру 
града, на првом спрату зграде на углу улица Кнеза 
Михаила и Змај Јовине у Београду. Центар је био подељен 
у целине јавног и радног карактера и садржао је простор 
за сталне изложбе, затим за тематске изложбе, део за 
информисање грађанства да би од 1974. године у акти-
вности била укључена мала галерија намењена дизај-
нерима и студентима Школе за индустријско обликовање 
и Академије примењених уметности у Београду. Центар 
је такође садржао и редакцију, канцеларијски простор за 
архитекте, комерцијалу и press службу. Ова сложена 
институција је имала неколико сегмената рада по којима 
је могуће класификовати активности које су у оквиру 

3 Исто.
4 Управо у овом смислу, у Србији је тема дизајна у потпуности маргинализована, у 
историји уметности, социологији и сродним наукама, док у Хрватској данас 
постоји низ појединаца и институција које се активно баве историјом, теоријом и 
друштвеним контекстом југословенског дизајна, али неретко и у 
ограничавајућем националном кључу. Неки од аутора су: Феђа Вукић, Јасна 
Гаљер, Мароје Мрдуљаш, Дејан Кршић, итд. Ипак, њихов рад на овом пољу је 
систематичан и значајан и неки од поменутих аутора управо указују на поменуте 
погрешке. (прим.ауторке)

5 Д. Кршић, н.д. Дејан Кршић на овом месту реферише на текст Н. Јовановића, 
Против либералног ревизионизма, Реч, бр. 75.21, Београд, 2007, 169-172.

6 Р. Милосављевић, Дизајн у Србији: историја једног искуства, необјављен текст.
7 Завод за економику домаћинства Србије је 1960. године основало Извршно веће 
Републике Србије као институцију у основи посвећену унапређењу опремања 
дечијих образовних установа и у великој мери дизајна намештаја. У оквиру 
Завода је 1964. године основан Центар за културу становања и први пут у 
Југославији је отворени изложбени Салон намештаја.

8 Мирослав Фрухт је активно учествовао у оснивању Школе за индустријско 
обликовање а 1965. године уводи по први пут предмет Теорија дизајна. Милан 
Ракић је графички дизајнер који је креирао и реализовао целокупни графички 
дизајн београдског Дизајн центра.

Бранка Ћурчић
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мике, стакла, текстила, али и дизајна индустријских 
машина и аудио-визуелних уређаја, итд. са целе 
територије Југославије. (сл. 2) У оквиру Сталне изложбе 
током деловања Дизајн центра своје производе је изла-
гало око 60 произвођача са 212 производа – означених 
дипломом ”Добар дизајн”, док је 18% ових производа 
било намењено извозу. Сви изложени производи су 
сврставани у Индекс доброг дизајна – у документацију 
намењену институцијама привреде, потрошачима и 
културним институцијама. Сталне изложбе су такође 
биле место успостављања ближе везе са посетиоцима 
кроз перманентне анкете и истраживања мишљења 
посетилаца, што је потом обрађивано и упућивано 
маркетиншким службама произвођача. Тематске 
изложбе су биле многобројније и током деловања Центра 
одржано је око стотину изложби како појединаца тако и 
изложби са темама попут ”Уметност у свакодневном 

Центра биле реализоване. (сл. 1) Значајан део активно-
сти је био посвећен образовно-информативном аспекту, 
пре свега уређивању и објављивању часописа Индустриј-
ско обликовање и бесплатног месечног билтена, а затим и 
организовању предавања и семинара у Центру. У овом 
аспекту рада Дизајна центра планирани су састанци са 
представницима појединих грана индустрије, трговине и 
других приврадних делатности, као и путујуће дидак-
тичке изложбе са пројекцијама и предавањима у радним 
колективима, домовима културе, на радничким и народ-
ним универзитетима, итд. Кроз Стручни савет Дизајн 
центра је вршено усмеравање праваца и развоја 
активности Центра, као и сумирање његових резултата 

9на годишњем нивоу.  Осим тога, Стручни савет је оце-
њивао производе дизајна из целе Југославије по 
критеријумима ”доброг дизајна”. На основу тога је 
успостављена диплома ”Добар дизајн” додељивана 
производима добре функције, конструкције и квалитета, 
што је уједно био и предуслов за представ-љање на 
Сталној изложби у Дизајн центру, да би након тога 
производ био препоручен трговинама и потрошачима.
 Стална изложба је за циљ имала промоцију 
производа индустрије намештаја, беле технике, кера-

9 Примера ради, Стручни савет је током 1975. године одржан у проширеном 
саставу и њега је чинио круг директора различитих културних институција тог 
времена и актуелних политичара, међу којима су били: проф. Миодраг 
Живковић, декан Факултета примењених уметности, проф. Бранислав Суботић, 
председник УЛУПУС-а, Јевта Јевтовић, директор Музеја примењене уметности, 
представници Привредне коморе Југославије и Републичке привредне коморе 
СРС Александар Гребер и Светозар Велебит, Бранислав Иконић, председник 
Републичког Извршног већа Србије.

ДИЗАЈН ЦЕНТАР, БЕОГРАД : ПРИЛОГ ИСТОРИЈИ ЈЕДНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 
ЗА ЕДУКАЦИЈУ, ПРОМОЦИЈУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ДИЗАЈНА

1. Схематски приказ просторија Дизајн центра, Радмила 
Милосављевић, Београд 1975.

1. Schematic view of the space of Design Centre, Radmila 
Milosavljević, Belgrade 1975

2. Дизајн центар, Београд – детаљи сталне изложбене 
поставке, 1977.

2. Design Centre, Belgrade – details of the Permanent 
Exhibition, 1977
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10животу”, ”Дете у стану”, ”Намештај на склапање”, итд.  и 
изложби појединих произвођача попут ”Искре” из 
Словеније, ”Мебло” из Нове Горице, итд.
 У оквиру Дизајн центра је функционисао и Дизајн 
сервис као стручна служба за пружање услуга привреди, 
са Индексом дизајнера који су временом ангажовани на 
различитим пројектима – графички дизајнери, продукт и 
индустријски дизајнери, дизајнери ентеријера, итд. 
Индекс дизајнера је током времена прикупио имена и 
податке 96 дизајнера који су били на располагању про-
извођачима најширег спектра.
 У рекламном памфлету Дизајн центра је нагла-
шено да Центар и његов Савет, као стручно друштвено 
тело, има у свом програму рада основни циљ да кроз 
различите практичне облике делатности унапређује 
дизајн производа југословенске индустрије. Надаље, 
сматрано је на основу проверених пракси у индустријски 
развијеним земљама, да подизање квалитета дизајна 
производа и уношење иновација, повећавају конкурен-

тност производа на домаћем и иностраним тржиштима, 
као и да утичу на развој општег друштвеног амбијента.
 Часопис Индустријско обликовање (Часопис за 
унапређење метода и праксе индустријског дизајна и 
сродних области) је покренут 1969. године, да би по 
оснивању Дизајн центра потпао под његову надлежност 
и надлежност Завода за економику домаћинства РС који 

11су били и издавачи часописа.  Током следећих година 
објављено је преко 80 бројева часописа. (сл. 3) Поводом 
десетогодишњег јубилеја објављивања и излажења 
његовог педесетог броја, у самом часопису је објављен 
текст под називом ”Континуитет у тешкоћама” архитекте 
Михајла Митровића, у коме се сумирају дотадашњи 
резултати часописа, али и бројне тешкоће са којима се рад 
на његовом објављивању суочава. При сликовитом 
сумирању резултата се наводи да је до тада часопис 
штампан на укупно 3.846 страница (од чега на колорни 
прилог отпада преко 700 стр.), са преко 600 објављених 
стручних чланака и око хиљаду информација о значајним 
изложбама дизајна, скуповима, конкурсима, наградама, 
осим редовних приказа нових књига и часописа у области 

12дизајна.  Главни уредник часописа је био Мирослав 
Фрухт, док је редакција часописа окупљала велики број 
практичара и теоретичара дизајна, критичара и нови-

13нара.  (сл. 4) Часопис је објављиван на српскохрватском 
језику, уз обавезан сиже главних тема броја на енглеском 
језику. Индустријско обликовање је дистрибуирано у 
тиражу од 1000 примерака, од чега је 69 дистрибуирано у 
иностранству, док се са 18 иностраних часописа о дизајну 

14вршила редовна размена.
 У уводном тексту првог броја часописа Индустриј-
ско обликовање наглашено је да се часопис јавља у 
необичном тренутку, при чему се мислило на неке про-
тивуречне околности, које можемо уочити у историјском 

10Р. Милосављевић, н.д.

11Часопис је првобитно објављивала Економска пропаганда из Београда, да би 
привремено улогу издавача преузела Индустрија и рудници неметала у Зајечару, 
а од 1972. године часопис издаје Дизајн центар Завода за економику 
домаћинства РС у Београду.

12Текстови су били подељени у рубрике: Домаћа и инострана пракса, Теорија 
дизајна, Историја дизајна, Ергономија, Маркетинг, Животна и радна средина, 
Истраживање, иницијативе, Мишљења, Наш саговорник, Образовање, Стручне 
организације и Портрет. Током објављивања часописа, број рубрика се мењао, 
мада су набројане рубрике заступљене у највећем броју случајева.

13Међу главним сарадницима редакције су били: Милутин Вујовић (одговорни 
уредник часописа), Милан Ракић (дизајн и опрема часописа), Весна Поповић 
(дизајнерка и уредница секција Вести, Књиге и Часописи), Горослав Келер 
(Goroslav Keller) из Загреба, Вања Станковић, Мирјана Теофановић, Слободан 
Поповић, Радмила Милосављевић, Федор Критовац из Загреба, као и велики 
број дописних сарадника из разних делова Југославије и света.

14На крају сваког броја часописа Индустријско обликовање је приређиван преглед 
садржаја актуелних бројева најзначајнијих светских часописа из области теорије 
и праксе дизајна, међу њима: часопис Design British Council-а, њујоршки Industrial 
Design и Modern Packaging, берлински Form und Zweck, италијански Domus, Forme 
и Abitare, Form из BRD-а, Design Industrie и Emballages из Француске, Israel Design 
and Packaging, Wiadomosci и Projekt из Пољске, Graphis, Form, Applied Ergonomics, 
Packaging и Engineering Materials and Design из Велике Британије, Graphic Design из 
Јапана, Sinteza из Љубљане, Čovjek i prostor из Загреба, итд. (пример преузет из 
броја 21 часописа Индустријско обликовање).

Бранка Ћурчић

3. Насловна страна часописа Индустријско обликовање, 
дизајн: Милан Ракић, бр. 66, март/април 1982.

3. Cover Page of the journal Industrijsko oblikovanje, design: 
Milan Rakić, No. 66, March/April, 1982
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развоју дизајна код нас. У тексту ”Континуитет у тешко-
ћама” поводом десетог јубилеја часописа, описује се 
нестабилна егзистенција часописа која је константно 
пратила рад, ”у односу на нужну и праву улогу дизајна у 

15нашем друштву.”  Такође се као аргумент за поменуту 
констатацију наводи недовољна брига и интересовање за 
дизајн код привредних комора и власти, док се као једино 
упориште егзистенцији часописа наводе директни 
корисници – произвођачи. Објављивање часописа су 
подржавали издавачи, док је један број организација 
удруженог рада учествовао у његовом финансирању, а 
готово није постојала никаква финансијска подршка 
друштвених институција, иако је наведено да органи-
зације удруженог рада издвајају велика новчана средства 
у фондове самоуправних интересних заједница културе, 
науке и образовања, часопис није добијао никакву 

16подршку.

Конституисање улоге дизајна у успостављању 
југословенског социјалистичког друштва

 Развој праксе и теорије дизајна у бившој Југосла-
вији је неизбежно виђен као део опште индустријске 
модернизације земље након Другог светског рата. Идеја о 
развоју и прогресу југословенског друштва била је дубоко 
уроњена у идеолошки и политички програм државе и у 
практичне индикације индустријализације и техноло-
шког развоја земље. Стога је феномен модернизације 
наглашен као општа тенденција индустријске производ-

17ње и тржишно засноване економије.  ”Штовише, дизајн 
постаје један од симбола послијератне обнове... [при чему 
се открива] да дизајн није тек одлика која продаје про-
извод већ и врло дјелотворно средство у промовирању 

18културног и цивилизацијског идентитета.”  ”Такође, 
постојала је бор-ба да се дизајн постави као тема дана у 
социјалистичком друштву под девизом – требамо дру-
штво уздигнутијег социјалног стандарда, а не друштво 
потрошње као такво. Управо се у томе види занос првих 

19послератних генерација.”
15М. Митровић, Континуитет у тешкоћама, Индустријско обликовање, бр. 50, 

Економска пропаганда, Београд 1979, 6.
16”Изузев од Републичке заједнице науке, која је за 1978. годину доделила часопису 

20.000 динара. 'Доделила' је тачно пренет израз из Годишњег извештаја о 
издавању часописа. Вероватно је употребљен као канцеларијски рутински 
термин, али у овој прилици требало би га примити као поражавајућу чињеницу 
која осликава однос административних представника друштва према једном 
пункту на коме се решава унапређење нациоанлне привреде.”, Исто.

17F. Vukić, Modernizam u praksi, Zagreb 2008, 7-14.
18J. Galjer, Dizajn pedesetih u Hrvatskoj Оd utopije do stvarnosti, Zagreb 2004, 41.
19Ј. Denegri, Dizajn i ideologija, intervju, ID: Ideologija dizajna, zbornik tekstova, 

Njujork 2009, 66.
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Станковић, Мирослав Фрухт и Весна Поповић, 1979. 

4. The (Chief) Editorial Board of the journal Industrijsko oblikovanje: Milutin Vujović, Radmila Milosavljević, Milan Rakić, Vanja 
Stanković, Miroslav Fruht and Vesna Popović, 1979
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 У младој социјалистичкој Југославији, прве 
послератне године су биле обележене отклоном од 
стаљинизма и разграничењем према капитализму као 
друштвеном и економском уређењу. Основни параметри 
социјалистичког преображаја југословенског друштва су 
били ”ослобађање од материјалне оскудице, економског 
израбљивања (експлоатације у првом реду) и политичког 
тлачења или, друкчије речено, човеково самоодређење 
кроз револуционарну праксу којом се обликује нови начин 

20живота у тежљи ка бескласној људској заједници.”  
Упоредо се радило на ”превазилажењу привредног, идео-

21лошког и политичког монопола”,  кроз успостављање и 
доминацију друштвених својинских односа, колективи-
зацију пољопривреде, промене у начину материјалне 
производње, ослобађање политичке иницијативе грађа-
на и убрзо, кроз социјалистичко радничко самоуправ-
љање (као алтернативе држави у својој крајњој инстан-
ци). Крајем четрдесетих година прошлог века, у оквиру 
афирмације сопственог пута у социјализам, често је 
истицана принципијелна разлика између капитали-
стичке и социјалистичке сврхе производње, при чему је 
наглашавано да се социјалистичка производња није 
заснивала на стварању и акумулацији вредности. Тада је 
искључивана свака могућност утемељења ”тржишног 
социјализма”, док је самоуправни развој виђен као улаз у 
другачије организовану заједницу људи и производњу, уз 
константну критику усмерену ка потрошачким тенден-
цијама у друштву. Тако архитекта Вјенцеслав Рихтер 
(Vjenceslav Richter) кроз поређење капиталистичких и 
социјалистичких услова производње констатује да је у 
капитализму ”мотив производње – зарада и профит”, а 
”код нас – подмирење потреба становништва и јачање 
економске снаге друштва” уз изражену општу тежњу за 

22прогресом најширих слојева потрошача.
 У извесном смислу, почетак масовне производ-
ње робе, планирања и дизајна у оквиру процеса индус-
тријализације је, с једне стране, утирао пут изградњи 
социјалистичког друштва у којем нови односи према 
материјалној култури треба да утичу на развој хуманијих 
односа међу људима. Са друге стране, пораст материјалне 
производње и (ипак) потрошачког друштва у назнакама 
требало је да упозна социјалистичког човека са текови-
нама материјалне и духовне цивилизације, у условима 
још увек ниског животног стандарда. Према међуна-
родним изворима, Југославија се током периода 1953-
1960. године налазила на врху листе земаља по просечној 
годишњој стопи раста нето-производа и то одмах иза 
Кине, СССР и Израела. Индустријска производња је била 
у сталном порасту, док је најзначајнији развој забележен у 

периоду 1952-1970. године. Дизајн или обликовање је 
виђено као еминентно друштвени процес који треба да дâ 
велики допринос суштинским променама свих аспеката 
живота социјалистичког човека.
 Међутим, упоредо са неколико реализованих 

23економских реформи,  спровођена је критика начина 
функционисања економије без концепције дугорочног 
развоја, а и поред снажног замаха индустријализације 
земље, посредно је утицала на рађање значајних регио-
налних разлика, социјалних неједнакости и национа-
лизама у назнакама. Иако је до тада била у порасту, укупна 
производња се 1967. године кретала око нуле. Овакве 
привредне противречности и привредна рецесија су 
подстицале врло сложене друштвене сукобе који су 
наступили крајем шездесетих година прошлог века, а 
неминовно су били повезани са процесима који су се 
одвијали у политици и култури. Решење кризе је могло да 
се деси у развоју самоуправљања ка вишим разинама 

24друштва, уз демократизацију државе,  али се уместо тога 
одабрао пут економске либерализације (тржишне 
стихије) и бирократизације. Све више је пропагирана 
мирољубива конвергенција система (социјалистичког и 
капиталистичког), са циљем да се на темељу социјали-
стичке тржишне привреде успостави што већа социјална 
правда и политичка слобода. Говорило се о преображају 
појединца у ”масовног појединца” у друштву које према 

25својој битној тенденцији постаје ”масовно.”  Масовна 
култура (као производња роба) је виђена као култура која 
има деперсонализујуће ефекте, при чему није био важно 
”да ли су то робе које поручује комерцијални менаџер или 
политички бирократ, чијем бирократском ауторитету су 
неопходни масовна просечност, одсуство личне само-
свести, конформизам, репродукција датог стања ства-

26 ри.” Уместо ранијег концепта ослобођења од оскудице, 
потенциран је стил живота и формирана је средња класа 
(по Милану Кангрги заправо грађанска класа), а разлози 
за то су виђени у фетишизацији техничке и индустријске 
робе због наглог скока у индустријску цивилизацију и 
због јачања значаја приватног власништва (као 
императива друштвене и материјалне сигурности).
 Време најснажније експанзије југословенског 
тржишног модела је и време најснажнијих друштвених 
сукоба који су кулминирали покретима 1968. године. 
Непосредно пре и око тих збивања, све више постао је 
уочљив друштвени критички дискурс према масовној 

20Н. Попов, Друштвени сукоби : изазов социологији : ”Београдски јун” 1968, 
Београд 2008, 112.

21Исто.
22V. Richter, Uloga umjetnika u industriji, Оd oblikovanja do dizajna, Zagreb 2003, 88-89.

23Привредне реформе у Југославији су спроведене у више наврата, почетком 1950-
их година, а потом реформа 1961. године обухвата реформу банкарства, девизну 
реформу и реформу расподеле дохотка, а реформом из 1965. године је уведена 
категорија ”привредног субјекта” уз појачан утицак приватног сектора. (из 
разговора са економистом Д. Боаровим).

24Н. Попов, н.д., 131.
25Н. Попов, н.д., 259.
26М. Životić, Socijalizam i masovna kultura, Praxis, br. 2, Hrvatsko filozofsko društvo, 

Zagreb 1964, 262.
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култури и економској либерализацији. Крајем шезде-
сетих година ХХ века, ”чинило се да је уместо кому-
нистичког утопијског обећања бескласног друштва, јав-
ном сфером доминирало конзумеристичко обећање 
засновано на економским и естетским поделама између 

27класа.”
 Улазак у индустријску производњу и реали-
зација еманципаторских пројеката дизајнера и архи-
теката који су се бавили индустријским обликовањем, 
био је само делимичан. Разлози који нису омогућавали 
реализацију прогресивних идеја великог броја протаго-
ниста индустријског обликовања и њиховог уласка у 
индустријску производњу су вишеструки, пре свега због 
одсуства дугорочног развоја привреде земље, отпора у 

28различитим социјалним структурама,  некомпатибил-
ности и различитог нивоа развијености технологије, као 
и одсуство плански развијаног образовања становни-
штва и свих учесника у овој врсти производње.
 Крај шездесетих и почетак седамдесетих година 
ХХ века су обележили бројни сукоби и противуречности. 
Евидентне су биле ”тенденције настајања елемената 
капитал-односа, доминација банака и других центара 
финансијске моћи у процесу друштвене репродукције, 
успон друштвене моћи пословних кругова, почетак 

29 рађања средње класе, пораст социјалних разлика” [...] 
што је представљало основу за значајне политичке 
реформе и враћање на ”курс самоуправљања”. Наиме, 
Законом о банкама из 1964. године и привредним 
реформама из 1965. године реализован је пренос 
државног капитала у банке, што је потез који је требало да 
искључи волонтеризам државних и политичких тела у 
располагању највећим делом акумулације средстава. 
Међутим, банке нису постале средство за реализацију 
интереса производних организација, већ су настојале да 
задрже и даље располажу прикупљеним вишком рада. 
”Оне неће хтјети да преузимају ризик и одговорност за 

30пласман капитала,”  већ су одговорност пребацивали на 
радничке колективе и републике како би осигурале свој 
профит. Укидањем државних инвестиционих фондова, 
капитал је пребачен банкама, те су оне заправо преузеле 
улогу државе из претходних деценија и увеле су и 
сопствено понашање у економски живот земље који се 
кретао ка јачању тенденција капитал-друштвеног односа 
и јачању технократске и менаџерске оријентације 
друштва. Почетком седамдесетих година ХХ века 
извшене су значајне реформе (политичке и економске), 

које су кроз нови Устав из 1974. године и Закон о 
удруженом раду из 1976. године, између осталог, 
декларативно ограничавале дотадашњу праксу акуму-
лације капитала и стихију робне производње методом 
друштвеног договарања међу организацијама удруженог 

31рада  ка систему самоуправне демократије. Уместо 
предузећа, створени су ООУРИ (Основне организације 
удруженог рада). Процес удруженог рада је требало да 
измени друштвени положај разних друштвених слојева. 
Такође, удруженим радом су се из процеса проширене 
репродукције искључили државни органи на различитим 
нивоима (федерални, републички и локални), ”што је 
идејно насљеђе још из времена увођења радничког 
самоуправљања које ће се развијати у претпоставци 
одумирања државе, што је као правац друштвеног развоја 

32прихваћено 1950. године.”  Пројекција друштвених 
односа почетком седамдесетих година је давала 
доминантну улогу непосредним произвођачима, што се 
сматрало ”правом” радничком класом, у односу на 
”контра-класу” - раднике у услужном сектору и у другим 
друштвеним организацијама попут банака, осигура-
вајућих друштава, завода, комора, итд. ”Контра-класа” је 
сматрана одговорном за заоштравање друштвених 
неједнакости и за неравноправну прерасподелу средстава 
у друштвеној својини. Дакле, доношењем Закона о 
удруженом раду прокламован је повратак (и корекција) 
принципа социјалистичког радничког самоуправљања уз 
оживљавање Марксових (Karl Marx) ставова о историј-
ској улози радничке класе и о утирању пута ка комунизму 
као ”асоцијацији слободних произвођача”. У описаним 
друштвено-економским околностима jе основан бео-
градски Дизајн центар.

Оријентација и идејне основе београдског Дизајн 
центра

 Велики број актера везаних за оснивање и рад 
београдског Дизајн центра се слаже у констатацији да је 
основан по угледу и на искуству британског Design 

33Council-а , најстарије институције те врсте у свету. При 
оснивању београдског Дизајн центра почетком 
седамдесетих година прошлог века, сматрало се да је 
британски Design Council заправо испунио своју улогу и 
да је значајно помогао развој и унапређење британског 

27B. Dimitrijević, Potrošačko imaginarno u SFRJ, ID: Ideologija dizajna, 109.
28Ј. Županov, F. Kritovac, Оdakle otpori industrijskom dizajnu, Industrijski dizajn i 

privredno-društvena kretanja u Jugoslaviji, zbornik simpozijuma, Zagreb 1969, 239-
261.

29D. Bilandžić, Historija Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije : glavni procesi, 
Zagreb 1978, 442.

30Исто, 401.

31Платформа за припрему ставова и одлука Десетог конгреса СКЈ, Комунист, 
Београд 1973, 77. ”Основна организација удруженог рада чини радну цјелину у 
којој се резултат рада може самостално изразити као вриједност, било у размјени 
у радној организацији, било на тржишту, и у којој радници могу, на тој основи, 
остваривати своја друштвено-економска и друга самоуправна права.” 

32D. Bilandžić, н.д., 458.
33Design Council Велике Британије је основан 1944. године као Council of Industrial 

Design. Основао га је Хју Далтон (Hugh Dalton), председник Трговинског савета, 
са циљем да свим средствима промовише развој дизајна у производима 
британске индустрије.

ДИЗАЈН ЦЕНТАР, БЕОГРАД : ПРИЛОГ ИСТОРИЈИ ЈЕДНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 
ЗА ЕДУКАЦИЈУ, ПРОМОЦИЈУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ДИЗАЈНА



дизајна, али исто тако да му је у том тренутку недостајала 
флексибилност у адекватном одговору на константне 
друштвене промене. У периоду непосредно након Другог 
светског рата, индустријализација је схватана као шири 
друштвени процес него сама материјална производња. 
Тада се говорило о ”индустријској култури” и такав 
концепт индустријализације је био и главна нит водиља 
послератног периода у Југославији. При оснивању Дизајн 
центра, структура и методе рада су готово доследно 
преузете из ове британске институције и сличних 
организација за унапређење дизајна: изложбе, савето-
вање произвођача и потрошача, часописи, предавања 

34итд.  Од самог оснивања, Дизајн центар је био члан  
ICSID-а (International Council of Societies of Industrial 
Design), основаног 1957. године као тело ”за унапређење 
статуса индустријских дизајнера, за подизање стандарда 
индустријског дизајна постављањем стандарда тренинга 
и образовања и охрабрењем сарадње између индустриј-

35ских дизајнера широм света,”  док је Мирослав Фрухт био 
и члан радне групе ICSID-а за промоцију дизајна. Осим 
тога, Дизајн центар је успешно деловао на међународном 
плану и директно је сарађивао са низом националних 
центара и савјета за дизајн, што резултирало и постав-
љањем изложбе југославенског дизајна у Штутгарту, 

36Варшави и Прагу крајем 1974. и почетком 1975. године.
 Осим своје јаке интернационалне оријентације, 
београдски Дизајн центар није био једина институција те 
врсте у Југославији. У Загребу је 1963. године, дакле 
готово деценију раније, основан CIO (Центар за инду-
стријско обликовање) при Привредној комори Репу-

37блике Хрватске.  CIO је основан у доба успоравања 
развоја целокупне југословенске привреде након 
периода њеног снажног пораста и успостављања праксе и 
теорије дизајна као њене важне компоненте крајем 
педесетих и почетком шездесетих година ХХ века. Кроз 
документ ” CIO, Упутство за индустријско обликовање” 

успостављени су основни правци развоја и поље 
деловања Центра, кроз дефиницију самог појма 
индустријског обликовања и ”услуга” које Центар пружа 
индустрији, трговини и дизајнерима. Ослањајући се тада 
већ на наслеђе британског Design Council-а, CIO се 
залагао за системско унапређење индустријског дизајна 
ка унапређењу индустријске културе и целокупног 
друштва. Иако је његово поље деловања конципирано 
знатно шире од београдског Дизајн центра, у њиховим 
почетним стратегијама је могуће пронаћи бројне 
сличности, пре свега, начелну бригу и опредељење за 
генералним унапређењем културе обликовања, деловање 
ка подстицању производње до директног повезивања 
дизајнера са производним захтевима и потребе за 
сталним образовањем самих дизајнера. Битан актер 
тадашње сцене промоције и унапређења дизајна је био и 
BIO
(Бијенале индустријског обликовања) у Љубљани, 
основан 1964. године, као манифестација међународног 
карактера и као компаративна смотра достигнућа у 
дизајну. BIO је играо значајну улогу и дидактички 
карактер у двосмерном информисању међународне за-
једнице и југословенских дизајнера и институција дизај-
на о међусобном развоју.
 Сарадња Центра за индустријско обликовање из 
Загреба и београдског Дизајн центра (али и многих 
других организација) се средином седамдесетих година 
ХХ века и директно реализовала кроз рад Заједнице за 
унапређење дизајна.

Заједница за унапређење дизајна

Интересна заједница за унапређење дизајна је осно-
вана 1973. године, на иницијативу београдског Дизајн 
центра, која је по принципу прималаца и давалаца услуга 
имала за циљ директно повезивање дизајнерских 
иницијатива и институција са радним колективима. У 
обновљеном духу самоуправног удруживања, ”на овај 
начин желело се да се постигне јединство интереса 
удружених произвођача и једне специјализоване орга-
низације која ради на унапређењу праксе дизајна у 

38привреди.”  У извештају и тексту након одржавања 
оснивачке скупштине Заједнице, објављеном у часопису 
Индустријско обликовање под називом ”Удруживање као 
једина алтернатива”, детаљно је описана мотивација за 
покретање овакве сарадничке платформе, засноване на 
начелима удруживања прокламованим тада донешеним 
Уставом СФРЈ. Тадашњи шири амбијент је обележио 
прокламовани повратак на самоуправљање и удружени 
рад – прекретница која је у својој основи имала 

098

34М. Теофановић, Официјелна организација за унапређење дизајна, Зборник, бр. 
16, Музеја примењене уметности, Београд 1972, 43-78.

35”... to raise the status of industrial designers, to raise the standard of industrial design by 
setting standards for training and education, and to encourage cooperation between 
industrial designers.” ICSID History, http://www.icsid.org/about/about/articles33.htm 
(23.4.2010.)

36G. Keller, Dizajn, Zagreb 1974, 113.
37Поводом оснивања Центра за индустријско обликовање установљен је Савет 

Центра као управљачко тело, који су чинили најистакнутији протагонисти 
теорије и праксе индустријског дизајна у Хрватској (Вјенцеслав Рихтер, Марио 
Антонини, Бернардо Бернарди, док су одлучујућу улогу за формирање Центра 
имали Матко Мештровић и Радослав Путар), политичке елите, директори 
фабрика, институција попут Загребачког велесајма, РТВ Загреб, директор Музеја 
за умјетност и обрт, Конференције за активност жена Хрватске, универзитетски 
професори, итд. Основна средства за рад Центра су обезбедили Савезна 
привредна комора, Привредна комора РХ, Градска скупштина града Загреба и 
Привредна комора града Загреба, иако је у документу ”CIO, Uputstvo za 
industrijsko oblikovanje” напоменуто да је од тада па на даље Центар установа са 
самосталним финансирањем. CIO, Uputstvo za industrijsko oblikovanje, Zagreb, 
1963, 2.

38Удруживање као једина алтернатива, уводни текст, Индустријско обликовање, 
бр. 21, Завод за економику домаћинства и Дизајн центар, Београд 1974, 67.

Бранка Ћурчић



друштвено-економско уређење засновано на слободном 
удруженом раду радника, средствима за производњу у 
друштвеној својини и самоуправљању радника у 
производњи и расподели друштвеног производа у 

39основним и другим организацијама удруженог рада.  
Оснивање Заједнице је било на курсу тадашњих 
друштвено-економских реформи. Осим новог Устава 
СФРЈ, окосница оснивања Заједнице је документ за 
припрему Десетог конгреса СКЈ (Савеза комуниста 
Југославије), ”Политика и задаци СК у области културе и 
науке”. Документом је прокламовано директно и 
слободно повезивање науке и културе (а свакако и 
дизајна) са материјалном производњом, што је било у 
контрасту са претходном праксом постојања државних и 
комерцијалних посредника. Напоменуто је такође да се 
оваквим обликом директног повезивања утврђује 
политика развоја свих актера повезивања и удруживање 
средстава и капацитета и осталих заједничких интереса. 
Потенцирана је потреба за оснивањем заједница које би 
повезивале произвођаче са уметничким и осталим кул-
турним институцијама ”у тежњи да врхунска остварења 

40постану својина радника.”
При самом оснивању Заједнице 1973. године, њу су 

са једне стране чинили колективи из различитих грана 
индустрије: ”Мебло” из Нове Горице, ”Декоративна” из 
Љубљане, ”Искра” из Крања, ”Нина” из Новог Сада, 
”Црвена Застава” из Крушевца, ”Горење” из Велења, 
”Шипад” из Сарајева, ”Тетекс” из Тетова, ”Српска 
фабрика стакла” из Параћина, итд. да би се листа произ-
вођача наредних година проширила. Са друге стране, као 
стручне институције за унапређење дизајна у рад 
Заједнице су били укључени Дизајн центар из Београда, 
Институт за индустријско обликовање из Љубљане, 
Центар за индустријско обликовање из Загреба, Музеј 
примењене уметности из Београда, Савез примењених 
уметника и дизајнера Југославије, итд. Циљ Заједнице за 
унапређење дизајна је пре свега био унапређење метода и 
праксе дизајна у самоуправним споразумом удруженим 
организацијама и у југословенској привреди уопште. 
Постојала је интенција да кроз овакву платформу дизајн 
постане заначајан део културе и да се интегрише не само у 
привреду већ и у целокупно друштво, и то: кроз развијање 
културе производње и стваралаштва на пољу дизајна као 
ширег друштвеног квалитета, кроз унапређење квалитета 
производње и афирмацију добро обликованих произ-
вода, кроз учвршћивање односа чланова Заједнице са 
осталим научним, културним и друштвеним институ-
цијама у земљи и у иностранству, кроз утицај дизајна на 
саму трговину, кроз шире и директно укључивање 
дизајнера у производњу, итд.

Чини се да је оснивање Заједнице за унапређење 
дизајна као и самог Дизајн центра последњи системски 
покушај креирања услова за успостављање дизајна као 
шире друштвене категорије са ширим друштвеним 
утицајем, поред свих практичних потешкоћа које су 
детектоване још крајем шездесетих година ХХ века у виду 
“отпора индустријском дизајну”. Заједница је конститу-
исана у време покушаја враћања на хуманистичко лице 
социјализма, са поуком и искуством етатизма, али и тен-
денција ка слободном тржишту и формирању потро-
шачког менталитета.

Сматра се да је Законом о удруженом раду, самоу-
прављање у пракси бирократизовано и кодификовано 
што је значајно успорило доношење одлука и пословање, 
иако је циљ овог Закона заправо била де-етатизација и 
смањење утицаја саме Партије на производњу, и у исто 
време, спречавање развоја капиталистичких односа и 
слободног тржишта. ООУРИ су имали циљ да уместо 
профита увећају доходак који су потом раднички савети 
заједничким одлукама делили на инвестиције (акумула-
ција) и потрошњу (лични доходци). Законом је влас-
ништво над вишком производа дато основној органи-
зацији удруженог рада као основном субјекту тржишног 
пословања а не самим радницима, што је чинило значајно 
одступање од идеја ”аутентичног” радничког самоупра-
вљања с краја педесетих и почетка шездесетих година ХХ 
века. У таквом амбијенту није забележен прижељкиван 
привредни раст већ је он крајем седамдесетих година био 
једнак нули.

Средином и крајем осамдесетих година, београдски 
Дизајн центар се суочава са бројним потешкоћама у раду, 
најпре и најизраженије са питањем финансирања 
институције и њених делатности. Дизајн центар је имао 
осам запослених особа, а приметно је било пребацивање 
одговорности са институција културе на институције 
привреде и обрнуто у даљим дотацијама раду Центра. Као 
у случају финансирања часописа Индустријско обли-
ковање, известан део неопходних средстава је потицао из 
организација удруженог рада са којима се директно 
сарађивало, али су то били непоуздани и нередовни 
фондови. Пратећи уводне текстове Мирослава Фрухта у 
часопису Индустријско обликовање, готово од броја до 
броја је осетна промена расположења при сагледавању 
учинака дизајна, шире друштвене подршке његовом 
развоју и његовом прихватању као неизоставне системске 
друштвене компоненте. Финансијска неизвесност се 
повезивала са недовољном посвећеношћу државних вла-
сти и друштвених институција у схватању и подршци 
улози дизајна у ширем друштвеном развоју. Загребачки 
Центар за индустријско обликовање се такође и од самог 
почетка свог деловања суочавао са проблемима егзистен-
ције и несигурне финансијске потребе, без обзира на 
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41готово пионирску улогу ”крчења пута дизајну.”  У случају 
CIО-а, преласком на потпуно самостално финансирање, 
дошло је до постепеног напуштања истраживачких и 
развојних активности, а уместо тога Центар је био при-
нуђен да се преоријентише на пословне аранжмане и на 
директно пружање услуга на пољу дизајна производа. 
Кратко описујући резултате рада Дизајн центра током 
четрнаест година постојања, Мирослав Фрухт наводи 
разлоге за његов престанак рада 1986. године: ”Суочен са 
финансијским тешкоћама, нестабилним изворима 
прихода, и без неопходне друштвене подршке, Дизајн 
центар је престао са радом а тако исто је и часопис 
престао да излази, иако је био једина стручна публикација 

42ове врсте у нашој земљи.”  

Уместо закључка

Данас се кроз транзицију, заправо кроз капитали-
стичко устројство постјугословенског простора одвија 
преображај у односима производње и у функцији државе 
ка регулацији сукоба проистеклих из системских против-
речности капитализма на маргинама европске еконо-

43мије.  У драматичним процесима трансформације дру-
штвеног власништва процесом приватизације, успоста-
вљају се друштвени односи засновани на приватном 
власништву. ”Тиме је окончана улога државе као чувара 
институције заједништва и друштвене солидарности, у 
корист државе која има задаћу регулисати сукобе који 

44произилазе из преображаја у односима производње.”  По 
речима дизајн-групе Метахавен (Metahaven), време пре 
оваквих трансформација је било укорењено у идеји да се, 

једноставно, промовише добро, критикује лоше и да се 
надокнада за тај рад тражи од државе. Овај тип постојања 
био је могућ под условом да се међународни процеси 
одвијају негде ван очију јавности, а исто је важило и за 
националне, регионалне и локалне процесе. Оно што се 
дешавало између и заобилажење ових сфера уз помоћ 
недефинисаних чинилаца глобализације и даље је 
контролисала држава. Данас је дошло до промене у овим, 
некада далеким видовима владавине, помешаност је 
довела до нових форми које суверено владају без 
ограничења јер традиционалне институције нису више 

45референтне.
У таквом амбијенту, савремене праксе дизајна као 

један од облика ”борбе за еманципацију”, уместо преврата 
онога против чега се боре постају одмах нови производни 
простор унутар постојећег система. У савременим усло-
вима нематеријалне производње, између осталих облика 
културног рада, дизајн и позиција дизајнера, њего-
ва/њена субјективност безрезервно учествују у производ-
њи вредности – људски капитал, креативност и рад 

46представљају последњу резерву савремене економије.  У 
таквим условима, шта се дешава са промоцијом дизајна са 
намером његовог унапређења? Оно више није ствар 
развојне политике државе, већ закона конкурентности и 
профита на тржишту идеја до његове реализације као 
”друштвеног капитала”. Оно је непланско, повремено и 
арбитрарно, те у том смислу врло често подлеже и 

47различитим облицима националне репрезентације.  Јер, 
у устоличењу садашњег друштвеног и економског 
система у постјугословенским земљама, идеологија 
неолибералног капитализма и национализма делују 

48заједно.
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46Исто.
47Својеврстан преглед српске дизајн сцене под називом ”Young Serbian Designers” 

који је организовала ”група ентузијаста” (невладина организација “Миксер” из 
Београда у сарадњи са Агенцијом за страна улагања и промоцију извоза Србије – 
СИЕПА) има управо за циљ некритичку и националну презентацију српског 
дизајна као економског booster-а, на светском сајму намештаја у Милану, априла 
2010. године. Неке од манифестација које функционишу по сличном принципу 
су “Миксер” и “Belgrade Design Week”.

48Захваљујем Радмили Милосављевић и Мирјани Теофановић из Београда, и 
Федору Критовцу из Загреба на разговорима и материјалу уступљеном за 
реализацију овог текста, као и Дејану Кршићу из Загреба на инспирацији да се 
направи први корак у истраживању Дизајн центра.
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Following the main trends of economy and society 
development of the socialist Yugoslavia, on one hand, 
beginning of mass production, planning and design within 
the process of industrialization made way for developing a 
socialist society in which new relationships towards material 
culture should influence the development of more humane 
relationships among people. On the other hand, an increase in 
material production and (also) in consumerism society was 
supposed to inform a man from the socialist society about the 
achievements of material and spiritual civilizations, while 
living standards were low. Later, during the 1960s, instead of 
the earlier concept of getting rid of poverty, life style was 
emphasized and middle class was formed. The reasons for this 
were found in the fetishism of technical and industrial 
commodities, in a sudden jump into industrial civilization 
and in growing importance of private ownership (as the 
imperative of social and material security). The role of design 
and its institutional promotion had several significant points: 
founding Zagreb Center for Industrial Design, biannual 
exhibition of  Industrial Design in Ljubljana and Belgrade 
Design Center as one of the most important institution of the 

thkind in the last decades of 20  century.

Summary

In what way is it possible to analyze construction and 
functioning of an institution for promotion and design 
development in a socialist society, and to do that from a 
contemporary position that gives design the place of formal 
practice usually in service of production – consumerism rules 
of a capitalistic neoliberal society? Belgrade Design Center, 
with its concept and activities has had multiple roles in 
education, theoretical elaboration, promotion and 
development mainly of industrial design in the dynamic 
Yugoslav socialist society. During the foundation and 
operation of the Design center in the early 1970s, the society 
distanced itself significantly from the principles of economic 
liberalization and market economy, and came closer to the 
reformed concept of self-management. Later, during the 
1990s, the countries of post-Yugoslav area went through 
transformation from socialism into capitalism. There was 
transition from social and state ownership to the private one, 
to multiparty system, towards the principles of free enterprise 
and towards “nominalization” of the society according to the 
patterns of liberal capitalism.

 *Branka Ćurčić, art theorist, New Media Center_ kuda.org, Novi Sad 
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Апстракт: Основни мотив овог текста садржан је 
у покушају да се пре свега укаже на историјско и 
типолошко порекло облика олтарске преграде, богослов-
ске утицаје и разлоге који су утицали на одабир њеног 
модела за савремен пример. Кроз дескриптивну методу 
изнете су њене особености које се тичу порекла облика, и 
његовог транспоновања из истог или различитог ликов-
ног миљеа у савремени објекат. Подробно jе објашњено 
уобличавање архитектонских елемената расветљавањем 
компоновања геометрије примењених облика и њихових 
међусобних односа, који су носиоци ликовног језика 
аутора. Описни поступак спроведен је и приликом обја-
шњавања ликовног решења пода и архитектуре стуба, као 
и порекла и обележја узора за уобличавање њихових 
појединости.

Кључне речи: параклис, савремени литургијски 
мобилијар, сакрални ентеријер, олтарска преграда, пор-
тал, проскинитар, циборијум, капител, под, стуб.

Пре Другог светског рата, конкурси за унутраш-
ње уређење храмова и пројектовање литургијског моби-
лијара били су реткост. Из 1905. године познат је исход 
јавног конкурса за унутрашње уређење и литургијски 

1мобилијар за Преображенску цркву у Панчеву (1874-78).  
На жалост, нису познати сви његови учесници и њихова 
решења, као ни имена стручног оцењивачког тима. Ауто-
ри изведеног пројекта су архитекте Бранко Таназевић, 

2Петар С. Бајаловић и Милорад Рувидић.  Посматрано у 
целини и појединостима, овај ентеријер представља при-
мер покушаја обнове моравског стила у декоративној 
уметности новијег доба, са извесним реминисценцијама 
елемената сецесије. Треба поменути да је на конкурсу 
учествовао и Драгутин Инкиостри Медењак, познат по 
свом доприносу у препороду и сасвим особеном тумаче-
њу српске фолклорне уметности. Његове тежње да рас-
кошни ликовни материјал из националне етнографске 
ризнице примени у стварању нових архитектонских 

3форми нису нашле плодно тле у православној умености . 
Инкиостријеви покушаји ове врсте остали су забележени 
само у два наврата, за Преображенску цркву у Панчеву, и 

4на једном паноу са Балканске изложбе у Лондону .
У новије време, у околностима нагле и велике 

изградње православних храмова, наметнула се потреба и 
за њиховим уређењем. Организовани конкурси таквог 
обележја познати су свега у два наврата. Један је био јаван 
и анониман, и везан за уређење цркве Вазнесења 
Господњег у Убу 2003. године, а други, који је био 
позивни, за цркву Светог Димитрија на Новом Београду. 
У стручном смислу, убски конкурс је руководило и 

5жирирало еминентно стручно тело . Ипак, упркос њего-
вој одличној замисли и организацији, као и изузетном 
одзиву конкурсу, до реализације награђи-ваних радова 
напослетку ипак није дошло. Исходи пак позивног 
конкурса за новобеоградску цркву Светог Димитрија 
нису познати. Поред поменутих конкурса, код нас на 
жалост нема много примера теоретски усмерених и/или 
утемељених програмских решења која би се тицала 
начела за уређење савремених сакралних простора и 
уобличавања литургијског мобилијара. Покушаји 
анализе теоријских поставки програмског, полемичког, 
историографског или критичког обележја у вези са 
савременим сакралним градитељством испољени су у 
ретким приликама. Свакако да треба поменути први 
научни скуп и градитељски симпосион те врсте који је 
био одржан у Београду 1994. године, под називом 
Традиција и савремено српско црквено градитељство. 
Под истим називом издат је и зборник радова учесника 

6скупа.  Утврђивање полазишта и смерница за савреме-
ним уобличавањем иконостаса као најзначајнијег литур-
гијског мобилијара православног храма у светлу како 
историјско-уметничких тако и богословских начела и 
актуелности, започето је на симпосиону Иконостас као 

УДК 726.591(497.11)

*Димитрије Маринковић, архитекта, Завод за заштиту споменика културе, 
Панчево

1 Д. Живановић, Милорад Рувидић, Београд 2004, 91-93.
2 Оригинални пројекат са својеручним потписима свих аутора по коме је изведено 
унутрашње уређење унутрашњости до 1911. године, чува се у библиотеци Српске 
православне црквене општине Преображенске цркве у Панчеву.

3С. Вулешевић, Драгутин Инкиостри Медењак, каталог изложбе, Музеј приме-
њене уметности, Београд 1998, 45-47.

4 Исто, 46.
 5Чланови стручног жирија били су: проф. др Сретен Петковић, проф др Милка 
Чанак-Медић, арх. Милан Палишашки и Марија Бурсаћ, ист. уметности. 
Изложба свих радова била је представљена у Убу 2003. године. О овом конкурсу 
погледати: www.vibilia.rs/srpski/izvestaj/0409/04agmocr_hram_290103.pdf 
(25.4.2010.) и Архитектура православне цркве, www.pdfqueen.com/pdf/ar/ 
arhitektura-pravoslavne-crkve/ (25.4.2010.)

6 Група аутора, Традиција и савремено српско црквено градитељство, Београд 1995.
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духовни и културни печат православних хришћана, 
7одржаног у Крагујевцу 2007. године.  Ова два покушаја 

теоретског обележја недвосмислено сведоче о настоја-
њима мултидисциплинарних стручних кругова да се 
утврде неки курсеви у савременом сакралном гради-
тељству и примењеној уметности. Међутим, у пракси 
ствари стоје сасвим другачије. Најчешћи вид одабира и 
ангажовања пројектанта за уређење ентеријера је 
непосредан, било да је оно свеобухватно или се тиче 
пројектовања само појединих елемената литургијског 
мобилијара. Исходи таквих односа сасвим су различити.

Током 2009. године завршена је изградња 
8епископског двора у Краљеву . У склопу објекта, пред-

виђен је и придворски параклис посвећен Светој четрде-
сеторици мученика. Примицање грађевинских радова 
крају на објекту двора створило је могућност за 
пројектовањем његовог унутрашњег уређења. Пре свега, 
приступило се пројектовању ентеријера придворског 
параклиса. Том приликом пројектовани су олтарска 
преграда, олтарски циборијум, под и оплата стубова. До 
данас, још једино није изведен под. Његова реализација 
ће уследити по завршетку живописања зидова параклиса, 
судећи по тренутној динамици радова, највероватније 
2012. године. Овај пример уређења једног сакралног 
простора представља покушај у тражењу програмског 
решења саображеног простору, богослужбеним потре-
бама, али пре свега у ауторском истраживању историј-
ских извора и модела, а потом тумачењу питања односа 
историјско-уметничког фундуса, односно традиције и 
савремености у еклисијалној примењеној уметности.

Олтарска преграда

Последњих стотинак година у српским цркве-
ним круговима примећена је тежња да се нови иконо-
стаси раде по угледу ниских олтарских преграда из епохе 

9 Византије. Тиме је поново отворено питање места икона 
на њему, о њиховој сувишности или “прозору” ка оно-

10страном свету.  Савремена богословска мисао која 
почива на исходима проучавања литургичара, блиска је 
мишљењу да су поред појединих богословских тумачења 
која се удаљавају од предањских, и високи иконостаси 
допринели угрожавању идеје о свеопштем јединству 
верних које би требало да се остварују кроз литургијску 

11службу и сву ризницу њених ритуалних радњи.  Затва-
рање олтарског простора у таквој мери створило је про-
стор посвећених, а високи иконостаси одвојили су све-
штенство од лаоса. Из ових превасходно богословских 
разлога, пројектант олтарске преграде у придворском 

  7Зборник радова под истим називом објављен је у Крагујевцу 2007. године.
8 Аутор пројекта епископског двора у Краљеву је архитекта Божидар Петровић. 
Пројекат је урађен 2003. године, и за потребе писања овог рада коришћен је 
примерак који се налази у архиви српске православне цркве општине при цркви 
Светог Саве у Краљеву.
9 О пореклу, настанку, развоју, типовима и значењу олтарских преграда и 
иконостаса видети код: Г. Бабић, О живописаном украсу олтарских преграда, 
Зборник за ликовне уметности Матице Српске, бр. 11, Нови Сад 1975, 4; Епископ 
браничевски Игнатије, Дијалектички однос између Царства Божјег и царства 
земаљског као претпоставка за појаву олтарских преграда, 17-24; М. Чанак-
Медић, О ранохришћанским олтарским преградама, 25-37; О. Кандић, 
Архитектура средњовековних олтарских преграда у православним црквама 
Србије, 39-61; О. Томић, Олтарске преграде XIII века у Србији, данас, 63-77; В. 
Вукашиновић, Теолошке основе иконостаса, 111-125; С. Хаџи-Ђокић, Иконостас 
као културни и духовни печат православних хришћана, 35-136, све из Зборника 
радова Иконостас као културни и духовни печат православних хришћана, 
Крагујевац 2007; З. М. Јовановић, Азбучник православне иконографије и 
градитељства, Београд 2005, 197-209.

10Најпознатији рани високи петоредни иконостас израђен почетком XV ст. за 
Успењску катедралу у Владимиру, једној од средњовековних руских престоница. 
Осликао га је Андреј Рубљов, а због значаја града и храма у коме је подигнут, такав 
тип иконостаса брзо је постао модел који се следио и развијао. Алегоријске 
методе богословског тумачења оваквих иконостаса највећим делом су засноване 
на схватањима Павла Флоренског (П. Флоренски, Иконостас, Никшић 1990). 
Њих прихватају и разрађују и многи други руски теолози (Л. Успенски, В. 
Лепахин, и други). О овоме, као и о последицама по формирање посебне врсте 
побожности, видети код: В. Вукашиновић, н.д., 125-128.

11В. Вукашиновић, н. д., 127.

Димитрије Маринковић

1. Олтарска преграда са порталима, Параклис Светих 
четрдесеторице мученика, Владичански двор, Краљево, 
2009.

1. Iconostasion with portals, Forty Martyrs of Sebaste 
Parekklesion, The Bishop palace, Kraljevo, 2009
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скучен простор за пролаз између протезиса на северној и 
ђаконикона на јужној страни према наосу налагао је 
постављање само једне интерколумније олтарске прегра-
де, која је оивичена прислоњеним ступцима. Они су 
међусобно повезани епистилионом (одређеније, требало 

15би је назвати singula epistylia)  који се налази на 
истоветној висини као и онај у средишњем делу. Премда 
концептуално ова олтарска преграда подражава старије 
типове, примењени систем украшавања и профилације 
сасвим је особен.

Парапетни део је правоугаоног облика. Његова 
висина била је условљена величином рама крила царских 
двери, а ширина размаком стубаца који у горњем делу на 
угловима апострофирају простор интерколумнија. У 
средишту парапета постављени су крстолики рељефи у 
квадратном пољу. Изнад и испод ширине рељефних 
плоча налази се тростепени профил, који преко зуба 
квадратног профила, полуторуса и још једног зуба 
квадратног пресека премошћују висину правоугаоне 
нише парапета. По целом обиму, парапет је оивичен 
испупченим паспартуом. Он је правоугаоног пресека, а 
хоризонталне и вертикалне површине сусрећу су под 
углом од четрдесет и пет степени. Оба крстолика рељефа 
на горњим и доњим угловима имају мале рељефне 
акценте у виду квадратних плочица са концентричним 
круговима. Тематски садржај ликовне обраде парапет-
них површина био је условљен настојањем да се на њега 
пренесе неки мотив из богате ставрографске ризнице са 
српских надгробних белега апотропејског обележја. 
Северни парапет је тако добио рељефни крстолики мотив 
сведене геометрије. Удвостручене хоризонталне и верти-
калне пречке се од средишта постепено шире ка својим 
крајевима. На теменима замишљеног круга, овај крсто-
лики обрис акцентован је концентрично постављеним 

16прстеновима (сл. 2).  Крстолики рељеф у средишту јуж-
ног парапета припада знатно сложенијој геометријској 
схеми. Његов обрис почива на типу тзв. јабучастог кр-

17ста.  На крајевима оса крста спроведена су кружна про-
ширења, а ради додатне транспарентности цртежа, на 
појединим местима постављени су тачкасти акценти који 
су дубљи од  основне површине рељефа (сл. 3).

Као што је поменуто, над угловима парапета 
постављени су ступци који носе епистилион. Они су 

параклису у Краљеву приликом одабира типа приклонио 
се ниској једноспратној варијанти са бочним проскини-
тарима.

У пољима између источних поткуполних сту-
баца, као и између стубаца и бочних зидова, године 2009. 
постављена је камена олтарска преграда са проскини-

12 тарима (сл. 1). Својим положајем у сва три поменута 
поља, она јасно праволинијски разграничава олтарски 
простор од наоса параклиса. Изведена је у камену винићи 
из мајдана у околини Даниловграда. За поткуполне 
ступце причвршћена је одговарајућим металним анке-
рима, а на под солеје ослоњена је непосредно. Примењен 
пројектантски концепт хоризонталне и вертикалне раш-
члањености почива на моделима ниских камених 
олтарских преграда са бочним проскинитарима из вре-
мена грађења црквених објеката тзв. рашке стилске гру-

13пе.  Разлог у опредељењу за оваквим моделом олтарске 
преграде је вишеструк. Превасходно, инсистирало се на 
потреби да се висином преграде не омета поглед лаоса из 
наоса према површини полукалоте олтарске апсиде на 
којој ће бити изображена Богородица Оранта (Плати-

14 тера, тј. Ширшаја). Примена конзолних проскинитара 
условљена је иконографском природом олтарске прегра-
де, која подразумева да се постављање икона у простор 
северне и јужне интерколумније изостави, и дуж целог 
епистилиона са задње стране постави завеса. Стојеће 
представе Христа и Богородице биће осликане на запад-
ном лицу источних поткуполних стубова. Сходно порек-
лу иконографског положаја и истицању значаја поме-
нутих представа у литургијској пракси, за њих су предви-
ђени конзолни портали. По првобитној замисли, на 
угловима поткуполне конструкције параклиса развије-
ног типа налазили су се стубови. Међутим, примена 
поменутог типа олтарске преграде са порталима налагала 
је интервенцију у виду утапања поткуполних источних 
стубова у ступце правоугаоног пресека. Хоризонтална 
рашчлањеност простора за пројектовање олтарске пре-
граде између новоформираих стубаца била је условљена 
средишњом ширином потребном за царске двери. Њена 
крајња висина није смела да надмаши полазиште полу-
конхе олтарске апсиде из горе поменутих разлога сли-
карског односно богословског обележја. Између стубаца 
и ободних зидова у северном и јужном делу параклиса, 

12Идејни и извођачки пројекат олтарске преграде са порталима урадио је 2008. 
године архитекта Димитрије Љ. Маринковић. Њено извођење у камену спровела 
је 2009. године каменорезачка радионица Јаспис и Сард из Аранђеловца. Ориги-
нална техничка документација идејног и извођачког пројекта олтарске преграде 
са бочним проскинитарима налази се у личној документацији пројектанта, а 
њихове фотокопије у архивама епископског двора у Краљеву. Додатне 
фотографије олтарске преграде са проскинитарима погледати на: Димитрије 
Маринковић – архитекта : дизајн – литургијски намештај, http://www. 
dimitrijemarinkovic.com/displayProject.php?categoryID=13&projectID=16

13О. Кандић, н. д., 39-61.
14З. М. Јовановић, н. д., 89-90.

15Витрувије прави разлику између између речи архитрава, тј. епистилиона (лат. 
epistylia) и израза singular epistylion, који нам се за ову дескриптивну прилику 
олтарске преграде чини терминолошки примеренијим. О томе видети код: 
Витрувије, О архитектури, (Vitruvii de Architectura libri decem) прев. са 
латинског З. Бојић, Београд 2009, 110, 120.

16Примери таквог геометријског решења крста, проналазе се на појединим 
надгробним белезима у селу Доњој Бекови у Дежели. Он је настао из геометријске 
игре односа крста у кругу. О томе видети код: Н. Дудић, Стара гробља и 
надгорбни белези у Србији, Београд 1995, 193, 213.

17Примери тзв. јабучастог крста су доста присутни на старим надгробним 
белезима. Проналазе се у селу Петрови, код Петрове цркве и селу Доње Павље код 

н. д.Новог Пазара. О томе видети код: Н. Дудић, , 197, 313, 314, 321, 336.

УНУТРАШЊЕ УРЕЂЕЊЕ ПАРАКЛИСА СВЕТИХ ЧЕТРДЕСЕТОРИЦЕ 
МУЧЕНИКА У ВЛАДИЧАНСКОМ ДВОРУ У КРАЉЕВУ
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сачињени из базиса, стабла и капитела. Кубус базиса 
разбијен је у средишњем делу хоризонталним каналићем, 
који је заправо разделница између два паралелопипеда. 
Стабла колонета у подножју су квадратна, а у горњем делу 
осмоугаона. Геометријским спајањем горњег и доњег 
обриса основе спроведено је троугаоно засецање ивица 
стабла колонета. Овај начин обликовања стабла 
примењен је из разлога разбијања монотоности његовог 
кубуса у прилог различитом ефекту осветљавања 
његових вертикалних површина. Да би се умекшао 
одблесак на угаоним троугаоним зарезима стабла коло-
нета, и истовремено допринело јаснијем сагледавању 
разграничавајућих линија њених површина, бочне 
стране нису полиране. Између капитела и стабла 
колонета, попут малог предаха, постављен је астрагал 
профила торуса и осмоугаоне основе са скамилусом са 
обе стране. Изнад горњег врло дискретног скамилуса 
издиже се композитни капител (сл. 4). Из истог разлога 
попут бочних страница стабла колонета, цео капител није 

полиран. Његову сложену архитектонику чине три 
међусобно повезане целине. Доњу чини сплет конкавних 
и конвексних трапезоидних елемената проистеклих из 
употребе осмостраних и шеснаестостраних зарубљених 
пирамида. Њихово инверзно сажимање спроведено је на 
чист и строго дефинисан начин. Дужина и правац линија 
увала доњег дела континуално прелазе у грбине 
средишњег дела истоветне дужине и правца. У средњем 
делу капитела успостављена је једноставна геометријска 
композиција уплитања заротираног паралелопипеда 
квадратне основе и зарубљене пирамиде. Прелаз 
осмостраног врха доњег дела капитела у квадратно 
подножје средњег дела и њихово геометријско сједињење 
спроведени су путем додавања тространих пирамида 
испод великог паралелопипеда. Применом волута у 
горњем делу капитела спроведен је својеврстан 
скулптурални контрапункт. Волуте без очију на угловима 
налазе се у равнима које у средишту формирају увалу, а 
која је истовремено линија грбине доње коцке. Плитка 

Димитрије Маринковић

2. Северни парапет, Параклис Светих четрдесеторице 
мученика, Владичански двор, Краљево, 2009.

2. orth Parapet, Forty Martyrs of Sebaste Parekklesion, The 
Bishop palace, Kraljevo, 2009

3. Јужни парапет, Параклис Светих четрдесеторице 
мученика, Владичански двор, Краљево, 2009.

3. South Parapet, Forty Martyrs of Sebaste Parekklesion, The 
Bishop palace, Kraljevo, 2009
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рељефност употребљена је у истицању волута са фасци-
јама и равни између њих. Непосредни додир између гор-
њег дела капитела, одн. абакуса и епистилиона избегнут је 
применом скамилуса (сл. 5). Он је овде примењен у 
двострукој улози. Пре свега, да се притисак епистилиона 
пренесе непосредним свођењем на стабла колонета и 
тиме обезбеди од прскања под притиском део капитела 

18који испада преко пресека колонета.  И друго, примена 
скамилуса визуелно је умањила ефекат тежине 
епистилиона, доприносећи утиску, односно оптичкој 
илузији лебдења изнад капитела. Иако је на узорним 
моделима био пуног пресека, овдашњи епистилион није 

монолитан. Он је ошупљен, а као успомена на спојеве и 
ради олакшавања његове визуелне континуалности, по-
стављени су мали жљебови у осам колонета уз отвор 
царских двери.

Царске двери су уобичајено двокрилне са 
смером отварања ка олтару, где је свако крило полу-

19кружно завршено.  Рам је једноставног квадратног 
пресека, а у испуни се налазе иконе са стојећим фигурама 
Архангела Гаврила у северном, и Богородице у јужном 
крилу. Заједнички гледано, то је уобичајена представа 

20сцене Благовести.
Проскинитари уз западна лица источних 

поткуполних стубаца део су архитектонске композиције 
олтарске преграде. Издвојено, они су садржајно сво-
јеврсна молитвишта (сл. 6). Без обзира што су конзолне 
конструкције, они свакако доприносе глорификацији 
садржаја који уоквирују и надкривају, у овом случају 
ликовних представа Христа и Богородице. Наиме, у 
типолошком смислу, ови проскинитари су својеврсни 

21циборијуми,  који, судећи по блискости облика, врсти и 
обележја садржаја који уоквирују и наткривају, 
највероватније непосредно происходе из античке 

22едикуле.  Истоветна архитектоника олтарске преграде 
спроведена је и на бочним проскинитарима, с разликом 
што је стабло колонаде нешто издуженије. Они су 
ослоњени на конзолни банак једноставне профилације уз 18О улози скамилуса (scamillus) у античкој архитектури, видети код: Б. Н. 

Несторовић, Архитектура Старог века, Београд 1952, 325 (он га погрешно 
назива скамилум, од. лат. scamillum, што по Витрувију означава летву у 
конструкцији катапулта и скорпиона. О томе видети код: Витрувије, н. д., 256); R. 
Sturgis /et. al.../, Sturgis' illustrated dictionary of architecture and building, An 
Unabridged Reprint of the 1901-2 Edition,. vol. III, O-Z, New York 1989. 412; Illustrated 
dictionary of historic architecture, Edited by C. M. Harris, New York 2000, 481.

19Извођење царских двери је у припреми, из разлога разраде детаља декорације у 
сребрном окову којим ће бити покривена дрвена конструкција.

20О пореклу, значењу и тумачењу сликања сцене Благовести, видети код: З. М. 
Јовановић, н. д., 13-32.

УНУТРАШЊЕ УРЕЂЕЊЕ ПАРАКЛИСА СВЕТИХ ЧЕТРДЕСЕТОРИЦЕ 
МУЧЕНИКА У ВЛАДИЧАНСКОМ ДВОРУ У КРАЉЕВУ

4. Капител, Параклис Светих четрдесеторице мученика, 
Владичански двор, Краљево, 2009.

4. Capital, Forty Martyrs of Sebaste Parekklesion, The Bishop 
palace, Kraljevo, 2009

5. апител и епистилион, Параклис Светих четрдесеторице 
мученика, Владичански двор, Краљево, 2009.

5. Capital with Peristyle, Forty Martyrs of Sebaste Parekklesion, 
The Bishop palace, Kraljevo, 2009
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западно лице поткуполних стубаца. У оси колонада, 
банак проскинитара подупиру конзоле профилације 
истоветне елементима који са горње и доње стране 
уоквирују крстолике рељефе у парапетима. Ове конзоле 
са бочне стране имају плитке апликације које дискретно 
наглашавају њихову контуру. Изнад капитела постав-
љена је забатна конструкција полукружног отвора. Његов 
обод профилисан је комбинацијом плитких зубаца и 
полуторуса, а исти профил је спроведен и изнад капитела 
и на лучном отвору.

Као што је поменуто, архитектоника олтарске 
преграде са проскинитарима типолошки происходи из 

23старијих истоврсних модела.  У оквиру слободе интер-
претације историјских декоративних елемената као и 
њихових међусобних односа, на овој олтарској прегради 
може да се чита и тумачи ауторско настојање у трансфор-
мацији и усавршавању извесних архитектонских појава 

24на старијим преградама овог типа.  Својим обликом 
наглашеног вертикализма, олтарска преграда са витким 
проскинитарима покушала је пре да подржи него да се 
подреди затеченој издужености простора параклиса. 
Таквим пропорцијама она је више један тип него модел, 
стварајући особен геометријско-композициони пример. 
Спроведена профилација на извесним местима олтарске 
преграде плод је делимичног непосредног преузимања 
извесних елемената архитектонског наслеђа давно 
пронађеног и утврђеног у прошлости. Употребљени 
ликовни језик у уобличавању најзначајнијих архитек-
тонских елемената (базиси, стабла и особито капители 
колонета олтарске преграде и колонада проскинитара), 
као и транспозиција крстоликих ликовних решења 
рељефних украса на парапетима истичу стваралачки 
рукопис пројектанта.

21О пореклу и значењу речи циборијум, као и симболизму видети код: С. Петковић, 
Речник црквенословенског језика, Сремски Карловци, 1935, 96; Reallexikon für 
antike und christentum, Herausgegeben von T. Klauser, Band I, Stuttgart 1955, 68-70.; 
Reallexikon zur byzantinischen kunst, Herausgegeben von K. Wessel unter mitwirkung 
von M. Restle, Lieferung 7, Stuttgart 1965, 1056. М. Томасовић, Хришћански храм, 
Богословље, бр. 34, Београд 1990, 117; R. Krauthajmer, S. Ćurčić, Ranohrišćanska i 
vizantijska arhitektura, Beograd 2008, 32; Свети Герман Цариградски, Историја 
Цркве и мистичко созерцање, (Istoria ekklesiastike kai mystikh theõria / agios 
Germanos Kõnstantinoyoleõs) прев. са грчког епископ Атанасије Јевтић, Београд 
2008, 15. О пореклу, историји и типологији облика циборијума са илустративним 
примерима, видети код: Д. Љ. Маринковић, Олтарски циборијуми – порекло, 
историја и типологија облика, рукопис у припреми за штампу, Панчево 2009, 2-
40.

22Ј. Максимовић, Которски цибориј из XIV века и камена пластика суседних 
области, Београд 1961, 30.

23Ј. Миленковић, Духовност на испиту, Гласник Друштва конзерватора Србије, бр. 
19, Београд 1995, 54-56; О значају и разликама типова и модела у практичном 
уметничком стваралаштву, погледати код: Н. Куртовић-Фолић, Црквено 
градитељство – традиција или трансформација архитектонских облика, 
Традиција и савремено српско црквено градитељство, Београд 1995, 62-65.

24О. Кандић, н. д., 39-50.

Димитрије Маринковић

6. Портал Параклисa Светих четрдесеторице мученика, 
Владичански двор, Краљево, 2009.

6. The Portal, Forty Martyrs of Sebaste Parekklesion, The 
Bishop palace, Kraljevo, 2009
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Под

Релативно мала расположива површина за 
25пројектовање пода налагала је више захтева.  Ликовно 

решење пода требало је да нагласи придворски значај 
параклиса, а истовремено у релативно скученом 
простору спроведене ликовне мотиве који су морали да 
буду подређени положају олтарске преграде, западних 
стубова, претпостављеном простору за стасидије, као и 
богословском садржајношћу средишњег односно 
поткуполног простора (сл. 7). Будући да ће смештањем 
часне трпезе, синтроноса и троноса у олтарском простору 
слободна подна површина за евентуалну ликовну 
артикулацију остати врло мала, одлучено је да се у том 
делу параклиса у поду изостави свака пројектантска 
активност. Тежиште је стављено на ликовну обраду наоса 
параклиса. У ободним травејима наоса спроведено је 

сазвучје ликовних језика транспонованих из сакралног и 
26националног етнографског ликовног наслеђа.  Наиме, 

геометријски сплет једночланих нити које се међусобно 
преплићу познат је из старијих епоха које су најчешће 
коришћене за декорисање поља око прозора или врата 
храмова. Међутим, у ликовном решењу пода, њихова 
дебљина није свуда иста, већ се због благог ефекта 
тродимензионалности у поједним пољима мења. Сва 
скретања праваца разастирања нити изведена су без 
заобљења контуре, превасходно из естетских разлога. У 
ободним троугаоним пољима постављене су декоративне 
сведене форме чистог етнографског обележја. Употреба 
одговарајућих боја била је у служби истицања поменуте 
тродимензионалности на превојима, али такође 
етнографског порекла троугаоних мотива са кружићима. 
Поља између западних стубова, као и она између стубова 
и стубаца наглашена су правоугаоном једнобојном 
траком чији крајеви су апострофирани кругом 
уоквиреног концентричним полупрстеновима. Највећа 
пажња посвећена је обликовању амвонског поља (сл. 8). 

25Идејни и извођачки пројекат пода урадио је 2008. године архитекта Димитрије Љ. 
Маринковић. Његово извођење планирано је по окончању живописања 
параклиса. Оригинална техничка документација идејног и извођачког пројекта 
олтарске преграде са бочним проскинитарима налази се у личној документацији 
пројектанта, а њихове фотокопије у архивама епископског двора у Краљеву. 
Додатне фотографије пројекта пода погледати на: Димитрије Маринковић – 
архитекта : дизајн – литургијски намештај,  http://www.dimitrijemarinkovic. 
com/displayProject.php?categoryID=11&projectID=14 

26О настојањима Драгутина Инкиострија и коришћењу националног 
етнографског ликовног материјала у савременој профаној, али и сакралној 
примењеној уметности, видети код: С. Вулешевић, н. д., 45-47.

УНУТРАШЊЕ УРЕЂЕЊЕ ПАРАКЛИСА СВЕТИХ ЧЕТРДЕСЕТОРИЦЕ 
МУЧЕНИКА У ВЛАДИЧАНСКОМ ДВОРУ У КРАЉЕВУ

7. Под, Параклис Светих четрдесеторице 
мученика, Владичански двор, Краљево

7. The Floor, Forty Martyrs of Sebaste 
Parekklesion, The Bishop palace, 
Kraljevo

8. Амвонска ружа пода, Параклис Светих четрдесеторице 
мученика, Владичански двор, Краљево

8. The Rose of Ambon on the Floor, Forty Martyrs of Sebaste 
Parekklesion, The Bishop palace, Kraljevo



Зракасто постављени мотиви од средишта амвона благо 
се шире као његовом ободу. На крајевима завршавају се 
заобљено са ексцентрично постављеним кругом у темену, 
а међусобно су повезани контуром у инверзном 
положају, чиме је створен таласасти обрис обода. Како у 
цртежу, тако и у боји наглашена је инверзност мотива. 
Врсте камена колористичке палете пода су следеће: 
зелена – верде из Гватемале, црвена – бреча из камено-
лома код села Светиње код Крагујевца, наранџаста – 
порторо из мајдана Шенгуљ код Пожеге, и светли окер – 
винић из мајдана код Даниловграда.

Стубови

Параклис је по првобитној замисли имао 
унутрашњу конструкцију ослањања средишње куполе на 
четири стуба. Међутим, из разлога већ наведених у 
одељку о олтарској прегради, источни стубови су морали 
да буду претворени у ступце. (сл. 9 и 9а) Када је реч о 
западним стубовима, њихово армирано-бетонско језгро 
стабла, као и грубо кубично сведен капител свакако су 
морали да добију одговарајуће конструктивно и 
декоративно рухо. Првобитна идеја да се стабло стуба 
непосредно обложи вештачким или природним каменом 
морала је да буде напуштена из разлога скупих и врло 
сложених технолошких и техничких захвата. У тражењу 

110

Димитрије Маринковић

9. Поткуполни стубац, Параклис Светих четрдесеторице 
мученика, Владичански двор, Краљево, 2009.

9. A Column beneath the Dome, Forty Martyrs of Sebaste 
Parekklesion, The Bishop palace, Kraljevo, 2009

9a. Базис поткуполног ступца, Параклис Светих 
четрдесеторице мученика, Владичански двор, Краљево, 
2009.

9a. Base of a Column beneath the Dome, Forty Martyrs of 
Sebaste Parekklesion, The Bishop palace, Kraljevo, 2009



примеренијег архитектонског и финансијског решења 
ангажован је исти пројектант који је потписао олтарску 

27преграду и под параклиса.  Овога пута, у разматрању 
начина и материјала за облагање западних стубова, 
прибегло се решењу које је, како својим материјалом 
(даниловградски винић), тако и ликовним језиком 
сходнијем архитектоници стубаца олтарске преграде и 
делимично неким појединостима са подног решења. 
Наиме, стубови су добили осмоугаону оплату на делу 
стабла, која је у доњем делу ослоњена на за нијансу ширу 
спеиру. Она је сачињена из горњег дела који је осмоугаоне 
основе, и доњег дела који је квадратне, одн. плинте. 
Контура горњег дела спеире је комбинација трохилуса и 
торуса различитих пречника, као и зарубљених 
пирамидалних елемената, између којих су спроведени 
прелази путем малих равних зубаца. Спајање свих делова 

спеире извршено је по дијагонали, односно на њеним 
угловима. Осмоугаона оплата стубова подељена је по 
висини на три једнака дела. Она је заправо сачињена из 
двадесет и четири правоугаоне плоче једнаких величина 
које су на угловима спајане по линији симетрале угла. Над 
горњом трећином оплате стуба постављен је камени 
капител (сл. 10). Између њих налази се једноставан 
профил астрагала који представља својеврсну успомену 
на скамилус, затим торус и још један скамилус. Структуру 
оплате новог капитела у доњем делу чине два елемента. 
Изнад чеоних површина стабла издиже се у истој ширини 
елемент који је у доњем делу 2/3 вертикалан, а у горњој 
трећини конкавно избачен у поље. У истој ширини 
његове најистуреније хоризонталне линије, постављена је 
правоугаона плоча која досеже до горње ивице првог 
абакуса. Бочне делове доњег дела капитела чине елементи 
који такође у доњем делу ширином подржавају ширину 
бочних страна стабла стуба, али се зато у горњем делу 
конвексно сужавају ка спољним угловима. Одатле се до 
подножја првог абакуса настављају вертикално. 
Конвексно сужавање ових угаоних елемената на својим 
лицима створило је површине на којима су у виду плитког 
рељефа дискретно артикулисане волуте без ока чија 
фасција истовремено чини контуру овог угаоног 
елемента капитела. Изнад ових осам елемената доњег 
дела капитела налазе се два абакауса међусобно раздвоје-
на закошеним прорезом. На лицима чеоних правоугао-
них површина која су својеврсна скулпторска веза између 
доњег дела капитела и доњег абакуса постављен је плитак 
орнамент. Његова доња ивица је засечена концен-
тричним полукруговима. Овај мотив, готово истоветан, 
спроведен је и на крајевима хоризонталних и вертикал-
них пречки крста на левом парапету олтарске преграде, 
као и на завршецима ужих страна правоугаоних површи-
на у поду које се налазе у осама између стубова и стубаца у 
подкуполном простору. Употреба овог елемента знак је 
декоративног заједништва пројектованих елемената ен-
теријера као и литургијског мобилијара произашлог из 
једнобразног ауторског ликовног рукописа.

111

27Идејни и извођачки пројекат оплате стубова урађен је 2009. године. Њено 
извођење у камену спровела је 2010. године каменорезачка радионица Јаспис и 
Сард из Аранђеловца. Оригинална техничка документација идејног и извођачког 
пројекта оплате стубова налази се у личној документацији пројектанта, а њихове 
фотокопије у архивама епископског двора у Краљеву. Додатне фотографије 
оплате стубова погледати на: Димитрије Маринковић – архитекта : дизајн – 
литургијски намештај, http://www.dimitrijemarinkovic.com/displayProject. 
php?categoryID=11&projectID=1 

УНУТРАШЊЕ УРЕЂЕЊЕ ПАРАКЛИСА СВЕТИХ ЧЕТРДЕСЕТОРИЦЕ 
МУЧЕНИКА У ВЛАДИЧАНСКОМ ДВОРУ У КРАЉЕВУ

10. Капител поткуполног ступца, Параклис Светих 
четрдесеторице мученика, Владичански двор, 
Краљево, 2009.

10. Capital of a Column beneath the Dome, Forty Martyrs of 
Sebaste Parekklesion, The Bishop palace, Kraljevo, 2009
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efforts for transformation and improvement of certain 
architectural features of the older types of altar barriers. With 
its shape of emphasized verticalness, the altar barrier with its 
slender proskinitarions is an attempt to imitate rather than 
conform to already existing elongation of the parekklesion. 
With these proportions, it is more a type than a model, and it 
creates a unique geometrical-compositional example. The 
undertaken proliferation at certain places of the altar barrier is 
the result of partially first hand takeover of certain elements 
from architectural heritage which was found and established 
in the past. The language of painting that is used in shaping 
the most important architectural elements such as the 
composite capital and transpositions of crosslike relief 
decorations in parapets emphasize the creative expression of 
the designer.
Artistic formulation of the floor should emphasize the 
importance of parekklesion. It is done as unison of art 
languages transposed from sacral and national ethnographic 
art heritage. Certain details have elements that are used as a 
sign of decorative unison of designed interior elements and 
liturgy furniture that developed from a uniformed expression 
of the author.
This example of a sacral space decoration represents an 
attempt to find a program solution that will be in harmony 
with space and its worship purposes. Above all it is an example 
of how author researches historical sources and models, and 
interprets historical-artistic fundus relationship, and 
tradition in contemporary and ecclesiastical applied art.

Summary

The construction of the Bishop Palace in Kraljevo was 
competed in 2009. The Parekklesion of the church is 
dedicated to Forty Martyrs of Sebastopolis. The Parekklesion 
decoration demanded designing altar barrier, floor and 
column lining. This decoration was entrusted to the architect 
Dimitrije Lj. Marinković.
In 2009 stone altar barrier with proskinitarions was installed 
in the area between east piers supporting the dome and 
between piers and sidewalls. The applied architectural 
concept of horizontal and vertical division is based on the 
models of low stone altar barriers with side proskinitarions 
dating back to the time when Raška School churches were 
build. Application of proskinitarions with consoles is 
determined by iconographic nature of the altar barrier. 
Although this altar barrier conceptually imitates older types, 
the applied system of decoration and proliferation is unique. 
The composite capital is the most complex and the most 
prominent element that got the special attention during the 
construction process. Thematic content of artistic treatment 
of parapet surfaces was determined by an attempt to transfer 
an old motif from the rich stavrography heritage of Serbian 
tombstone marks with apotropaic characteristics.
Architectonics of the altar barrier with proskinitarion derive 
from older models of that type. Within the freedom of 
interpretation of historical decorative elements and their 
interrelationships, one could read and interpret author's 
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Апстракт: Добровићев визионарски рад на 
осмишљавању „Великог Београда“ као метрополе на Са-
ви и Дунаву, његов удео у изградњи Новог Београда 
“средишњег дела будућег Великог Београда”, који се до до-
ношења Генералног урбанистичког плана 1950. године, 
одвијао под његовим руководством – то су биле смернице 
за сагледавање како простора „Старог београдског сајми-
шта“, коме се приступило као старом језгру Новог Бео-
града, тако и простора у коме се налази тзв. „Добровићев 
Генералштаб“, доминантни урбанистички мотив „Вели-
ког Београда“, чија се симболика у потпуности уклапа у 
симболику изградње Новог Београда.Циљ овога рада је да 
подстакне као приоритетно: уређење ових простора, 
важних за идентитет града Београда, њихову рехабили-
тацију и њихово позиционирање на "видном месту" у 
„Стратегији развоја града Београда“.

Кључне речи: културно-историјско наслеђе, ур-
банизам, архитектура, урбана морфологија, рехабили-
тација, ревитализација.

Увод

Просторна (физичка) средина са својим елемен-
тима, природним и грађеним, сматра се основним носи-
оцем слике града. Од њеног карактера зависи лепота 
града (оно што је споља видљиво), али и социјални и 
економски услови живота у њему. Овај најуочљивији део 
свеукупне урбане структуре у садејству је са урбаним 
садржајима, активностима и процесима, као и под ути-
цајем друштвеног стања и система вредности. Афирма-
ција урбаног континуитета, интегративна заштита и 
управљање културним наслеђем су покретачи ширег 
економског развоја, при чему се културном наслеђу при-
ступа као необновљивом ресурсу, извору идентифи-
кације и културном капиталу, то јест као бази усмерава-
јућих података за потребе просторног и урбанистичког 
планирања, уређења и развоја града. Категоријама 
наслеђа, као што су културни пејзаж, културни ити-
нерери и симболичка места, данас се у свету приступа са 
посебном пажњом. Такве значајне градске целине, 
простори и садржаји, као део целокупног културног, 

историјског, социјалног и другог градског наслеђа и 
значења, углавном се дефинишу појмом урбанитет – 
што значи: простори јавног добра и културног наслеђа, уз 
императив њиховог очувања од налета различитих 
интересних група и нелегитимних активности, а као 

1заоставштина за будуће генерације.
У просторном контексту, тј. у грађеном простору 

дефинишу га две врсте вредности: материјализоване 
(речне обале, морска добра, јавни паркови, тргови, улице, 
пјацете, тротоари, зграде, споменици, природне вредно-
сти, итд.) и нематеријализоване (амбијенталне вредности 
подручја, амбијентална целина, силуета града, историјско 
наслеђе, историјска вредност подручја, историјска зона 
града, знаменито место, симболичка вредност зоне, види-

2ковац итд.).
Амбијент је сложена тема, како са аспекта 

урбанизма, тако и са аспекта културе. Посебан изазов за 
урбанизам који спада у културну делатност јесте да чува, 
по специфичним правилима и прописима изградње и 
коришћења земљишта, јавне просторе, тј. специфичне 
зоне, које надлежне институције често запостављају. Тада 
се од урбаниста очекује да их препознају, као вредне и 
приоритетне за чување по специфичним правилима. 
Појам јавно добро дефинишу два атрибута: неисцрпивост 
и неискључивост, насупрот приватном добру које 

3карактеришу исцрпивост и искључивост.  “Основна 
одредница јавног добра је да је доступно свим члановима 
заједице, тј. да се нико не може искључити из коришћења 
тог добра – комуна, улица, мост, парк, паркинг без 
наплате, јавна школа и сл. Основно је обезбедити прин-
ципе газдовања јавним добром на поставкама како 
газдује приватни капитал и плус обезбедити јавност свих  

  *Марта Вукотић, историчар уметности, Урбанистички завод Београда, Београд
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послова уз поштовање познатих, класичних буџетских 
4принципа.“  Амбијент је јавни интерес  јер њиме домини-

рају естетски, емотивни, духовни доживљаји, али и 
колективна меморија. Овде је реч о немерљивим кул-
турним ресурсима - о збиру  симболичких, културних, 
социјалних и других артефаката, чији су темељи у 
мерљивим  културним ресурсима, као што су:  историјска 
документација, локације, објекти, пејзаж, итд. Данас се у 
свету, амбијенталној вредности појединих простора 
града, приступа као сложеном појму, где су сви елементи 
који га чине, дефинисани као јавно добро и сходно томе 
подлежу критеријумима коришћења, заштите и одржа-
вања успостављених за целину, а у циљу трајног очувања 
формираних градских амбијенталних целина.

Природна и културна баштина као основ идентитета 
Београда

Београд је град са потпуно различитим амби-
јентима: делом лежи на побрђу, делом је град у алувијуму 
– Нови Београд, а делом град на лесној заравни – Земун. 
Капитални симболи идентитета Београда и оно што га на 
првом месту чини препознатљивим су реке Сава и Дунав 
тј. Ушће, као место њиховог спајања, али и чињеница да се 
уз обалу река и у њиховој непосредној залеђини смењују 
једна за другом просторне културно-историјске целине и 
културна добра као што су: Београдска тврђава, Косан-
чићев венац, Старо београдско сајмиште, целина Стари 
Београд, Сењак, Топчидерско брдо и Дедиње, старо језгро 
Земуна, итд. Небројено пута, Београд је рушен и исто 
толико пута поново грађен. Разне културе, народи и осва-
јачи, остављали су за собом различите урбане матрице и 
физичке структуре. Његови слојеви, целине и делови, 
специфична морфологија различитих делова града, на-
стајали су интеракцијом друштвених кретања у простору. 
Правилном валоризацијом наслеђа и свих наредних 
корака, до крајњег циља - примене интегралне конзерва-
ције наслеђа, чува се с једне стране меморија града, као 
основ за сва будућа наслеђа, а са друге стране се подстиче 
привредни, економски и културни развој града. Окосни-
цу будућег планирања Београда у „Генералном плану 
Београда 2021“ чини градитељско наслеђе у ширем сми-
слу и заштићена културна добра у ужем смислу. Интегра-
тивна заштита културног наслеђа прихваћена је као пут 
одрживог развоја целог подручја и квалитетнијег живота 

5у граду.

Тешкоће које настају приликом иницијатива да 
се “оздрави” и обнови историјско језгро града, првен-
ствено као животна средина, проистичу из различитих 
ставова, интереса, произвољних критеријума, при 
валоризацији историјско-уметничких вредности урба-
нистичког наслеђа итд. Јавност је углавном слабо 

6информисана о значају наслеђа у граду.  Упркос чињени-
ци да су за Београд урађени бројни планови, студије, 
прописи или уредбе о регулисању коришћења и уређења 
простора, безбедности или јавног реда, јавност се 
свакодневно сусреће са кршењем успостављених пра-
вила, неодговорним понашањем и низом непримерених 
поступака као што су: уништавање амбијента града, ру-
шење објеката, стихиско пропадање и урушавање 
специфичних и важних делова града, итд. Трансформа-
ција Београда последњих деценија углавном је била 
спонтана и нежељена. Поред драстичног разарања у 
време НАТО бомбардовања (као пример за то ћемо раз-
мотрити „Комплекс зграда Генералштаба“, на углу улица 
Кнеза Милоша и Немањине, у старом језгру Београда), 
сведоци смо појаве све већег броја руинираних простора, 
последице игнорисања и запостављања вишеслојно 
знаменитих старих четврти (као пример за то смо узели 
простор „Старог београдског сајмишта“, на левој обали 
Саве – као старо језгро Новог Београда) које по правилу 
насељавају маргиналне друштвене групе, настављајући 

7да га третирају на изразито деструктиван начин.
У циљу очувања свеукупне слике Београда, 

приоритет је да се јасно формулишу елементи, тј. репре-
зентативни појединачни примери који су носиоци 
културно-историјских укрштања кроз време и простор. 
Одабрали смо два примера, један на десној, а други на 
левој обали Саве, са циљем да се да подстрек формули-
сању (а потом и спровођењу) политике њихове рехабили-
тације, као и заустављању процеса физичке, социјалне и 
економске деградације ових знаменитих историјских 
урбаних језгара (уз поштовање принципа интегралне 

8конзервације).  То су простори у којима упркос свему и 
даље доминирају урбанистички (урбана морфологија) и 
архитектонски (архитектонска типологија) односи 
успостављени кроз историјски развој Београда, а чији је 

4 Г. Михаљевић, Контраверзе јавног добра, Јавно добро. Идентификација, 
употреба, управљање, дизајн, зборник радова, Београд 2004, 19-20.

5 Генерални план Београд 2021, Службени лист града Београда, бр. 27/2003, 25/2005, 
34/2007, 65/2009.

6 М. Ротер-Благојевић, М. Николић, Значај очувања идентитета и аутентичности у 
процесу урбане обнове града : улога стамбене архитектуре Београда с краја 19. и 
почетка 20. века у грађењу карактера историјских амбијената, Наслеђе, бр. IX, 
Завод за заштиту споменика културе града Београда, Београд 2008, 117-128.

7 С. Вученовић, Ревитализација Старог сајмишта Београда, Наслеђе, бр. VII, Завод 
за заштиту споменика културе града Београда, Београд 2006, 207-216.

8 Интегративна конзервација је, у ствари још увек нов и револуционаран принцип, 
онако како ће, током деведесетих, то постати одрживи развој. Овај принцип 
изискује корените промене у начину размишљања и деловања, како оних који се 
баве наслеђем, тако и оних који раде у области просторног планирања, 
урбанизма, животне средине и културе. О томе видети у : Водич за урбану 
рехабилитацију : документ припремљен у оквиру Програма сарадње и техничке 
помоћи Савета Европе, Београд 2006, 28.

   С. Вученовић, Урбана и архитектонска конзервација, том 1, Београд, 2004.

Марта Вукотић
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утицај на живот у граду изузетне снаге : један простор је 
на левој обали Саве, на новобеоградској страни, тзв. 
„Старо београдско сајмиште“, док је други на десној обали 
Саве, у старом језгру Београда, на раскрсници улица 
Кнеза Милоша и Немањине, комплекс зграда познат као  
"Добровићев Генералштаб". Кроз историју развоја 
Београда, ова два простора опстају као просторне 
културно-историјске целине велике вредности, односно 
као делови са карактеристичним својствима по којима се 
град памти. У широком спектру облика заступљених у 
градитељском наслеђу ова подручја се издвајају по 
препознатљивом духу места (genius loci) Београда, али и 
по појединачним објектима, примерима ауторске архи-
тектуре, као важним реперима у урбаном и друштвеном 
развоју града, управо као што је једном приликом и 
написао творац идејне скице Генералног урбанистичког 
плана из 1950. године и аутор комплекса зграда Генерал-
штаба, архитекта Никола Добровић: „под монументал-
ношћу објеката се при томе не подразумева гиздавост 
објеката и скупоценост примењивог материјала, већ онај 
однос маса, површина, линија, неизграђених и изгра-
ђених површина, мртве архитектуре зграда и живе веге-
тације, које се одражавају на њиховом пропорционалном 
усклађивању, на спровођењу снажних потеза, којим 
пластични склоп града као целине и појединих његових 

9делова, добија један виши ликовни значај".
Циљ овога рада је да подстакне деловања на овим 

просторима од изузетне важности за идентитет града 
Београда, као приоритетних за рехабилитацију и 
указивања на значај њиховог позиционирање на "видно 
место" у „Стратегији развоја града Београда“.

„Савски амфитеатар“ као природна спона између два 
простора – два комплекса, једног на левој и другог на 
десној обали Саве : „Старог београдског сајмишта“ и 
„Добровићевог Генералштаба“

Добровићев визионарски рад на осмишљавању 
„Великог Београда“, метрополе на Сави и Дунаву и његов 
удео на изградњи Новог Београда “средишњег дела бу-
дућег Великог Београда”, који се до доношења Генералног 
урбанистичког плана 1950. године, одвијао под његовим 
руководством – то су биле смернице сагледавања како 
простора „Старог београдског сајмишта“, коме се присту-
пило као старом језгру Новог Београда, тако и простора у 
коме се налази тзв. „Добровићев Генералштаб“, али и 
самом комплексу, као урбанистичком мотиву „Великог 
Београда“, чија се симболика у потпуности уклапа у 
симболику изградње Новог Београда.

Линија савске обале и Бранкове улице са 
„Савским мостом“, представљала је важни ликовни и 
компози-цијски елемент и главни оквир целокупне 
урбанистичке композиције Београда, по мишљењу 
архитекте Николе Добровића. При решавању проблема 
Савске падине, од изузетне важности, по њему, била је 
чињеница да се она највише приближава Новом 
Београду, то јест левој обали Саве. Писао је да је овај 
предео "најважнији део читавог „Савског амфитеатра“ 
окренутог својом идеалном осом према реци Сави. По 
свом положају „Савски амфите-атар“ је урбанистички 
пандан „Дунавском амфитеатру“, окренутом према 
северо-истоку испод заједничке водо-делнице дате у 
облику гребена. Тај гребен представља у ствари 
доминантну линију у конфигурацији Београда као 
целине. После успешно решеног задатка он ће по својој 
изражајној снази и пластичној вредности представљати 
"урбани-стичку кресту" будуће метрополе на Дунаву и 

10Сави."
У просторном погледу “Савски амфитеатар” 

представља спону старог и Новог Београда, преко десне и 
леве обале реке Саве. То је уједно и најважнији централни 
део града, који омогућава директан контакт градског 
ткива са реком као осовином. Визуре са Врачарског 
гребена према „Савском амфитеатру“ и Новом Београду 
остварују се дуж уличне мреже, управне на простор 
„Савског амфитеатра“, а са простора железничке станице 
могуће је сагледати Теразијски гребен и део панораме 
коју сачињавају Косанчићев венац и Београдска тврђава 
са Калемегданом. „Бранков мост“ и мост ''Газела'' пред-
стављају просторне доминанте, које условљавају визу-
елну одвојеност „Савског амфитеатра“ од остатка град-
ског ткива. Најзначајније визуре су оне са реке, одакле се у 
потпуности сагледава „покренутост терена“ на десној 
обали Саве, где се налази старо језгро Београда. Визуре – 
како оне из простора амфитеатра тако и оне на сам 
простор амфитеатра – наважнији су квалитет шире 
локације.

На новобеоградској страни се налази неколико 
различитих просторно-амбијенталних целина, међу ко-
јима је и „Старо београдско сајмиште“ са којима, тренут-
но простор „Савског амфитеатра“ у ширем смислу мини-
мално, или готово уопште не кореспондира. (сл. 1 и 2)

9 И. Добровић, Дневник рада архитекте Николе Добровића за годину 1955. и 1956. 
(рукопис), чува се у заоставштини Николе Дорбовића у Одељењу архитектуре 
Музеја науке и технике у Београду.

10 Н. Добровић, Образложење уређења Савске падине у Београду по пројекту са 
ознаком "Потези", (дактило- текст), чува се у заоставштини архитекте Николе 
Добровића у Одељењу за архитектуру Музеја науке и технике у Београду.

ЗНАЧАЈ „СТАРОГ БЕОГРАДСКОГ САЈМИШТА” И „ДОБРОВИЋЕВОГ ГЕНЕРАЛШТАБА” 
ЗА ИДЕНТИТЕТ ГРАДА БЕОГРАДА



Комплекс „Старог београдског сајмишта“,ГУП 1923 – 
скице-студије регулације Београда на левој обали Саве

Након Првог светског рата, када је Сава престала 
да буде гранична река, створили су се услови за спајање 
Београда и Земуна. У првим разматрањима о регулаци-
оном плану Београда, 1920. године, покренута су питања о 
насељавању простора између ова два града. Убрзо потом 
долази до израде прве урбанистичке скице, која је 
најавила потпуну трансформацију и планску изградњу 
терена. Скицу је у оквиру Генералног плана за град Бео-
град, 1923. године израдио архитекта Ђорђе Коваљев-

11ски.  До разраде ове скице, до реализације плана, није 
дошло. Подигнут је, у овом периоду, висећи мост на Сави, 
1934. године, и комплекс Београдског сајма, 1937. године. 
У Другом светском рату мост је срушен, а сајмиште је 

12претворено у логор.

Комплекс “Старог београдског сајмишта” лежи 
на левој обали Саве између моста из Бранкове улице тзв. 

13 14“Бранковог моста” , старог “Савског моста”  и центра 
15Новог Београда.  На супротној страни обале низ падину 

16београдске греде спушта се “Савски амфитеатар” . Ова 
17два моста, која поред моста “Газела”   везују сремски и 

шумадијски део Београда, уздижу ниво комуникатив-
ности и дају посебан акценат овом простору.

Ова просторно-композициона целина, не само 
да је имала изузетан привредни значај, већ је постала и 
метафора плански остварене целине. Укупан изглед 
комплекса “Старог београдског сајмишта”, као и 
композициона повезаност сваког појединачног архитек-
тонског објекта у оквиру њега, утицао је на отварање 
нових перспектива урбанистичког развоја Београда на 

18левој обали Саве.  Планове за „Старо београдско сајми-
ште“ израдили су архитекти Рајко Татић, Миливој 
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11М. Перовић, З. Маневић, Београд између стварности и сна : избор текстова, 

Урбанизам Београда 66/67, Београд 1982, 109-111, 237 ; М. Сомборски, Развој 
Београда између два рата, Урбанизам архитектура, бр. 1-4, Београд 1951, 46. На 
истом месту, архитекта Сомборски пише :"Да се ипак пређе на оспособљавање 
терена, за изградњу на левој обали, дала је подстицај једна инострана 
финансијска група, а не оправдани урбанистички разлози. Последице економске 
кризе, смањене могућности зараде у сопственој земљи натерале су разне 
финансијске групе и предузимаче из иностранства да троше зараду у технички 
слабије развијеним земљама. Тако је дошло до понуде данске групе за насипање 
подводних терена на левој обали Саве и оспособљавање ове површине за 
изградњу. Ова група израдила је и Регулациони план изградње, који је био 
прихваћен, а обухватао је површину између леве обале Саве и Дунава и пута 
Београд-Земун. Пројекат регулације није се везивао ни ослањао нити на Београд, 
нити на Земун, а није уопште водио рачуна о даљој обради и употреби терена 
између Саве и Бежанијске косе. Да рат није прекинуо радове на насипању и 
изградњи тога дела града, била би то једна карика више у конгломерату 
београдских неповезаних градских површина" ;  А.Кадијевић, Историја и 
архитектура земунског моста краља Александра I Карађорђевића, Пинус Записи, 
бр. 4, Београд 1996, 7-19.

12А.Секулић, Први Београдски сајам између Првог и Другог светског рата, 
Годишњак града Београда, књ. IV, Музеј града Београда, Београд 1957, 587-596.

13Новаковић Б., Београдски мостови, Београд 1986, 92. Мост је подигнут 1956. 
године на истим стубовима преко корита Саве, где се до 1941. године, када је 
порушен, налазио висећи “Мост краља Алаксандра”. Мост се до недавно звао 
“Браство и јединство”, а данас, овај друмско пешачки мост који спаја Бранкову 
улицу (некада Господска, од 1872-1896, па Мајевичка 1948 – после 1973, а пре 
1976. године. Сматра се да садашњи назив датира од 1896. године до данас) и 
Булевар Михајла Пупина заве се “Бранков мост”.

14Исти, 98. Овај мост се у круговима урбаниста-саобраћајаца често назива 
„Транвајски мост“.

15Б.Стојановић, Историја Новог Београда II део, Годишњак града Београда, књ. 
XXII, Музеј града Београда, Београд 1975, 199-218. Исти, Из грађе за историју 
Новог Београда, Урбанизам Београда, бр. 25, Београд 1974, 31-36. На овом месту 
архитекта Стојановић пише и о називу Нови Београд: “Тај назив је спонтано 
настао. Њега нико није званично унапред одредио. Употребљаван је ту и тамо 
радно и полако је, кроз навику, стекао право грађанства (…) да би једном ушао у 
званичну терминологију”.

16Добровић Н., Образложење уређења Савске падине у Београду по пројекту са 
ознаком “Потези”, (дактило-текст), чува се у заоставштини архитекте 
Добровића у Одељењу архитектуре Музеја науке и технике у Београду.

17Новаковић Б., н.д.,109.
18У Југословенској кинотеци чувају се два филма из 1937. године о Београдском 

сајму.

Марта Вукотић

1. Ортофото снимак са означеним визурама односа 
„Старог београдског сајмишта“ и „Добровићевог 
Генералштаба“ у односу на „Савски амфитеатар“, 2003.

1. Ortophotographic shot with marked relations of „Old 
Belgrade Fair“ and „Dobrović's Military Headquarters“ to 
„Sava Amphitheatre“, 2003

2. „Савски амфитеатар“, данас, 2010.
2. „Sava Amphitheatre“ today, 2010
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Проглашењем Београда за туристичко место, 
1936. године, припремни радови на подизању Београд-
ског сајма на левој обали Саве, уз изграђени пут Београд – 

25Земун добијају свој пуни замах.   То је био први потез 
освајања леве обале Саве, по урбанистичкој концепцији 
Генералног плана из 1923. године.

Основна концепција пројекта је била у постав-
љању павиљона око једног централног објекта у виду 
куле, чија је улога осим изложбене била и да, као централ-
ни мотив буде видљив са најудаљенијих тачака града. На 
тај начин је створен трг, одакле су сви павиљони могли 
бити сагледани. Затворени центар, постављањем послед-
ња два павиљона паралелно један с другим, отвара могућ-
ности решавања перспективне диспозиције и наговешта-
ва осовину будуће магистрале, која ће се у каснијем 
проширењу сајма и реализовати. Архитекти Тричковић, 
Лукић и Татић су своје решење »у виду једне птичије 
перспективе, коју је председник Илић прихватио«, при-

26казали у основи 1:1000, 6. септембра 1936. године. (сл. 4)
Избијањем рата у септембру 1939. године и 

ванредним стањем на северу и западу Европе, ситуација у 
Југославији се променила. Ипак у периоду од 1939. до 
1941. године урађен је „Нацрт уредбе за извођење 
регулационог плана града Београда по идејној скици за 
регулацију“ и „План Београда и Земуна“ у издању „Тех-

27ничке дирекције“.  Немачким ваздушним нападом на 
Београд, априла 1941. године град бива потпуно разорен.

19Тричковић и Ђорђе Лукић.  Године 1938., ова тројица 
архитеката су одликована „Орденом југословенске 
круне“ за израду генералне диспозиције „Старог бео-
градског сајмишта“ и друштвених павиљона. (сл. 3 и 3а)

Расписивање међународног конкурса за израду 
Генералног урбанистичког плана о уређењу и проширењу 
Београда 1921. године, као и “Извештај Комисије” у коме 
су изложене главне идеје, проблеми и њихова решења, 
имају истакнуто место у историји српског урбанизма 
новијег доба. Иако је Министарство грађевина било 

20“врховни орган за урбанизaм”  тадашња стручна јавност 
му је замерала да је начинио низ потеза којим је “рушио” 
Генерални план, а као последица тога су се огласили 
„Клуб архитеката“ и „Група архитеката модерног правца“ 
(ГАМП), као заштитници урбанизма Београда, са 
захтевима за спровођење културно засноване урбанисти-

21чке политике града”.  Године 1927., донет је Генерални 
22регулациони план Београда Ј. И. Обрадовића.  Јован И. 

Обрадовић је потом, 1931-1935. године написао 
23“Грађевинско законодавство”  и “Грађевински правил-

ник за град Београд са објашњењима и упуствима за рад, 
по којима се могу радити правилници за градове и друга 

24насеља”.  Изградња јавних, друштвених и културних 
грађевина у складу са предвиђеним просторним уобли-
чењем Београда, била је једна од важних делова Генерал-
ног плана из 1923. године.

19С. М., Свечано освећење камена темељца Београдског сајмишта, БОН, бр. 4-6, 
Београд април-јун 1937, 344.

20Исти, 257.
21Исти, 266.
22В. Мацура., Чаршија и градски центар, Ниш 1984, 274.
23Ј. И . Обрадовић., Грађевинско законодавство, Београд 1931.
24Исти, Београд 1935. 

 25Историја Београда, том 3, Београд 1974, 26.
26Д. Татић, Рестаурација урбанистичког комплекса старог сајмишта у Београду, 

Изградња, бр. 3, Савез грађевинских инжењера и техничара, Београд март 2003, 
84.

27План Београда и Земуна, размера 1:10000, година 1941. Издање Техничке 
дирекције Општине града Београда (ОГБ), ИАГБ инв. бр. 491.

ЗНАЧАЈ „СТАРОГ БЕОГРАДСКОГ САЈМИШТА” И „ДОБРОВИЋЕВОГ ГЕНЕРАЛШТАБА” 
ЗА ИДЕНТИТЕТ ГРАДА БЕОГРАДА

3. Београдски сајам, општа диспозиција, размера 1:500, 1937.
3. Belgrade Fair, general disposition, ratio 1:500, 1937

3a. Први београдски сајам, 11-21. IX 1937.
3a. First Belgrade Fair, September 11-21, 1937
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Други светски рат претвара “Старо београдско 
сајмиште” у злогласни нацистички логор (1941-1945. 
године). Организован у почетку само за Јевреје (Juden-
lager Semlin) који су углавном сви убијени, логор убрзо 
бива преименован у „Прихватни логор Земун“ (Anhalte-
lager Semlin) за политичке затворенике из Србије, Југо-
славије и окружења. За време савезничког бомбардовања, 
у пролеће 1944. године, све зграде „Старог београдског 
сајмишта“ су порушене изузев централне куле и „Спаси-
ћевог павиљона“, који је служио као логорска болница. 
Више од десет хиљада Јевреја и тринаест хиљада Срба и 
припадника других националности је убијено у овом 

28 логору.
Комплекс „Старог београдског сајмишта“ је 

29проглашен за културно добро града Београда 1987.  
године. Године 1992. Скупштина града Београда усвојила 
је Детаљни урбанистички план споменичког комплекса 
“Старо београдско сајмиште". Циљ израде плана је био да 
се “створе услови за реконструкцију споменичког 
комплекса „Старо београдско сајмиште“ и израдњу спо-
мен-обележја, као приоритетне акције. Овим се постиже 
враћање целовитог изгледа простору „Старог београд-
ског сајмишта“, какав је он био у моменту претварања у 
логор и истовремено пружа могућност да се комплекс 

30обнови и у функцији сајма узорака”.
На расписаном конкурсу за подизање споменика 

жртвама логора “Старо београдско сајмиште”, награђен 

је рад београдског вајара Миодрага Мише Поповића. 
Споменик је свечано откривен 21. априла 1995. године 
поводом 22. априла, дана сећања на жртве геноцида и 

31прославе 50 година ослобођења од фашизма.
Основно полазиште Генералног плана Београда 

32 2021. године је афирмација урбаног континуитета, током 
којег се градитељско наслеђе поставља као необновљиви 
ресурс и стимуланс развоја. “Планом се, зато, штите и 
промовишу споменици културе, просторне културно-
историјске целине, археолошка налазишта и знаменита 
места, природни пресеци терена са историјски 
потврђеним и естетски вреднованим изграђеним репе-
рима, визурама и силуетама, са циљем да се очува дух и 
карактер урбаног простора, трајно назначе и презентују 
сви вредни елементи градске структуре и дефинишу 
путеви успостављања континуитета са оним аспектима 

33града који даље расту и развијају се”.  „Старо београдско 
сајмиште“ подлеже “правилима за подручја опште обно-
ве” под којом се подразумева “комбинована примена 
интегративне конзервације, урбане обнове и уређења 
простора, усаглашена према обиму и нивоу вредности 

34градитељског наслеђа”.
“Старо београдско сајмиште” је важно место у 

урбаном наслеђу Београда. Овај изузетни “везни про-

31Б. Новаковић., Сећање за будућност : концентрациони логор Сајмишта, 
Годишњак града Београда, књ. XLII, Музеј града Београда, Београд 1995, 157-163.

32Скупштина града Београда на седници одржаној 22. септембра 2003. године, на 
основу члана 36. и 54. Закона о планирању и изградњи (Службени гласник 
Републике Србије, број 47/2003) и чл. 11. и 27. Статута града Београда (Службени 
лист града Београда, бр. 18/95 – пречишћен текст, 20/95, 21/99, и 2/00), донела је 
Генерални план Београда 2021.

33Исти, 163.
34Исти, 166. На истом месту пише:” Све интервенције на проглашеним културним 

добрима подлежу конзерваторским условима. Нове грађевине, урбанистичка, 
саобраћајна и инфраструктурна решења раде се у складу са принципима 
урбанистичке заштите, уз примену метода интегративне конзервације на основу 
регулационих планова и урбанистичких пројеката.”

28М. Кољанин., Немачки логор на београдског сајмишту 1941-1944, Београд 1992.
29Службени лист града Београда, бр. 16/87.
30Завод за заштиту споменика културе града Београда, “Детаљни урбанистички 

план споменичког комплекса “Старог Сајмишта”, Београд фебруар 1992, 1. ; В. 
Матичевић, Детаљни урбанистички план „Старо сајмиште“ видети у : ИНФО-
каталог, Мултимедијални пројекат : Старо београдско сајмиште као старо 
језгро Новог Београда, Београд 2008, стр. 7-13.

Марта Вукотић

4. „Старо београдско сајмиште“, 
1938/1939.

4.  „Old Belgrade Fair“, 1938/1939
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Београд, доживљавајући сваки појединачни проблем као 
предуслов за успешно решење проблема града као цели-

36не.  Средином 1948. године израђена је прва идејна скица 
(на подлози 1:10000) генералног решења саобраћаја и 
намена површина „Великог Београда“ са Београдом, 

37Новим Београдом и Земуном.  Поред овог генералног 
решења предложена су и нека идејна решења за изразито 
специфичне и важне амбијенталне комплексе: Ташмај-
дан, Калемегдан, Теразијску терасу, Трг Републике, Сла-

38вију, Светосавски плато, „Савски амфитеатар“ итд.
После Другог светског рата урбанистичка 

делатност на неизграђеном и неуређеном делу Београда, 
на левој обали Саве, нашла се тамо где је и била пре дваде-
сет година. Старо београдско сајмиште је било девасти-
рано до крајњих граница, али је било и место где ће 
радити омладинске бригаде и „Група за изградњу Новог 

39Београда“.  Требало је сада поново иницирати и спро-
вести изградњу новог града на мочварном, подводном и 
песковитом терену, на левој обали Саве. Његова изград-
ња суштински почиње у јесен 1947. године, када су на 
неизграђено и пусто земљиште ступиле омладинске бри-

40гаде.  (сл. 5 и 6). На левој обали Саве, између порушеног 
„Ста-рог београдског сајмишта“ и рукавца Дунава, 1947. 
године почињу припремни радови за изградњу Новог 
Београда, тако што је на ушћу Саве у Дунав подигнуто 
пристаниште за пристајање шлепова са грађевинским 
материјалом, а потом су саграђени и магацини за одла-
гање материјала. Уследили су затим радови на подизању 
насипа за пругу нормалног колосека која је спајала 
градилишта Новог Београда са железничком станицом у 
Земуну. Један од највећих задатака у првој фази изградње 

41Новог Београда било је насипање мочварног терена.

стор” старог и новог Београда, лежи на последњем луку 
реке Саве и специфичних је амбијенталних, стилских, 
просторних, и еколошких вредности. Од историјског, али 
и меморијалног значаја за град, “Старо београдско сајми-
ште” је било пример новог урбаног система, органи-
зованог на рационалан и функционалан начин. Са 
доминантном конструктивистичком кулом деловао је 
као пример концепта града урбанистичке авангарде 
двадесетих година XX века, где ни за трен није забо-
рављен богати изражајни речник традиционалног града 
(трг, улица, блок). Сачувана конструктивистичка кула 
“Старог београдског сајмишта” и данас је преломна тачка 
амбијента на аксиалном потезу, од трга крај реке, ка 
Музеју савремене уметности. Све око ње је запуштено, 
стихијски се користи и крајње је деградирано. Смисао 
овом простору дају једино београдски уметници, сликари 
и вајари, они који су некада овде живели и стварали 
(Мића Поповић, Матија Вуковић, Небојша Митрић, 
Ксенија Дивјак, Фило Филиповић итд.), као и они који 
овде још увек раде, у својим уметничким атељеима, наста-
лим педесетих година XX века, адаптацијом унутрашњих 
простора постојећих зграда, данас окружених магаци-
нима, гаражама, сервисима (Олга Јеврић, Милија Нешић, 
Пеђа Нешковић, Ђорђије Црнчевић, итд.)

Судбина “Старог београдског сајмишта” децени-
јама се озбиљно намеће, а исто толико упорно и не реша-
ва. Његова изградња, не само да је унапредила модерну 
слику некадашњег Београда, већ је означила и почетак 
модернизације Београда, на свим урбаним нивоима. С 
друге стране, “Старо београдско сајмиште” је споменик и 
меморијал, чији је задатак да забележи имена сваке 
јеврејске, српске, ромске, као и жртве свих других нација, 
али и имена оних који су покушавали да их спасу, ризи-
кујући своје животе. Њихови необележени и непознати 
гробови расути су свуда по простору “Старог београдског 
сајмишта”. Надамо се да ће ова “заоставштина за незабо-
рав”, а некадашњи расадник идеја о модерном простору, 
ускоро бити уздигнута на културни ниво који јој припада.

Комплекс „Добровићев Генералштаб“ – као везни сим-
бол између старог и Новог Београда у Добровићевој 
планској композицији „Великог Београда“ – ГУП 195035

Као главни архитекта Београда, Никола Добро-
вић са својим тимом је проучавао на највишој основи не 
само изградњу Новог Београда, већ и саобраћајне, 
стамбене и многе друге проблеме од важности за цео 

35Комплекс зграда Државног секретаријата за народну одбрану (ДСНО), некада 
Државни секретаријат за послове народне одбране (ДСЗПНО). На основу 
расписаног ужег конкурса за израду идејне скице зграде ДСЗПНО у периоду од 
12.V до 11.VI 1954. г., пројекат под шифром “X“ улази у ужи избор.

  1954. Државни секретаријат за народну одбрану, улица Кнеза Милоша бр. 35, 
Београд, конкурс по позиву, прва награда, еx аеquo и реализација.

1963. Зграда Државног секретаријата за народну одбрану (потом Савезно 
министарство одбране), улица Кнеза Милоша бр. 37, Београд.

  Сарадници : статичар Бошко Томић и доцент са Архитектонског факултета 
Петровић. „Атеље 4“ основан 1954/55. године (Ђорђе Крекић, Драгутин Таврић, 
Звонимир Вебер) у своја најзначајнија остварења убраја ентеријер и намештај у 
палатама ДСНО у Београду. Драгослав Петровић за Генералштаб ради два 
велика и два мања витража, 1960.г., део оригиналних цртежа тушем на паусу се 
чувају у Одељењу за архитектуру Музеја науке и технике у Београду. Објекат је 
постојао до 1. 5. 1999. године када је први пут разорен у НАТО бомбардовању 
Београда. Бомбардовање је поновљено 9. 5. 1999 године када је објекат претрпео 
ненадокнадиву штету.

36М. Мацура, Маргиналије уз четрдесетогодишњицу, Изградња, бр. 11, Савез 
грађевинских инжењера и техничара Србије, Београд 1984, 163-167.

37Н. Добровић, Нови Београд као градотворачки подухват, његов лик и симболика 
из перспсективе 1957, Техника, бр. 10, Савез инжењера и техничара, Београд 
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Иницијативу за изградњу града на левој обали 
Саве дало је руководство Комунистичке партије 
Југославије, преко надлежних државних органа и служби: 
Секретаријата владе ФНРЈ, савезног министра грађевина, 
ИОНО града Београда, а 1946. године установило је и ре-
ферат у апарату Централног комитета Комунистичке 
партије Југославије (у даљем тексту ЦККПЈ). Урбани-
стичко-пројектантске послове су обављале стручне служ-
бе, урбанистички одсек ИОНО-а. Први задаци су 
обављани у Урбанистичком институту НР Србије, који је 
у то време пројектантски држао Београд. Тек 1948. године 
ови задаци бивају подељени на Управу главног архитекте 
при Грађевинском одељењу ИОНО-а и, крајем 1948. 
године формиране, Управе за пројектовање ИОНО Бео-
града, која је и израдила први ГУП Београда усвојен 1950. 
године. Главни архитекта града је био Никола Добро-

42вић.  У решавање стручних послова укључивана су Дру-
штва инжењера и техничара.

Процес дефинисања урбанистичког решења 
Новог Београда, до доношења Генералног урбанистичког 
плана Београда 1950. године, дефинишу три фазе. Прву 
фазу представља „Скица регулације Београда на левој 
обали Саве“, настала 1946. године у Урбанистичком 
институту Министарства грађевина НР Србије. Њен 
творац је био архитекта Никола Добровић. То је прва 
нацртна концепција Београда на левој обали Саве после 

ослобођења, а карактерише је индивидуални печат про-
јектанта. У првим студијама развоја Новог Београда, које 
су рађене током 1946. године, дати су основни саобра-
ћајни потези. Друга фаза развитка урбанистичке концеп-
ције града на левој обали Саве, било је расписивање 
конкурса 1947. године, за зграде: председништва владе 
ФНРЈ, ЦК КПЈ и репрезентативног хотела.

„Скица регулације Београда на левој обали Саве“ 
из 1946. године, биће приложена као урбанистичка 
основа на конкурсу за ове зграде. Главни задатак у овој 
фази био је, осим архитектонског решења наведених 
објеката, и захтев да се дају предлози за урбанистичко 
решење Новог Београда, у циљу разраде будуће урбани-
стичке основе Новог Београда. Успешност архитек-
тонског решења ова три објекта била је од важности зато 
што је од њиховог ситуирања, облика или размере, зави-

43сила та будућа урбанистичка основа.  Никола Добровић 
је од почетка упозоравао да проблематика овог дела града 
не сме бити решавана изоловано од проблематике посто-
јећих градова Београда и Земуна. Избор површина за 
индустрију и индустријска насеља, за друштвене и стам-
бене зграде, објекте за фискултуру и за одмор, за научне и 
просветне установе итд., требало је да реши уједно и 
проблем Генералног плана Београда.

42Б. Стојановић, О архитектонско-урбанистичким пројектним организацијама 
Београда, Годишњак  града Београда, књ. II, Музеј града Београда, Београд 1955, 
476-479.

43Конкурси за Дом Централног комитета КПЈ и зграду Председништва владе ФНРЈ, 
Техника, бр. 6, Савез инжењера и техничара, Београд 1947, 141-148. ; Резултати 
натјечаја за зграде ЦККПЈ, Председништва владе ФНРЈ и репрезентативног 
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Марта Вукотић

5. Почетак изградње „Старог београдског сајмишта“ на 
левој обали Саве, 1936.

5. The beginning of building of „Old Belgrade Fair“ on the 
left bank of Sava, 1936

6. Омладинске радне бригаде на левој обали Саве. Почетак припрема на 
изградњи Новог Београда са кулом, централним делом „Старог 
београдског сајмишта“ у позадини, 1947.

6. Youth work brigades on the left bank of Sava. The beginning of preparatory 
works for building of New Belgrade with the tower, as the centre of „Old 
Belgrade Fair“, in the background, 1947
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Новог Београда радови су обустављени, како се говорило, 
због “општих услова политичког и привредног развоја 

49земље“.  Изградња ће бити настављена тек 1956. године.

„Добровићев Генерлаштаб“ на углу улица Немањине и 
Кнеза Милоша у некадашњем тзв. „Новом српском 
Београду“ (1954-1963)

Симболика комплекса зграда „Добровићевог 
Генералштаба“ у Београду уклапа се у симболику из-
градње Новог Београда, „средишњег дела будућег Вели-
ког Београда”, која се до доношења Генералног урбани-
стичког плана 1950. године одвијала под Добровићевим 
руководством. Он је уједно био творац и руководилац 

50„Идејног урбанистички плана Београда из 1948. године.“
Међу именима као што су Франц Јанке, Емилијан 

Јосимовић, Албан Шамбон, Ђорђе Коваљевски и многих 
других личности од значаја за историју урбанизма Бео-
града, налази се и име Николе Добровића. Сагледавање 
слојевите градитељске личности архитекте Николе До-
бровића у периоду новонастале политичке ситуације на 
територији бивше Краљевине Југославије, затим Феде-
ративне народне републике Југославије (ФНРЈ), а потом 
Социјалистичке федеративне републике Југославије 
(СФРЈ), од периода социјалистичке “обнове и изградње“ 
па до краја његовог живота 1967. године, начињена је 
систематичном анализом великог броја здружених пара-
метара који су несумњиво дефинисали његову гради-
тељску логику. Ту се првенствено мисли на нове матери-
јале, нове технологије, нове технике, али изнад свега и на 
нове методе рада. Неправичности и емотивне поразе које 
је доживљавао на градитељском пољу у Београду прате га 
и данас четрдесет година после његове смрти.

„Савска падина“, тј. „Западни Врачар“, на коме се 
налазе зграде некадашњег  Генералштаба Војске Србије и 
Црне Горе и Савезног министарства за одбрану у 
Београду, Савски венац, улица Кнеза Милоша бр. 33-41 – 
у оригиналном називу ДСНО и ДСЗПНО, данас у 
стручној јавности познате као 'Добровићев Генералштаб” 
– простор је на коме је, тридесетих година XIX века, кнез 
Милош Обреновић основао „Нови српски Београд“. 
Подигнут је по плановима званичног државног архи-
текте Франца Јанкеа, Словака, који је у Београд дошао из 
Беча 1834. године. Наредне 1835. године Јанке је 
премеравао земљиште и започео рад на првом српском 
урбанистичком плану – геометријски правилно засно-
ванoj „новoj вароши“ са центром у Савамали и на „Запад-
ном Врачару“. За овај део Београда тада је употребљен 

Тако је изградњом Новог Београда на левој обали 
требало да настане унутрашња градска магистрала, али и 
основни мотив у читавој планској композицији тзв. 
„Великог Београда“ архитекте Николе Добровића. За 
Нови Београд, као геофизичко тло и као урбанистичку 
површину у експанзији града у периоду од 1946. до 1948. 
године, Добровић је дао читав низ стручних експертиза 
које је требало да реше овај у послератној изградњи 

44најкрупнији проблем Београда.

Група за Нови Београд

Године 1948. издвојена је посебна радна група за 
Нови Београд, којом је руководио Никола Добровић, а 
пројектант-сарадник му је био Милорад Мацура. Ова гру-

45па је урадила нову идејну скицу у размери 1 : 5000.
Иако је посебна група за Нови Београд под 

Добровићевим руководством урадила „Нову идејну 
скицу“, иницирала методе рада у изналажењу стручних 
решења овог проблема, али и усмерила окупљене стручне 
и друштвене снаге у формирању Новог Београда као 
урбанистичког, архитектонског и градитељског подухва-
та, Стручни савет за изградњу Београда на левој обали 
Саве, који је формирало Председништво владе ФНРЈ, 
имао је све већу моћ одлучивања; док је Управа главног 
архитекте полако губила своја овлашћења, све до 
потпуног укидања крајем 1948.године, када је формирана 
Управа за пројектовања ИОНО-а Београда која је 
објединила основне техничко пројектантске службе: 
урбанистичке, архитектонске и инжењерско-комуналне. 
У оквиру Стручног савета који је радио у пленуму и по 
групама, Никола Добровић је радио у стручној групи за 

46урбанистичка решења и архитектонска питања.  Од краја 
1948. године, са формирањем Урбанистичке комисије 
при Управи за пројектовање, саветодавним телом 
ИОНО-а, Добровић ће бити све ређе позиван на састанке 

47и његови предлози ће се све мање прихватати.  Тих 
година, у замену за ову делатност, бива му додељен на-
ставнички посао на Архитектонском факултету у Бео-
граду. Рад на урбанистичком планирању Новог Београда 
и даље ће се, упркос свему, развијати на основу претходно 
урађених студија и радова. Стара концепција ће бити 
задржана у пластичној композицији, али уз детаљне 

48разраде и студирања.  Тек што се почело са изградњом 
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назив „Нови српски Београд“, а главна одлика плана су 
правоугаоне мреже широких улица и великих блокова. 
План је већ тада предвидео обе улице: Кнеза Милоша и 
Немањину. Сама улица Кнеза Милоша, прво је београд-
ско шеталиште, тј. његова најшира авенија, а кнез Милош 
је 1835-1938. године почео плански да подиже у овом 
простору значајне зграде и установе обновљене Кнеже-
вине Србије, да би после 1860. године изградњу овог дела 

51града наставио његов син, кнез Михаило Обреновић.
Дoбрoвићeвe двe вeликe згрaдe (настале у пери-

оду од 1956-1965. године) чинe aнсaмбл згрaдa и то: једна 
је у улици Кнeзa Милoшa бр. 35,  тзв. „згрaдa A“ (прe бoм-
бaрдoвaњa 1999. Гeнeрaлштaб вojскe Jугoслaвиje), док је 
друга сa кулoм позната као „згрaдa Б“ (Сaвeзнo Мини-

52стaрствo oдбрaнe).
В. Ф. Баумгартенов „Генералштаб“ из 1928. годи-

не у улици Кнеза Милоша бр. 33, спојен је са „зградом А“. 
(сл. 7 и 8). Нa мeсту Дoбрoвићeвих згрaдa до почетка 
Другог светског рата нaлaзиле су сe зграде Војног 
министaрства – нa мeсту дaнaшњe згрaдe A, и Вojнa акa-

53дeмиja – нa мeсту згрaдe Б.  Зграде су порушене за време 
Другoг свeтскoг рaта. Насупрот комплеса „Дoбрoвићeвог 
Генералштаба“, нa другoj стрaни улицe Кнeзa Милoшa, 
нaлaзe сe зграде Влaдe Рeпубликe Србиje и Сaвeзнoг 
министaрствa инoстрaних пoслoвa. Овом важном 
задатку Никола Добровић је приступио крајње аналити-
чно: од земљишта, преко уређења саобраћаја – пешачког, 
колског, трамвајског, преко решавања спољне везе 
земљишта 1 и 2 одређеног за изградњу (не заборављајући 
при том ни везе будућих зграда бр.1 и бр.2 ), до главних и 

појединачних карактеристика архитектуре зграда бр.1 и 
бр.2, спољне обраде зидног платна, предвиђеног зеленила 
– уличних башти и унутрашњег распореда зграда, где ће 
се придржавати услова датих у расписаном конкурсу. 
Оквир за све наведено је урбанистичка композиција којој 
придаје највећи значај. Зграде су у том контексту 
предвиђене  да буду и урбанистички мотив, као што је и 
зеленило испред зграда 1 и 2 било урбанистички мотив 
градског зеленила. Оба објекта као јединствена урбани-
стичка целина представљају просторну јединицу од 
изузетног значаја за Београд. Улога павиљона испред 
зграда бр. 1 и бр. 2 била је да допринесу ритмизирању 
хоризонталног протезања основних маса комплекса. Као 
одговор на овај „хоризонтализам“ Добровић уводи кулу 
висине 18 спратова, као доминантни вертикални мотив 
читаве композиције. По теорији чији је творац и коју је 
применио на овом комплексу зграда, шупљина постаје 
еквивалент „пуноизделаној пластици“ или како је и сам 
записао „шупљина стиче своју ликовну егзистенцију и 

54завичајност“.
Сложеност овог задатка огледала се на првом 

месту у решавању проблема терена, на једној важној 
саобраћајници, а на другом месту на сагледавању уског 
простора за комплекс зграда у контексту раније изграђе-
ног амбијента. Примењујући „прашка“ и „дубровачка“ 
искуства, у ненарушавању затеченога и у способности да 
се не везује за већ изграђена архитектонска здања и 
њихове стилове, на овом примеру градитељско умеће 
архитекте Добровића ће доживети свој зенит. Истичући 
карактер постојећег амбијента, он ће примером показати 
да се различити архитектонски стилови могу развијати 
заједно, а да при томе сваки задржи сопствене естетске 

51Б. Максимовић, Урбанистички развој од 1830. до 1914. године, Историја 
Београда, књ. 2, Београд 1974, 299-326.

52Б. Ковачевић, Архитектура зграде Генералштаба, студија о делу Николе 
Добровића, Београд 2001.

53Б. Несторовић, Градитељи Београда од 1815. до 1915. године, Историја Београда, 
том .2, Београд 1974, 335-345.

54Н. Добровић, Покренут простор : динамичке шеме, ЧИП, бр. 100, Загреб 1960, 10-
11.

Марта Вукотић

7. Комплекс Генералштаба након НАТО бомбардовања, 1999.
7. The Complex of Military Headquarters after NATO bombarding 

in 1999

8. Зграда Генералштаба након НАТО бомбардовања, део 
комплекса, данас, 2010.

8. Тhe Military Headquarters Building after NATO bombarding, 
part of the complex, today, 2010
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нових појмова, нпр.: ликовна енергија, просторна 
енергија, топли и хладни тонови, покренути простор, 
изделан простор, лежећа архитектура, урбанистичка 

55сазвучност итд. (сл. 9)
У НАТО бомбардовању Београда 1999. године 

комплекс је комплетно урушен. Његова функционална 
улога више не постоји, али симболички карактер места 
истрајава и у рушевина, опомињући да је ово уједно и 
једино реализовано дело арх. Добровића у Београду. Пот-
пуним брисањем овог комплекса са мапе градског про-
стора, прекинуо би се историјски континуитет овог 
простора и нестала би и једна од упоришних тачака 
идентитета града.

Урбохронолошки слојеви овог „квази трга“ или 
„трга Сутјеска“, како је Добровић називао ову раскрс-
ницу, носе бескрајно богатство значења. У валоризацији 
ове урбане локације, у пажљивом и непристрасном упо-
ређивању вредности различитих историјских слојева, 
важно је не дозволити да превагне притисак кругова који 
заступају сопственичке и идеолошке интересе над идејом 
о реконструкцији најрепрезентативнијег дела српске и 
београдске архитектуре друге половине ХХ века, настало 
у потпуном сагласју са европским и светским токовима у 
архитектури и урбанизму. Комплекс зграда је проглашен 

56за културно добро 27. децeмбра 2005. године.

Имајући у виду сложеност овога пробелма, 
надлежни органи, још нису донели одлуку о начину 

вредности. Успешно је решио два значајна проблема : 
прво, једну важну саобраћајницу на углу улица 
Немањине и Кнеза Милоша, а друго, овај релативно уски 
простор је дефинисао тако што га је уздигао на ниво 
градског пејзажа, али и снажног урбанистичког акцента 
Београда.

Главна маса ове двојне грађевине надносила се 
над Немањином улицом, степенасто се пењући увис. 
Игра волумена се при томе разликује из разних углова. 
Покренутост простора као урбанистички принцип, по 
његовом мишљењу, није знала за ограничења. Главни 
улаз у зграду, једна кубична маса са надстрешницом, био 
је истакнут снажним испадом ка улици Кнеза Милоша. 
Ова претежно хоризонтално развијена композиција 
одликује се снажним потезима, изражајном снагом 
зидног платна, линијама и односима изграђених и неиз-
грађених површина. На касније изграђеном другом 
крилу, уздиже се кула као завршни, вертикални акценат 
читаве композиције. Површина основних маса обрађена 
је тако да објекат буде повезан са суседним објектима. 
Портални мотив над Немањином улицом био је предмет 
многих расправа у Београду тога доба. Немоћан да и даље 
објашњава својим неистомишљеницима улогу овог 
„портала“, с једне стране као везног елемента за две глав-
не масе, а с друге стране као важног урбанистичког репе-
ра, а уосталом и идеју целог комплекса зграда, Никола 
Добровић је одлучио да обелодани своју „Теорију покре-
нутог простора“. Из Бергсонових размишљања направио 
је сопствену скицу филозофије рада, и цео нови, 
сликовити речник као предлог и предуслов за увођење 

55Исти, 10-11.
56Службени. гласник РС, број 115/2005.

ЗНАЧАЈ „СТАРОГ БЕОГРАДСКОГ САЈМИШТА” И „ДОБРОВИЋЕВОГ ГЕНЕРАЛШТАБА” 
ЗА ИДЕНТИТЕТ ГРАДА БЕОГРАДА

9. Шема озвучености композиције Генералштаба (ДСЗНО). Покренутост простора и идејност. Цртеж Николе Добровића, 1960.

9. Scheme of the sound system of the composition of the Military Headquarters. The movement of the space and the idea. Drawing by Nikola 

Dobrović, 1960
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располагања овим комплексом који је “жртва” насиља и 
деструкције. Све чешћи су иступи појединаца који ума-
њују његов значај, идентификујући га са идеологијом и 
политиком прошлих времена СФРЈ, истичући да он 
симболизује идентитет тлачитеља и непријатеља и да као 
такав не треба да буде обновљен. Занемарује се чињеница 
да је реч о врхунском примеру савремене српске архи-
тектуре друге половине ХХ века, настале баш по “рецепту 
“ који је својим студентима лично поклонио професор 
Добровић, а који гласи : "У чему је наш задатак на овом 
делу земљине лопте? Зар није у томе да се та материја, 
довезена без царинског прегледа, самеље у домаћем 
млину и да се у току млевења тој материји додају сви они 
додаци, зачини и мирођије домаћег тла, домаћих мозгова 
и срца, којима ће се она преобратити у наш производ у 

57производ наше националне школе."
Чињеница која подједнако обавезује је и то што 

се ради о једином реализованом делу овог изузетног 
урбанисте, архитекте, уметника и професора Архитек-
тонског факултета у Београду, који је одшколовао целу 
генерацију данас угледних градитеља – како је проф. др 
Ранко Радовић, и сам његов ђак, написао – „једнодушних 
у тврдњи да је Никола Добровић на сваког појединачно 
извршио огроман утицај, па дакле утицај и на архитек-

58туру ових крајева и у овим временима". (сл. 10)

Закључак

Рехабилитација запуштених и девастираних 
простора Београда – „Старог београдског сајмишта“ на 
левој и „Добровићевог Генералштаба“, на десној обали 
Саве, са огромним ликовно-амбијенталним потенци-
јалима, али и као важним местима континуитета и 
идентитета града – сматра се приоритетном акцијом и то 
не само као став надлежних служби заштите, већ и као 
став струке урба-ниста и архитеката, али и становника 
Београда. Град се остварује преко оваквих јавних 
простора специфичне типологије, карактера и дизајна. 
Као опипљиви трагови трајања на наведеним 
просторима, они представљају заоставштину Београда и 
ослонац су његовог идентитета. Подизање свести 
јавности о вредностима ових простора за град, као и 
наслеђа уопште, доприноси успостављању одговорног 
понашања у односу на заштиту, али и превенцији 
нелегитимних поступака, као што су: уништавање, 
рушење, бесправна изградња, крађе, итд. Будућност 
оваквих простора данас се углавном решава опреде-
љењем за урбану рехабилитацију. То је процес ревита-
лизације и регенерације града, који се бави истовремено 
простором и становништвом. Њен крајњи циљ је унапре-
ђење квалитета урбаног простора, с посебним акцентом 
на запуштене или заостале четврти. Један од најважнијих 
просторних циљева у оквиру урбане рехабилитације је 
интегрална конзервација наслеђа, чија су два основана 
циља: конзервација наслеђа (помоћу мера заштите, 
конзервације и валоризације) и интеграција наслеђа у 
оквирима постојећег друштва, превасходно спровође-

59њем програма урбане рехабилитације.

57Н. Добровић, Предавање о Николи Добровићу, одржано у амфитеатру 
Архитектонског факултета у Београду, на захтев Друштва архитеката и 
техничара СР Србије, 31.1.1963. године.

58Р. Радовић, Никола Добровић или о повећању с временом, Урбанизам Београда, 
бр. 52, Београд 1979, 20.

59Водич за урбану рехабилитацију : докумнт припремљен у оквиру Програма 
сарадње и техничке помоћи Савета Европе, Београд 2006, 75–99.
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10. Биста Николе Добровића, Вавa Станковић, аулa 
Архитектонског факултета, Београд 1996
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Summary

Belgrade is a city with many different environments: it is partially 
spread over hills, partly it is situated in alluvium - the New Belgrade, 
and partly it is a city that lies on the loess flat land – Zemun. The capital 
symbols of Belgrade identity are rivers the Sava and the Danube, the 
confluence as a point where they join, but also the fact that in their 
immediate background there is a succession of spatial cultural- 
historical unities and cultural heritage such as: the fortress of Belgrade, 
the Kosančić Crescent, Old Belgrade fairground, the Old City complex, 
Senjak, Topčider Hill and Dedinje, the old center of Zemun and so on
In order to preserve the complete image of Belgrade, it is a priority to 
formulate clearly the elements, that is to say, representative examples 
that are the landmarks of cultural-historic intertwining through time 
and space. We have chosen two examples, one on the right, and the 
other one on the left bank of the Save, in hope that it would encourage 
formulating (and later carrying through) the politics of their 
rehabilitation, as well as preventing physical, social and economic 
degradation of these significant historical city entities (by respecting 
the principles of integral conservation).
In spite of everything, these areas are still by dominated urban (urban 
morphology) and architectural (architectural typology) relationships. 
These relationships were established during historical development of 
Belgrade and they still have a significant influence on the city life. One 
area is on the left bank of the Sava River, on the New Belgrade side. It is 
so called “the old Belgrade Fairground”, an old entity of New Belgrade. 
The other area is on the right bank of the Sava River, in the old Belgrade, 
on the intersection of Knez Miloša and Nemanjina streets, the complex 
of buildings known as “Dobrović Headquarters”.
Throughout the development of Belgrade, these two areas remain 
cultural-historic unities of great value. They are parts of the city with 
characteristic properties that the city is remembered by. In the wide 
spectrum of shapes that are present in architectural heritage, these areas 
stand out by recognizable spirit (genus loci) of Belgrade, but also for 
individual objects, examples of author architecture, as important 
landmarks in urban and social development of the city. 
“Monumentality of the object, should not be understood as dandyism 
of the buildings and costliness of used materials, but as a ratio of masses, 
areas, lines, not-built and built areas, dead architecture of buildings and 
live vegetation, that are reflected on its proportional harmonizing, 
implementation of strong strike, with which the plastic architecture of 
the city, both as a whole and its individual parts, gains on artistic 
significance”, as it was written on one occasion by the author and creator 
of the General Urban plan of Belgrade 1950 and the author of the 
complex of buildings of Headquarters, the architect Nikola Dobrović.
The unity of space and composition of “Old Belgrade Fairground “, not 
only had economic significance, but it also became a methaphor for a 
complex built according to a plan. The total outlook of the complex, and 
its compositonal connection of every architectural object, influenced 

new perspectives of urban development of Begrade on the left bank of 
the Sava river. The designs for “The Old Belgrade Fairgrouns“ were 
created by architects Rajko Tatić, Milivoj Tričković and Đorđe Lukić. In 
1938, these three architect were awarded “The Medal of Yugoslav 
Crown” for making a general disposition of Old Belgrade Fairground 
and social pavillions.
The destiny of “Old Belgrade Fairground” has been pressing one for 
decades and no solution has been offered yet. Its building, not only 
advanced the modern image of Belgrade of that time, but also marked 
the beginning of modernization of Belgrade at all urban levels. On the 
other side, “the Old Belgrade Fairground” is a monument and a 
memorial which task was to record a name of each victim, Jewish, 
Serbian, Roma and all other nationalities, but also the names of those 
who risked their lives by trying to save them. Their non marked and 
unknown graves have been scattered all over “The Old Belgrade 
Fairground”. We hope that this “legacy for remembrance”, and also 
nursery of modern space ideas, will soon be raised to the right level.
Symbolism of the building complex, that are according to its creator 
Nikola Dobrović, known today among experts and public as 
““Dobrović Headquarters” fits the symbolisms of New Belgrade, “the 
central part of a future Great Belgrade”, that was carried out under 
Dobrović's leadership until the General Urban plan of Belgrade was 
passed in 1950. He created and carried through the “Belgrade Urban 
Plan from 1948”. Among the names such as Franc Janke, Emilijan 
Josimović, Alban Šambon, Đorđe Kovaljevski and many other 
important people in the history of Belgrade urbanism, there is also the 
name of Nikola Dobrović. Understanding the multilayered personality 
of Nikola Dobrović during the period of new political situation on the 
territory of former Kingdom of Yugoslavia, and then the Federal 
People's Republic of Yugoslavia, and later Socialist Federal Republic of 
Yugoslavia, and from 1945, the period of socialist “Restoring and 
building”, all the way to his death in 1967, is done by a systematic 
analysis of a large number of joint parameters that undoubtedly defined 
his construction logic.
Primarily new materials, new technologies, new techniques, and above 
all, new methodologies are taken into account. Injustice and his 
emotional defeats in Belgrade construction field follow him today, forty 
years after his death. During the NATO bombing in 1999 the building 
collapsed completely. It has no function any longer, but the symbolic 
character of the place is present even in the ruins, warning us that it was 
the only work that was realized by the architect Dobrović in Belgrade. 
Total erasing of this complex from the map of city space would break 
historical continuity of this area and one of the landmarks of the city 
identity would have disappeared.
The purpose of this work is to spur action on these objects that are 
essential for identity of the City of Belgrade. They are priorities for 
rehabilitation and emphasizing the importance of making them 
“visible” in “The Strategic Plan for the development of City of Belgrade”.

THE IMPORTANCE OF “THE OLD FAIRGROUND” AND “DOBROVIĆ 
HEADQUARTERS” FOR THE IDENTITY OF BELGRADE

MARTA VUKOTIĆ*

*Marta Vukotić, art historian, Institute of Urbanism, Belgrade
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Апстракт: Однос облика и функције одувек је 
провоцирао теоретичаре дизајна, а његово тумачење 
произвело је далекосежне последице по целокупан 
друштвени живот. Сложеност релација у којима пребива 
дизајнирани предмет, пре свега, захваљујући овом, су-
штински двоструком одређењу, представља резултат 
судара два домена културе: уметности и технике. Иако се 
кроз историју чинило да би овај поларитет могао бити 
релативно лако разрешен тако што би се једној или другој 
страни дало првенство, готово увек је била реч о неком 
једностраном тумачењу, а не о „коначном решењу“. Једна 
од најутицајнијих, а истовремено, не много срећних ин-
терпретација овог односа пронађена је у слогану „форма 
следи функцију“. Ово решење, које је надахнуло многе 
теоретичаре и практичаре дизајна, напослетку се, ипак, 
показало празном метафором, која је, додуше, служила 
као полазиште теоријских заноса и практичких оства-
рења различитих поетичких програма. Напослетку, 
развојем микроелектронике и науке о материјалима, пој-
мовни пар „облик“ и „функција“ провоцираће настанак 
нових ставова и спорова о њиховом односу у оквиру 
употребних предмета.

Кључне речи: облик, функција, формализам, 
функционализам, теорија дизајна, историја дизајна

Увод

Разматрање односа облика и функције спада у најважније 
проблеме теорије дизајна и има далекосежне последице 
како по однос дизајнера према властитом стварању, тако 
и по читав друштвени живот. Довољно је, рецимо, 
замислити на који начин би се могле разумети моралне 
норме дизајнера који изразито функционалном предмету 
какав је једна алатка, у жељи да га учини атрактивним, 
придаје изглед оружја. Иако је поменути пример унеко-
лико необичан, из њега се да наслутити разноликост 
перспектива из којих се однос појмова „облика“ и 
„функције“ може сагледати. Сложеност релација у којима 
пребива дизајнирани предмет, пре свега, захваљујући 
овој суштински двострукој одређености, представља 

резултат судара два велика домена културе: уметности и 
технике.

Критеријуми по којима судимо о вредности или 
изражајном квалитету неког артефакта, дакле, и о значају 
уметничког дела или употребног предмета, имају своје 
упориште у друштву, услед чега су подложни менама 
владајућих норми. Уколико културу схватимо као укуп-
ност друштвених норми и последица које њихово важење 
производи, могло би се показати како, супротно опште-
прихваћеном мњењу, уметност и техника нису различите 
манифестације културе са тек понеком спорадичном и 
мање значајном међусобном везом, него да је реч о уско 
повезаним доменима, који су резултат човекових актив-
ности које се међусобно надопуњују. Следствено томе, 
морало би да се рачуна са чињеницом како и производи 
ових домена имају више сличности него што се у начелу 
мисли, те би и основни проблем теорије дизајна, проблем 
односа облика и функције, сагледан у том контексту, 
могао да буде другачије интерпретиран. У том светлу, 
тензија између естетских и употребних карактеристика 
дизајнираног предмета, могла би да се покаже као 
изведена, а не као изворна.

Недавно је с правом примећено да, када би био 
награђиван најгори клише у дизајну, награда би морала 
бити додељена слогану „облик следи функцију“. Разлози 
се, углавном, огледају у томе што је поменута синтагма не 
само често непрецизно, па и нетачно навођена, него што 
је она, чак и од стране оних који су је свесрдно пригрлили 
и жучно заступали, тумачена на веома разнолике начине. 
Испоставило се да је привлачна једноставност поменуте 
„формуле“ крила сложеност закучастих аргументација. 
Спорови који су тим поводом отворени у теорији дизајна, 
супротно очекивањима, допринели су разноликости 
дизајнерске праксе. Најкраће речено, сходно различитим 
приступима разумевању функционалности, дизајн је 
посматран кроз призму разноликих поетика.

Предмети које човек израђује помажу му да се 
прилагоди условима у којима живи. Другим речима, 
артефакти представљају надомештење човекових при-
родних ограничења, које он доживљава као недостатке. 
Биће које је спремно на усавршавање, у извесном смислу, 
производећи артефакте ствара властите протезе. 
Међутим, данас постоји очекивање да предмети који   *Александар Чучковић, филозоф, Факултет примењених уметности, Београд
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132

настају из потребе човекове акомодације и адаптације 
околине буде жељу и задовољство. Предмети свакоднев-
не употребе морају истовремено да буду лепи: уколико 
извесну сагласност допадљиве спољашњости и кори-
сности у употреби не опажамо, нисмо склони да их 
прихватимо. Како је то, пре више од пола века, приметио 
Вијено (Vienot), „интимни склад између функционалног 
карактера и спољашњег изгледа предмета“ почео је да 

1слови као стандард.
Одавно се сматра како употребни предмет нема 

вредност по себи, већ да он своју суштину црпи из односа 
према некој, њему спољашњој сврси. Кроз читаву 
историју западне цивилизације протеже се захтев да 
предмет који треба нечему да послужи буде битно 
одређен управо том функцијом. Тако, било да је у питању 
оруђе, артефакт примењене уметности или дизајнирани 
производ, природу предмета одређује, пре свега, његова 
будућа намена. Међутим, суштинска подесност једног 
предмета за неку употребу није једини услов који један 
користан предмет треба да задовољи. Постоји и читав низ 
других услова, попут онога да делови предмета морају 
бити међусобно усклађени тако да чине једну релативно 
кохерентну целину (што се односи и на његове различите 
функције) или онога да предмет на известан начин мора 
бити прилагођен низу других предмета, природних или 
артифицијелних са којима се среће у простору. Употре-
бни предмет можемо да посматрамо и као естетски 
ентитет, који не можемо сматрати суштински одређеним 
неком спољашњом сврхом, него, пре свега, његовом 
унутрашњом организацијом, односно формалним 
јединством, иако је од значаја и однос овог предмета 
према другим предметима, односно према амбијенту у 

2који је смештен или према призору чији је саставни део.  
Очевидно, уколико смо то уопште икада били, сада више 
нисмо спремни да очиту корист прихватимо као 
искључиво одређење употребног предмета. Да бисмо 
успели да разумемо употребни предмет, морамо да 
рачунамо са читавим низом технолошких, комерцијал-
них, естетских, симболичких и еколошких услова у 
којима он настаје, опстаје и нестаје.

Коначно, тумачење основних узуса дизајна, 
облика и функције од највећег је значаја за анализу овог 
феномена. Међутим, динамичан однос ових димензија 
дизајна, њихово супротстављање и саглашавање, омогу-
ћава различите приступе, који су се кроз историју мани-
фестовали као извориште читавих поетика, многоброј-
них технолошких изума, разноликих продајних страте-

гија, па и супротстављених погледа на будућност дизајна. 
Тако, на пример, Папанек (Papanek) сматра да је у ери 
којом је загосподарио облик, повратак садржају већ 
закаснио, док Бонсиепе (Bonsiepe) држи да дизајн у 
знатној мери доприноси естетској култури, јер он 
представља наставак скулптуре и сликарства другим 

3средствима.  Очевидно, „облик“ и „функција“ као основ-
ни појмови теорије дизајна омогућавају читав спектар 
интерпретација, о чијој би логичкој структури овде 
ваљало положити рачун.

Сложеност природе односа облика и функције

Појам „функционалности“ није тако јасан нити 
тако једноставан како се то обично сматра. Рецимо, нео-
правдано је мислити да нови облици предмета произи-
лазе искључиво из нових начина њихове употребе. Већ из 
једне просте чињенице што је у Енглеској пре једног века 
у једном продајном каталогу било могуће видети понуду 
стотину модела џепног ножа може се закључити да је 
појам „функције“, једноставно, далеко богатији од појма 
„употребе“. О томе, наравно, постоје многа сведочанства 
и већ и летимичан поглед на историју дизајна може да нас 
увери како су – с једне стране, инсистирање на аеродина-
мици, геометрији или одсуству декорације, а, с друге, на 
малој тежини предмета, његовом скупоценом изгледу 
или ниској цени – све то, у крајњој линији, особена 
тумачења функционалности.

Приликом конципирања и произвођења упо-
требног предмета, уобичајено се троши одређени рад 
који не доприноси његовом функционисању у најужем 
смислу речи. На пример, чињеница да су површине врата 
и зидова равне не помаже им у обављању њихове основне 
функције заштите од временских прилика, туђег 
приступа и туђих погледа, али овим предметима обез-
беђује лепши изглед. Битне карактеристике дизајнираног 
предмета не бисмо смели да видимо искључиво у 
његовом беспрекорном обављању једне функције, чак и 
када је у питању функција коју сматрамо основним 
узроком његовог настанка. Осим тога, чак и у обављању 
једне такве, средишне функције, предмети се по правилу 
не показују потпуно успешнима, него на известан начин 
увек издају наша очекивања. Што се, на пример, мотор 
аутомобила загрева, што се пнеуматици троше, што се 
производе непријатна бука и нездрави гасови, све то смо 
склони да олако отпишемо као нежељене последице 
функционисања ове врсте производа, иако је, у ствари, 
реч о крајњем исходу њене функционалности. Када 
бисмо, на пример, замислили један потпуно функци-1 H. Larroche – J. Tucny, L'objet industriel, Paris, 1980, 68.

2Природно окружење и „понашање“ предмета у њему стварају оквир за динамички 
естетски призор: плаветнило неба које наткриљује једрилицу у лету или 
одскакање иверја при ударцима секире о дебло не припадају некаквој „естетској 
структури“ употребног предмета, али они доприносе настанку различитих 
естетских „ефеката“, односно јављању различитих доживљаја код оних који ове 
призоре посматрају.

3В. Папанек, Дизајн за стварни свијет, Сплит 1973, 166. и Г. Бонсиепе, Едукација за 
визуелни дизајн, Улм, 12-13, нав. према: Г. Келер, Дизајн, Загреб 1975, 200.
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оналан трпезаријски сто, он би требало да буде промен-
љиве величине, потпуно склопив и отпоран на 
огреботине, да се сам чисти, да нема ноге које сметају 
удобности и чишћењу пода итд. Не само што такав сто не 
постоји, него употребни предмети у начелу никада „не 
чине“ оно што би требало да чине, односно они, 
једноставно, нису у потпуности функционални. Из тог 
разлога Пај (Pye) слути како би једног дана у речнику 
дизајна под одредницом „функција“ могло да пише: 

4„резултат који се од једне направе с правом очекује“.
Изузев употребне, дизајнирани предмет има још 

многе функције. На пример, произвођач је склон да 
будући производ посматра превасходно као робу. 
Основна функција дизајнираног предмета као артикла 
потрошње је његова комерцијална вредност, а не корист 
коју би од његове употребе могао да има будући 
корисник. Наравно, то не значи да су ове две функције 
међусобно диспаратне, али се оне, извесно, не преклапају, 
а могу да буду и сукобљене. Наиме, у потрошачкој 
економији дизајнирани производ подлеже логици 
ограниченог задовољења потреба корисника. Произво-
ђач рачуна на то да корисник само делимично буде задо-
вољан, дакле, да производ само делимично обавља 
функцију, односно функције које се од њега очекују, како 
би унапред створио простор за нов производ, односно за 
одвијање новог циклуса дизајнирања-производње-
потрошње. Посматрано у ширем контексту, да би 
производ био економски функционалан он мора да у игру 
уводи производ који ће га једном одменити у обављању 
постојеће функције, придодајући јој, евентуално, и неке 
нове. Хауг (Haug) је склон да у сваком естетском 
квалитету производа види осмишљено подстицање на 
куповину производа, који само лажно обећава обављање 

5одређене функције.  На сличан начин се могу посматрати 
и друге функције предмета: осим употребне, комерци-
јалне, ту су и технолошка, естетска, еколошка, али и сим-
боличка, морална, политичка или религијска, потом, 
образовна, терапеутска или забавна и томе слично.

Један предмет могли бисмо да назовемо „апсо-
лутно корисним“ када би се лако производио и упо-
требљавао, када би уз приступачну цену доводио до 
жељених ефеката, када његов изглед не би био резултат ма 
какве бриге онога који га је произвео. Међутим, такав 
предмет не постоји, будући да ништа не постоји ван 
сложеног контекста друштвеног живота, да, на пример, 
ништа не може бити начињено без неког, ма како 
скромног и недовитљивог уступка захтевима изгледа. На 
известан начин, ми никада не можемо бити потпуно 
неестетски расположени, што значи да смо „осуђени“ на 
естетско вредновање. Свесно или несвесно, ми своје 

естетске назоре уграђујемо у све оно што пролази кроз 
наше руке. Естетско се, при томе, ужљебљује између 
корисног и безвредног.

Дакле, целокупан проблем у тумачењу функције 
произилази из тога што смо ми склони да се размећемо 
појмом „функционалног“, пошто смо заборавили на 
значај других димензија производа, а у овом контексту, то 
се, пре свега, односи на значај његове естетске димензије. 
Иако нисмо спремни да се естетске привлачности упо-
требних предмета одрекнемо, у тумачењу је занемарујемо 
једноставно због тога што је подразумевамо, дакле, што 
смо постали захтевни и уљуљкани визуелним стандар-
дима које је промовисао технолошки развој. Подразуме-
вајући да равноћа, углачаност, сјај, благост кривина, 
добро приањање површина, фино уклапање делова и 
томе слично спадају у „природна својства“ дизајнираних 
предмета, заговорници функционализма склони су да 
превиде естетску димензију стваралачког напора дизај-
нера, баш као и читав низ других захтева, које би, у ствари, 
такође требало сматрати функцијама предмета.

Облик природних предмета се по правилу не да 
свести ни на какву просту геометрију, већ он произилази 
из комбиновања њених различитих елемената. Ипак, 
поједине групе облика изабирају се из разлога који излазе 
ван поља чисто естетског интересовања. Тако је својевре-
мено окретање једноставним геометријским облицима и 
њиховим комбинацијама имало своје делимично 
оправдање у одређеним технолошким поступцима 
неопходним за производњу тих предмета. Ови облици су, 
дакле, бирани због њихове функционалности у процесу 
производње и они нису директно зависни од оперисања 
предмета у употреби. Управо је то био један од главних, 
иако недовољно расветљених разлога промовисања 
„машинске уметности“. С временом су криве линије и 
затупљене ивице индустријски произведених предмета 
почеле да се промовишу као резултат слободног естетског 
избора, а то се догодило чим су превазиђена технолошка 
ограничења којима ова решења дугују своје порекло. Када 
је у игру ушла мода, избор облика произашао из 
другачијих спољашњих одређења, односно ограничења у 
односу на употребу или производњу. Касније ће, опет, 
напуштање аеродинамизма бити спроведено уз понуду 
нових производа, чије су нове функције, које је омогућио 

6технолошки напредак, захтевале и нове облике.
С друге стране, технолошки напредак не мора 

бити извор оригиналних облика. На пример, први 
електрични уређаји личили су на своје мање савршене 
претходнике, односно на већ прихваћене производе: 
електрични штедњаци по свему су били слични онима 
што користе чврсто гориво, а радио и телевизијски 

4  D. Pye, Design, London 1964, 10.
5  В.Ф. Хауг, Критика робне естетике, Београд 1981, 50.

 6 A. Berney, Streamlining Breasts : The Exaltation of Form and Disguise of Function in 
1930s' Ideals, Journal of Design History, Oxford University Press, London 2001, Vol. 14, 
No. 4, 327.
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апарати наликовали су комадима намештаја, док је изглед 
првих аутомобила неодољиво подсећао на кочије без 
коња. Јасно је да би поменуте направе биле у стању да 
обављају основне функције и када не би имале тако 
конзервативно обличје, посебно што су у поменутом 
примеру у питању производи чија је намена подразуме-
вала обављање до тада непознатих функција ради 
задовољења новонасталих потреба. Међутим, питање је 
да ли би иновативно обликовани предмети који обављају 
нове функције били прихватљиви корисницима који су 
живели у време када пословично неповерење према 
новотаријама још није ишчезло. Очевидно, у поменутом 
случају, облик не следи функцију, већ помаже да се код 
корисника установи нова потреба, макар и по цену 
прибегавања већ опробаном и симболички прихваћеном 
облику. Индуковање жеље код корисника, са тенденци-
јом да се она претвори у навику, и само треба сматрати 
извесном функцијом, а у овом случају узроком придава-
ња ретроградног изгледа производу.

Из свега наведеног могуће је разумети како се 
избор облика заснива на одређеним условима, условима 
који се мењају, а да сами дизајнери настоје да изнађу 
специфичну равнотежу тих услова, што се одражава на 
облицима појединачних предмета. Преостали простор за 
естетску имагинацију, ипак је прилично велики. Слобода 
која, без обзира на сва ограничења, преостаје дизајнеру у 
погледу осмишљавања предмета толика је да је посматрач 
углавном доживљава негативно: облик једног предмета 
„не говори“ толико о себи самом колико говори о 
искључењу других, могућих облика. Када је од стране 
дизајнера добро учињен, избор облика оставља утисак 

7„логичности“. Можда је управо то разлог што се развила 
полемика око суштинске важности облика или функције, 
која је оставила највећег трага у теорији и историји 
дизајна. У тумачењу превасходности облика или 
функције дизајнираног предмета, теоретичари су неретко 
посезали за радикалним позицијама, сврставајући се у 
један од два сучељена табора, формалистички или 
функционалистички, док су практичари тим станови-
штима придавали материјални облик.

Естетички формализам

Значај облика у дизајну је несумњив, али је његов 
положај у односу на друге аспекте дизајна одувек 
различито схватан. Мутезијус (Muthesius) сматра да би 
без облика рационални технички свет био тек свет 
бруталности, јер облик стоји високо изнад материјала, 

8технике и функције.  Етјен Сурио (Etienne Souriau) 
одбацује појам чисте техничке функционалности, уз 

9образложење да предмет може да служи и као украс.  
Томе се може додати да чак и декорација може имати 
друге функције у односу на ону примарну, естетску, те да 
је могуће посматрати, рецимо, њене психолошке, 
религиј-ске или политичке учинке. Ако ову мисао даље 
развијемо, видећемо да дизајнирани предмет не мора да 
остварује своју декоративну улогу само с обзиром на 
непосредан амбијент у који бива смештен, већ да он то 
чини с обзиром на целокупан свет живота: дендији су, на 
пример, веровали да он доприноси естетизацији лично-
сти, односно усавршавању индивидуе. Значај облика 
шири се ван контура предмета и на известан начин 
захвата целокупну непосредну околину.

Свако стварање које се заснива на овако широко 
схваћеном појму функционалности Сурио смешта у зону 
„скеупоиетичке активности“, у којој се функција оства-
рује већ на тај начин што јој се придаје одређени облик. 
Према овом становишту, највећа вредност стваралачке 
активности не огледа се у будућем интересу од инстру-
менталног односа према предмету, него у производњи 
предмета оригиналних формалних карактеристика. 
Схватајући облик као једно од начела ума, поред дискур-
зивне интелигенције и моралних принципа, Сурио 
налази да он постаје видљивим у различитим фигура-
тивним структурама и да он задобија такву аутономију да 

10потискује важност утилитарних својстава предмета.
Слично томе, Лало (Lalo) проширује разматрање 

поступка обликовања ван граница уметности, видећи је 
као „игру компоновања“ или „пластични контрапункт“, 
што би упућивало на привилеговани положај дизајна у 

11целокупној сфери човековог стваралаштва.  Вијено 
сматра да је лепота облика употребног предмета у функ-
цији сталног напретка и развоја техника које из тога 

12 следе. Лепота, дакле, у одређеној мери повратно делује 
на основну функцију и условљава је. На пример, 
обликовна привлачност фото-апарата добрим делом 
почива на обећању техничке рафинираности, али обиље 
функција више је присутно као знак, будући да већина 
будућих власника неће користити све расположиве 
опције, иако је управо њихово постојање услов њиховог 
опредељења да такав предмет купе. Већу привлачност у 
овом случају има идеја функционалности, него 
расположивост предмета за једну конкретну употребу.

Када Вијено разликује три основна постулата 
естетике, „закон јединства и композиције“, „закон стати-
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7 Управо у томе се крије одређени идеолошки потенцијал дизајна, који је нарочито 
кориштен у фази његове историјске експанзије. Путем „имиџа“ бивања 
дизајнираним, предмет се отворено дистанцира од свега што такво није, што, на 
пример, у скорије време срећемо у виду етикете „дизајнерске одеће“.

8  R. Banham, Theory and Design in the First Machine Age, London 1962, 73.
9  Г. Морпурго-Таљабуе, Савремена естетика, Београд 1968, 352.

10Е. Сурио, Односи међу уметностима : проблеми упоредне естетике, 
Сарајево1958.

11Ш. Лало: Основи естетике, Београд 1974.
12H. Larroche – J. Tucny, н.д., 68.
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Може се, дакле, рећи да дизајнер самостално 
изабира, односно да слободно одлучује о будућој сврси 
употребног предмета. Од тренутка када се определи за 
сврху предмета, дизајнер је присиљен да се повинује 
одређеним, иако не сасвим стриктним ограничењима у 
погледу изналажења његовог облика. У извесном смислу, 
облик који један предмет поприма произилази из 
функције коју он треба да обавља. Примера ради, чајник 
мора поседовати пипу, дршку и суд за течност, а фен 
треба да греје ваздух и издувава га, да има ручку за коју ће 
врели апарат бити хватан и да је лак како би корисник 
могао да га неко време држи у подигнутој руци. Ипак, 
тврдња да облик употребног предмета бива одређен 
његовом будућом функцијом не мора се схватати крајње 
ригорозно. Функционалистички диктум подразумева 
став да је лепота облика употребних предмета потпуно 
одређена њиховом корисношћу у употреби, али се може 
рећи да на ту корисност итекако утиче читав низ чини-
лаца, као што су, на пример, цена његове производње или 
постојећи трендови у дизајну, чији се утицај при 
обликовању може испоставити као пресудан.

Функционализам у теорији и пракси дизајна

Разматрања појма функционалне лепоте воде 
порекло од еклектичког натурализма 19. века, иако 
његове теоријске антиципације сежу један век раније до 
Кејмса (Cames), Берклија (Barkley) и Хјума (Hume). Сама 
идеја о вези лепоте и користи је много старија и налазимо 
је већ код Платона, који у Гозби ова два појма изједначава, 
док у Држави тврди да се лепота ствари огледа у њиховој 
прилагођености за неку сврху, саветујући да занатлија 
пре него што приступи обликовању треба да се обрати 
будућем кориснику за савет. Знатно касније, пошто је 
одбачено Кантово разликовање лепог како од уметности 
тако и од пријатности, поново је преовладало тумачење 
овог појма у кључу „савршенства“ и то, овај пут, из 
биолошке перспективе: лепо је посматрано као унутра-
шња сврховитост органског живота. У XIX веку то 
схватање је примењено на подручје човекових произ-
вода. Вијоле-ле-Дик (Viollet-le-Duc) сматра да је један 
облик леп уколико изравно указује на предмет и уколико 
сврху за коју је намењен чини јасном, а Пол Сурио (Paul 
Souriau) лепоту, једноставно, види као савршену прила-
гођеност облика функцији.

Функционалистичка доктрина у дизајну коначно 
је дефинисана од стране америчког архитекте Луиса 
Саливена (Louis Sullivan), познатог по пројектовању 
неколицине чикашких небодера. Суштина његовог 

чке и динамичке равнотеже у пропорцијама“ и „закон 
хармоније изгледа и употребе“, Морпурго-Таљабуе 
(Morpurgo-Tagliabue) у њима види одраз утицаја плато-
новског схватања стварности и сматра их непри-

13менљивима на подручје уметности.  Због тога он замера 
Вијеноу што пропушта да дијалектички повеже наведене 
законе и да разоткрије суштинска одређења дизајна, као 
што су: трајност предмета, делимичан отпор модним 
трендовима, зависност од техничког развоја, саобража-
вање укусу публике итд. Стога, овај аутор предмете 
настоји да разврста Преко начина уклапања облика и 
функције, овај аутор настоји да расветли контекст дизајна 
разврставајући предмете према сврси. Успешан дизајн 
увек подразумева уклапање облика у функцију, само је 
питање о којој од многих могућих функција се ради. Када 
је облик уклопљен у хармоничну целину функција, онда 
је наглашена естетска карактеристика дизајна, када је 
уклопљен у употребну функцију – наглашена је изражај-
ност предмета, а када је уклопљен у споредну функцију – 
реч је о истицању декоративног момента.

Индустријска естетика је, по Делвоу (Delveau), 
новија дисциплина естетике чији је настанак резултат 
покушаја да се разуме нови облик изражавања лепоте. 
Будући да се лепота, баш као и сваки други вид вредности, 
манифестује на основу укуса који преовлађује у једној 
епохи, разумевање дизајнираних предмета, као произво-

14да савременог тренутка, изискује адекватан приступ.  
Није, дакле, само естетика везана за време, већ су то и сви 
естетски артефакти: дизајнирани предмети су суштински 
везани за контекст у којем настају и само се у оквиру тих 
привремених и конкретних одредница може говорити о 
потпуној саображености облика и функције. За разлику 
од њега, Макс Бил (Max Bill) облик употребног предмета 
једноставно сврстава у много шири низ његових разли-

15 читих функција, називајући га „естетском функцијом“.
Пошто облик и лепота предмета произилазе из при-
родног, очевидног и функционалног изгледа, од естетске 
функције очекује се задовољење другачијих потреба у 
односу на оне прагматичне, иако оне због тога нису мање 
важне. Индустријска производња се у остваривању тог 
циља ослања на уметничко стваралаштво, посебно на оно 
нефигурално. Ипак, важније учинке по укупну производ-
њу артефаката уметност остварује путем изградње обра-
заца укуса, односно „естетских шема“. На крају, Бил 
сматра, да естетска функција, иако суштински важна за 
дизајн, не сме бити сукобљена са прагматичним задацима 
за које један употребни предмет треба да буде распо-
ложив.

13Г. Морпурго-Таљабуе, н. д., 353.
14Исто.
15Исто.

ПРОБЛЕМ ОДНОСА ОБЛИКА И ФУНКЦИЈЕ У ДИЗАЈНУ



136

разматрања позната је у сажетом виду као девиза „облик 
16следи функцију“.  Узроке изрицању тако одсечног става 

треба потражити у тадашњим приликама, које су обеле-
жили технолошки развој, економски раст и промена 
владајућег укуса, као основе за одбацивање сваке врсте 
историцизма. Осећајући да надахнуће за пројектовање 
грађевина више не може да потражи у некој књизи 
узорака, Саливен је посегнуо за сврхом као одредницом 
облика. Каснији извор архитектонских и дизајнерских 
догми испочетка је, дакле, представљао прибежиште 
естетске слободе. То се може закључити већ и на основу 
чињенице да је Саливенов асистент, Френк Лојд Рајт 
(Frank Lloyd Wright) прихватио исти принцип, али га је 
нешто другачије тумачио, што му је омогућило да оствари 
веома особене грађевине.

Дебата по питању улоге уметника у обликовању 
индустријских производа развила се почетком 20. века у 
оквиру Deutscher Werkbund-a. Један од оснивача овог 
удружења, Херман Мутезијус је тврдио да једино 
стандардизација која произилази из рационалног 
истраживања може да нас доведе до открића поузданог и 
општеприхваћеног укуса, док је, супротно томе, Хенри 
ван де Велде (Henri van de Velde) сматрао да не постоји 
никаква могућност помирења уметничке стваралачке 
слободе и претходно установљених естетских канона 
масовне производње, те да се питање обликовања мора 
решавати с обзиром на конкретне проблеме.

Отприлике у време када је осниван Баухаус, 
функционализам је отпочео свој прелазак из органског у 
механички облик. Дизајнери и архитекте су настојали да 
допринесу развоју демократског друштва на тај начин 
што би понудили комерцијално приступачне, естетски 
вредне и употреби прилагођене предмете и грађевине. Да 
би та идеја била остварена у пракси, сматрало се да је 
неопходан потпуни раскид са традицијом, што се мани-
фестовало као развијање апстрактног облика предмета, 
који је лишен сваке орнаментике или фигурације. Став 
Адолфа Лоса (Adolph Loos) о злочиначкој природи 
орнамента, који је надахнуо великане модернизма, нема 
никакве суштинске везе са схватањем да облик треба да 
следи функцију, али је случај хтео да се ове две тезе уско 
повежу. Наиме, код оних који су прихватили оба ова 
одређења, реч је о преференцијама укуса које су прои-
зишле из „машинске естетике“, односно из веровања да 

објективној ефикасности технологије, која је доживљена 
као главно средство човековог напретка, не пристаје 
субјективизам украса и нерационалност случаја, па и 
неефикасност додатка.

Према већини протагониста модернизма, облик 
мора бити одређен функцијом, а та функција мора бити 
лако видљива да би се досегла особена „лепота корисног“. 
Крајњи циљ таквог приступа јесте да се публика образује 
како би била у стању да схвати друштво које се убрзано 
мења услед научног и технолошког прогреса и како би 
побољшала свој положај у њему. Улога дизајна виђена је у 
демократизацији друштва, за коју се очекивало да буде 
остварена на тај начин што би корисницима били пону-
ђени једноставни, лепи, приступачни и функционални 
предмети. Дакле, уместо традиционалним естетским 
критеријумима, облик предмета и организација простора 
грађевине имали су да буду одређени искључиво захте-
вима функционалности. У конкретном смислу то је 
значило да дизајнер на основу искуства или према својој 
вољи одређује шта је то што представља функционалну 
неопходност, а шта не. Испоставило се да ће такво 
теоријско опредељење резултовати предметима чији је 
облик углавном био веома једноставан, површине равне 
и глатке, а тежина мала. Такви облици, осим што су 
деловали непосредно и искрено, представљали су логи-
чну последицу релативно малог броја функционалних 
захтева којима су били условљени.

Паул Јараји (Paul Jaray) је 1922. године после 
дуготрајних аеродинамичких испитивања дошао до 
закључка да је у функционалном погледу за аутомобил 
најподеснија каросерија која би имала облик капљице 
воде. Иако ће се његовим открићем руководити многи 
дизајнери, дословно спровођење предложеног принципа 
доживеће немали број решења, која ће, међутим, по 
правилу окончати као концептуалне вежбе. Наиме, 
тржиште никада није било спремно да прихвати да сва 
могућа значења аутомобила, углавном укотвљена у 
облику његове каросерије, подреди његовом бољем 
вршењу основне функције. Корисници, примера ради, 
нису хтели да се одрекну допадљивог изгледа аутомобила 
и друштвеног престижа који он обезбеђује како би 
уштедели на гориву и добили на брзини. Уместо тога, 
аеродинамички закони послужили су као полазиште 
различитих варијација стајлинга, односно као средство 
маркетинга који се ослањао на чињеницу да изглед који 
асоцира брзину бива доживљен као знак технолошке 
утопије. Један од дизајнера који је у погледу ослањања на 
принцип аеродинамике остварио најзамашнији тржиш-
ни учинак, Рејмон Леви (Raymond Loewy) формулисао је 
своје становиште као „најнапредније, али прихватљиво“, 
видевши дизајн као резултат поштовања услова матери-
јала, технологије производње и психолошких очекивања 

16„Све ствари у природи имају форму, спољашњи изглед, који нам говори шта оне 
јесу, шта их то разликује од нас самих и једну од друге… Изгледа да живот и 
облик чине једну нераздвојну целину и да је смисао довршења у њиховом 
међусобном односу… Било да је реч о орлу који језди кроз ваздух или јабуковом 
дрвету у цвету, о замореном теглећем коњу или о лабуду на опрезу, о води реке 
која кривуда или о неосетљивом храсту, о облацима који пролазе или о кретању 
сунца, облик увек следи функцију, јер је такав закон. Нема никакве промене 
облика без промене функције. Овај закон што влада свиме што је органско и 
неорганско, свим физичким и метафизичким стварима, људским и надљудским, 
сваким осећајним изразом главе, срца и душе – тај закон значи да је живот 
одгонетљив кроз израз 'облик следи функцију'. Такав је закон.“ J. de Noblet, 
Industrial Design: Reflection of the Century, Paris 1993, 22-24.

Александар Чучковић
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18био примерен теорији дизајна, а други науци.  Наиме, 
дизајнирани предмети не задовољавају практично сва 
очекивања која се пред њих постављају, а, осим тога, 
производе и извесне нежељене последице. За разлику од 
научног разумевања, које настоји да посматрањем 
готовог облика изнађе могућу функцију, свакодневна 
употреба дизајнираних предмета носи читаво обиље 
захтева и очекивања од стране корисника с обзиром на 
њихово функционисање, што значи да нас артефакти, 
напослетку, барем у одређеној мери, морају изневерити. 
Полазећи од поменутог разликовања, могли бисмо да 
кажемо да, с једне стране, облик претходи постојећој 
функцији неког организма, али да он произилази из 
функције коју један дизајнирани предмет треба да врши. 
Протумачимо ли смисао слогана „облик следи функцију“ 
у светлу поменутог разликовања, лако ћемо увидети да 
његова прва варијанта („облик следи стварну функцију“) 
нема смисла, а да је друга („облик следи очекивану функ-
цију“, односно „облик следи сврху“) тривијална, будући 
да нема ничега необичног у томе да предмет испуњава 
сврху зарад које је дизајниран.

Све наведено нас упућује на закључак да се 
функционалистички диктум заснива на метафизичком 
појму „функције“, који не подразумева задовољавање 
неких индивидуалних склоности, жеља и захтева кори-
сника, него функцију као функцију. Ова флоскула је 
стекла своју теоријску „тежину“ и постала најутицајнијом 
девизом модерне архитектуре и дизајна тек пошто је 
појам „функције“ био схваћен с обзиром на неку 
хипостазирану, објективизирану и универзалну сврху. У 
том случају не бисмо могли да се отмемо утиску како је 
реч о идеологији: обликовање конкретног предмета 
одвијало би се кроз саображавање конкретног предмета 
неком метафизичком ентитету, чиме би се, уз пренебре-
гавање најразличитијих захтева будућих корисника или 
естетских „стандарда“ предмета, прибегло произвољном 
тумачењу облика, који таквим схватањем функције не 
бива одређен баш ни на који начин.

Заиста, у историји дизајна налазимо довољно 
доказа за волунтаристичко тумачење праксе овог, навод-
но строгог, захтева. Промотери функционалистичког 
приступа у дизајну захтевали су да се дизајнер ослободи 
обавезе да буде у складу са традицијом, али и да не мора да 
одговара укусу публике. Иако је такав захтев постављан 
из најдубљег хуманистичког уверења, он је подразумевао 
искључивост права на разумевање „истинске функције“ 
производа. Сами дизајнери су почели да полажу право на 
боље разумевање стварних човекових потреба, односно 
циљева којима би он требао да стреми. Мотивација, а 
одмах потом и потенцијална вредност, оваквог приступа 
огледа се у ослобађању ствараоца од стега историјских 

корисника. Дакле, поступно је схватано да би појам 
„функције“ требало проширити ван значења употребне 
функције, али то још неко време неће бити теоријски 
образложено, нити, у крајњој линији, јасно схваћено.

Слоган „облик следи функцију“, који ће касније 
Рајнер Бенем прогласити „испразном мелодијом“, своје 
теоријске зачетке имао је у делу Карла Лодолија (Carlo 
Lodolli), насталом око 1750. године, у којем се тврдило да 
у једном архитектонском здању не би смело да изађе на 
видело ништа што не би имало неку функцију. Стотинак 
година касније амерички архитекта Хорације Гриноу 
(Horatius Greenogh) писао је како дизајнер треба да 
прилагођава облике функцији на начин на који то чини 
природа. Међутим, прошло је прилично времена док се 
коначно није разумело да функционални облик овапло-
ћује идеју једне конкретне праксе: он ослобађа општу 
линију једног покрета, једног положаја, једне радње, 
елиминишући све остало, чиме од апстракције преузима 
чистоту и једноставност, подређујући сваки детаљ 
целини (функције), тако да у најпунијем смислу остварује 
новоплатоничарско схватање лепоте као јединства у 
разлици. Пола века након модернистичког утемељења 
функционализма као „званичне доктрине“, Исман (Hu--
isman) још увек спремно тврди како барок представља 
болест индустријске естетике, а да је класицизам, односно 

17функционализам њено здравље.  Иако су развијене 
многе аргументације у корист фаворизовања облика или 
функ-ције, формализам и функционализам испостављају 
се као искључивости које прете да у пракси доведу до 
веома различитих резултата, па чак и да склизну у 
властиту супротност.

„Облик функције“

Функционалистички кредо доноси значајну 
тврдњу о томе да функција постоји независно од облика и 
да долази пре њега. Међутим, у природним и друштвеним 
наукама функција се схвата на основу посматрања појава, 
што значи – постојећих облика. Насупрот Ламарковој 
теорији еволуције, према којој је анатомија једног 
организма резултат функција које он мора бити у стању да 
обавља да би опстао, дарвинизам порекло морфолошких 
варијација види у природној селекцији. Према сазна-
њима које је усвојила модерна биологија, прво се 
појављују мале промене облика, а тек накнадно, а и то тек 
евентуално, промене функције. Наравно, дизајнерски 
појам функције не мора нужно да буде у складу са 
научним, будући да је реч о две различите перспективе, од 
којих је једна стваралачка, а друга посматрачка.

У том смислу, било би упутно разликовати 
намеравану и стварну функцију, да би, онда, први појам 
17D. Huisman – G. Patrix, L'esthétique industrielle, Paris, 1971, 59. 18J. Michl, Form Follows What?, The Magazine of the Faculty of Archtecture & Town 

Planning, No. 10, Tel Aviv 1995, 28.
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стилова и просечности укуса профане публике. Тако се 
прокламовани функционализам испоставља као своје-
врсни формализам. Наиме, функција или скуп функција 
које предмет треба да врши бивају обједињене у 
формалну целину, што представља посао дизајнера, док 
пројектантски део посла бива препуштен инжењеру 
грађевинарства, машинства или електротехнике. Ако се 
каже да је за формалисте важан начин, а не предмет, оно 
„како“, а не оно „шта“, онда се апострофирање облика у 
дизајну догађа науштрб садржаја, који се испоставља као 
функција.

Како је „апсолутна функционалност“ непозната 
нашем искуству, пошто се у свакодневном животу са њом 
никада не срећемо, позивање на овај слоган треба 
дизајнеру да обезбеди нечувену слободу, стечену отпи-
сивањем важности естетских очекивања корисника. 
Збиља, функционалисти су имали прилику да окрену леђа 
свакој уобичајеној врсти естетске комуникације са публи-
ком, баш као што су то учинили протагонисти историјске 
уметничке авангарде, који су се, уосталом, и сами бавили 
дизајном. Чиста функционалност је почела да се схвата 
као нешто што је с оне стране естетске привлачности, 
пошто је сматрано да функција као апсолутна вредност 
обухвата естетску вредност. Теза о универзалности 
функционалне лепоте аналогна је Кантовом закључку о 
општем важењу суда укуса услед одсуства појединачног 
интереса: да би се досегла лепота мора бити искључен 
сваки интерес, а да би у потпуности била остварена 
функција, мора се напустити свака (позната) лепота.

Проглашавајући функционалност својим кредом 
дизајнери су, у ствари, открили широко поље могућности 
формалног експериментисања, које више није било спу-
тавано садржајним бременом традиционалне симболике. 
Историјски покрет функционализма настао је када су се 
неки европски и амерички дизајнери досетили да би у 
овој идеји могли да нађу теоријско покриће за стил којем 
су већ ионако били привржени. Функционализам је, у 
ствари, типичан пример кашњења теорије за праксом: 
стил који се развио као реакција на декоративност аrt 
nouveau-а накнадно је поткрепљен развијеном теоријом. 
Тако се, напослетку, мора закључити, ма колико се томе 
опирали поборници функционализма у дизајну, како је 
функционализам , у ствари, вид формализма.

Ово непознавање праве природе функциона-
листичке доктрине (односно могућности које се њеним 
усвајањем отварају) имало је за последицу дугорочну 
доминацију одређених поетичких принципа до којих су 
поједини дизајнери дошли. Уместо да ствараоце трајно 
ослободи обавезе поштовања доминирајућих поетика, 
функционализам се испоставио само као један историј-
ски стил који је временом постао спутавајући. Уколико су 
предмети чије је стварање било надахнуто доктрином 

функционализма – функционисали добро, то је било због 
тога што је механизована производња неопо-зиво 
наметала обликовању своје сопствене законе. Наиме, 
када сама машинска технологија иницира облике 
производа онда у већини случајева они неизбежно 
изражавају функције и начине на којима се њима рукује. 
То је зато што на оваквим предметима скоро да остаје 
видљив процес израде, а он је поједностављен и сведен 
управо на минимум без којег ствар не би могла да „функ-
ционише“. У извесном смислу, како су механичке компо-
ненте саме обезбеђивале општу основу обликовања, 
функционалистички дизајн је резултовао великим 
бројем стереотипа. Утицаји слогана „облик следи функ-
цију“ и „уметност ради уметности“ били су знатно 
различити само због тога што њихова сличност није 
уочена.

Пошто је постало јасно да облик не следи 
функцију, духови склони логицирању су у скорије време 
приметили да би функционалистички мото захваљујући 
технолошким открићима могао бити изокренут. Да 
функција следи облик, овај пут значи: облик изабраног 
начина употребе. Електрични апарати, којих је међу 
дизајнираним предметима све више, бивају снабдевени 
микропроцесором, који омогућује „клизну функцију“. 
Укратко, реч је о томе да корисник сада може сам да 
изабере сврху за коју ће предмет да користи. Новонастала 
прилика креативне интеракције корисника и предмета 
позната је под именом „дизајна са променљивим 
захтевима“. Ангажовањем средстава импровизације, 
спонтаности и комуникације, данас у неким случајевима 
може да се креира функција која је осетљива на контекст, 
чиме је створена клима за непрекидно иновирање 
професионалних стандарда у дизајну.

Функција облика

На концу, могло би се закључити да облик 
одговара функцији, прецизније, он не одговара једној, 
него збиру различитих функција једног предмета. Да би 
један артефакт могао да се сматра ваљано дизајнираним 
према класичном естетском мерилу јединства комп-
зиције, он мора укључивати међусобно слагање функција 
једних са другима, али и свих функција понаособ са 
формалном целином која те функције уоквирује. Под 
функцијом дизајнираног предмета ми најчешће 
подразумевамо функцију непосредне употребе. Међу-
тим, било би исправније говорити не о једној функцији, 
већ о читавом низу функција, у које треба убројати: 
мерила укуса, навике корисника, обичаје публике, влада-
јуће модне трендове, очекивану психолошку сатисфак-
цију, потрагу за ослонцем идентитета будућих власника, 
најразличитије симболичке потенцијале итд.
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карактеристичних облика које је давала употребним 
предметима, успела да код нас створи извесно очекивање 
одређене функције. Управо то нам указује на чињеницу да 
наш утисак функционалности неке направе неретко 
почива на начину како је естетски доживљавамо. Нама се, 
напросто, чини као да је функционалност инхерентна 
оригиналном облику. Да то није случај, целокупан дизајн 
би изгубио право постојања чим би се изнашао неки 
„подесан облик“, односно тип једне врсте употребног 
предмета. Како ствари ипак нису такве, сва тежина 
задатка који се поставља пред дизајнера најчешће се 
своди на покушај да се на потпуно нов начин изразе већ 
познате функције. У том погледу, дизајнирани предмет 
има улогу која је аналогна улози уметничког дела, које 
мора да оствари комуникацију са публиком, али на 
изворно нов начин.

Под условом да то није противречно, могло би се 
тврдити да облик предмета увек следи неку функцију 
једино уколико се чак и изражавање естетских идеја 
дизајнера може сматрати једном од функција. Такво 
схватање, међутим, било би далеко од уобичајеног. 
Дизајнер има толику слободу избора облика да чак може 
да се послужи варком упућујући на непостојећу, 
„фантомску“ функцију предмета, или да, опет, уметне у 
предмет наративни садржај који ће алудирати на нешто 
што није у вези с његовом употребом или да, чак, негира 
уобичајене или баш све сличности датог предмета са 
његовим типичном обликом.

Начелно посматрано, изглед свих човекових 
творевина зависи од њега самога, од његовог избора, а не 
од неких спољашњих услова. Сврхе предмета су човекове 
сврхе, а како човек јесте естетско биће, он не може да 
произведе нешто што не би имало никакав облик, што би 
било с оне стране лепог и ружног. Ако дизајнер у принци-
пу никада не може залутати у подручје анестетског, то 
значи да се он у дизајнирању предмета никада не може 
ограничити само на изражавање његове функције.

Епилог: слобода обликовања

Посебни проблеми о тумачењу односа облика и функције 
искрсавају са напредовањем технологије. Наиме, 
минијатуризација електронике и произвођење 
материјала на молекуларном нивоу, отворили су 
неслућене перспективе обликовања у дизајну. Уједно, 
питање о односу облика и функције, уколико баш није 
обесмишљено, више нипошто није универзално при-
сутно и обавезно. Осим што нам у начелу недостају речи 
како бисмо описали њихов облик, пред унутрашњошћу 
сложених направа остајемо неми. Наиме, разазнавање 
површине дизајнираног предмета, тог родног места 
облика, обично се одвија преко навођења особина 

Осим тога, чак и уколико прихватимо тако 
проширено схватање функције, видимо да облик не про-
изилази непосредно из њега, већ да он настаје релативно 
слободно како би читав тај конгломерат функција на 
известан начин држао на окупу. Иако је дизајнер у свом 
изабирању облика будућег предмета донекле ограничен, 
на пример, механизмом неке направе који тај облик треба 
да прикрије, укусу и машти дизајнера преостаје приличан 
простор. На тај начин се „чиста функционаланост“, осим 
пред естетским, често повлачи и пред другим захтевима 
као што су ергономски, економски и, у најширем смислу 
речи симболички. Стога, тврдња да „облик проистиче из 
функције“, није ништа друго него метафора, будући да 
облик предочава функцију предмета и то не једну његову 
функцију, већ читав низ, најчешће хијерархијски уре-
ђених функција. Иако облик по правилу одговара посеб-
ној или претежној функцији предмета, која се онда 
сматра основном, неретко се такође дешава да се утили-
тарна функција „изгуби“ у скупу свих функција предмета. 
Напослетку излази да се облик предмета удаљава од пуког 
представ-љања његове употребне вредности, супротно 
ономе у шта су веровали функционалисти, па чак и они 
најумеренији.

За разлику од употребне вредности, која се нужно 
односи на све постојеће делове, при процењивању лепоте 
предмета узимају се у обзир само они делови, односно 
онај њихов однос који може бити (чулно) опажен. 
Функционални склад подразумева извесну подређеност 
једних делова предмета другима: дршка секире треба да 
омогући замах сечива, а једро – кретање трупа брода. 
Естетски склад такву хијерархију не познаје и он оставља 
прилику за наглашавање различитих детаља предмета, 
без обзира на њихову функционалну хијерархију. Када се 
користан предмет посматра с естетским интересом, дета-
љи као што је закривљена дршка секире или једро напето 
под налетом ветра могу бити пресудни моменти за 
настанак естетског утиска. У естетском доживљавању 
дизајнираних предмета облик предмета и формални 
односи детаља предмета у сталној су динамици 
међусобног подређивања. Дакле, реч је о два услова 
„доброг дизајна“ – корисности и лепом облику – који се 
међусобно смењују при употреби и посматрању. Естетско 
посматрање дизајнираног предмета задобија карактер 
игре, пре свега, због опречних захтева за усклађеношћу 
делова предмета и за њиховим штрчањем, тој concordia 

19discors.
Постоје многобројни примери „декоративних 

облика“ у којима је предност придавана споредним, па и 
спољашњим функцијама предмета. У оквиру аrt nouveau-
а, на пример, истраживана је једна поетика која је, путем 
19G. Sondag, Complémentarité technique et complémentarité esthétique, 20 th WCP : 

C o m p l e m e n t a r i t e  Te c h n i q u e  e t  C o m p l e m e n t a r i t e  E s t h e t i q u e ,  
www.bu.edu/wcp/Papers/Aest/AestSond.htm (30.3.2010)

ПРОБЛЕМ ОДНОСА ОБЛИКА И ФУНКЦИЈЕ У ДИЗАЈНУ



140

геометрије, боје и текстуре. Раставимо ли предмет, 
нећемо бити у бољем положају, јер ћемо у унутрашњости 
сусрести много шта, али не и елементе облика. Поглед 
који стреми невидљивој унутрашњости уређаја, ономе 
што Дормер (Dormer) назива „дизајном испод црте“, 
данас постаје предметом помодне експлоатације путем 
дизајна провидног кућишта. Или је, можда, реч о одуста-
јању од тумачења функције?

Како технологија која постоји иза савремених 
производа постаје анонимна и све мање разумљива 
просечном кориснику, све је мање изводљиво да се обли-
ком производа изрази његова функција. Осећајући 
обавезу да проговоре о вези облика и функције, дизајнери 
се на најразличитије начине довијају како да парафра-
зирају функционалистички слоган: немачка дизајнерска 
фирма Фрогдизајн (Frogdesign) избацила је паролу „облик 
следи забаву“, британски дизајнер Сејмор Пауел (Saymore 
Powell) – „облик следи моду“, а француски Студио Насо 
(Studio Naçо) држи се рецепта да „облик следи 
технологију 10%, а емоције 90%“. Осим тога могу се срести 
примери најразличитије врсте: „облик следи идеју“ од 
структурног решења до површинске досетке дизајнера; 
„облик следи технологију“, односно расположиве, а 
невидљиве опције уређаја; „облик следи емоцију“, коју 
корисник прижељкује, „облик следи моду“ чинећи да 
производ вештачки застарева, „облик следи фикцију“ 
маштовитог дизајнера, па чак и „облик следи хир“, 
рецимо, менаџера и томе слично.

Облик је све донедавно, у знатној мери био 
одређен условима материјала, производње, цене, стила, 
али је микроелектроника у технологији и материјалима 
довела до тога да предмети у чији састав улазе више не 
могу бити схваћени као техничке, па ни као естетске це-
лине, већ као конгломерати фрагмената. Стара 
семантичка процедура (саставни делови–структура–сис-
тем–производ) на основу које је производ донедавно 
склапан више не важи, јер су знања потребна за 
производњу појединих електронских делова толико 
специјализована да је њихову евентуалну синтезу могуће 
остварити само тимским радом. Пошто је завидну 
координацију чланова тима у овом погледу (још увек) 
тешко постићи, сваки специјалиста се бави једним делом 
система, који за остале најчешће представља тајни и 
дубоки слој предмета.

Условљеност облика функцијом је нестала, јер је 
естетски континуум електронских предмета разбијен. 
Будући да они никада нису видљиви на површини 
предмета, односно на контурама његовог облика, 
естетске квалитете микропроцесора у стању су да уоче 
само специјалисти, чија се визуелна култура не проверава 
нити подстиче, иако дизајн микропроцесора захтева 
двоструку компетенцију: техничку и естетску. Лепота 

микропроцесора, која је ствар комплексности комби-
нација његових делића, подсећа на лепоту математичке 
формуле која се одликује јасноћом, чистотом и сведено-
шћу, а одбацује свако наглашавање детаља, сваки елемент 
декоративности, као и доминацију сликовитости над 
концептом. Тиме се функционалистички слоган, пара-
доксално, показује и као важећи и као неважећи: он у 
потпуности важи на микронивоу, али зато уопште не 
важи на мезонивоу.

Осим тога, чини се да је мултифункционалност 
уређаја коју је донео развој електронике потпуно 
обесмислила условљеност облика функцијом: изглед 
већине дигиталних направа, напросто, ни на који начин 
не упућује на њихове различите функције. Захваљујући 
дигиталној технологији, дизајнери су успели да читаво 
мноштво функција „сабију“ у кућишта сасвим малих 
димензија: најобичнији мобилни телефон поседује веће 
компјутерске перформансе од оних којима је укупно 
располагала НАСА крајем педесетих година прошлог 
века. Уколико узмемо, на пример, уређај који носи 
комерцијални назив Ајпод Шафл (i-Pod Shuffle) видећемо 
да је у питању једна новина у дизајну уређаја за 
репродуковање звука, односно музике. Као и већина 
производа са овом функцијом, ни овај својим обликом не 
упућује на основну функцију коју обавља. Дизајнери су се 
овде чак поиграли управо тумачењем односа облика и 
функције, начинивши овај „MP3 плејер“ у облику 
штипаљке: овде облик следи функцију, али није реч о 
главној функцији репродуковања звука, већ о једној 
маргиналној функцији овог уређаја, функцији 
причвршћивања за одећу корисника.

Међутим, осим оваквих ироничних куриозитета, 
проблем разумевања функције неког употребног 
предмета заснованог на дигиталној технологији остаје 
отворен. Кључна новина у односу на некадашње направе 
од којих се очекивало да својим изгледом указују на 
могућу функцију јесте тај што је функција дигиталних 
направа постала до те мере сложена да њихово 
коришћење подразумева читав низ претходних знања и 
вештина, иако, ипак, у највећој мери подразумева 
одважност интуитивног закључивања. Наиме, успех у 
оглашавању функције мултифункционалног уређаја пре 
свега зависи од „корисничког интерфејса“, односно од 
додатног уређаја који омогућава превођење физичких 
потеза корисника у команде упућене направи. Како број 
апарата који су у стању да обављају разне функције из 
дана у дан расте, није тешко закључити да услови 
дизајнерског обликовања, барем у погледу једне значајне 
групе предмета, почињу да личе на услове који важе за 
уметничко стваралаштво.

Александар Чучковић
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Summary

Consideration of the relationship between shape and function 
is one of the most important problems of the theory of design 
and it has far reaching effects both on the relationship of a 
designer towards his creation, and on social life as a whole. 
The complexity of relationships in which a designed object is 
found, due to this essentially dual determination, is a result of 
a clash of two big culture domains: art and technique. Since 
these two domains do not have to be considered 
fundametnally different, or opposed it could turn out that 
their products have more similarities than it was originally 
thought. In that light, the fundamental problem of the theory 
of design, and that is the problem of shape and function 
relationship, could get different intrepretation, and tension 
between esthetic and usage characteristics of the object could 
prove to be derived, not the original one.The designed object 
would not have to be considered exclusively, not even 
predominantly as an object that needs to have a certanin 
function. It could be also considered as an estetical entity. 
Even more, complete consideration of its function, that is to 
say the nature of the designed object may include a number of 
technological, commercial, esthetic, symbolic and eccological 
conditions of creation, survival and decay of the object.
In the history of design, there have been recorded different 
approaches to intrepretation of shape and function 
relationship, but there are two opposing ones that stand out: 
formal and functional approach. The first one was advocated 
mainly by esthetics, and the second one by theorists and 
design practitoners. These two approaches have not resulted 
in two theories about the shape and function relationship, but 
in a whole array of somehow different intrepreations of the 
fundamental problem of design. Nuances of different 
intrepretations, as a matter of fact, point at the essence of these 
concepts, but also at the sensitivity of meaning of their 

relationships. Although many attempts of interpretation came 
out of hope that the final answer to this question would be 
possible, the question has not been answered yet, and serves as 
a basis for different kinds of theoretical elaborations and 
practical results.
Every designed object, as an object that should be used for 
something, points at the purpose that is outside itself, but as an 
object that represents one estethical entity, it is determined by 
its inner, formal organization, as well as with the relationship 
with other objects and everything else that surrounds it. 
Finally it turns out that what is usually understood as a 
function, is its immediate use. Although it is considered its 
basic function, it is by no means the only function of the 
designed object, and not even the unique one. Namely, when 
in use, the designed object performes a number of interrelated 
functions. Besides, the object is characterised by different 
meanings, and it has a symbolic tension and esthetic value, its 
creation is conditioned by different technological solutions 
and economic profitability, and its disposal by ecological 
standards. All these mentioned meanings and terms could be 
counted as functions, because, indeed, the object that is 
considered from different perspectives has to be able to meet 
all kinds of different expectations.
In brief, a function of a designed object is a unity of its 
different terms. Motto “forma follows function“ that has 
dominated design practice, proved to be very inspirational, 
and its various interpretations gave different results. Besides, 
due to high technology development, microelectronics and 
the study of material, the shape and function relationship 
shows its curious nature and its relevance could be accepted or 
rejected. However, the hope that radical and single 
interpretation of shape and function relationship can lead to 
sucessful design has waned and become a starting point of 
irony of the postmodern quotation.

*Aleksandar Čučković, philosopher, Faculty of Applied Arts, Belgrade

Александар Чучковић

ALEKSANDAR ČUČKOVIĆ*

THE PROBLEM OF SHAPE AND FUNCTION 
RELATIONSHIP IN DESIGN
Function, what a lovely shape…
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Abstract: Maestri del dubbio, Bertozzi & Casoni ci 
hanno consegnato opere iconograficamente improbabili (una 
scimmia albina su un tavolo di Saarinen ricoperto con una 
crinolina, uno scheletro che falcia con il tosaerba un prato 
fiorito, vassoi e piatti accatastati con i resti di truculenti pasti e 
barattoli di Merda d'artista di Piero Manzoni, cani alloggiati 
in scatole da imballaggio Brillo e serviti da una ciotola in 
argento con all'interno una riproduzione leonardesca) ma 
altamente credibili per forte presenza e per inquietanti 
allusioni a un teatro dell'assurdo non più largamente 
esistenziale ma sempre più connaturato nella vita quotidiana. 
Una cifra di pensiero ed espressiva che si è dimostrata di 
particolare e efficace presa sulla inquieta e policentrica 
sensibilità contemporanea. Unico punto fermo in questo 
spiralico avvitamento creativo rimane la fiducia nei mezzi e 
nelle tecniche di un mestiere che, per divenire arte, non può 
esimersi da una inossidabile perfezione esecutiva. Di nuovo 
un ribaltamento, in quanto solo in un secondo grado di 
approccio la ceramica si svela come il materiale utilizzato, 
tanto alto è il livello di mimesi raggiunto nel confronto con i 
soggetti o gli oggetti messi in rappresentazione.

Parole chiave: ceramica, bellezza, trash, perfezi-
onismo tecnico ed esecutivo, figurazione, concettualità, “van-
tas”, eclettismo, ambivalenza, dubbio

Rifuggendo da stanche mitologie della terra e del 
fuoco che hanno avvilito tanta parte della ceramica moderna 
e contemporanea consegnandone una immagine istrionica e 
nebulosamente tardo-romantica, Bertozzi & Casoni operano 
come chirurghi plastici al corrente delle più innovative sco-
perte scientifiche e delle più avvertite possibilità ricostruttive. 
D'altronde sono stati proprio i momenti di carattere più 
scientifico - la “scoperta” europea della porcellana o le tante 
conquiste tecniche del XIX secolo, ad esempio - a tenerli legati 
a una avventura ceramica in cui si sono trovati fatalmente 
immersi negli anni della formazione a Faenza tra la fine degli 
anni settanta e i primi anni ottanta.

Generalmente scaduta in conformismi, la ceramica 
viene eletta dai due giovani artisti a mezzo espressivo 

privilegiato e le sue magnifiche capacità mimetiche ben si 
addicono a una idea estetica che si basa, sempre più negli anni, 
sulla perfetta riproduzione di modelli reali per comporre 
complesse installazioni chiamate dagli artisti stessi 
“contemplazioni sul presente”.

Bertozzi & Casoni si orientano subito con 
consapevolezza: obbligano l'antica maiolica a piegarsi a una 
volontà artistica che insegue difficoltà e perfezionismi, siano 
essi gli esilissimi pistilli di un fiore o le ali di un'ape o spessori 
talmente esigui da coincidere quasi con lo smalto stesso. Tra 
virtuosismo ed eclettismo si avviano verso opere sempre più 
impegnative e del 1993 è il grande pannello Ditelo con i fiori 
collocato su una parete esterna dell'Ospedale Civile di Imola. 
Tra incursioni nel design e scultura gli anni novanta sono 
decisivi.

Riallacciando e mettendo in comunicazione 
momenti dei grandi flussi artistici del novecento (Dada, 
Surrealismo, Pop Art, Nouveau Réalisme, Arte povera, 
Concettuale) con l'antico e con traiettorie interrotte, o con 
percorsi tangenziali (l'arte della ceramica), Bertozzi & Casoni 
ottengono una miscela esplosiva accattivante e, allo stesso 
tempo, disturbante. Opere chiave di questo periodo sono le 
varie versioni della Madonna (Madonna con il tagliaerba. 
Evergreen del 1994 e Scegli il Paradiso del 1997). La sontuosità 
di apparati ceramici memori delle iconografie e delle 
raffinatezze dei Della Robbia e dei Preraffaelliti contrasta 
apertamente con la volgarità dell'atto distruttivo compiuto, 
con cinico candore e mal simulata perfidia, dalla protettrice 
della volta celeste e, quindi, del creato. Carnosi fiori pieni di 
vita e di colore vengono metodicamente falciati con il meno 
eroico e il più banale degli strumenti proprio da colei che ne 
porta sul manto l'emblema. Il ben oliato meccanismo di 
affermazione e di contemporanea negazione di ogni presunta 
verità, trova in queste opere una irritante carica di fisica 
presenza e una connotazione simbolica di marca concettuale. 
In due successive opere, come in una narrazione a capitoli 
temporali, anche la Madonna è morta e, divenuta scheletro 
(anche se contraddittoriamente in argento, simbolo di 
incorruttibilità) continuerà in questo orribile e inesorabile 
impegno (Madonna scheletrita del 2003 e Scheletro con 
tagliaerba del 2005).

La grande svolta. Verso il 1999-2000 Bertozzi & 
Casoni abbandonano la tradizionale tecnica della maiolica  *Franco Bertoni, storico dell'arte e dell' architettura, Museo Internazionale delle

   Ceramiche, Faenza

УДК 738 Бертоци Ђ.; 738 Казони С.FRANCO BERTONI*

BERTOZZI E CASONI : PERFEZIONI ESECUTIVE 
AL SERVIZIO DEL DUBBIO
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dipinta per utilizzare, quasi esclusivamente, materiali e 
tecnologie di derivazione industriale. Un passaggio decisivo 
che ha permesso alle loro opere di conquistare un superiore 
livello di fisica presenza. I prediletti temi iconografici 
subiscono quella trasfigurazione fantastica che distingue la 
vera opera d'arte e la loro trascrizione formale assume quella 
forma oggettiva che, attenuando la presenza degli autori stessi, 
elimina la condizionante percezione di un tempo particolare. 
Non più descrizioni decorative - se pur degne di un 
miniaturista - di fiori, piume, pistilli, scaglie di pesci, foglie, 
pelurie e marciscenze varie ma uova frantumate assoluta-
mente identiche al modello naturale e piume eseguite sin-
golarmente a applicate, una per una, al corpo di un pappa-
gallo. Nella “grande zolla” dello Scheletro con tagliaerba i 
grumi riportano addirittura i toni più o meno intensi dovuti ai 
diversi gradi di umidità della terra.

Terraglia, porcellana, semi refrattario e grès sono i 
materiali prevalentemente utilizzati; e, in genere, tutte le 
materie colorate in pasta. Convertendo nel pezzo unico 
tecniche e materiali industriali, Bertozzi & Casoni ne variano i 
processi e, con l'aggiunta di paste vetrose, le stesse 
composizioni. Con tempi di lavorazione indicibilmente 
lunghi, tutto viene ricreato in laboratorio sfidando, spesso, le 
convenzioni ceramiche. Come nel caso dei fiori infissi 
saldamente nella terra non mediante una banale opera di 
incollaggio di pezzi già realizzati ma infiggendo gli steli già 
cotti nella terra ancora fresca e portando il tutto a nuova 
cottura. Un percorso in odore di eresia che nessun ceramista o 
nessuna industria avvallerebbe in forza di antiche e moderne 
motivazioni. Troppi sono i rischi di rottura a causa dei diversi 

ritiri in cottura. Dopo tante sperimentazioni e con l'uso di 
appropriati fondenti, gli steli rimangono verticali e i ritiri non 
li frantumano. I fiori sorgono dal prato come nella realtà, 
senza scorciatoie. Una facilità percettiva segue a lavorazioni 
estreme e inusitate.

Lo stesso avviene nell'orso di Composizione in 
bianco. Vista la sua considerevole mole, sarebbe stato più 
ovvio comporlo in più pezzi e non in uno solo. Ma questa 
procedura avrebbe svelato l'artificiosità del manufatto, con la 
presenza di giunzioni e stuccature, e annullato un voluto 
effetto di sorpresa e di stupore che non decresce nemmeno 
dopo un primo avvicinamento. La difficoltà esecutiva – si noti 
la saliva rappresa che fluisce dalla bocca – diviene facilità 
percettiva ed è funzionale al chiaro sviluppo della narrazione 
artistica.

Altri esempi. Le uova. Se intere vengono realizzate a 
colaggio, se frantumate sono stampate a mano, in spessori 
anche inferiori al millimetro, con terre di vari toni e riportanti 
le inclusioni che le differenziano l'una dall'altra. Vengono 
lavorate con il bisturi, ingobbiate di bianco, biscottate e 
smaltate e, infine, immerse nei vetri che simulano l'albume e il 
tuorlo. La resa del cartone Brillo parte da uno stampo ma le 
bucature degli alveoli sono realizzate a mano. Ingobbi e terre 
colorate precedono l'operazione dell'applicazione delle scritte 
e delle campiture colorate mediante fotoceramica utilizzando, 
però, pellicole in uso nell'arte vetraria per evitare inevitabili 
cavilli che, anche in questo caso, svelerebbero subito una 
banale appartenenza a un preciso materiale. I narcisi, quasi 
più belli degli originali, vengono ottenuti con una miscela di 
grès e terraglie colorate composta in sottilissime lastrine. Con 

Франко Бертони

1. Бертоци и Казони, из серије „Данас“, полихромна 
керамика, 2008.

1. Bertozzi and Casoni, From Series „Today“, polychrome 
ceramics, 2008

2. Бертоци и Казони, „Скелетна мадона“ позната као „Скелет с 
косилицом за траву“, полихромна керамика, 2005.

2. Bertozzi and Casoni, „Skeleton Madonna“ known as „Skeleton with a 
Lawn Mower“, polychrome ceramics, 2005
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un pettine di aghi si ottengono le caratteristiche rigature e poi 
si procede alle velature con fondenti e alle sfumature. Il miele: 
una originale composizione di vetri opalescenti e vetri 
trasparenti che ha come risultato l'effetto voluto. Ora sono 
capaci di includere nella ceramica i fili di una particolare lega 
metallica che, resistendo alle cotture, rende perfettamente 
l'aspetto di setole o di peli.

Queste dedizioni non sono, comunque, fini a se 
stesse. Niente di più lontano da Bertozzi & Casoni dal “volere 
rifare Capodimonte”. La precisione tecnica non è mai passiva 
ed è espressamente funzionale alla costruzione di un 
linguaggio chiaro e alla esattezza di una idea. Ricostruendo e 
assemblando gli oggetti più comuni emergono implicazioni 
formali, soprattutto quando essi sono ormai scaricati di ogni 
funzione  come nel caso di una lattina di birra vuota di cui, 
finalmente, si possono apprezzare, volendo, le grafiche, le 
forme e i colori. Un inaspettato ribaltamento verso l'astrazi-
one e la concettualità di opere, invece, prepotentemente figu-
rative. Il tema della “vanitas” rimane centrale nel loro lavoro 
più recente e come non vedere negli assemblaggi dei materiali 
di scarto di una società consumistica palesi rimandi ai 
“memento mori” di tanta tradizione artistica, anche antica.

T.S. Eliot non ha mancato, in The Waste Land, di 
esprimere la stessa consapevolezza della natura precaria e 
caotica della condizione umana.  Leggiamo, allora, i primi 

versi del poema di fronte allo Scheletro con tosaerba: “Aprile è il 
mese più crudele, generando / Lillà dalla terra morta, 
mischiando / Memoria e desiderio, eccitando / Spente radici 
con pioggia di primavera”. Una inversione consapevole 
dell'incipit chauceriano dei Canterbury Tales dove la 
primavera è, secondo una tradizionale simbologia letteraria, il 
momento della gioia per la rinascita della vita: “Quando 
Aprile con le sue dolci piogge...”.

L'”epopea del trash”. Barili di petrolio sporchi e 
rottamati, cumuli di cassette da frutta, sordidi rifiuti di ogni 
genere, disfacimenti dovuti a incurie o violenze sconosciute, 
cumuli di ossa, membra amputate e, in genere, tutto quanto 
allontaniamo dalla nostra vita (compreso il teschio allusivo 
alla morte) appartengono al cifrario ricorrente di Bertozzi & 
Casoni. Tuttavia le cicogne, come altri uccelli che 
giudichiamo magnifici, possono trovarvi alloggio e su una 
pila di piatti sormontata dalla testa mozzata di un cerbiatto 
(orrore degli orrori per chi è cresciuto nell'amore per il Bambi 
disneyano) possono crescere bellissimi funghi rossi, forse 
velenosi. Un pappagallo, di cui è stato minuziosamente 
riportato il piumaggio, è collassato, in posa scomposta e 
disarticolata, su un elenco telefonico sbruciacchiato da 
mozziconi di sigarette; da una zuppiera in stile, quella buona, 
della nonna o di famiglia, spuntano i resti di un pollo 

БЕРТОЦИ И КАЗОНИ : ИЗВОЂАЧКИ ПЕРФЕКЦИОНИЗАМ 
У СЛУЖБИ СУМЊЕ

3. Бертоци и Казони, „Албино у бару“, полихромна 
керамика, 2004.

3. Bertozzi and Casoni, „An Albino in a Bar“, polychrome 
ceramics, 2004

4. Бертоци и Казони, „Корпа пуна неслоге“, полихромна 
керамика, 2007.

4. Bertozzi and Casoni, „A Basket Full of Discord“, polychrome 
ceramics, 2007



maldestramente fatto a pezzi e orripilante nella sua vivida 
crudezza; e poi, via via, pacchetti di sigarette cincischiati, 
dentiere, tubi, tubetti e packaging dei più diversi prodotti. Con 
moto spiralico tutto si complica ulteriormente con moto 
stordente. Una icona della Pop Art come la scatola di cartone 
della Brillo è colma di rifiuti e di lordure; le palle dell'albero di 
Natale sono decorate con illustrazioni del Kamasutra; le 
tazzine sporche sono ancora piene di caffè o riportano il 
marchio trendy della Tate; nel forno a microonde c'è una mano 
umana; qualcuno ha appiccicato adesivi immotivati sul 
tavolino da bar e l'orso di Contemplazione in bianco 
probabilmente perirà su un pack che si sta sciogliendo, 
imprigionato dalla rete che contiene i resti del suo orrido 
pasto e i rifiuti di una spedizione polare. E, inoltre, guanti in 
caucciù, posate, batterie da automobile, videocassette, utensili 
e talmente tante astruserie da far apparire in quadro 
metafisico o surrealista un esercizio da giardino d'infanzia.

Sarebbe, comunque, poco attendibile una lettura in 
chiave meramente sociologica di queste “contemplazioni”. La 
terribile contemporaneità è solo un escamotage di cui Bertozzi 
& Casoni si servono per avvicinare e attirare. Come è scopo 
anche delle loro perfidamente seducenti tecniche. Tra simboli 
nuovi e antichi scorre il fiume di una immaginazione 
fantastica, a volte glaciale e a volte intrisa di caustico humour 
ma sempre generosa nel rilevare perdute o superstiti bellezze. 
Tutto può essere: verso l'alto e verso il basso, senza soluzione 
di continuità. Questa è l'unica affermazione degna, per loro, di 
condivisione.

Prescindendo dai favoriti temi iconografici inte-
ressa, in fine, sottolineare come le loro puntigliose e 
virtuosistiche indagini sul reale non abbiano tanto per fine 
una perentoria affermazione tecnica suffragata dallo 
sconcertante confronto con conosciuti e comparabili modelli 
quanto, al contrario, siano un mezzo per sollecitare incertezza 
e inquietudine. Non descrivendo ma ricreando la densità 
ambrata, melliflua e profonda del miele, la leggerezza quasi 
inconsistente delle piume di un pappagallo, la setosità della 
neve o il duro brillio del ghiaccio, la ruvidità dei grumi della 
terra, l'estrema fragilità di gusci d'uovo tutti diversamente 
pigmentati, la pastosità oleosa, densa e invadente del petrolio, 
la fastosità impermanente di una fioritura, la vischiosità di un 
albume o i viraggi coloristici della rigidità cadaverica di poveri 
tranci di animali, Bertozzi & Casoni appaiono come artisti-
scienziati immersi e splendidamente perduti in un grande 
gioco che osa competere con incommensurabili forze 
creatrici. In quest'opera di nuova creazione, Bertozzi & 
Casoni scoprono, e ci invitano a scoprire, senza pregiudizi e 
vizi intellettualistici o moralistici, quanto di misterioso  e di 
ambivalente è contenuto in ogni singola manifestazione 
dell'universo naturale e artificiale che ci circonda.

LITERATURE

F. Bertoni, Bertozzi & Casoni. Nulla è come appare. Forse, 
Torino 2008.

M. Senaldi, Le bugie dell'arte : Bertozzi & Casoni, Bologna 
2007.

R. Daolio, Bertozzi & Casoni, Bologna 2001.
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керамиком, која је трајала од почетка њихове каријере у 
Фаенци све до краја седамдесетих и почетка осамдесетих 
година прошлог века.

Мада је тада ова област углавном била захваћена 
таласом конформизма, керамика двојице младих 
уметника постала је изражајно средство које је имало 
сјајне могућности прилагођавања, засноване на естетској 
концепцији која је с годинама тежила све савршенијој 
репродукцији модела и изради сложених инсталација, 
које су уметници називали “размишљањем о садашњо-
сти”. Бертоци и Казони се свесно усмеравају ка циљу да 
античку мајолику натерају да се прилагоди њиховој 
уметничкој вољи, која при томе наилази на тешкоће јер је 
перфекционистичка, било да је реч о танким латицама 
цвета или прозирним крилцима пчеле или о масивнијим 
предметима, дебљине керамичких плочица.

Осцилујући између виртуозности и еклектициз-
ма, они праве све захтевнија дела, а из 1993. године потиче 
њихов мурал Букет цвећа, израђен на спољашњем зиду 
болнице у Имоли. У деведесетим годинама прошлог века 
зашли су на подручје вајарства и дизајна, и то је било 
пресудно. Поново су повезали и лансирали елементе 
неких великих уметничких праваца, као што су дадаизам, 
надреализам, поп-арт, нови реализам, концептуализам и 
арте повера; Бертоци и Казони остварили су експлозивну 
мешавину стилова, која углавном делује ружно и 
узнемирујуће.

Дела из тог периода су, пре свега, разне верзије 
Мадоне (Мадона с косилицом, Евергрин из 1994. и Изабе-
ри рај из 1997). Богатство керамичке структуре подсећа 
на рафиниране радове Дела Робије и прерафаелиста, и у 
директном је контрасту са вулгарним чином деструкције, 
циничном чедношћу и лоше скривеном перфидношћу с 
којом је приказана небеска заштитница свега што је 
створено на свету. Меснати цветови пуни живота и боја 
систематски су покошени најмање поетичним и 
најбаналнијим средством за кошење, а то чини она која их 
обично носи на свом велу као амблем. Добро уходани 
механизам афирмације и негације, присутан у свакој 
савременој претпоставци истине, у овим делима исказује 
се кроз карику физичког присуства и симболичку 
конотацију концепта дела. У два узастопна дела, попут 
ликовне нарације на капителима, и Мадона је мртва и 

Апстракт: Мајстори сумњичавости, Бертоци и 
Казони посветили су нам дела која су иконографски 
невероватна (албино мајмун на сребрнастом сточићу 
прекривеном кринолином, скелет који коси цветну 
ливаду електричном косилицом за траву, послужавници 
и тањири на којима се налазе исцеђене тубе и посудице на 
којима пише Уметничка говна Пјера Манцонија, пси 
смештени у амбалажу средства за чишћење Брило и 
послужени на сребрним посудама на којима се налазе 
леонардовске репродукције), али су та дела врло при-
сутна и вероватна ако се имају у виду забрињавајуће алу-
зије на театар апсурда, који више није егзистенција-
листички, већ уклопљен у свакодневни живот. Бројна су и 
експресивна њихова размишљања те врсте, која су по-
себно убедљива када је реч о брижној и полицентричној 
савременој сензибилности. Једина тачка ослонца у тој 
креативној спирали је поверење у средства и технике 
заната који, да би се претворио у уметност, ипак не жели 
да се ослободи неоспорног перфекционизма у извођењу. 
Ту поново долази до преокрета у њиховом уметничком 
изразу, барем кроз другачији приступ, у коме се керамика 
открива кроз материјале од којих је начињена, јер је 
изузетан ефекат уметничког дела постигнут конфрон-
тацијом субјеката и објеката који су нам њиме пред-
стављени.

Кључне речи: керамика, лепота, ђубре, 
технички и извођачки перфекционизам, фигурација, 
концепција, “vanitas” (таштина), еклектизам, амбива-
лентност, сумња.

Избегавајући посусталу митологију ватре и 
земље, која је упропастила велики део модерне и 
савремене керамике дајући јој хистирионски и небулозни 
касно-романтичарски изглед, Бертоци и Казони се 
понашају као хирурзи-пластичари и уклапају се у токове 
најновијих научних достигнућа и најсмелијих могућно-
сти реконструкције. Тако је дошло и до њихових “чисто 
научних” европских открића порцелана, као и до многих 
техничких успеха на том пољу у XX веку, те су се ови 
уметници упустили у своју фаталну авантуру са 

*Франко Бертони, историчар уметности и архитектуре, Интернационални музеј 
керамике, Фаенца

ФРАНКО БЕРТОНИ*
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претворена у скелет (мада та дела обилују сребрним 
тоновима, што представља контрадикцију јер сребро 
симболише непропадљивост), а аутори незаустављиво 
настављају свој страшан задатак (Скелетна мадона из 
2003. и Костур са косилицом из 2005).

Убрзо после тога дошло је до великог преокрета у 
њиховом раду. Око 1999. или 2000. године Бертоци и 
Казони одустају од традиционалне технике осликавања 
мајолике и почињу да користе искључиво индустријске 
материјале и технике. То је био дефинитивни прелазак у 
нову фазу рада, који је њихова дела учинио физички 
изражајнијим. Задате иконографске теме претрпеле су 
притом фантастичан преображај, који карактерише 
права уметничка дела, а њихов формални изглед одликује 
се предметношћу која указује на ауторе, не везујући се за 
перцепцију усмерену на неки одређени период. Нема 
више декоративне дескриптивности – мада су њихове 
претходне композиције биле на извођачком нивоу 
добрих минијатуриста – нема цвећа, пера, прашника, 
рибље крљушти, листића, набора и бразди, разбијених 

јаја идентичних правима, нити појединачно израђених па 
затим налепљених пера, једно по једно, на тело папагаја.

У “великој пукотини” на њиховом делу Костур с 
косилицом приказано грумење својим различитим 
тоновима подсећа на различите степене влажности 
земље. Керамика, порцелан, печена глина и керамичке 
плоче – то су материјали које ови уметници највише ко-
ристе; користе и све врсте боја за керамику. Претворили 
су индустријске материјале и технике у јединствена 
уметничка дела са варијацијама, додајући и неке 
стакласте масе у своје композиције. Те технике су захтева-
ле много времена за обраду, а све су то уметници изнова 
стварали у лабораторији, негирајући конвенционалне 
технике обраде керамике. Као, рецимо, у случају “укопа-
вања” цветова у подлогу, и то не уобичајеном техником 
лепљења, већ усађивањем већ направљених цветова, 
односно углављујући цветне дршке у свеже печену 
подлогу, да би се целина потом поново убацила у пећ и 
још мало пекла.

Франко Бертони

5. Бертоци и Казони, „Ништа није онакво као што изгледа“, 
полихромна керамика, 2006.

5. Bertozzi and Casoni, „Nothing is what it Seems“, polychrome 
ceramics, 2006

6. Бертоци и Казони, „Буре са сеницом“, полихромна 
керамика, 2005.

6. Bertozzi and Casoni, „A Barrel with a Titmouse“, 
polychrome ceramics, 2005
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равномерно бојење површина, а коришћени су и 
филмови какви се користе у обради стакла, да би се 
избегла мрежа пукотина која увек указује на слабост 
одређеног материјала. Њихови керамички нарциси ско-
ро су лепши од оригинала, а изведени су комбиновањем 
технике печења керамичких плочица и коришћењем 
земље различитих боја, но латице су им веома танке. 
Превлачењем површине бодљикавим чешљем постиже 
се ефекат пруга на површини, маса која дочарава преливе 
боја и даје утисак замагљености. Мед је дочаран ориги-
налном комбинацијом опалног и прозирног стакла, а 
исход је изузетан утисак провидности. Ови аутори су 
касније почели и да у керемику убацују нити специјалне 
легуре метала, које је чине отпорном на пуцање, а притом 
површина делује свиласто или подсећа на структуру 
коже.

Но све то није било само себи циљ. Двојици 
мајстора уопште није била намера да поново пронађу 
порцелан Каподимонте. Њихова прецизна техника није 
пасивна и изразито је у функцији стварања јасног умет-
ничког израза и прецизног исказивања одређених идеја. 
Реконструишући и поново спајајући одређене обичне 
предмете прибегли су формализму који потиче и из 
чињенице да су ти предмети код њих потпуно лишени 
своје функције, као што је рецимо, случај с празном 
конзервом пива, чијој графичкој обради, облику и боји 
морамо да се дивимо. Ту долази до неочекиваног враћања 
на апстрактну уметност и концептуализам, и то у делима 
која су, пре свега, фигуративна. У њиховом новијем раду 
централна тема је исказана као “vanitas”, а у спајању 
разних отпадних материјала може се назрети критички 

То је био јеретички приступ којем ниједан 
керамичар нити индустријски произвођачи керамике не 
би прибегао, али је спојио неке класичне и модерне 
мотивације. У том њиховом поступку било је, међутим, 
превише ризика да се неки део поломи или окрњи 
приликом печења. Но, после много експериментисања и 
употребе одговарајућих топивих маса, дршке керами-
чких цветова остале су усправне и нигде није било 
пукотина. Пажљивим посматрањем може се уочити да је 
то изузетан и до тада неостварен начин обраде.

То важи и за фигуру медведа на њиховој Компо-
зицији у белом. Имајући у виду сложеност те компози-
ције, било је логично начинити је из више делова, који би 
се затим спојили. Но, тада би целина деловала помало 
вештачки, јер би се видели спојеви и не би било оног 
задивљујућег утиска, који није ништа слабији чак и када 
не видите ово дело по први пут. Оно што је било тешко 
остварити – обратите пажњу на пљувачку која цури 
медведу из уста – постаје привлачно за посматрање и врло 
функционално у општем контексту уметничке нарације.

Постоје и други слични примери. Рецимо, 
њихова керамичка јаја. Ако се цела јаја залепе на подлогу, 
ако су пукотине ручно направљене, макар биле и тање од 
милиметра, треба да се испуне земљом различитих 
тонова да би се међусобно разликовале. Оне су урезане 
скалпелом, испуњене белилом, печене и емајлиране, и 
најзад су јаја превучена стакластом масом која симулира 
беланце и жуманце. Амбалажа Брило је оригинална, али 
су мехурићи који излазе из ње ручно израђени. Боје за 
керамику и глина у боји коришћене су пре примене 
технике фотокерамике за исписивање натписа и 

БЕРТОЦИ И КАЗОНИ : ИЗВОЂАЧКИ ПЕРФЕКЦИОНИЗАМ 
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7. Бертоци и Казони, „Композиција у белом“, полихромна 
керамика, 2005-2007.

7. Bertozzi and Casoni, „Composition in White“, polychrome 
ceramics, 2005-2007

8. Бертоци и Казони, „Композиција у белом“, полихромна 
керамика, 2005-2007. (детаљ)

8. Bertozzi and Casoni, „Composition in White“, polychrome 
ceramics, 2005-2007 (detail)



152

став аутора према потрошачком друштву данашњице, а 
можда је тај стил и некакав “memento mori” дуге 
керамичарске уметничке традиције, па чак и оне античке.

У поеми Пуста земља Т.С. Елиот није пропустио 
да напомене да је људска природа несигурна и хаотична. 
Можемо, дакле, овде цитирати прве стихове те поеме 
посматрајући дело Костур са косилицом.
(Т. С. Елиот: Пуста земља, Просвета, Ниш, 1988):

„Април је месец најсуровији
Што из мртве земље љубице изнедри
Мешајући сећања и жељу
Заливши им угасло корење кишом пролетњом.”

То је свесно извртање чосеровске концепције пролећа из 
Кентерберијских прича, које је, по добро познатој књи-
жевној традицији, доба поновног рађања живота: “Кад 
април благом кишом пролетњом...” 

У делу Епопеја ђубрета могу се видети бензинска 
бурад, прљава и зарђала, нагомилане гајбице за поврће и 
гнусни отпаци сваке врсте, хрпе костију и ампутирани 
удови, као и све оно што избацујемо из наших живота 
(укључујући и лобању са укрштеним костима коленица 
испод ње, као алузију на смрт), што, све заједно, чини 
савремени уметнички израз Бертоција и Казонија. Роде, 
као и друге птице које обично сматрамо дивнима, 
смештају се и гнезде на хрпама тањира, на којима се на 
врху може наћи и одсечена глава ланета (што је врхунац 
ужаса за све оне који су обожавали Дизнијевог Бамбија), а 
из свега тога расту лепе ружичасте печурке, које су можда 
и отровне. Папагај са детаљно извајаним перјем срушио 
се и лежи, у опуштеном и неартикулисаном положају, на 
телефонском именику нагорелом од опушака; из посуде 
за супу, која веома личи на старе, породичне, бакине 
посуде за супу, вире остаци пилета које је намерно 
раскомадано и делује застрашујуће у својој сликовитој 
сировости; мало даље су згужване кутије цигарета, пасте 
за зубе, тубе, тубице и паковања разних производа. После 
много спиралних, ови уметници почињу да праве 
“разбацане” композиције. Поп-арт икона, попут кутије од 
амбалаже Брило, пуна је отпадака и ђубрета; на куглама 
које висе са божићне јелке виде се илустрације из 
Камасутре; прљаве шољице, пуне талога кафе, носе 
ознаке модне продавнице Тејт; у микроталасној рерни 
налази се људска рука; неко је без разлога просуо лепак на 
барски сточић, а медвед из Беле композиције ће вероватно 
настрадати на санти која ће се ускоро истопити, заробљен 
у мрежи која садржи остатке његовог грозног ручка, 
односно чланова једне поларне експедиције. Гумене 
рукавице, аутомобилски акумулатори, видео касете, 
алатке и разне друге сличне скаламерије доприносе да 

нам неке познате надреалистичке слике према свему томе 
делују као дечји цртежи из обданишта.

Ипак, није препоручиво посматрати њихове 
радове искључиво са социолошког становишта. Њихова 
ужасна савременост само је варка, којом се Бертоци и 
Казони служе да би нам се приближили и привукли 
посматраче. Између свих тих нових и старих симбола 
тече река фантастичне маште, понекад ледене а понекад 
пуне отровног хумора, али увек великодушне у 
надокнађивању губитака и сујеверно склоне лепоти. 
Може се кретати навише или наниже, без решења и 
континуитета. То је за ове уметнике једина права потврда 
вредности које желе да поделе с другима. Занемарујући 
омиљене иконографске теме, треба на крају нагласити да 
њихова прецизна и виртуозна истраживања стварности 
нису толико тежила за техничким савршенством и 
признањима, без обзира на импресивна поређења са 
неким познатим моделима, већ су, напротив, била 
средство за изазивање несигурности и забринутости.

Они нису описивали, већ су изнова створили 
загасито жуту, богату и златасту боју меда, лакоћу 
папагајског перја, свиласти сјај снега или тврди бљесак 
леда, храпаво грумење земље, изузетну крхкост љуске 
јајета и његове различито обојене делове, уљасту масу 
бензина, густу и продорну, несталност цветних латица, 
вискозност жуманцета и вихор боја које карактеришу 
укочене лешеве јадних мртвих животиња. Бертоци и 
Казони поставили су се, дакле, као уметници-научници, 
задивљујуће изгубљени у огромној игри која се усуђује да 
парира неупоредивим стваралачким силама природе. У 
тој делатности поновног стварања Бертоци и Казони 
откривају, а позивају и нас да откријемо, без икаквих 
предрасуда и интелектуалистичких и моралистичких 
замерки, све оно мистериозно и амбивалентно што се 
налази у сваком појединачном испољавању природног 
универзума и његовог вештачког окружења.
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During almost three decades of their working together, their 
initial reasons and choices have produced internationally 
recognized results. This creative binomial has realized the 
most convincing works of art using the paritethic 
propositional alternative: the one of style and thinking. With 
continual adjourning, Bertozzi & Casoni have introduced on 
scene an artistic rappresentation comparable with the great 
baroque theatre, with a calculated and clear language, similar 
to the language of great narrators from the beginning of past 
century. These are antinomies of their work, with no fear of 
confrontation with figurative concepts, even the antique ones, 
or with concepts of abstract art with decorative ideas, with 
vanguard and neo-avanguard art, or conceptualistic 
negativity. There are not many texts written about those two 
artists who were ready to protrude over the most dangerous 
abysses of art and reality, bringing us a sense of vertigo instead 
of security. The objects of their “relieves” and “measuring” are 
not, like in the old times, existing exemplars and old forms, 
but a sort of modern magma which cannot be reduced to a 
unique and prec

Summary

Giampaolo Bertozzi and Stefano Dal Monte Casoni have been 
working together from 1980, under the brand-name Bertozzi 
& Casoni, as a registered company with shared responsability: 
this formula means, from the beginning of their work, pure 
artistic cooperation and very precize sculptural work, aimed 
to find a sophisticated collocation with the world of the 
contemporary art. Precize in this case means that the work of 
Bertozzi & Casoni, even in the moments of greatest 
connivance, ideal or operational, with its emerginng 
tendences, crosschecked a superior and privileged interest for 
the less problematic facts of the work of modern art: it 
oscilated between executive perfectionism and fixed, formal 
and technical results, which were never obtained before. 
Sophisticated means that the two artists decided to follow the 
process of repairing and healing artistic researches from 
existing doubts of our time, so they have chosen the 
„abnormal” expressive means in the filed of modern art: the 
ceramics.
*Franco Bertoni, Art and Art Architectural Historian, International Museum of 

Ceramics, Faenza
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Изложба Женска страна представља тематски 
пројекат посвећен жени у социјализму у периоду од краја 
Другог светског рата до 1960. године. Ауторке пројекта 
Марија Ђорговић, Ана Панић и Уна Поповић определиле 
су се да овом занимљивом феномену приђу анализом 
женске штампе, реконструишући „један дан у животу 
радне жене“. Изложбу прати каталог на српском и 
енглеском, који текстом и пажљиво одабраним илустра-
цијама допуњује изложене експонате. Пројекат Женска 
страна настао је као резултат анализе архивских извора, 
саме грађе − часописа Жена данас, Укус, Зора, Жена у 
борби, Практична жена и дневног листа Политика, али и 
критичког ослањања на релевантну литературу о 
поменутом историјском раздобљу. Изложба и каталог 
сведоче да је женска илустрована штампа из првих 
деценија по завршетку Другог светског рата препозната 
као врста грађе која у дијапазону од насловне стране до 
садржаја приказује један од начина дефинисања улоге 
жене на друштвеном и приватном плану, као и могућност 
препознавања званичне интерпретације тих улога. 
Упоредо приказивање модела жене-борца, а потом и 
ударница, формираног у три различита медија, од 
плаката преко скулптуре до илустроване штампе, 
омогућава нам упоредну анализу и боље разумевање 
првих послератних година. Ауторкама треба одати по-
себно признање за одабрану документацију Филмских 
новости, архивски материјал АФЖ-а и три интервјуа са 
женама старије генерације, које из свог угла преносе 
искуство о приватном и друштвеном животу у 
социјализму.

Социјалистичка култура, формирана по завр-
шетку Другог светског рата на традицији народно-
ослободилачке борбе и радничког покрета, истакла је 
жену као друштвеног, политички самосвесног и активног 
чиниоца у изградњи новог поретка. Политичка и култур-
на еманципација, првенствено под покровитељством 
АФЖ-а, подржана је и законском равноправношћу, 
стеченом Уставом из 1946. Прокламована политика род-
не равноправности показивала је у пракси многе 
противуречности, али је довела и до формирања новог 
лика социјалистичке жене, ударнице и градитељке, 
потом и мајке, што су биле једине улоге у којима је 

представљана у женској, али и другој илустрованој 
штампи до почетка педесетих година XX века.

У сегменту изложбе посвећеном првим година-
ма после Другог светског рата, женска штампа нам 
доноси лик жене која у оквирима комунистичког 
егалитаризма, активно учествује у обнови и изградњи 
земље. Њен лик афирмисан је у складу са новим друшт-
веним вредностима и истиче физичку снагу и радне 
способности жене. Потребно је, међутим, истаћи да 
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женска и друга илустрована штампа овог периода, иако 
под строгим надзором Агитпропа и у служби владајуће 
идеологије, није у потпуности лишавала жену атрибута 
женствености. Мушкобањасте партизанке и снажне бри-
гадирке јесу биле симбол социјалистичке родне равно-
правности, најчешће у сфери политичког плаката и, на 
пример, часописа Жена данас, службеног гласила АФЖ-
а, који су агитовали у корист новог режима и доприно-
сили његовој легитимизацији. С друге стране, у илустро-
ваном листу Дуга, који није био намењен искључиво 
женама, еротика је била присутна чак и у том ударничком 
моделу. Посебно на насловним странама могу се видети 
фотографије лепих, младих и привлачних жена, које сво-
јим радом одговарају захтевима социјалистичког 
преображаја. Иако их атрибути обнове и изградње свр-
ставају у одговарајући тип, њихов избор за фотогра-
фисање није био насумичан већ пажљиво одабран, у 
складу са чињеницом да је штампа медиј, широко ди-
стрибуиран и окренут масама, с циљем да им пренесе 
идеју, али и да им се допадне.

Ауторке изложбе Женска страна нису занема-
риле ни улогу жене у породичном животу, посебно у 
подизању и васпитању деце у духу социјализма, истичући 
и контрадикторност апсолутног ангажовања жене на 
плану изградње и очувања новог поретка, али и тради-
ционалног преузимања свих породичних обавеза на себе. 
У својеврсном сукобу интереса, у коме се од жене оче-
кивала једнака посвећеност и држави и породици, била је 
неопходна државна интервенција. Низом законских 
уредби остварена је друштвена брига о деци, која је жени 
у првом периоду омогућила рад у државној служби, а 
касније и економску независност. Масовно запошљавање 
жена, као део званичног државног програма, било је у 
складу са законским правима жене и њеном равноправ-
ношћу, али уједно је било и одговор на радну обавезу која 
се односила на све, без обзира на пол. Ауторке изложбе 
недвосмислено су успеле у покушају да на јасан и 
занимљив начин представе жену-ударницу као оличење 
успешности и еманципације, наглашавајући њен 
повратак традиционалној породичној улози почетком 
педесетих година XX века, када су држава и друштво 
ушли у нову фазу свог развоја.

У широком дијапазону активности на друштве-
ном, политичком, економском и приватном плану, 
женска штампа је својој циљној групи нудила низ 
садржаја који су одговарали њеним реалним потребама. 
На изложби је, низом занимљивих примера, такође 
истакнута функција женске штампе да практичним 
саветима олакшава свакодневни живот, да у оквиру огра-
ничења штампе као масовног медија образује и инфор-
мише у свим областима које су од значаја за живот жена и 
деце. Како ауторке истичу, овакви садржаји усмеравали 
су жену ка њеној традиционалној улози супруге и мајке, 

али су на различите начине водили и ка формирању 
њеног новог идентитета. Након 1951. концепција једног 
од водећих женских часописа тог периода, Жена данас, 
прилагодила се променама већ видљивим у илустрова-
ном листу Дуга.

Промена карактера часописа Жена данас огледа 
се у измени садржаја који доноси рубрике посвећене 
лепоти, одржавању витке линије и моди, а на последњој 
страни чак и фотографије правих манекенки. Писање о 
моди последица је укидања система тачкица и пуштања 
робе у слободну продају, чиме је престала искључива 
потреба за практичним саветима о преправљању старе 
одеће. Појављују се и прве рекламе за домаћи текстил, а 
некадашња рубрика посвећена одевању мења назив из 
Једноставно и практично у Практично и лепо и на захтев 
читатељки проширује се на већи број страна. Практи-
чност се задржава као принцип у прављењу одеће, али та 
одећа више није безлична или униформна, већ у својој 
употребној функцији може бити и лепа.

Слободно време, као нужна индивидуална по-
треба савременог доба, профилише се у социјалистичој 
Југославији, како ауторке наглашавају, крајем четрде-
сетих и почетком педесетих година XX века тако да 
одговара принципима свесније и одговорније изградње 
нове заједнице. Индивидуалне потребе замењене су 
колективним, а жене су у овом периоду биле усмераване 
ка културно-уметничким и образовним програмима. 
Међутим, већ од 1951. године у илустровану штампу се 
пробијају тренуци уживања и доколице, посебно приме-
тни у фотографијама жена, купачица са Аде Циганлије 
или новосадског Штранда, које, иако веома дискретне, 
садрже имплицитну еротску поруку, значајну са два 
аспекта: промене система вредности с једне стране, и 
истицања доколице и уживања на плажи насупрот испу-
њавању радних задатака с друге. Од почетка педесетих 
година видно је попуштање строге атмосфере соција-
листичког реализма и бригадирског заноса, док се 
колективистички контекст постепено губи и полако пре-
лази у физичку заводљивост заогрнуту летом и, после 
испуњених задатака, заслуженим уживањем у слободном 
времену.

Друштвене и политичке промене у Југославији 
почетком педесетих година XX века промениле су улогу и 
положај средстава информисања, условивши њихову 
постепену демократизацију. Као последица либералније 
атмосфере, средином педесетих година XX века у јавни 
живот се пробијају разни забавни садржаји у форми 
биоскопа, позоришта, радио-телевизијског програма и 
игранки са живом музиком. Учешће жена у забавном 
животу града праћено је у женској штампи саветима о 
усклађивању различитих обавеза са слободним време-
ном, али и саветима о бризи и нези властитог тела и жен-
ствености. Период интензивног економског развитка 

Андријана Ристић
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пратио је повећан животни стандард, што је водило ка 
садржајнијем и сложенијем начину живота. У тим 
околностима, илустрована штампа имала је двоструку 
улогу: да информише о свим друштвеним збивањима, али 
и да буде средство рекреације и забаве.

Ауторке изложбе, као две главне теме женске 
штампе током педесетих година XX века, истичу кућу као 
парадигму благостања и тело као парадигму отвореније 
сексуалности и директнијег завођења, неке од тема које 
дефинишу савремену масовну културу. Важно је 
поменути да је све већа индивидуализација и тематска 
опредељеност часописа била условљена и економском 
рентабилношћу, неопходном у све јачој међусобној кон-
куренцији и борби за опстанак на тржишту. С друге 
стране, проширивање женских рубрика, нове теме и 
разноврснији садржај нису, како ауторке тврде, ради-
кално изменили изглед женске штампе. До тада фаво-
ризовани идеал снажне жене, борца, градитељке и мајке, 
постепено јесте нестао да би уступио место афирмацији 
лепоте и женствености, пропагираној у специјализо-
ваним рубрикама, како дневне тако и недељне илустро-
ване штампе, али су реминесценције на народно-
ослободилачку борбу и ударнички период остале 
саставни део модернизације револуционарне традиције и 
представљале су нове форме трансмисије комунистичког 
наслеђа све до почетка шездесетих година.

До краја посматраног периода женска штампа је 
у свом тематском репертоару задржала садржаје који су 
се односили на политичка права жена, социјалну заштиту 
деце, историјат женског радничког покрета, као и 
актуелне теме од просвећивања жена на селу, преко 
подизања животног стандарда до побачаја и контра-
цепције. Лепа, негована и модерна жена средине педе-
сетих година XX века, вешто је успостављала хармонију 
између дневних обавеза и потребе за допадљивошћу су-
протном полу. Иако је однела примат над претходним 
моделом, била је подсећана и на своје храбре претход-
нице које су у Другом светском рату и борби за обнову и 
изградњу извојевале њено „боље сутра“.

Изузетак представља Практична жена, први 
„модеран“ женски лист, покренут 1956. На примеру овог 
часописа најбоље се могу пратити идеологија стандарда, 
промене у уређењу ентеријера, али и модне промене у 
области различитих врста материјала, дезена и кројева. У 
препорукама за облачење инсистирало се на једно-
ставности, практичности, комбиновању и допадљивости, 
као главним квалитетима прикладно обучене жене 
социјалистичког друштва. Истицање ових особина је, 
међутим, прикривало и чињеницу недовољно развијене 
текстилне индустрије и скромне тржишне понуде. 
Новине које је донела Практична жена најуочљивије су у 
поређењу са часописом Жена данас. Док је Жена данас 
била конзервативан политички часопис, по садржају 
знатно квалитетнији од своје конкуренције, Практична 
жена била је типичан часопис за слободно време, лишено 
великих циљева и идеала. Међутим, ни Практична жена 
није у потпуности била ослобођена реминисценција на 
Други светски рат и жене-борце, које су се повремено 
појављивале у различитим фељтонима.

Ауторке изложбе нису пропустиле да истакну 
утицај масовне културе, пореклом са Запада, на градски 
живот и продор сексуалности. Увоз производа масовне 
културе, од филмова, преко штампе и музичких садржаја 
до гардеробе и козметике, упоредо са порастом домаће 
производње, омогућили су да се жена постави насупрот 
мушкарцу, али увек и у складу са њим и његовим потре-
бама. Фетишизација женског тела, рекламирана током 
педесетих година, постаће и визуелно присутна у илу-
строваној штампи током шездесетих и седамдесетих 
година XX века.

Успешна реконструкција једног дана у животу 
радне жене остварена је и излагањем кухињске технике 
првих послератних деценија, различитих амбалажа коз-
метичких и хигијенских производа, одеће и једноставних 
кућних и канцеларијских амбијенталних целина. Ова 
реконструкција уводи нас у атмосферу првих после-
ратних деценија, историјски довољно блиских да их 
препознамо, али и довољно удаљених да им приђемо 
анализирајући их из перспективе сазнања XXI века.

ИЗЛОЖБА ЖЕНСКА СТРАНА : МУЗЕЈ 25. МАЈ, 
БЕОГРАД 15. 5 - 1. 8. 2010.
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Посебним даром за простор, за симетричан 
распоред, складне и лепе пропорције, избором матери-
јала с богатим колоритом, маштом и емоцијама, неуси-
љеном креативношћу, сценографи и костимографи иска-
зују све оно што у тексту и игри није, или није до краја, 
могло да буде исказано и објашњено. Сценографијом се 
обликује и дефинише сценски простор и све у њему; 
сценографијом се описује, распоређује, склапа и растав-
ља, додаје и одузима, објашњава или наговештава исто-
рија, време, епоха: бојом, обликом и цртежом. У тој игри 
визије и маште сценографија је дисциплина која оства-
рује различите односе према писаној речи, игри глумаца, 
сценској радњи, режији, гледалишту, публици; тера на 
размишљање, на откривање нових садржаја и могућ-
ности. Костимографски рад пре свега је борба с недо-
кучивим, тајанственим простором сцене, света ,живота... 
Резултат те борбе морао би бити хармонична повезаност 
костима са покретом, емоцијом, музиком, говором, рит-

1мом, карактером лика...
Битна карика у ланцу, у процесу настајања једне 

позоришне представе, играног филма, ТВ серије или ТВ 
емисије, јесте рад костимографа и сценографа. Неретко 
су неке телевизијске, позоришне или филмске форме 
остале запамћене баш по њиховом аутентичном уметни-
чком рукопису. Последњих година њихова остварења 
смо могли да видимо на Мајском салону УЛУПУДС-а, 
Прашком квадријеналу, самосталној изложби или поне-
кој ауторској концепцији историчара уметности.

На позив кустоса УЛУПУДС-а (Удружење 
ликовних уметника примењених уметности и дизајнера 
Србије) Дијане Милашиновић-Марић и Маје Шкаљац-
Станошевић четрдесет аутора се одазвало да учествује на 
изложби којом је обухваћено последњих десет година 
стваралаштва костимографа и сценографа УЛУПУДС-а. 
Чаробни амбијент сале под сводовима Конака кнегиње 
Љубице, чија нам је врата за ову прилику отворио Музеј 
града Београда, представљао је најбољи избор изложбене 
галерије за поставку оваквог типа.

Концепт ове, на известан начин, ревијалне по-
ставке оставио је уметнику слободу да одабере и издвоји 

два рада, настала у периоду од 2000–2010. године, са 
којима ће се представити јавности и колегама. Терито-
ријално ограничење у вези с настанком и реализацијом 
пројекта није постојало, па су се аутори представљали и 
продукцијама које су реализовали ван граница наше 
земље.

Стваралачки свет, аутентични ауторски руко-
пис, идеје... индивидуалне су интерпретације заслугом 
Душице Кнежевић, костимографа и сценографа, која је 
зналачки и професионално поставила изложбу у ин-
теракцији са простором. Визуелни ефекат ове јединстве-
не естетске импресивне целине појачава наменски 
постављена расвета, модерна техничка опрема и медији 
коришћени за ову прилику: велики екрани, биоскопско 
платно, slide show, видео-радови...

Ова изложба представљала је ретку прилику да 
се публика упозна са радовима уметника свих генерација. 
Велика имена као што су: Ангелина Атлагић, Миланка 
Берберовић, Миодраг Табачки, Бојана Никитовић, Геро-
слав Зарић и Јасна Драговић непресушним идејама, изу-
зетним талентом и енергијом деценијама одушевљавају 
публику и ван граница наше земље и окружења. Неиз-
брисив траг у овој грани примењене уметности оставили 
су и доајени Зора Давидовић и Александар Златовић. 
Публика је имала заиста ретку прилику да, захваљујући 
представљеним радовима Љиљане Петровић, Лане Цви-
јановић, Бориса Чакширана и Зоре Мојсиловић, путем 
скица, фотографија, костима, видео-радова прати процес 
настанка једне позоришне представе, дугометражног 
филма, ТВ серије, модерног балетског извођења и ТВ 
емисије. Позитиван утисак на публику оставила је кон-
цептуална поставка експоната, фото и видео материјала 
уметника Маје Мирковић, Синише Илића, Душице 
Кнежевић, Тамаре Јовановић, Дејана Пантелића, Иване 
Васић и Игора Васиљева, који прате савремене трендове, 
експериментишу, интригирају, играју се... На шпицама 
филмова, ТВ серија, и у афишима позоришних представа 
готово свакодневно виђамо имена Јелене Стокуће, 
Аљоше Спајића, Јелисавете Татић-Чутурило, Александра 
Вељановића, Весне Штрбац и Драгице Лаушевић. 
Посетиоци су имали јединствену прилику да уживо виде 
костиме Ксеније Терзовић-Ђорђевић, које је креирала за 
филм Чарлстон за Огњенку. Сцене из наших најпозна-

*Маја Шкаљац-Станошевић, историчар уметности, УЛУПУДС, Београд
1 В. Маренић, Моја сценографија : „Кандид или оптимизам“, Београд 1999., 9, 23, 24, 
34.
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CURTAIN UP! ДЕСЕТ ГОДИНА СЦЕНОГРАФИЈЕ 
И КОСТИМОГРАФИЈЕ 2000-2010
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тијих мјузикла и најпосећенијих дечјих представа 
дочарале су нам: Снежана Шимић, Јасмина Јешић, Маја 
Соле-Насковски, Јелена Перишић, Јелена Милић-Злат-
ковић и Милица Грбић-Комазец. Судећи по приказаним 
радовима и позитивним реакцијама старијих колега, и те 
како можемо рачунати на младе наде костимографије и 
сценографије Милицу Бајић-Ђуров, Маргарету Јовано-
вић, Марију Калабић, Љубицу Милановић,Владиславу 
Мунић и Ружицу Ристић.

Цела поставка одисала је свежином и публика је 
на тренутак могла да „побегне“ из стварности и пребаци 
се у овај магичан свет кроз који су нас путем реализова-
них костима, извучених за ову прилику из гардероба и 
фундуса позоришта (Декамерон, Бурлеска о Грку, 
Трубадур, Хофманове приче...), скица, фотографија, као 
аутентичног документа са снимања или проба, импрови-
зованог биоскопа, видео-презентацијама, необичним 
целинама водили наши уметници.

Костими, шешири и лутке из дечјих позоришних 
представа били су пријатно изненађење посебно за 
најмлађу публику. Чувени Пегаз и лутке девојака у 
костимима модерне стилизоване ношње с Еуросонга, који 
је организован у Београду 2008. године, били су права 
„посластица“ за посетиоце. На љубитеље домаће 
кинематографије највећи утисак оставили су костими из 
Чарлстона за Огњенку и Црног Грује. Експериментални 
биоскоп са пројекцијом рада о нестанку, тј. промени 
намене простора београдских биоскопа и о њиховом 
стању данас, вратио нас је у реалну стварност, подсећа-
јући да су неки људи на важним државним функцијама 
допустили да та чаролија полако нестане.

Велика посета публике, колега, стручних сарад-
ника, медија, ликовних критичара, студената, ученика 
уметничких академија и школа знак је да овакве врсте 
групних, ревијалних поставки – од идеје до реализације – 
треба чешће приређивати. Пошто се већина излагача на 
овој поставци бави педагошким радом, образујући нове 
генерације, сигурно ће свака следећа изложба овог типа 
бити једнако квалитетна, посећена и занимљива.

Маја Шкаљац-Станошевић

1. Костимографија Лане Цвијановић, „Кандид или 
оптимизам“, Југословенско драмско позориште, Београд 
2008.

1. Costume Design by Lana Cvijanović, „Candide, or 
Optimism“, The Yugoslav Drama Theater, Belgrade, 2008
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У лондонској Royal Academy of Arts између 25. 
октобра 2008. и 22. марта 2009. године одржана је 
репрезентативна изложба Byzantium (330-1453), аутора 
Робина Кормака (Robin Cormack) и Марије Василаки 
(Mariа Vassilaki). Овај велики подухват организовала је 
Краљевска академија уметности у сарадњи са Бенаки 
музејом из Атине. Изложба има уметнички карактер и 
обухвата период од оснивања Константинопоља (Цари-
град), 11. маја 330. године, до његовог дефинитивног пада 
под турску власт 29. маја 1453., на чијем челу је био 
Мехмед II Освајач (1451-1481). Покровитељ изложбе био 
је принц од Велса, Чарлс, а поставку су извели Робин 
Кормак, Марија Василаки и Адријан Лок (Adrian Locke).

На изложби и у изванредном каталогу представ-
љено је 320 дела из 85 најзначајних светских музеја и 
других институција, а на изради текстова и каталошких 
јединица учествовало је више од стотину аутора. Из Ср-
бије, са материјалом из властитих колекција, учествовали 
су Народни музеј и Музеј примењене уметности – из Бео-
града. У Организационом комитету Србију су заступали 
професор Марица Шупут и академик Гојко Суботић.

Изложба је веома добро најављена, као светски 
културни догађај; обиље пропагандног материјала 
налазио се на сваком кораку, од великих плаката на 
станицама метроа и по трговима, преко новина, афиша, 
телевизије и видео-паноа, панела и скринова. Простор 
испред саме Академије уметности красила су два плаката 
огромних размера и велики транспарент који је прекри-
вао фасаду грађевине.

Поставка је изведена у неколико велих сала 
академије, а материјал је изложен према класичним 
принципима уз употребу најсавременијих техничко-
технолошких помагала. Смиреној отмености поставке 
допринели су препознатљива византијска палета 
(пурпурно-црно са повременим златним акцентима), 
веома добро али дискретно (спот) осветљење предмета и 
„невидљиве“ витрине. Поред неколико карата Визан-
тијског царства и копија фресака из Галерије фресака 
(Београд), остали простор био је намењен експонатима.

Међу најстарије предмете на изложби спадају 
две касноантичке мермерне скулпуре, из друге половине 

3. века, донете из Уметничког музеја града Кливленда 
(кат. 1. и 2), као и бронзани портрет цара Константина I 
Великог (306-337), настао између 325. и 330. године (кат. 
5) и знаменита камеја из Кусатка (кат. 4), такође из прве 
половине 4. века, обе из Народног музеја у Београду. Сле-
де фрагменти мозаика из Тебе (кат. 8) и фреско сликар-
ства из Солуна (кат. 9.1 и 9.2). Пажњу публике привукле 
су сребрне хеленистичке статуете, настале око 324. године 
у Риму (кат. 10. 1-3) − данас се чувају у Британском музеју 
– а три од четири изложених представљају персонифи-
кације великих градова Рима, Константинопоља и 
Александрије.

Сребрни, делимично позлаћени ковчежић (кат. 
12), настао између 330. и 380. године, неизвесне намене, за 
који се претпоставља да је употребљаван у тоалетима, 
иконографски припада касноантичкој уметности, али 
инскрипција на њему (Секундус и Пројекта живе у 
Христу) сврстава га у ранохришћански материјал. Шест 
примерака плиткорељефне пластике у слоновачи, 
углавном из 5. века, са календарским и жанр сценама, 
проширују лепезу интересовања према лаичком и 
свакидашњем у византијској цивилизацији. Најстарији 
путири на изложби потичу из 6. века, први је пореклом из 
Антиохије (кат. 19), а други из Сирије (кат. 35), а том вре-
мену припада и сребрна патена из Цариграда са Причеш-
ћем апостола из 565-578. године (кат 20). Мала колекција 
диптиха и икона од слоноваче из 6. века потврђује став да 
је до овог времена хришћанска иконографија готово 
сасвим дефинисана, али и да су и даље присутна дубока 
сазвучја касноантичке уметности. Исти став може да се 
задржи и а propos ситне пластике на сребрним ампулама, 
златним пекторалним привесцима, сребрним тањирима 
и великој сребрној вази (све из 6. и 7. века). На сакралном 
материјалу из 7. века очигледан је покушај да се у 
потпуности поштују иконолошка начела (плошност 
композиција, одсуство треће димензије, плиткорељефно 
уподобљење ликова...) и, мада ови примерци потичу из 
Константинопоља, примећује се извесна неспретност и 
наивност, нарочито у анатомији ликова. Неколико 
примерака репрезентативног накита из 6. и 7. века носи 
исте одлике савремене византијске уметности, али 
поштујући и начела касноантичке минијатуре, посебно 
нумизматике. У свему томе упечатљив је утисак да су *Душан Миловановић, историчар уметности, Музеј примењене уметности, 
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рановизантијски аутори, далеко успешнији у изради 
орнамената свих врста него у композиционим решењима 
или при извођењу људских фигура, нарочито ако се ради-
ло у металу.

Најстарији експонат на изложби (кат. 46) пред-
ставља фајумски портрет младе жене (настао између 55. и 
70. године), надалеко чувену представу која је и овог пута 
покренула низ питања у вези са тезом да су ови портрети 
представљали апсолутни ликовни узор ранохришћанској 
уметности. И поред свег напрезања, ни овога пута нисмо 
успели да откријемо озбиљнију везу између ове аристо-
кратске, хладне и увелико академизоване уметности и 
византијске иконе. Насупрот томе три ремек-дела, иконе 
из 6. и самог почетка 7. века (кат. 47, 313 и 314), представ-
љају само преостале мрвице огромне баштине која је 
уништена у лудилу иконокластичких времена и наравно 
– велики је жал за заувек изгубљеним.

Један фолио из Матејевог јеванђеља, писан зла-
том, настао у другој половини 6. века у Сирији или 
Палестини (кат. 49) с изванредним минијатурама из 
житија и усековања светог Јована Претече, као и 
минијатуре из два цариградска псалтира, из 843. и 1066. 
године (кат. 50, 51) изврстан су представник овог 
сегмента византијске уметности. Из 9. и 10. века потичу 
два мисионарска пекторална крста (кат. 54, 53) и мала 
ставротека (кат. 52), изведена од сребра и злата и укра-
шена емајлом и нијелом. Иконографија ових предмета у 
сагласности је с претходним минијатурама, односно 
уметношћу постиконокластичког периода. Изванредна 
цариградска икона из 14. века, која представља тријумф 
православља (кат. 57), и у хронолигији изложбе је 
постављена као симбол победе иконе над иконоборцима. 
Године 843. године, у време царице Теодоре и патријарха 
Методија, иконе су поново враћене у употебу и тај догађај 
празнује се у Недељу православља, односно прве недеље 
Великог поста.

Сасвим је јасно да су за изложбу пробрана све 
сама ремек-дела и да свако заслужује далеко већу пажњу 
од оне коју ћемо им ми указати, али ради оскудице 
простора и природе овог чланка посветићемо се само 
највећима. Златна икона Арханђела Михаила са четири 
пара светих ратника (кат. 58), изведена емајлом и укра-
шена драгим камењем, из цркве светог Марка у Венецији 
из 12. века, спада међу најупечатљивије експонате, а 
организатори су је представили као кључан симбол ове 
величанствене изложбе. Изузетан примерак представља 
и дијадема цара Лава VI (886-912), компонована од три 
предмета из три удаљена периода (кат. 64). Сама 
дијадема, изведена у емајлу и украшена бисерима, изра-
ђена је за цара у Константинопољу. На њу је постављен 
знатно старији комад горског кристала који представља 
Небески Јерусалим из касноантичког периода (4-5. век), а 

у центар је касније монтирана статуета Богородице 
Оранте, изведена у Венецији у 13. веку. Тако компарти-
менти ове композије обухватају период од готово хиљаду 
година. Поред оних најстаријих из 4. и 5. века (159, 160. и 
180), неколико примерака богослужбеног текстила из 9. и 
11. века (кат. 4863) сведоче о врхунцу који је и у овој 
дицсиплини византијска уметност достигла. Један од уз-
будљивијих одељака на изложби састављен је од пред-
мета, плакета, полиптиса и икона од слоноваче (укупно 
13 примерака), израђених у Константинопољу у 10. веку 
(кат. 65-78).

Романичка стеатитна иконица Успења Пресвете 
Богородице из друге половине 10. века (кат. 79), настала у 
Цариграду, алабастерска патена (11-12. век) опточена 
сре-бром и украшена драгим камењем, бисером и 
емајлом клоазоне (кат. 80), Патријаршијски путир (Кон-
стантинопољ, 10-11. век) са чашом од сардоникса (кат. 
81) и коначно оков јеванђеља изванредно украшен 
(кат.82), сведоче о улози полудрагог и драгог камења у 
византијској уметности – са једне стране у погледу раско-
ши, а с друге при коришћењу симболичких вредности 
ових материјала.

Посебан одељак на изложби (и у каталогу) 
посвећен је свакодневној употреби керамике, а од 15 
примерака, међу којима је претежно трпезно посуђе, 
већина је из 12. века, с изузетком египатске посуде за 
парфем у облику рибе (кат. 90), која потиче из 5-6. века, и 
неколико тањира из 13. века. Такође, у намери да дочарају 
свакодневни живот византијске аростократије аутори су 
представили известан број репрезентативних примерака 
стоног прибора где доминирају сребрне кашике (кат. 99-
102; 107-109) и тањири (кат. 105, 106), а изузетан утисак 
оставили су једна бронзана кофица из 6. века, из атинског 
Бенаки музеја (кат. 98) и неколико бронзаних тегова са 
царским портретима (кат. 116-118).

У оквиру исте теме о византијској свакодневици 
представљено је више изврсних примерака накита и 
украса из свих византијских епоха и с разних страна, а код 
већине примерака се може уочити да основна техника 
израде припада такозваном opus interrasile diatrita, ажу-
рирању или, како се код нас каже, техници на пробој (кат. 
119-156, осим неколико изузетака). Сав накит зрачи 
отменошћу, сваки примерак превасходно јесте инсигнија 
која статусно дефинише носиоца. Ови предмети били су 
намењени кићењу, никако кинђурењу. Један сегмент 
изложбе посвећен је и текстилима и одевању Византи-
наца, а посебну пажњу привукли су добро очувана дечја 
везена туника из 6-8. века и сандалице (кат. 165. и 166) из 
5-7- века, из Египта.

Као што се и очекује, централна тема изложбе 
названа је У цркви. Главном салом доминира прекрасни и 
изванредно очувани бронзани хоросни свећњак (кат. 
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170), пречника 3,5 м, из 13-14. века, донесен из Минхена. 
Представљен је и чувени поликандилион (са 9 прстенова 
за кандила) из Британског музеја (кат. 171), који потиче 
из времена између 550. и 650. године, али би према кр-
столикој инскрипцији у розети могао да буде посвећен и 
цару Јустинијану I (527-565), односно да потиче из 
времена његове владавине. Међу неколицином изложе-
них предмета од бронзе свакако треба истаћи и два звона 
српског великаша и ктитора Родопа (кат. 172 и 173), 
израђена 2. августа 1432. године. Изврсна стона сребрна 
кадионица с краја 12. века (кат. 176), чије порекло није 
сасвим дефинисано, а претпоставке се крећу широко 
између Константинопоља и Италије (!?), мада по многим 
особинама подсећа на, додуше нешто млађу, српску сред-
њовековну сакралну сребрнину. Пред монументалним 
крстовима реликвијарима (кат. 182 и 188) из прве поло-
вине 10, односно с краја 12. века, литијским крстовима 
(кат. 189-192) од 10. до 12. века, као и пред пекторалним, 
углавном мисионарским крстовима – реликвијарима 
(кат. 193-197) од 8. до 11. века – једноставно застаје дах. Од 
мермерне пластике аутори су очигледно желели да 
представе зооморфно уподобљење евхаристије, па је тако 
на четири примерка, од којих један представља троме-
тарски епистил пореклом из Скрипуа из 873/74. године 
(кат. 183), два су плоче с два лица, последња је једно-
страна, а на свиму су представљени афронтирани пауно-
ви који пију из Извора живота над којим се издиже Дрво 
живота (кат. 183-186). У овом сегменту изложбе, међу 
мајсторски пробраном ситном пластиком, доминира 
окована камеја Христа Пантократора из 13. века, влас-
ништво Музеја примењене уметности, и окована гема од 
горског кристала са представом Пантократора, 11-12. век 
из Бенаки музеја (кат. 202. и 203).

Међу текстилијама представљени су све сами 
капитални примерци, ремек-дела: покров за путир, 13-14. 
век из Бенаки музеја (кат. 210), плаштаница (кат 212) 
настала 1406-07. на територији Грчке, а данас се чува у 
Лондону (V&A), свилени покров за гроб швајцарског 
витеза Отона де Грандона у лозанској катедрали, исткан и 
извезен у последњој четвртини 13. века (кат 256) и велика 
везена икона светог Ђорђа из Молдавије, настала око 
1500. године (кат. 267).

Лампе – уљанице (кат. 218-220), настале у 
периоду од 6. до 8. века, послужиле су ауторима изложбе 
да илустурују преплитање и у овом случају праву борбу 
касноантичке и хришћанске иконографије. На кадиони-
ци нађеној у Јањеву, која се данас чува у Музеју приме-
њене уметности, настала је у релативно мирној атмо-
сфери 14. века (кат. 217), нешто је сасвим другачије. Као и 
у осталим дисциплинама, и овде се сусрећемо с 
решењима која већ нагињу академизму. И као да се 
припрема још један узлет. Критична интелектуална маса 

на малом простору, већ богато засејаном предачком 
баштином, под притиском смртне опасности што се 
приближава с истока, услед ванредне трансмисије 
великог богатства ка уметности и духовности у ондашњој 
Србији, створила је последњи цвет „Византијског Комон-
велта“ – Моравску уметничку школу. Желећи да гледаоцу 
са запада што обухватније растумаче феномен иконе, 
аутори су назначили исходишта, основне појмове, правце 
развоја, типологију, најзнаменитије иконе у Византији, 
често заобилазећи теолошко утемељење иконе. Имајући у 
виду да су аутори пре свега поставили уметничку излож-
бу намењену управо гледаоцу са запада, за то можемо да 
имамо разумевања.

На изложби је највише било икона и њихов број 
прелази трећину свих експоната, што је више од стотину 
примерака из свих периода дванаестовековног Визан-
тијског царства. За ову прилику издвојићемо мозаичне, 
Христа из Равене из 545. године (кат. 222) и корпус од 
четири изванредне иконе изведене у реткој и скупоценој 
техници микромозаика. То су цариградска икона светог 
Теодора Стратилата из 14. века (кат 224), Христоса Пан-
тократора, која је израђена у Константинопољу између 
1150-1175, а данас се чува у Фиренци (кат. 225). Преобра-
жење настало у византијској престоници око 1200. године 
данас се чува у Лувру (кат. 226), величанствени диприх с 
Великим празницима, такође цариградски рад из 14. века, 
чува се у Фиренци (кат. 227), а ту је и изванредна икона 
уснулог Христа (Во гробје плотски), настала у Констан-
тинополису 1385/6. године, за базилику Светог Крста у 
Јерусалиму, где се до данас чува као део тамошње 
италијанске културне баштине (кат. 228).

Корпус охридскских икона који обухвата период 
од краја 12. до краја 14. века, као и увек, побуђивао је 
велику пажњу, а нарочито чувена двострука икона с 
Благовестима и Богородицом Психосостријом (кат. 230). 
Уз раме им је стајала двострука икона из Народног музеја 
у Београду са Благовестима и Богородицом Одигитријом 
(кат 236) и икона Светог Димитрија из Музеја примењене 
уметности (кат. 237). И поред све велепности овог 
изврсног сегмента изложбе, стиче се утисак да би укључи-
вањем икона из манастира Ватопеда, Хиландара и из 
Протатске цркве са Свете Горе назив изложбе у потпуно-
сти био оправдан.

Поред поменутих предмета, из Музеја примење-
не уметности аутори су одабрали и парадни мач (кат 103), 
направљен на прелазу из 14. у 15. век у непознатој 
византијској царској радионици, а случајно пронађен 
тридесетих година 20. века на десној дунавској обали у 
Београду заједно с једном сабљом. Занимљиво је да је ово 
био и једини примерак оружја на изложби. Све предмете 
из Музеја примењене уметности, као и звоно из Пећке 
патријаршије обрадио је Душан Миловановић. Фотогра-
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фије је снимио Влада Поповић. Координатор изложбе 
био је Дејан Сандић, а отварању су присуствовали 
директор Музеја Иванка Зорић и Душан Миловановић.

Из Народног музеја у Београду изложено је 19 
предмета од којих, поред поменутих издвајамо и златне 
украсне плочице за корице књиге са емајлом из друге 
половине 11. века (кат. 271. 1-4), које су до нас стигле из 
манастира Хиландара, затим запон хумског кнеза Петра 
из 1220. године (кат. 278), прстен краљице Теодоре из 
1332. године (кат. 276), српски средњовековни накит из 
оставе нађене у Марковој Вароши (кат. 272-275; 283, 284), 
као и фрагмент сребрног реликвијара из исте оставе (кат 
282), сребрна чаша цара Душана која је направљена 
између 1345-55. (кат. 279), чаша из 15. века (кат. 280), 

Андреашке двери из друге половине 14. века (кат. 281) и 
неколико копија фресака. Предмете су обрадили: Бранка 
Иванић, Јелена Кондић, Емина Зечевић, Александра Ни-
тић, Софија Кајтез, Жељко Темерински, Наташа Церо-
вић, Сања Пајић и Бојан Поповић. Фотографије је 
израдио Небојша Борић, а отварању је присуствовала 
директор Музеја Татјана Цветичанин.

И поред презентације 23 предмета из Србије, не 
можемо се отети утиску да је, уз бољу организацију, 
материјал из других музеја, нарочито из Музеја Српске 
православне цркве и из манастирских ризница, требало 
да буде више заступљен. У сваком случају, нова прилика 
се указује 2011. године, када ће у Немачкој бити 
организована следећа изложба византијске уметности.
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mmРепрезентативни каталог, формата 250 х 300  
започиње куртоазним текстовима покровитеља изложбе 
принца Чарлса , премијера Ује- (Charles, Prince of Wales)
дињеног краљевства Велике Британије и Северне Ирске 
Гордона Брауна и премијера Републике (Gordon Brown) 
Грчке Костаса Караманлиса , председ- (Kostas Karamanlis)
ника Краљевске Академије уметности из Лондона сер 
Николаса Гримшоа и директора (Sir Nicholas Grimso) 
Бенаки музеја из Атине Ангелоса Деливориаса (Angelos 
Delivorias). Следи представљање три грчке фондације за 
промоцију грчке културе и захвалница страним сарад-
ницима. На две стране дата је хронолошка таблица Ви-
зантијског царства, аутора Робина Кормака (Robin 
Cormack), у коју су укључена и два датума из историје и 
уметности српске средњовековне државе: 1180  година .,
оснивања државе Стефана Немање, и 1260 година живо-., 
писања сопоћанског храма. Следи пет карата Византиј-
ског царства и план Константинопоља (око 1200. године), 
које је израдио исти аутор.

Каталог је подељен у два дела. У првом је поред 
два уводна текста представљено девет студија и есеја с 
различитим темама, док други део заузимају каталошке 
јединице иза којих су: напомене, речник, библиографија, 
списак институција које су позајмиле дела за изложбу, 
извори фотографија и две непагинисане стране са спи-
ском добротвора манифестације. У првом, уводном 
тексту, Сирил Манго (Cyril Mango) дао је историјски 
пресек једанаестовековног Византијског царства, нагла-
шавајући сву драматику успона и падова, живописно 
бојећи два последња века, време великих суноврата, 
грађанских ратова, пада под власт крсташа и време када 
су делови царства падали под власт Србије на западу и 
Турске на истоку. Порука овога текста садржана је у 
аргументовању тезе да је Византија, и поред великих 
осцилација и потреса, оставила за собом огромну башти-
ну која је у великој мери пренета и на запад. Робин 
Кормак и Марија Василаки (Maria Vassilaki) написали су 
историјско-уметнички увод Уметност Византије : 330-
1453.

Аутори се на почетку осврћу на прву велику 
изложбу о Византији, аутора Дејвида Талбота Рајса 
(David Talbot Rice), која је одржана у Единбургу и 

Лондону 1959. године, и на суштинско унапређење знања 
током претходних пола века интезивног истраживања и 
проучавања ове теме. Следи тумачење појма Byzantium и 
расправа о догматским вредностима слике (иконе), уз 
цитирање Светог Василија Великог, по исказу Светог 
Јована Дамаскина: “Као што се сликари приликом рада 
угледају на икону која им је узор, жудећи да пренесу њене 
особености у сопствено дело, тако мора и онај који тежи 
потпуности у свим врлинама да се угледа на живот светих 
као на покретне и живе слике, и да преузме, подража-
вајући, њихове врлине”. О суштинској функцији иконе 
као трансмитеру, који молитву преноси на прототип, 
аутори су за упечатљиву илустрацију узели чудотворну 
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икону Богородице Одигитрије, паладијум царства, преко 
које су вековима верни Византинци упућивали молитве 
Богородици. На крају се говори о измештању центара 
уметничке продукције ка Србији и Русији и о синкретис-
тичким мешањима утицаја и спојевима истока и запада, 
нарочито на територијама које су неко време држали 
Латини, а посебно на Криту (итало-критски стил).

Прво поглавље, под називом Почеци Хришћан-
ске уметности, аутора Томаса Метјуза (Thomas Ma-
thews), расправља о хронолошком оквиру. Аутор саме 
почетке ове уметности проналази у периоду владавине 
цара Галиена (253-268) који је престао да гони хришћане. 
Датум оснивања Константинопоља (330) аутор поставља 
у епицентар нове уметности, а до средине 5. века означава 
га као почетни период. Тада се јављају и прве оригиналне 
теме у уметности за шта му као илустрација служи мозаик 
у апсиди цркве свете мученице Пруденције настао око 
415. године у Риму (сл. 14). Претходна уметност, она у 
катакомбама, говори аутор, била је интимне природе и 
посвећена гоњенима, док је ова нова – јавна и намењена 
опшем поштовању верника.

Следеће поглавље под насловом Од Константи-
на до иконоклазма, аутора Хенрија Мегвајера (Henry 
Maguire), уз коришћење ликовних извора, упоређује 
земаљско и небеско царство, односно царски и Христов 
тријумф. На царским медаљонима и конзулским дипти-
сима приказани су земаљски владари у својим дворо-
вима, а на диптисима са арханђелом и Христом симбо-
лично је представљен Небески двор, где арханђео у улози 
царског препозита препоручује Христу ктитора, односно 
посма-трача. Такође упоређује и адвентус (царски, 
тријумфални улазак у престоницу) и Цвети (Христов 
улазак у Јерусалим) чему су послужили Јустинијанов 
(527-565) златни медаљон (копија, кат. 29) и једна 
керамичка иконица (сл.16). Аутор се позабавио и жен-
ским дворским церемонијалом у чему је, као илустрација, 
послужило обиље златног накита и предмета од сло-
новаче из раних векова Византије.

Ентони Катлер (Anthony Cutler), аутор поглавља 
У двору, покушава да уклони англосаксонске предрасуде 
о крвавом и примитивном источном двору, одакле је 
потекао и пежоратив „византизам“. Цитирани су и 
коментарисани прворазредни извори, Кекавменов 
Вадемекум и Диоптра (Зрцало), који саветују да се према 
цару понаша као према божјем посланику и да се против 
њега „одбаци свака урота“, односно, у којима се говори да 
је владарев узор и огледало – Христос сам. У овим делима 
се такође величају владареве врлине. Продукт такве 
климе је рафинирани и софистицирани византијски 
двор, а аутор то „велелепије“ поткепљује сценама из 
Париског псалтира (средина 10. века, сл. 22) где су као 
илустрација владарских врлина употребљене античке 
персони-фикације. Обиље сачуваног дворског матери-

јала даје широк увид у укус, богатство двора, али такође и 
у чињеницу да су поред хришћанских коришћене и 
античке (паганске) теме, на пример, мноштво царских, 
ловачких сцена. Лепотом и обиљем дворског материјала, 
као никада до сада, ово поглавље је једно од успешнијих у 
каталогу.

Поглавље У кући подељено је на три целине. 
Деметра Папаникола-Бакирци (Demetra Papanikola-
Bakirttzi) аутор је дела под називом Керамика у 
свакодневном животу, у коме излаже да трпезно посуђе 
представља највећу групу византијске керамике која се 
логично наставља на античку традицију. Њу карактери-
шу христограми, крстови и хришћанске сцене на дну 
посуда, што значи да се од 7. века као заштита појављује 
глеђ која истовремено може да имитира и метално посуђе 
што је проузроковало велику експанзију керамике. Од 11. 
века јавља се бела енгоба и зграфито техника. Другу 
целину, Метал у свакодневном животу, саставила је 
Марлија Мандел-Манго (Marlia Mundell-Mango). Аутор 
расправ-ља о великим византијским оставама сребра 
посвећујући посебну пажњу сребрном стоном посуђу и 
његовој декорацији, али и утегама с царским ликовима. У 
овом одељку налази се и византијски мач са златним 
украсима из Музеја примењене уметности (кат. 103). 
Трећи део Накит и украс написала је Аимилиа Јерулану 
(Aimilia Yeroulanou). Као основну одлику рановизан-
тијског накита подвлачи ажурирање, технику која се 
назива „на пробој“; за украшавање се углавном користе 
теме које симболично представљају евхаристију. Ауторка 
нагла-шава да од 10. века ажурирање замењују грану-
лација и филигран а за пример узима сребрни накит 
оставе из Маркове вароши. У овом поглављу представ-
љена су сама ремек-дела.

Пето поглавље, У цркви, требало би да представ-
ља и окосницу читавог каталога и саме изложбе, мада 
текст Лиз Џејмс (Liz James) и материјал нису у довољној 
мери илустровали круцијални значај цркве у стварању и 
дуговеком животу Византије. У тексту се говори о специ-
фичностима црквене градње, о програму фресака у 
храму, а у другом делу о литургијским предметима, цр-
квеним одеждама, мобилијару. Исправна је, међутим, 
напомена да је православље попут лепка спајало све 
различитости у царству (народе, културе, обичаје, 
локалне уметничке карактеристике...).

Шесто поглавље, под називом Иконе, дело аутор-
ке Нано Хадзидакис (Nano Hadzidakis), у приличној мери 
је стереотипно; говори да иконе потичу од посмртних, 
египатских, фајумских портрета, а наводи се и често 
цитирано мишљење светог Василија Великог о томе како 
молитва с иконе прелази на прототип. Говори се и о томе 
да се иконе након иконоборства сликају на златној 
подлози, украшавају се оквири, више се употребљава 
злато, емајл и драго камење. Иконе су све заступљеније и у 
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дому и на путовањима. Аутор сматра да су за развој 
иконописа веома важне иконе са Синајске горе из 6. века. 
Расправља се и о важности другог реда икона на репре-
зентативним иконостасима, међу које аутор убраја и 
Деисисе из манастира Ватопеда и Хиландара на Светој 
Гори Атоској. Од 15. века до изражаја долазе итало-
критске иконе. Изложба се у овом сегменту чини најуз-
будљивијом и најуспешнијом јер су представљена ремек-
дела највишег ранга и недостаје само неколико оних које 
смо већ поменули.

Микеле Баћи (Michele Bacci) написао је есеј под 
насловом Византија и Запад у коме је покушао да помири 
двострану размену утицаја. Тако, наводи аутор, са истока 
су стизале иконе, тканине, бронзана врата за храмове и 
друга уметничка дела, а са запада рукописни иницијали и 
емајл шамплев (enamel champleve). У 12. веку читав 
италијански сликарски опус означен је као maniera greca, 
а на сликарство 14. века свакако су утицала ранија 
византијска дела, попут Богородице Одигитрије и 
Уснулог Христа из Касторије (Костур), крај 12. века (кат. 
246). Србија и јужна Италија означени су као подручја где 
су утицаји били нарочито турбулентни, додајмо и – 
плодотворни. Ауторка наглашава и важност „картона“, 
уметничких предложака којим су се у средњем веку 
снабдевали уметници и дружине, а од чега је мало шта 
сачувано. Стога се посебно драгоценим чини предложак 
немачког (?) уметника из 13. века на коме су две сцене, 
Христос који се обраћа Закхеју; испод су двојица светих 
ратника на коњима; ауторка сматра да су то свети Теодор 
и свети Георгије.

Ентони Истмонд (Anthony Eastmond) написао је 
осмо поглавље под насловом Beyond Byzantium, или 
Византијски културни круг, које нам се у овој лепези 
текстова чини најсвежијим јер говори о томе како су 
византијски утицаји усвајани и прекрајани, и уз обиље 
локалних специфичности неретко против саме матрице 
окретани. Полазећи од идеологије (De Administrando 
Imperio) цара Константина VII Порфирогенита (913-959) 
да Византија „јесте центар који зрачи и треба да тежи 
супремацији“, аутор на много примера наилази на 
особености хришћанских држава које матрицу примају 
од Византије, али често је прилагођавају соственим 
потребама: Грузија тврди да је старија хришћанска 
држава и од Рима; јерменски цар Ашот I Багратуни тражи 
регалије и од Абисинског калифата и од Византије (884), 
док је последњи владар Гагат Абас представљен као 
муслимански владар, могуће и ради ината јер му је 
Византија освојила државу; Грузија и поред свих 
особености оснива на Светој Гори манастир Ивирон 
(980), што је потврда јаких веза две земље; истичу се 
специфичности Бугарске и Русије, а посебна пажња 
посвећена је Србији и лози Немањића, где аутор тврди да 
је употреба моштију у државној политици западњачког 

порекла, а да је иконографија Богородичиног успења у 
Студеници (зло)упоребљена да би се представила смрт 
краљице Ане Дандоло (сл. 47). Као илустрације овог 
текста постављене су и копије изврсних фресака из 
Сопоћана (3/4 13. века), из студеничке Краљеве цркве 
(1314) и из београдске Галерије фресака (кописти: Часлав 
Цолић и Светислав Мандић). У оба случаја представљене 
су ктиторске композиције: у првом – краљ Стефан Урош I 
с прворођеним принцом Драгутином приступају 
Богородичином престолу, а у другом – краљ Милутин у 
пратњи Симониде приноси модел храма Светој Ани и 
Јоакиму, који самом Христу представљају ктиторе (кат. 
270. и 269). Утицај Византије зрачио је надалеко, чак и у 
време када се њена енергија лагано гаси. Потврду за ту 
тезу аутор је пронашао у Египту, на Богородичином 
храму у Старом Каиру (al-Mu'allaqa), чија су црквена 
дрвена врата, настала око 1300. године, украшена с десет 
дуборезних панела на којима се налазе сцене Великих 
празника, а све према старијим византијским узорима 
(кат. 307).

Последње поглавље каталога носи назив 
Манастир свете Катарине на Синају, а аутори су поново 
Марија Василаки и Робин Кормак. Манастир је у почетку 
био посвећен Богородици Неопаливој купини, затим је 
Саборни храм посвећен Христу, а у поодмаклом средњем 
веку патронат је пренесен на Свету Катарину. Вековима 
су према овом светилишту хрлиле реке ходочасника, што 
се појачало у 13. веку, када су крсташи основали 
Јерусалимску краљевину. Манастир у својим фондовима 
чува 2048 средњовековних икона, а посебно су знамените 
оне из 6. века, израђене у техници енкаустике. Из мана-
стира је Порфирије Успењски однео у Кијев четири 
енкаустичне иконе, а на изложби су представљене две: 
Богородица са Христом из 6. века и Свети Сергије и Вакх 
из 6-7. века (кат. 314. и 313). Осталих осам изванредних 
икона и једне царске двери из самог манастира су 
позајмљене за изложбу.

С поносом истичемо задовољство што смо 
учествовали у овом изузетном подухвату и бар донекле 
представили византијску баштину која се доводи у везу са 
Србијом. Стиче се утисак да је овог пута реализована 
веома репрезентативна изложба византијске уметности, 
а нови допринос свакако је то што се у текстовима 
каталога примећује низ измењених ставова у смислу 
исправљања неких старих неправди и објективизације 
пуног доприноса који је Византија дала Западној 
цивилизацији и читавом човечанству.

Изложбу је видело 340 хиљада посетилаца, а 
продато је 23 хиљаде каталога. На крају само остаје жал 
што није било више материјала из Србије.

ПРИКАЗ КАТАЛОГА ИЗЛОЖБЕ BYZANTIUM 330-1453
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Како аутори у уводном тексту наводе, термини 
из области савременог грчког стакларства преузети су из 
страних језика. Из тог разлога првобитни циљ аутора био 
је да забележе коришћене термине на грчком језику, који 
су у великој мери сачувани и у старогрчкој литератури. 
Речник обухвата и технолошке и типолошке термине. 
Технолошки термини односе се на сировине и прављење 
стакла, израду предмета и оштећења на површини и 

Ако је ваша област интересовања античко или 
средњовековно стакло, у проучавањима, нажалост, неће-
те моћи да користите терминолошки речник на српском 
или српско–страном језику, јер још нису објављени. 
Краћи списак термина у вези с израдом и типологијом 
стакла можете да пронађете једино у публикацијама чија 
је тема стакло.

Када обрађујемо стаклене предмете из античког 
и средњовековног доба, у недостатку домаће литературе 
користитимо страну која је углавном писана на енгле-
ском језику. Аутори који преузимају термине из овог 
језика преводе их према свом нахођењу и разумевању. 
Слична ситуација је и  када се текст са српског језика пре-
води на енглески. Срећа је када различити преводиоци, 
означавајући један појам, употребе исти термин. Ова 
појава, наравно, не везује се искључиво за проучавање 
стакла. Карактеристична је и за друге области археологије 
и историје уметности којима недостају терминолошки 
речници.

До објављивања овог речника слична је била 
ситуација у Грчкој. Ово је, заправо, први покушај грчких 
археолога и конзерватора да формирају речник који се 
бави терминологијом стакла. Речник је издао Центар за 
грчки језик како би се од заборава сачували грчки терми-
ни, првобитно коришћени у области стакларства, када је 
оно цветало на тлу Грчке – од праисторије до ранохриш-
ћанског периода. Током средњег века углавном се губе да 
би у поствизантијској епохи у потпуности били забо-
рављени. Међутим, поједини грчки термини – алаба-
строн, амфора, амфорискос, арибалос, аскос, астрагал, 
омфалос, диатрета, каликс, техника камеја, купа, гир-
ланда, фрит, иридација, кратер, киликс, кандило, мастос, 
натрон, оинохоја, оксидација, патера, фјиола, пиксида, 
ритон, скифос итд. – опстали су у терминологији стаклар-
ства до данашњих дана. Из наведених примера може се 
приметити да је већина преживелих термина углавном 
везана за типологију а нешто мање технологију израде 
стакла.
*Милица Крижанац, археолог, Шафхаузен-Београд

УДК 666.11/.28(091)(038)МИЛИЦА КРИЖАНАЦ*
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испод ње, настала деловањем различитих фактора 
средине где су предмети проналажени (корозија, ири-
дација). Типолошки термини обухватају облике произ-
вода од стакла, са датовањима, израђиваних током 
антике и средњег века. Велики број одредница 
илустрован је цртежима; понекад – ако је реч о процесу 
производње или различитим облицима појединих 
типова посуда – илустрован је из више делова, који 
прилично допуњују описе. Овај циљ аутора не би био од 
изузетне важности за стручњаке који се баве стаклом ван 
грчког говорног под-ручја да овај методолошки приступ 
није обухватио све битне термине који се односе на 
израду античког и средњовековног стакла. Осим 
стручног избора термина, речник се одликује и 
концизношћу описа и изузетном прегледношћу 
одредница. Током истраживања старогрч-ке литературе 
аутори су се суочили с различитим пробле-мима као што 
је, на пример, избор једног од два термина или 
одбацивање погрешних термина који су због лакшег 
уочавања у речнику подвучени.

Иако ово није први речник о стакларству, напи-
сан на енглеском језику и доступан српским корисни-

цима, његови сажети описи терминолошких одредница 
омогућили су настанак публикације која је невелика по 
броју страна, али садржи најважније појмове у вези с 
израдом, топљењем, украшавањем и облицима стаклених 
предмета насталих током тридесет векова.

У недостатку стандардизације термина на 
српском језику, из области стакларства, омогућено нам је 
да преузмемо из једног стручног речника термине на 
енглеском језику, избегавајући могућност да неке појаве 
произвољно именујемо српским терминима. Овакав 
речник представља леп пример, препоруку нашим 
стручњацима да у будућности уложе напор и напишу на 
српском језику први терминолошки речник стакларства, 
за чиме свакако постоји прека потреба. Међутим, у плану 
је да се овај, за сада грчко-енглески и енглеско-грчки 
речник преведе и на српски језик. До појављивања српске 
верзије речника, у издању Завода за заштиту споменика 
културе у Краљеву, стручњацима у Србији остаје могућ-
ност коришћења ове одличне енглеско-грчке публи-
кације.

Милица Крижанац
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је подухват утемељен на брижљиво проученим, кон-
текстуализованим и презентованим документима и зато 
је темељ свим будућим истраживањима културне 
историје овог периода.

Иако је научно дело високог домета, Музеј кнеза 
Павла се лако чита, а уживање у њему подстичу фотогра-
фије и репродукована архивска, документарна и друга 
драгоцена грађа, планови и прикази артефаката који су 
чувани и излагани у Музеју. Визуелни материјал прециз-
на је подршка утемељеном научном поступку који одли-
кује сваку страницу ове књиге. Он подстиче читаочево 

У оквиру изузетне прошлогодишње издавачке 
делатности Народног музеја у Београду истиче се моно-
графија Музеј кнеза Павла коју је написала група аутора 
(И. Суботић, А. Игњатовић, Л. Хам-Миловановић, В. 
Нинковић, Д. Прерадовић, Љ. Чубрић, А. Петровић, Г. 
Станишић), а чији је уредник Т. Цвјетићанин. Истражи-
вање сопствене историје дужност је институције која је 
чувар културнe меморије једне заједнице. Суочавање с 
властитом прошлошћу врста је самоанализе и самоспо-
знаје Музеја – институције у којој се прожимају живот, 
култура, прошлост и савременост нације.

Ауторски тим створио је књигу изузетне научне 
вредности. Она није само израз великог знања и пошто-
вања значајне установе, окоснице данашњег Народног 
музеја, него је посвећено дело, писано с еланом и љубав-
љу. Уредница и аутори су животом везани за Народни 
музеј и та припадност им је, поред стручности, подарила 
моћ свеукупног и дубоког разумевања Музеја кнеза Павла 
као симбола колективне идентификације друштва. 
Ентузијазам, главна погонска сила у историји Народног 
музеја и срж његовог трајања, уткан је и у монографију 
Музеј кнеза Павла. Високи стандарди које је успоставио 
Музеј кнеза Павла, који је друштвена институција најви-
шег ранга, трајна су вредност Народног музеја, што је 
ауторски тим јасно препознао, анализирао и предочио. 
Упркос тешким околностима у којима је беспрекорно 
деловао, али и због њих, Музеј кнеза Павла установио је 
критеријуме које Народни музеј негује и развија у готово 
истом тескобном контексту. Ова књига то јасно исказује. 
Професионално и без повишених тонова, ауторски тим 
сусрео се са властитом историјом, што представља инте-
лектуални и морални замах неопходан за сопствено 
трајање и мисију.

Књига Музеј кнеза Павла изучава и тумачи овај 
Музеј као друштвени и културни феномен. Представља га 
као веома важан период и у развоју српске музеологије и 
развоју Народног музеја. Истовремено га приказује као 
парадигму преко које се читају и разумеју сви слојеви 
југословенске прошлости и њено прожимање са садаш-
њошћу. Музеј кнеза Павла представљен је као институ-
ција обликована друштвеним силама, али и као установа 
која је и сама градила колективни однос према држави, 
друштву, култури и њиховим вредностима. Монографија 

САША БРАЈОВИЋ*

ПРИКАЗ КЊИГЕ МУЗЕЈ КНЕЗА ПАВЛА
(Група аутора, Музеј кнеза Павла, Народни музеј, Београд 2009; 301 страна текста, илустрације, литература, индекс)
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урањање у прошлост и тежњу за проналажењем одговора 
у вези са садашњошћу. Музеј кнеза Павла савремено је 
дизајнирана, одлично штампана и отмена књига.

Монографију Музеј кнеза Павла, обима 240 стра-
на, чини десет ауторских текстова, библиографија, 
пописи текстова из штампе, архивска и документарна 
грађа, као и регистар имена. Ауторски текстови методо-
лошки су савремени и међусобно усклађени, али исто-
времено исказују и ауторов став. Приказују настанак и 
устројство Музеја кнеза Павла, његове истраживачке, 
образовне, изложбене активности, концепте и развој 
збирки, архитектуру Новог двора и ову грађевину као 
простор музеја, перцепцију музеја и његовог блага у 
ондашњим оквирима, као и кључне личности које су 
учествовале у његовом формирању и развоју.

Таква складна целина указује на одговорно, 
посвећено и креативно обављен уреднички задатак. 
Татјана Цвјетићанин у уводном тексту Реч уредника 
објашњава разлоге објављивања монографије – резултата 
вишегодишњег преданог истраживања – у светлости 160 
година дуге историје Народног музеја, чија је једна од 
значајнијих и плодоноснијих фаза била оснивање Музеја 
кнеза Павла 1936. године (када се Народни музеј, са име-
ном (Х) Историјско-уметнички, сједињује с Музејом са-
времене уметности). Тада ова институција бригом о 
покретним и непокретним споменицима постаје извор 
драгоцених информација о вредностима и значају наци-
оналне и светске културне баштине. Уредница с правом 
изражава наду да ће монографија допринети не само 
спознаји значаја и значења Музеја кнеза Павла, већ и 
стварању новог односа према музеју као симболу културе 
једне заједнице.

Историја настанка и трајања ове институције, 
идеја музејске поставке и укупна уређивачка политика, 
мисија кључних личности – кнеза Павла Карађорђевића и 
директора Милана Кашанина – приказане су у носећој 
студији монографије, аутора Ирине Суботић, Од Музеја 
савремене уметности до Музеја кнеза Павла. Аристо-
кратизам, профил високих вредности, политичка воља. 
Музеј кнеза Павла предочен је као национална музејска 
установа престижног значаја, импресивног изгледа, с 
модерном поставком, живом и стручном делатношћу 
комплексног карактера. Улога ове установе – истиче 
ауторка – била је приказивање цивилизацијског богат-
ства земље и континуитета њене културе. Многобројни 
антагонизми измирени су новим, преобликованим 
значењима која је Музеј подарио изложеним предме-
тима. Музеј је, како сазнајемо, поставком, концептом 
великих изложби, издавачком делатношћу исказивао 
културну политику југословенске државе и потврђивао 
њену престоницу као ново европско културно средиште. 
Проучавање свих битних чињеница у вези с овом 

установом и личностима које су је формирале, прожето 
сувереним познавањем социјално-политичких оквира 
тадашње Југославије и друштвено-културних феномена 
Европе, пружа истиниту и свеобухватну слику ове инсти-
туције као конститутивног и репрезентативног елемента 
културне политике Краљевине Југославије. Ова синте-
тичка студија великог формата суштинска је за разуме-
вање Музеја кнеза Павла као слојевитог феномена који се 
тумачи у текстовима што следе.

Александар Игњатовић у изузетној студији 
Архитектура Новог двора и Музеј кнеза Павла пише о 
културном идентитету Музеја кнеза Павла, архитектури 
Новог двора и њеној трансформацији у зграду музеја. 
Анализу заснива на проучавању и тумачењу идеолошких 
премиса које обликују архитектонско здање и његов 
преображај. Аутор истиче да је поставком и архитек-
туром зграде, а посебно њиховим садејством, Музеј 
моделован као важна инстанца у конструкцији пожељне 
историје југословенске државе и нације. Архитектонска 
концепција Новог двора, заснована на академским 
методама пројектовања – примени вокабулара европских 
историјских стилова и принципа неокласичне архитек-
тонске синтаксе, била је „идеални кохезиони оквир који 
је у времену јачања идеологије југословенства могао да 
помири све различитости троименог народа и са својом 
универзалношћу трансцендира културне и етничке 
партикуларизме“. Бивше владарско седиште и симбо-
лички центар моћи усмерио је и доминантну идеолошку 
димензију поставке Музеја кнеза Павла. Она је облико-
вала слику европског идентитета југословенске историје, 
културе и уметности и истовремено била у служби 
конструисања идентитета југословенске државе и нације.

Музеј кнеза Павла – културни, историографски, 
друштвени и политички инструмент државе који је у 
центру престонице задржао ауру краљевског двора и 
церемонијалног простора, анализира се и у тексту Назив 
и устројство Музеја кнеза Павла Лидије Хам-Миловано-
вић. На основу брижљиво проученог архивског мате-
ријала, ауторка изучава ову централизовану, хијерар-
хијски јасно устројену установу, указује на процес 
оснивања Музеја, објашњава разлоге промене његовог 
имена, устројство, финансијско пословање, органи-
зацију, службенике, публику, као и трајање током окупа-
ције.

Веселинка Нинковић у тексту Археолошко оде-
љење Музеја кнеза Павла испитује и тумачи значај 
археологије у сталној поставци ове установе. Изучава 
фондове некадашњег Археолошког одељења, његов 
развој и презентацију, као и ондашња археолошка истра-
живања. Тако сазнајемо да су Археолошко одељење Му-
зеја кнеза Павла чиниле преисторијска и античка колек-
ција, формирана из збирке Народног/Историјско-
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казивање друштвеног, културног и националног иденти-
тета државе било је најразговетније у овом Одељењу. У 
њему је – путем историјских композиција, портрета и 
објеката који су доприносили конституисању меморије – 
демонстрирана идеја српске нације као државотворне 
предводнице. Музејском поставком, која је исцрпно 
анали-зирана у овом тексту, ови артефакти приближени 
су оновременом посетиоцу. Измирен је династички анта-
гонизам Обреновићи–Карађорђевићи. Превладала је 
нова аура коју је Музеј подарио некадашњим државно-
политичким обележјима: у овом одељењу постала су 
заједничко културно-историјско благо.

Александра Петровић у Попису издања Музеја 
кнеза Павла пружа комплетан увид у издавачку делатност 
ове институције која обухвата период од 1936. до 1941. 
године, а уређена је према стандардима библиографског 
описа. Ауторка указује да је издавачка политика Музеја 
одражавала утицај кнеза Павла и Милана Кашанина, као 
и оновремени културни и политички контекст. Изда-
ваштво Музеја, формално и тематски, обликовале су нај-
пре велике гостујуће изложбе, тако да већину публика-
ција чине изложбени каталози. Скренута је пажња на 
укључивање у шире културне токове, вишејезичност пу-
бликација, техничке карактеристике и визуелни иденти-
тет.

Гордана Станишић у тексту Милан Кашанин као 
директор Музеја кнеза Павла реконструише укупно 
теоријско и практично деловање ове изузетне личности – 
Кашанинов значај у креирању политике Музеја, утицај на 
набавку дела, ширење музејских фондова, изложбени 
програм, успостављање међународне сарадње и афирма-
цију наше културе и уметности. Истакнуте су Кашанино-
ве велике организационе способности, ауторитет, висока 
стручност и префињени критеријуми, којима је одго-
ворио на све захтеве у вези са местом директора једне 
такве установе. Ауторка нарочито истиче Кашаниново 
залагање у покретању и редовном издавању Уметничког 
прегледа (36 бројева), првог часописа у Србији који се 
бавио проблемима историје уметности, археологије и 
архитектуре у различитим срединама, епохама, обла-
стима и темама, с приказима савремених дешавања код 
нас и у свету. Овај часопис, чији је основни императив 
едукација, имао је – углавном захваљујући Кашанину – 
висок стручни и естетски ниво који му је обезбедио 
велики углед. Милан Кашанин, који је покренуо, 
руководио и дословно спроводио укупни програм 
Музеја, уживао је безусловну подршку кнеза Павла. 
Делили су исте естетске назоре и били у пријатељском 
односу пуном поштовања и поверења.

Кнезу Павлу, као што доликује, посвећена је 
закључна студија ове монографије. Суверено започињући 
књигу, Ирина Суботић је на исти начин окончава текстом 

уметничког музеја. Кустоске активности овог одељења 
биле су усредсређене на уобличавање сталне поставке, 
руковођење археолошким ископавањима и обилазак 
налазишта, припремање и презентацију едукативних 
курсева, као и организацију великих изложби.

Истраживање и прикупљање средњовековних 
старина, њихова презентација и рецепција, као и ствара-
ње опсежне документације о споменицима, анализирано 
је у тексту Дубравке Прерадовић, Музеј кнеза Павла – 
Средњовековно одељење. Ауторка указује на историју 
проблема са смештајем Народног музеја током двадесе-
тих година 20. века, као и на низ тегоба у раду Средњо-
вековног одељења. И поред тога, ова збирка је непре-
кидно обогаћивана, посебно добијањем Мирослављевог 
јеванђеља, Призренског рукописа Душановог законика, 
фрагментима декоративне пластике манастира Бањске... 
Прерадовићева исцрпно изучава пописе предмета, 
анализира курсеве којима је Музеј тежио да упозна 
публику са средњовековном културом, скреће пажњу на 
значајно место које је средњовековна уметност имала у 
Уметничком прегледу. Посебно истиче прегнуће 
уложено у формирање велике централне фото-архиве 
свих важнијих уметничких споменика у земљи, као и 
кампању снимања средњовековних споменика чији се 
резултати и данас баштине.

Лидија Хам-Миловановић у тексту Галерија Му-
зеја кнеза Павла пише о формирању и презентацији 
збирке ликовне уметности, начину набављања дела 
(путем наслеђивања, државних откупа и поклона), чиме 
реконструише политику развоја и формирање иденти-
тета Музеја. Захваљујући инвентарним књигама тог 
времена представља сталну поставку Галерије. Она је 
била репрезентативно одељење у које је улагано највише 
пажње, знања, рада и новца. Била је организована према 
савременим музеолошким стандардима, који су подразу-
мевали бригу о систему осветљења, визуелној комуника-
цији с простором, начину на који су обојени зидови, 
постављане и распоређиване слике. Галерија је прецизно 
изражавала концепт кнеза Павла, њеног главног дародав-
ца – чија су се највећа залагања испољила у домену 
праћења личности и појава 19. и 20. века – као и Милана 
Кашанина.

Љиљана Чубрић у тексту Поставка историјског 
одељења посвећена је идеолошким аспектима концепта и 
организацији Историјског одељења, којем су биле 
намењене централне и најрепрезентативније просторије 
Музеја кнеза Павла. Поставка је била идеолошки обеле-
жена и усмерена, сагласно времену када је обликована и 
циљевима којима је, као и цео Музеј, била посвећена 
–учвршћивању јединства државе, проналажењу решења 
националног питања и јачању међународне позиције 
државе. Политички мотивисано конструисање и при-
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Кнез Павле Карађорђевић – љубитељ уметности. Она 
објективно, али и посвећено, анализира образовање, ин-
телектуална упоришта, узоре и моделе идентификације, 
лични сензибилитет и љубав према уметности кнеза 
Павла, који одређујују карактер његове колекције као и 
самог Музеја. Кнез Павле је настојао да своју земљу 
представи као европску државу са старом и вредном 
културом, али и значајном савременом уметношћу, 
професионално спремну да те вредности прикаже свету. 
Као оснивач музеја који је понео његово име, кнез Павле – 
жртва домаћих превирања и политика великих сила – 
личност је преко које су преламана тумачења чињеница о 
Музеју – често злонамерно и нетачно, али и уз повишену 
и непотребну митологизацију. Овим текстом би се таква 
тумачења заувек окончала. Он твори поуздан и танан 

портрет изузетног човека префињеног ума и племенитих 
настојања. Желећи да се веже „за нешто у шта верује да је 
вечно“, кнез Павле је, упркос бруталности политичког 
реализма, у оквиру културне и визуелне политике своје 
државе установио висок стандард непролазних вредно-
сти. И поред страшних догађаја који су га одвајали од 
суштинског себе, кнез Павле се, као што истиче Ирина 
Суботић, „никада није одрекао уметности и доживљаја 
лепог, које је тражио и налазио пре свега у ликовним 
делима – материјалним одблесцима нематеријалних сен-
зација“. Такав доживљај лепог, којим је прожета његова 
целокупна колекционарска тежња, обухваћена и узнета 
идејама доброчинства, окосница су идентитета Музеја и 
његовог трајања у будућности.
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Апстракт: Музеј примењене уметности у 
Београду на дан 6. новембра 2010. обележава шездесет 
година рада. Циљ овог кратког историјског осврта је да 
скрене пажњу на главне професионалне домете ове 
институције. Основу приказа представља пролазак кроз 
шест фаза историјата институције које су обележили 
тадашњи стручњаци на њеном челу. Осим предузет-
ничких енергија директора, организационо уређење и 
његове програмске активности чине делове оствареног 
идентитета Музеја. Поглед у будућност, у другом делу 
текста, открива Музеј као динамичну, савремену, високо 
стручну и компетентну установу са значајним местом на 
домаћој и међународној културној мапи.

Кључне речи: Музеј примењене уметности, 
историјат, организациона структура, програмске актив-
ности, стратегија

Музеј примењене уметности (МПУ) је једна од 
многих институција културе основаних непосредно 
после завршетка Другог светског рата у новонасталој 

1 Федеративној Народној Републици Југославији.
Основан је 6. новембра 1950. године уредбом владе 
Народне Републике Србије и привремено смештен у 
зграду Конака књегиње Љубице, а као први кустос Музеја 

2постављена је Бојана Радојковић, историчар уметности.  
Почетни фонд чиниле су колекција таписерија добијена 
реституцијом, ћилими и персијски теписи и неколицина 
примерака црквеног сребра из XVIII и XIX века, који су 
се, због недостатка простора, чували у Академији 
примењених уметности. Половином 1951. године Музеј 
се уселио у здање у улици Вука Караџића 18, где се и данас 
налази.

Зграда Музеја примењене уметности није 
3наменски подигнута за потребе музеја.  Oна је сазидана 

као стамбено-пословни објекат 1927-1929. године за 
власника адвоката др Јакова Челебоновића и била је 

4позната као “Палата Челебоновић“.  Иако су временом 
вршене различите адаптације, здање је сачувало дух 
времена у коме је подигнуто. Ова велелепна двоспратна 
палата и данас има репрезентативни улаз у мермеру, 
мањи хол и пространо мермерно степениште које краси 
атрактивна ограда од кованог гвожђа. Јединствена амби-
јентална целина сачувана је и у оригиналном ентеријеру 
Салона на првом спрату, који је у духу неоренесансе, са 
оплатом од племенитог дрвета, оригиналним камином и 

5 касетираном таваницом. Првобитан распоред просто-
рија само је прилагођен музејским потребама. Локали из 
приземља су адаптирани у галеријски простор, стамбени 
простор на првом и другом спрату делимично у гале-
ријски, а делимично у канцеларијски простор, док је 
поткровље резервисано за збирке и кустосе.

Први директор је била Нада Андрејевић Кун, 
која је претходно у Министартву просвете радила на 
концепцији развоја Музеја примењене уметности, а 
стручни кадар ојачан је кустосима Загорком Јанц, Добри-
лом Стојановић и Јелицом Поповић. Исте 1951. године 
Музеј је откупио изузетно вредну збирку нашег познатог 
сликара и графичара Љубе Ивановића, која је практично 
постала оснивачки фонд Музеја и на основу којег су први 
кустоси почели да формирају збирке и приступили стру-
чној обради предмета. Збирка се састојала од 3116 пре 
свега вредних предмета од метала као што су накит из XIV 
века, кадионице од бакра из XV века, средњовековни ка-
лупи за ливење печата, прстење и кашичице, разни алати 
за прераду метала, као и изузетно вредна икона светог 
Димитрија, с краја XIV и почетка XV века. Осим тога, 
збирка садржи старе рукописне и штампане књиге, 
предмете резбарене у дрвету, рожини и седефу, велики 
број народних рукотворина, делове ношње и народне 
везове.*Милица Цукић, историчар уметности, Музеј примењене уметности, Београд

1 Први део текста о историјату МПУ у већој мери базиран је на уводном тексту С. 
Ракоњца из монографије Музеја, в. С. Ракоњац, 55 година  Музеја примењене 
уметности, Београд, 2005, 15.

2Уредба о оснивању Музеја, бр. 479, објављена је у Службеном гласнику НРС. 
Чланом 2. ове уредбе дефинисана је делатност Музеја: „Задатак Музеја 
примењене уметности је да доприноси развоју примењене уметности и 
уметничког занатства и да у том циљу прикупља, чува, проучава и излаже 
предмете који приказују развитак примењене уметности и уметничког 
занатства од најстаријих времена до данас, а нарочито достигнућа 
средњовековне уметности“.

3 На реализацији овог објекта радили су архитекти: Михајло Белић – пројекат, 
Никола Краснов – декорација фасаде, Нерегар – декорација ентеријера.

МИЛИЦА ЦУКИЋ*

МУЗЕЈ ПРИМЕЊЕНЕ УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ : 
60 ГОДИНА И ПОГЛЕД У БУДУЋНОСТ

УДК  069.02:745/749(497.11)”1950/2010”

4 Јаков Челебоновић имао је истакнуто место у друштвеном животу међуратног 
Београда, био је председник Јеврејске општине. Јаков и Јохана Челебоновић 
имали су шесторо деце, од којих Марко и Алекса заузимају посебно место у 
српској култури и уметности. Марко Челебоновић је један од најзначајнијих 
српских сликара XX века, а Алекса Челебоновић угледни историчар уметности, 
универзитетски професор и ликовни критичар.

5 “Палата Челебоновић” била је намењена издавању, у њој су се налазиле амбасада 
Шпаније, адвокатске канцеларије, као и престижни модни салони. Приземље је 
било резервисано за локале, на првом и другом спрату били су стамбени 
простори , а у поткровљу простори за послугу.
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Стална поставка Музеја отворена је 9. децембра 
1951. године. Поставка је представљала развој свих грана 
примењене уметности и уметничког занатства код Срба у 
периоду од XII до краја XIX века, употпуњена предметима 
позајмљеним од Музеја српске православне цркве, 
Народног и Етнографског музеја. Упоредо је покренута и 
издавачка делатност, а прво музејско издање била је 
публикација Музеј примењене уметности у којој је 
објављен и текст поводом сталне поставке аутора који су 
били чланови музејског стручног савета: Мирјане 
Ћоровић-Љубинковић и Ђорђа Мано Зисија. Музејска 
библиотека је основана кад и Музеј и са својим 
специјализованим фондом књига и публикација стекла је 
кориснике међу кустосима и стручњацима изван Музеја. 
У првој години је почела са радом и радионица за 
конзервацију и рестаурацију намештаја. Осим општег 
одељења, научно одељење Музеја чинило је пет само-
сталних сектора за историјско-стилски развој уметничке 
обраде метала са збиркама; намештаја и уметничке об-
раде дрвета са збиркама; костима и уметничке обраде 
текстила са збиркама; примењене графике и уметничке 
фотографије и опреме књиге са збиркама; и уметничке 
обраде керамике, порцелана и стакла са збиркама.

На Катедри за Историју уметности Филозофског 
факултета у Београду не проучавају се национална и 
светска историја примењене уметности и ова ситуација 
није се променила до данашњих дана. Примењена умет-
ност је утолико пре била већи изазов за стручњаке, 
поготово за прве кустосе Музеја. Они су, поштујући науч-
ну методологију у обради предмета, осим прикупљања 

материјала и његове научне обраде приређивали студиј-
ске изложбе на којима су публици представљали резул-
тате свога рада.Прва тематска изложба у Музеју била је 
Српска  штампана и рукописна књига, отворена 1952. 
године, чији је предговор написао проф. Ђорђе Радо-
јичић. Неке од изложби имале су прва гостовања: Умет-
ничка обрада метала у Србији је отворена у Љубљани и 
Загребу 1954, а Уметнички вез у Србији у Загребу, Новом 
Саду, Сарајеву и Скопљу 1960. Прво инострано 
гостовање имала је допуњена изложба Уметничка обрада 
метала у Србији, која је уз каталог на немачком језику, 
одржана у Бечу, Грацу и Клагенфурту 1955. године. 
Почела су и гостовања изложби из иностранства као што 
су биле Изложба коптских тканина из Народног музеја у 
Љубљани, одржана у јулу и августу 1954. и изложба 
Холандски плакат, која је гостовала у септембру исте 
године из Градског архива града Хага.

Поводом двадесетогодишњице ослобођења Бео-
града 1964. године, Музеј је установио Дечји октобарски 
салон примењене уметности и ова изложба је постала 
традиционална смотра дечјег стваралаштва, која се до 
данас организује сваког октобра у Музеју. Још једна 
манифестација која је постала традиционална и којом је 
Музеј проширио своју изложбену делатност било је 
оснивање Салона примењене уметности, 1970. године. 
(сл. 1) Изложбама у оквиру Салона Музеј се окренуо 
домаћим савременим примењеним уметницима, и по 
позиву почео да им приређује изложбе, почев од 
Изложбе илустрација Живојина Ковачевића.

Сектор издавачке делатности, 1969. године, 
покренуо је едицију каталога музејских колекција са 
публикацијом кустоса Руже Дрецун Стакло Емила Галеа 
и његових следбеника. Последњи каталог у оквиру ове 
едиције, XII по реду, изашао је 2008. године и представио 
је Породичне фото албуме из збирке Музеја примењене 
уметности, кустоса мр Јелене Пераћ.

Посебна издања представљале су стручне студије 
попут Производња и уметничка обрада стакла кроз 
векове Руже Дрецун, 1967, или монографска студија 
Бојане Радојковић Накит код Срба од XII до XVIII века, 
1969. Зборник, као матична публикација Музеја 
примењене уметности, покренут је 1955. са циљем да 
објављује студије, расправе, грађу из области примењене 
уметности, као и прилоге о најважнијим активностима 
Музеја.

Најзначајнију и најобимнију групу публикација 
коју издаје Музеј представљају каталози изложби који 
садрже студијску обраду неке теме из области примењене 
уметности и које приређују кустоси Музеја, затим 
каталози традиционалних манифестација као што су 
Салони примењене уметности и Дечји октобарски салон, 
каталози гостујућих изложби итд.

Милица Цукић

1. Отварање изложбе сценског костима Милице Бабић 
(Нада Андрејевић Кун са Ивом Андрићем), Музеј 
примењене уметности, Београд 1973.

1. The Opening of Milica Babić's Exhibition of Stage Costume 
(Nada Andrejević Kun with Ivo Andrić), Museum of Applied 
Art, Belgrade 1973
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Развој изложбене и издавачке делатности Музеја 
пратио је тзв. просветно-пропагандни рад који је 
подразумевао организовање стручних и информативних 
предавања, приказивање документарних филмова, као и 
демонстрације техничких поступака при изради поједи-
них материјала, попут керамике или плаката. Прво 
предавање у Музеју одржала је Загорка Јанц 1952. године 
под насловом „Уметничка опрема књиге“ уз истоимену 
изложбу. Осим предавања организовани су кружоци за 
полазнике. Од 1955. у Музеју су радила два кружока: 
историјски, који је приређивао предавања о материјалној 
култури у средњовековној Србији и оној за време 
владавине Турака и керамички, где су стицана знања из 
обраде глине. Тако се својом активношћу, поред пет исто-
ријских сектора, 1963. издвојио и Просветно-
пропагандни сектор. Сектор централне документације 
основан је 1964. године, а захваљујући изузетним органи-
зационим способностима кустоса Војиславе Розић 
успостављене су све врсте евиденције за музејске збирке: 
централни инвентар, инвентар негатива, инвентар 
хемеротеке и стручни архив  Када је Музеј 1965. године .
добио од Народне библиотеке богату колекцију плаката, 
то је био повод за оснивање Сектора савремене 
примењене уметности 1966. Такође, у збиркама је растао 
број предмета који су настали у XX веку. Тако се 
организационо и структурално Музеј уобличио и исте 
године постао матична установа за музејски материјал 
примењене уметности на територији Србије.

Нова фаза у развоју Музеја је – од 1971. када је на 
место директора постављен Јевта Јевтовић – приметно 
окретање савременим токовима примењене уметности и 
дизајна, за разлику од предходног периода када је 
прикупљање и обрада грађе историјско-стилског развоја 

била у првом плану. Музеј оснивањем Дизајн бироа 
започиње своју пионирску улогу у афирмацији дизајна у 
нашој средини, озбиљно схватајући своје место и улогу у 
повезивању уметника са привредом и генерисању 
схватања о важности уметничког обликовања индустриј-
ских предмета. Своју стручну потку Дизајн биро је имао у 
Салонима примењене уметности, правим расадницима у 
којима су најбољи дизајнери креирали укус, стилове, 
покрете, теорију и праксу дизајна, утичући на културу и 
друштво у целини. Упоредо, те исте 1971. године, Музеј је 
заједно са Ликовним сусретом из Суботице покренуо 
Тријенале југословенске керамике, манифестацију која је 
окупљала керамичаре тадашње Југославије. (сл. 2) Ова 
манифестација постаје традиционална и доживљава 
своју XIII изложбу под именом Тријенале керамике у 
Београду и Суботици од маја до септембра 2009. године. 
Такође, покренута је иницијатива да се представи и 
валоризује архитектонско-урбанистичко стваралаштво 
током једногодишње продукције. Тако је 1974. године 
основан Салон архитектуре, престижна смотра која се 

6до данас приређује у Музеју.
Капитално издање, први том књиге Примењена 

уметност код Срба, објављено је 1977. године, а прилоге 
су приредили наши најеминентнији медиевалисти, као и 
кустоси Музеја: Бојана Радојковић, Добрила Стојановић, 
Загорка Јанц и Верена Хан. Ова значајна публикација 
„била је круна њихове научне каријере и постала своје-
врсна „историјска читанка“ српске примењене уметно-
сти, јер у најбољем смислу афирмише историјски 
континуитет и јасну оријентацију у правцу објективне 

6 На Салону архитектуре, стручни жири, сваке године додељује Grand prix, велику 
награду Салона и друге награде у различитим категоријама.

МУЗЕЈ ПРИМЕЊЕНЕ УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ : 
60 ГОДИНА И ПОГЛЕД У БУДУЋНОСТ

2. Отварање III тријенала југословенске керамике (Јевта 
Јевтовић), МПУ, Београд 1977.

2. The Opening of III Triennial of Yugoslav Ceramic Art (Jevta 
Jevtović), MAA, Belgrade 1977

3. Отварање изложбе “Политички плакат НДР” (Гојко 
Суботић), МПУ, Београд 1978.

3. The Opening of the Exhibition “Politički plakat NDR” 
(Gojko Subotić), MAA, Belgrade, 1978



синтезе која се заснива на критичком методу и богатој 
7документацији“.

Од 1978. год. и наредне две године, директор 
Музеја је био Гојко Суботић. У том периоду спроведена је 
обимна реконструкција зграде коју је урадио архитекта 

8Милан Палишашки.  Основан је 1979. год. Сектор за 
архитектуру, урбанизам и архитектонски дизајн, који је 
садржао вредну документацију Салона архитектуре и два 
легата архитеката Бранка Максимовића и Миладина 
Прљевића. (сл. 3) После почетних година када га је водио 
Радомир Вуковић, Салон архитектуре се развио у 
престижну струковну манифестацију под вођством 
архитекте Драгана Живковића. У периоду од 2002. године 
на челу Одсека архитектуре МПУ је кустос мр Љиљана 
Милетић-Абрамовић која сталним осавремењивањем 
концепције и каталога Салона архитектуре наставља са 

запаженим резултатима. С обзиром на респектабилни 
ниво који је остварен у проучавању и афирмацији 
архитектуре у Музеју примењене уметности, Музеј се 
намеће као најквалификованија институција за област 
архитектуре код нас.

Бојана Радојковић, која је била први кустос 
Музеја, долази на место директора 1979. год. и почиње 
нова ера у Музеју значајним гостовањем изложбе 
Енглеско сребро Викторија и Алберт музеја из Лондона, 
коју је отворила британска премијерка Маргарет Тачер 
(Margaret Thatcher). (сл. 4) Већ следеће године у Викто-
рија и Алберт музеју је отворена изложба Ремек-дела 
српског златарства коју је приредио Музеј, а на дан 
отварања Бојана Радојковић је одржала предавање о 
српском златарству у Друштву антиквара у Лондону. 
Изложба је имала изванредан одјек, судећи по броју од 
20.000 посетилаца. Међу бројним гостовањима у Европи 
у том периоду треба истаћи изложбу Из српских 
средњовековних ризница коју је Музеј организовао у 
Паризу 1983. године, у Павиљону уметности у трговачком 
центру кроз који дневно прођу десетине хиљада 
посетилаца. Била је то највећа изложба српског средњо-
вековног блага која је припремљена за иностранство и за 
коју је Музеј добио престижну струковну награду 
„Михајло Валтровић“.

Поводом обележавања тридесетогодишњице 
Музеја 1980. године отворена је стална поставка под 
називом Европска примењена уметност од готике до 
сецесије. Овом поставком приказана је еволуција 
европских историјских стилова са предметима из свих 
музејских колекција у посебно дизајнираним витринама. 
После пет година 1985. године измењена је поставка. 
Први пут је представљен предсловенски материјал, као и 
савремена уметност из периода после 1945. године.

Издавачка делатност музеја је објављивала 
бројне каталоге изложби и Зборник који је садржао 
научне студије кустоса и спољних сарадника.

У периоду од 1979. до 1989. године, када је Бојана 
Радојковић била директорка, Музеј је стекао светски 
углед као научно-културна установа. Она је утемељила 
научну методологију у обради музејске грађе, унапредила 
организацију различитих музејских активности и 
профилисала специфичан карактер музеја.

После кратког периода у коме је Мирјана Јеврић 
Лазаревић, кустос у Сектору за намештај и уметничку 
обраду дрвета, обављала дужност в.д. на место директора 
1990. године постављена је Светлана Исаковић, кустос 
Сектора за савремену примењену уметност и цењени 
стручњак за керамику. Музеј улази у турбулентан период 
који обележава распад земље и изолација. Стална 
поставка је расформирана 1992-1993. године због 
модернизације и последица увођења грејања, а затим због 
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7 С. Ракоњац, н.д., 17.
8 Она је обухватила адаптацију зграде од подрума, преко галерија у приземљу, 

галерију на другом спрату, канцеларије у целом Музеју, расвету, намештај итд.

Милица Цукић

4. Отварање изложбе “Енглеско сребро” (Бојана Радојковић 
са британском премијерком Маргарет Тачер), МПУ, 
Београд 1980.

4. The opening of the exhibition “English Silver” (Bojana 
Radojković with Margaret Thatcher, Prime Minister of the 
United Kingdom), MAA, Belgrade, 1980.
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финансијских тешкоћа музејски материјал није могао да 
буде изложен по музеолошким стандардима. Концеп-
цијски, Музеј се окренуо веома динамичном прире-
ђивању изложби савремене примењене уметности и 
дизајна.

Музеј је 1996. године успео да изађе у свет 
изложбом Београд – огледало Европе која је представ-љала 
Југославију на Тријеналу архитектуре у Милану. Комесар  
изложбе је била Светлана Исаковић, а аутор поставке 
Драган Живковић. Такође, Музеј је у време најстрожих 
санкција успевао да доведе госте из ино-странства попут 
америчког прослављеног графичког дизајнера Дејвида 

9Карсона (David Carson)1997.
Током 1995. посебан Одсек за маркетинг и 

односе с јавношћу издвојен је од просветно-пропагандне 
делатности, а 1996. год. Одсек конзервације који је 
обухватао конзерваторску радионицу за дрво и конзерва-
торско-препараторску радионицу за текстил добио је 
конзерваторско-препараторску радионицу за метал. У 
исто време, систематизацијом сви сектори су преиме-
новани у одсеке. Исте године, кустос Иванка Зорић 
основала је Центар за накит, који је организовао предава-
ња и имао живу сарадњу са гемолозима и другим 
стручњацима за накит. У сарадњи са Југословенским 
центром за сценску уметност и технологију спектакла 
(YUSTAT) установљено је Бијенале сценског дизајна, које 
ће добити карактер најмлађе музејске традиционалне 
манифестације.

Музеј је, упркос тешким околностима, показао 
виталност током деведесетих година XX века, истраја-
вајући на важним професионалним дометима о чему 
сведоче две значајне студијска изложбе: Драгутин 
Инкиостри Медењак – пионир југословенског дизајна, 
ауторке Соње Вулешевић, кустоса у Одсеку за порцелан и 
стакло, 1998. (сл. 5) и Мода у Београду 1918-1941, мр 
Бојане Поповић, кустоса у Одсеку савремене примењене 
уметности, крајем 2000. године. Ауторка Б. Поповић је 
добила награду Друштва историчара уметности Србије за 
најбољу изложбу и награду „Павле Васић“ за најуспелије 
публиковано дело из области примењене уметности и 
дизајна, чиме је на најбољи начин обележено 50 година 

10рада Музеја.
Почетком новог меленијума, 2001. године на 

место директора Музеја постављена је Иванка Зорић, 
кустос у Одсеку за метал и накит. Исте године, зграда 
Музеја је проглашена спомеником културе, тако да су 
почели радови на њеној обнови и до данас зграда је 
преуређена од подрума до поткровља.

У подруму је отворена Галерија Жад, као 
динамично место за одржавање предавања, промоција, 
камерних изложби, концерата. У приземљу је адаптирана 
специјализована продавница сувенира МПУАрт, чији је 
ентеријер пројектовала архитекта Душанка Савић. Она 
садржи реплике и копије предмета из музејских збирки, 
али и одабрана дела савремених дизајнера. Репрезента-
тивне музејске изложбе често добијају и свој комерци-

11јални програм сувенира који се продаје у МПУАрт.
Године 2004. у реконструисаном галеријиском 

простору на другом спрату отворена је репрезентативна 
изложба стилског намештаја под називом Траг у дрвету, 
ауторке Марије Бујић, кустоса у Одсеку за стилски 
намештај и дрво, која до данас има карактер сталне 
поставке. За ову изложбу наменски је урађен дизајн звука, 
што је била новина у нашој музејској пракси. Овом 
приликом галерија је добила назив Инкиостри по 
Драгутину Инкиострију Медењаку, а галерија на првом 
спрату назив Анастас по Анастасу Јовановићу, родона-
челницима српске примењене уметности.

9 Д. Карсон је у Музеју одржао предавање и три радионице за графичке дизајнере из 
Београда, Новог Сада и Панчева.

10 Током деведесетих година XX века, контраверзан утицај на идентитет Музеја 
који је претходних деценија грађен имала је изложба Геноцид над Србима 1941-
1945 и 1991-1992, као и 22. Салон архитектуре под слоганом: „Они руше, ми 
градимо“ одржан у време непосредног бомбардовања Београда 1999. год.

 11За изложбу Пиротски ћилими (2001), кустоса Милене Витковић Жикић, 
направљен је програм папирне галантерије, серија шоља, подметача, торби, 
мајица, сатова; за изложбу Немогуће – уметност надреализма (2002), ауторке 
Миланке Тодић, урађен је накит у сребру са надреалистичким мотивима са 
изложбе, као и разгледнице, нотеси, привесци; за изложбу Драгослав 
Стојановић Сип (1920–1976) – скица за портрет (2003), кустоса Маријане 
Петровић-Раић, урађене су дигиталне графике и мајице; за изложбу Сачувано 
време (2005), кустоса Душана Миловановића, направљена је серија сатова са 
мотивима експоната са изложбе; за изложбу Разгледнице у Србији 1895-1914  
(2009), кустоса Јелене Пераћ, одштампани су серија старих разгледница, 
блокови и оловке.
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5. Отварање изложбе “Драгутин Инкиостри Медењак – 
пионир југословенског дизајна” (Светлана Исаковић, 
Миодраг Јовановић и Соњa Вулешевић), МПУ, Београд 
1998.

5. The Opening of the Exhibition “Dragutin Inkiostri 
Medenjak – pionir jugloslovenskog dizajna” (Svetlana 
Isaković, Miodrag Jovanović and Sonja Vulešević), MAA, 
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Значајно је било ревитализовање конзерва-
торске радионице за стилски намештај и дрво која је 
уједно и централна радионица за целу Србију. Захваљу-
јући донацији италијанске владе, радионица је опре-
мљена савременим машинама и материјалом за конзер-
вацију и рестаурацију дрвета, а веома квалитетно води је  
конзерватор Милан Андрић.

Водећи рачуна о томе да су чување музејског 
материјала и превентивна заштита један од основних 
задатака музеја, 2005. године Одсек за текстил и костим и 
Савремену примењену уметност су климатизовани у 
складу са светским стандардима за очување текстила.

У циљу што боље презентације Музеја у 
јавности, од 2003. Музеј има интернет сајт на српском и 
енглеском језику, који се редовно ажурира, а од 2010. и 
свој профил на Facebook-u. Уведена су савремена сред-
ства комуникације, попут пројекционих плоча у холу и на 
музејским поставкама. Радни простори у целом Музеју 
опремљени су компјутерима и расхладним уређајима.

Један од императива Музеја је жива сарадња са 
другим музејским институцијама и стручњацима, 
уметницима, колекционарима, иностраним културним  
центрима, амбасадама и факултетима. О томе сведоче 
бројне гостујуће изложбе из иностранства као што су 
последњих година биле: Савремена јапанска керамика, 
Савремено италијанско сребро, Posh – развој традици-
оналних британских робних марки, Чешке позоришне 
лутке – историја и савременост, Графички дизајн Верне-
ра Јекера (Швајцарска), Савремени пољски накит Умет-
ни-чке галерије у Легници и Пре и после – изложба аутор-
ског накита Јоакима Сокулског из Пољске, Омаж Шарло-
ти Перијан (Француска). Посебну пажњу јавности 
изазвала је изложба Тапио Виркала – легенда финског 
дизајна из Музеја за уметност и дизајн града Хелсинкија, 
приређена 2006. године, која је представљала најзначај-
нију изложбу дизајна у Србији у последњој деценији.

Интензивна међународна сарадња и учешће у 
међународним пројектима је један од стратешких циљева 
Музеја у овом периоду. Током 2007. године Музеј је био 
укључен у интернационални пројекат Adriatic Ceramics 
System, реализован у оквиру међусуседског програма 
INTERREG III који је финансирала Европска унија. Земље 
учеснице су биле Италија, Хрватска и Србија. Носилац 
пројекта је био Интернационални музеј керамике у 
Фаенци, Италија, а осим Музеја примењене уметности из 
Београда, у пројекат су били укључени и Музеј за 

12умјетност и обрт из Загреба и Музеј у Гротаљи, Италија.
Са својим експонатима Музеј је био укључен у 

три значајне изложбе у иностранству: изложбу Атос – 

монашки живот на Светој Гори која је одржана у 
Уметничком музеју града Хелсинкија 2006. год., велику 
изложбу византијске уметности Византија 330-1453, која 
је била приређена у лондонској Краљевској академији 
уметности (Royal Academy of Arts), 2008–2009. год., а у 
склопу Дана културе Србије у НР Кини, у Пекингу је од 19. 
до 31. марта 2010. године, у простору Конфучијевог храма 
и империјалног колеџа (Гуозијиан) одржана изложба 
пиротских ћилима из колекције МПУ у Београду под 

th thназивом Art in Life – Serbian Rugs in 19 -20  Centuries.
Музеј је 2002. год. био организатор наступа 

југословенске селекције на VIII бијеналу архитектуре у 
13 Венецији. У фебруару 2005. године Музеј је гостовао у 

Галерији Art @ Perception у Сиднеју, у Аустралији, са 
изложбом Савремена српска керамика у селекцији 
кустоса Биљане Вукотић.

12 За учешће у овом пројекту, ауторски тим Музеја (И. Зорић, мр М. Крижанац и М. 
Тадић) је добио награду за Пројекат године коју додељује Национални комитет 
ИКОМ Србије за 2007. годину.

13 Каталог ове изложбе, са металним корицама и великог формата награђен је 
признањем за најбољу библиофилску и експерименталну књигу на Београдском 
сајму 2002; првом наградом „Galaxy Award“ на интернационалном фестивалу у 
Њујорку, а аутори Д. Миљковић, Б. Павић и Д. Јанковић добили су награду за 
дизајн Привредне коморе Србије.

Милица Цукић

6. Насловна страна Зборника, бр. 1, нова серија, МПУ 
Београд, 2005.

6. Cover Page of Journal, No. 1, New Series, MAA, Belgrade 
2005
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октобру 2006, и „Милена Павловић-Барили у фокусу 
различитих уметности – Нови плурализам значења“, у 
марту 2010.

Музеј примењене уметности је добио две награде 
Националног комитета ИКОМ Србије за 2009. годину. У 
категорији Пројекат године Музеј је добио награду за 
ретроспективну изложбу Душана Петричића Аутобио-

15графика чији је кустос био Слободан Јовановић,  а 
награду у категорији Кустос године добио је Душан Ми-
ловановић, музејски саветник Музеја примењене умет-
ности, за репрезентативну изложбу Ризнице манастира 
Хиландара као и за пропратну двотомну публикацију.  
(сл. 7)

И следеће, 2010. године, годишња награда НК 
ИКОМ додељена је мр Јелени Пераћ, вишем кустосу 
Музеја примењене уметности, у категорији Кустос године 
за изложбу и публикацију „Разгледнице у Србији 1895-
1914“, која је била главна годишња изложба Музеја 2009. 
године.

Кустос мр Љиљана Милетић-Абрамовић, за 
студију Паралеле и контрасти – српска архитектура 

161980-2000  добила је Признање 30-ог Салона архитектуре 
2008. године.

Иванка Зорић, директорка Музеја примењене 
уметности, добила је признање Орден реда уметности и 
књижевности, у рангу витеза, коју додељује Француско 
министарство културе. Ово изузетно лично признање за 
Иванку Зорић је и велико признање Музеју примењене 
уметности и подстицај за нове амбициозне и професио-

17налне подухвате у будућности.

Поглед у будућност

18Генеалошка слика Музеја примењене уметно-сти  и 
хронолошка мапа приказана кроз дијаграм представљају 
закључак овог уводног поглавља и периодизације Музеја. 
Коришћена су три основна критеријума за ову анализу:

1.   Предузетничке енергије директора (плава линија)
2.   Организационо устројство музеја (жута линија)

Међу студијским изложбама, одржаним послед-
њих година, неколико је добило и престижне награде. 
Студијска изложба Немогуће – уметност надреализма 
аутора др Миланке Тодић је добила награду Друштва 
историчара уметности за најбољу изложбу у 2002. 
години, као и признање издавачке куће Плави јахач 
„Исидо-риним стазама“ за допринос култури Србије. Већ 
следеће 2003. године кустос Маријана Петровић-Раић 
добила је награду „Павле Васић“ за студијски текст 
изложбе Драгослав Стојановић Сип (1920-1976) – скица 
за портрет.

Осим велике изложбене активности, свих 
традиционалних манифестација које се негују, Музеј је 
наставио да развија и унапређује издавачку делатност. 
Каталози се по новом музејском стандарду интегрално 
преводе на енглески језик и имају нови дизајн. Изузетан 
издавачки подухват 2005. године било је објављивање 

14фототипског издања Београдског грбовника II,  као и 
објављивање монографије 55 година Музеја примењене 
уметности (од његовог оснивања 1950. до 2005. године). 
После двадесетогодишње паузе, из штампе је 2005. 
изашао први број нове серије Зборника као и специјално 
издање Алманах накита. Након три издата броја у новој 
серији, Зборник је у Министарству за науку у мају 2009. 
регистрован у категорији научних часописа. (сл. 6)

Музеј је последњих година учествовао као 
суорганизатор и у реализацији два научна скупа: ,,Соц-
реализам у српској ликовној, примењеној уметности“, у 

14 Овај јединствен зборник грбова, рађен око 1590. године за шпанског адмирала 
Петра Гргуровића Охмучевића, представља почетак тзв. “илирске хералдике” и 
чува се у музејској колекцији.

15 Непосредно по доласку на место кустоса у Одсеку за савремену примењену 
уметност МПУ, Слободан Јовановић је добио Награду друштва историчара 
уметности за најбољу ауторску изложбу у 2007. години, за изложбу 
Илустратори Политикиног Забавника.

16 Ова студија је пратила изложбу под истим називом, којом је обележен Дан Музеја 
2007. год.

17 С обзиром на карактер овог рада није било могуће поменути све кустосе и све 
значајне манифестације Музеја који су допринели његовом угледу и квалитету 
рада у протеклим деценијама.

18 Генеалошка анализа је урађена према моделу из књиге M. Dragićević Šešić i S. 
Dragojević, Menadžment umetnosti u turbulentnim okolnostima, Beograd 2005, 65

МУЗЕЈ ПРИМЕЊЕНЕ УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ : 
60 ГОДИНА И ПОГЛЕД У БУДУЋНОСТ

7. Отварање изложбе “Ризнице манастира Хиландара” 
(Иванка Зорић, Душан Миловановић, Динко Давидов и 
сарадници), МПУ, Београд 2008.

7. The Opening of the Exhibition “Treasuries of Chilandar 
Monastery” (Ivanka Zorić, Dušan Milovanović, Dinko 
Davidov and the associates), MAA, Belgrade, 2008
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3.   Програмске активности (зелена линија)
4.  Резултанта оствареног идентитета Музеја, профе-

сионалних достигнућа кустоса и место Музеја на 
културној мапи Србије (црвена линија)

Мерење кривуља је извршено на основу броја по-
сетилаца Музеја, објављених чланака о музеју у штампи, 
гостовања музејских изложби у земљи и иностранству, 
као и на основу писаних годишњих извештаја кустоса.

19Графикон  приказује рад Музеја кроз „leader-
ship“, односно историјат директора и састоји се од шест 
фаза. Прву фазу (1951-1970) је обележила прва 

20директорка Нада Андрејевић-Кун.  Ово је пионирски 
период после Другог светског рата када се успостављају 
националне вредности и када почиње да се истражује 
примењена уметност у нашој средини. Велика предузет-
ничка енергија прве директорке огледа се у успостављању 
организационе структуре (оснивање важних сектора за 
документацију и просветно-педагошки рад), а ентузи-
јазам првих кустоса резултира сталном поставком и 
покретањем Зборника као матичне публикације Музеја 

примењене уметности. Оснивају се и традиционалне 
манифестације Дечји октобарски салон и Салон савре-
мене примењене уметности, програмске активности које 
Музеј негује и до данашњих дана. Друга фаза (1971-1978) 
припада Јевти Јевтовићу, када је политички систем 
стабилан и гарантује финансијску сигурност музеја. 
Шири се опсег програмских активности Музеја. Преду-
зетнички дух директора резултира оснивањем Дизајн 
бироа са циљем да се повежу примењена уметност, дизајн 
и привреда. Трећа фаза (1978-1979) је кратка и обухвата 
пре свега реконструкцију зграде коју је спровео директор 
Гојко Суботић. Четврта фаза (1979-1989) за време дирек-
торке Бојане Радојковић значи истински процват Музеја 
у стручном, организационом и програмском смислу. 
Нова стална поставка Европска примењена уметност од 
готике до сецесије је битан моменат за развој Музеја. Пета 
фаза (1990-2001) за време директорке Светлане Исаковић 
подразумева изузетно динамичну изложбену активност. 
Турбулентна политичка ситуација доводи у кризу све 
основне музејске активности, нема сталне поставке, број 
нових аквизиција се смањује и Музеј се ставља у службу 
дневне политике на изузетно радикалан начин. Последња 
шеста фаза почиње са демократским политичким проме-
нама и доласком Иванке Зорић на место директор-ке. 
Музеј се ревитализује у програмском, организационом, 
амбијенталном погледу, што резултира интернационали-
зацијом, партнерством са великим бројем домаћих и 
страних инстутуција, учешћем у европским пројектима и, 
на крају, наградама.

Међутим, у раду Музеја постоје и незаобилазни 
проблеми. Музеј нема сталну поставку, нема адекватну 
зграду за смештај, недостају кадрови нових профила, 
нема стручног усавршавања кустоса.

19 Графикон у горњем делу приказује фазе развоја које су се догађале у одређеном 
политичком тренутку кроз приказ директора и главних карактеристика 
њихових мандата. У средини графикона су кривуље са легендом, а у доњем делу 
кључни догађаји у раду Музеја, везани за програме и активности који су битно 
утицали на интерни развој и ефективност деловања Музеја на домаћој и 
интернационалној сцени.

20 Нада Андрејевић-Кун, историчар уметности, била је кћер Михаила Ратковића, 
првог градоначелника у ослобођеном Београду 1945-1946. године, учесник у 
НОБ-у, жена комунисте и сликара Ђорђа Андрејевића Куна. Пре него што је 
постављена за директора Музеја, била је кустос Уметничког музеја у Београду од 
јула 1945, одакле је премештена у Министарство просвете НРС септембра 1946, 
где је била просветни инспектор начелник одељења за културу и уметност. На 
место директора МПУ постављена је 10. априла 1951.

21 : „...ауторка овог текста Мила Гајић заслужује свако признање за своју исцрпну и 

Милица Цукић

8. Графикон, 2010.
8. The Chart, 2010

9. Зграда Музеја примењене уметности, 1980.
9. Museum of Applied Art Building, 1980
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Развојним планом Музеја примењене уметности 
намеће се потреба да Музеј као јединствена и специфична 
установа културе, добије могућност да израсте у 
савремени, модерно организовани, незаобилазни пункт 
протока информација и комуникације са публиком, као и 
свих оних који се баве стварањем и проучавањем приме-
њене уметности, архитектуре и дизајна. Стога је, не само 
пожељна, већ и неопходна изградња новог објекта за 
Музеј примењене уметности. (сл. 9)

Музеји су физички, емоционални, интелектуал-
ни и духовни центри са јединственим обележјима. Ово је 
време када се функција музеја као образовне или научне 
институције мења и музеј постаје пре свега место 
комуникације, а способност јавног комуницирања важан 
критеријум за целокупну музеолошку професију. И 
публику музеја можемо поделити по неколико 
критеријума, на пример на публику која у музеје долази 
самоиницијативно и на организоване друштвене групе 
које музеј посећују по одређеном програму; или, како ју је 
поделио Кит Дигл (Keith Diggle), на расположиву (људи 
са развијеним културним и образовним потребама) и 
нераcположиву (публика која не показује никакво 

23интересовање за музејске програме).
Музеј данашњице је постављен на јединствен 

начин, како би се код посетилаца развијале способности 
креативног размишљања које одговарају захтеву глобал-
не културе и економије. Деца која су изложена уметности 
и научена да је цене у најмлађем узрасту вероватно ће, 
када одрасту, порасти у одговорне чуваре културне баш-
тине. Тако Ирина Суботић наглашава да „.. није случајно 
што је музејска едукација, или едукација у музејима, 
постала европски интеркултурални задатак, и што је 
васпитна и друштвена улога музеја као радионица и 
учионица препозната у стварању зрелих и креативних, 
еманципованих и инвентивних, самосталних и одговор-

24них личности.“
Музеј примењене уметности посебну пажњу 

придаје едукацији публике коју на креативан начин води 
музејска саветница Ангелина Фолгић-Корјак, те стога  
свака изложба има пратеће програме и радионице које 
квалитетном анимацијом доприносе упознавању са 

25музејским експонатима на интересантан начин.

Свој јубилеј – 60 година од оснивања, Музеј при-
мењене уметности је обележио 6. новембра 2010. двема 
изложбама, као и објављивањем монографије о музеју на 
енглеском језику. „Србијамарка“ је припремила за штам-
пу две марке са предметима из музејских колекција, а 
концертима камерних хорова отворена је нова музичка 
сцена у Галерији Жад. Централни догађај овог јубилеја 
била је изложба Сребрне чаше позног средњег века ауторке 
Миле Гајић, вишег кустоса МПУ. Овај специфи-чан 
сегмент националне баштине је по први пут као целина 
изложен на једном месту и представљен нашој јавности. 
Приказане су 92 чаше из колекција српских музеја али и 
из приватних колекција, од којих је већина публикована 

21по први пут.  Друга изложба заједно са каталогом Ново у 
колекцијама – Аквизиције 2001-2010, кустоса Драгиње 
Маскарели, представља својеврстан омаж дародавцима и 
састоји се од најрепрезентативнијих предмета из збирки 
Музеја који су откупљени или поклоњени током 
последњих десет година рада.

Прослава 60. година од оснивања Музеја пред-
ставља и симболично крај још једне фазе у раду Музеја. 
Стога, редефинисање мисије и програмских садржаја, 
реализација сталне поставке, лобирање за нову зграду 
Музеја, промоција нових кадрова, остају као највећи 
изазови у будућности Музеја. (сл. 8)

Музеј примењене уметности данас поседује преко 
37.000 предмета који датирају од IV века све до савремене 
продукције. Музејска хемеротека има 72.000 чланака 
посвећених примењеној уметности, фототека има око 
38.000 негатива и исто толики број фотографија. Музеј је 
организовао више од 1.036 изложби у земљи и иностран-
ству и издао више од 370 стручних публикација. Изузетно 
је добро интегрисан у културни живот престонице и 
тренутно је један од ретких музеја у Београду са богатим 
програмом који се одвија континуирано. Данас МПУ има 
38 стално запослених особа и неколицину који раде по 
уговору у оквиру 7 одсека са колекцијама и 5 специјали-
зованих одсека. Такође, има правну, финансијску и 
техничку службу.

Током времена, како су се фондови увећавали, 
упркос реконструкцији из седамдесетих година, располо-

2жив простор од око 2.800 m  све мање може да одговори 
функционалним потребама и капацитетима Музеја. Не-
достатак простора и неодговарајући професионални 
услови, који су далеко испод прописаних музеолошких 
стандарда, учинили су драматичним услове за смештај и 
чување фундуса, излагање и професионални рад у 

22Музеју.

одлично документовану студију о српским средњовековним чашама, чиме је 
наставила изузетно позитивну традицију Музеја примењене уметности у 
изучавању и публиковању широке области примењене уметности код Срба.“, 
истиче Мирјана Шакота, рецензент студијског текста у каталогу.

 22Осим тога што је зграда од самог почетка била недовољно функционална за 

обављање основне делатности Музеја, она је и у мешовитој својини, што 
представља озбиљан проблем за будућност Музеја.

23 K. Digl, Marketing u umetnosti, Beograd 1998, 27-28.
24 I. Subotić, Stvoriti i voleti publiku, Muzej i publika, Beograd 2005, 31.
25 Добар пример оваквог програма је „Пинокио на сталној поставци МПУ Траг у 

дрвету“ , који има за циљ да кроз драмску форму упозна младу публику с 
одликама стилског намештаја и дрвета као основног материјала за његову 
израду. Овај програм је Музеј реализовао са Дечјим културним центром из 
Београда у оквиру Дана европске баштине, септембра 2006. године и то се одвија 
до данас.

*Milica Cukić, art historian, Museum of Applied Art, Belgrade
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Визија Музеја примењене уметности у будућ-
ности базира се на чињеници да Музеј припада катего-
рији уметничких музеја специјализованог типа и као 
такав, осим Музеја за умјетност и обрт из Загреба, једини 
је музеј овог профила у региону западног Балкана. То 
пресудно дефинише карактер установе и пружа изван-
редне могућности за позиционирање Музеја као центра 
за примењену уметност и дизајн у овом региону.

Стратегија Музеја је да се перманентно изграђује 
као јасно профилисана, динамична, савремена, високо 
стручна и компетентна установа на домаћој и 
међународној мапи сродних институција. Сарађујући са 
нама блиским, домаћим и иностраним, јавним и 
приватним музејима, галеријама, факултетима, удруже-
њима, организацијама, као и појединцима, Музеј би 
требало да постане један од главних пунктова окупљања 
свих оних који желе да на оваквом месту добију или 
размене све релевантне информације, како на практич-

ном тако и на теоријском плану, када је реч о примењеној 
уметности, архитектури и дизајну.

Подизање нове зграде Музеја примењене умет-
ности је императив за остваривање свих примарних 
циљева одређених пословном стратегијом Музеја 
примењене уметности, као што су: квалитетан програм, 
едукација, ширење публике, пружање информација, 
кадровски развој, плурализам финансирања, културни 
туризам, са коначним исходом у постизању изврсности 
целокупне делатности Музеја. Испуњење свеобухватне 
улоге културне мисије Музеја у области наше примењене 
уметности и дизајна, што је Музеју примарно поверено од 
стране друштва, одвија се пре свега на плану проучавања 
и стваралаштва, едукације и везе са публиком, односно 
окренутости јавности. Огроман подухват, као што је  
подизање нове зграде, Музеј може да оствари једино уз 
подршку свих релевантних надлежних друштвених и 
државних институција, а пре свих Министарства културе 
Србије.
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MILICA CUKIĆ*

MUSEUM OF APPLIED ART IN BELGRADE: 
ITS PAST 60 YEARS AND LOOKING INTO THE FUTURE

Summary

Museum of Applied Art in Belgrade celebrated its 
th60  Anniversary on November 6, 2010. Our aim in this short 

historical review is to point to the major professional reaches 
of this institution. The main stream of this essay represents a 
tour through six phases of the Institution's history that was 
strongly marked by the professionals that served as its heads. 

Along with the managerial energies of the directors, the 
Museum's organizational structure and its program activities 
form the parts of its present identity. The look into the future, 
which features in the second part of the text, reveals the 
Museum as a dynamic, modern, highly professional and 
competent institution with an important role on both local 
and international cultural maps.
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Поводом отварања изложбе пиротских ћилима 
из колекције Музеја примењене уметности, као гост 
Кинеске међународне изложбене агенције у Пекингу, у 
оквиру Програма сарадње у области културе од 16. до 22. 
марта 2010. године, боравила је трочлана делегација 
музеја у саставу мр Милица Цукић, Драгиња Маскарели, 
кустос Одсека за текстил и костим и Милан Андрић, 
конзерватор.

Делегација се састала са представницима агенци-
је, г-дином Љуом Џенлином (Liu Zhenlin), шефом Одсека 
II за међународне послове и г-ђом Вангом Јинг (Wang 
Ying), заменицом директора Одсека II за међународне 
послове. Кинеским партнерима представљене су делат-
ност и колекције музеја, а представници музеја упознати 
су са могућностима за сарадњу у области културе са НР 
Кином. Кинески партнери предложили су да Музеј током 
2011. или 2012. године у оквиру Програма сарадње у 
области културе буде домаћин изложби кинеске 
уметности.

У оквиру манифестације „Дани културе Србије у 
НР Кини“ у Пекингу је 19. марта 2010. године у простору 
Конфучијевог храма и империјалног колеџа (Guozijian) 
отворена изложба пиротских ћилима из колекције 
Музеја примењене уметности под називом Art in Life – 

th th Serbian Rugs in 19 -20 Centuries.
На изложби су приказана 32 ћилима, који су 

настали у периоду од почетка XIX века до 1941. године. 
Кинески партнер, Кинеска међународна изложбена 
агенција (China International Exhibition Agency), штампао 
је пратећи каталог на кинеском и енглеском језику, са 
репродукцијама.

Изложбу су отворили министар културе Репу-
блике Србије господин Небојша Брадић и представница 
Министарства културе НР Кине госпођа Хоу Сјенгхуа 
(Hou Xianghua). Отварању су присуствовали амбасадор 
Републике Србије у НР Кини Њ. Е. господин Миомир 
Удовички, чланови министарске делегације из Србије, 
дипломатски представници и бројни медији. У име музеја 
присутнима се обратила шефица Уметничког одељења 
музејска саветница мр Милица Цукић.

Гостовање у Пекингу реализовано је у сарадњи 
Министарства културе Републике Србије и Министар-
ства културе НР Кине на основу Програма сарадње у 
области културе 2008-2012. између двеју земаља. Изложба 
је трајала до 31. марта 2010. године, а према проценама 
агенције видело ју је око 15.000 посетилаца.

Сарадња Музеја примењене уметности са НР 
Кином траје од 1956. године, када је у музеју одржана 
велика изложба кинеске уметности. Током шест деценија 
рада кинеска уметност је у музеју представљена изложба-
ма Уметничка фотографија НР Кине (1977), Кинеска 
керамика и порцелан (1982), Мајстори пејсажа – 
фотографије из Кине (1992), Кинеска примењена умет-
ност (1996) и Кинески везови (2007). Колекције музеја 
представљене су кинеској публици изложбама Југосло-
венски савремени плакат (Пекинг, 1977), Савремена 
југословенска таписерија (Пекинг, Таујен и Сијан, 1979) и 
Југословенска илустрација дечје књиге (Пекинг, 1986/87).

ДРАГИЊА МАСКАРЕЛИ*

ИЗЛОЖБА ПИРОТСКИХ ЋИЛИМА У ПЕКИНГУ
УДК  745.52:39(=163.41)”1819”]:069.9(510)(049.3)

 *ДрагињаМакарели, историчар уметности, Музеј примењене уметности, 
Београд

1. Отварање изложбе “Art in Life – Serbian Rugs in 19th - 20th 
Centuries”, Конфучијев храм и империјални колеџ 
(Guozijian), Пекинг, 2010.

1. The Opening of the Exhibition, “Art in Life – Serbian Rugs in 
19th - 20th Centuries”, Confucian Temple and Imperial 
College (Guozijian), Beijing 2010



As a part of manifestation “The Days of Serbian 
Culture in the People's Republic of China”, there was Art in 

th th Life – Serbian Rugs in 19 -20 Centuries exhibition from the 
Museum of Applied Art collection. The exhibition was 
opened in the Confucian Temple and Imperial College 
(Guozijian) in Beijing on March 19, 2010.

During the event, 32 rugs were exhibited. They were 
produced during the period from the beginning of the 19th 
century to 1941. The Chinese partner, China International 
Exhibition Agency, printed the illustrated accompanying 
catalogue in Chinese and in English.

The exhibition was opened by the Minister of 
Culture of the Republic of Serbia, Mr. Nebojša Bradić and the 
representative of the Ministry of Culture of the People's 
Republic of China Mrs. Hou Xianghua. The following people 
were also present at the opening: the ambasador of the 
Republic of Serbia in China H. E. Mr. Miomir Udovički, the 
members of Ministry delegation from Serbia, the 
representatives from the diplomatic core and numerous 
media. On behalf of the museum, Milica Cukić, M.A., the 
head of the Art Department and a museum advisor, addressed 
the present guests.

The visit to Beijing was realized through the 
cooperation of the Ministry of Culture of the Republic of 
Serbia and the Ministry of Culture of the People's Republic of 
China. It was based on the Program of Cultural Cooperation 
between the two countries in the period 2008-2012. The 
exhibition was opened until March 31, 2010, and it was 
estimated that 15.000 visitors saw the exhibition.

The cooperation of the Museum of the Applied Art 
with the People's Republic of China dates back to 1956, when 
there were big exhibitions of Chinese art in the museum. 
During the six decades of work, the Chinese art was presented 
in the museum by the following exhibitions: Artistic 
Photography of PR of China (1977), Chinese Ceramic and 
Porcelain (1982), Masters of Landscapes – Photography from 
China (1992), Chinese Applied Art (1996) and Chinese 
Embroidery (2007). The museum collections were presented 
to the Chinese public by the following exhibitions: Yugoslav 
Contemporary Posters (Beijing, 1977), Contemporary Yugoslav 
Tapestry (Beijing, Taiyuan and Xi'an, 1977), and Yugoslav 
Illustration of Children's Books (Beijing 1986/87).

For the opening of exhibition of Pirot rugs from the 
Museum of Applied Art collection, the museum delegation 
consisted of Milica Cukić, M.A., Draginja Maskareli, curator 
from the Textile and Costume Department and Milan Andrić, 
conservator. They were guests of China International 

th ndExhibition Agency in Beijing from March 16  to March 22 , 
2010 within the Program of Cultural Cooperation.

The delegation met the representatives of the agency: 
Mr. Liu Zhenlin, the head of Department II for International 
Affairs, and Mrs. Wang Ying, the deputy head of the 
Department II for International Affairs. Chinese partners 
were introduced to the work and collections of the museum, 
and the representatives of the museum were informed about 
the possibilities of cultural cooperation with PR of China. The 
Chinese partners suggested that the Museum hosted Chinese 
art exhibition during 2011 or 2012 within the Program of 
Cultural Cooperation.

DRAGINJA MASKARELI*

THE EXHIBITION OF PILOT RUGS IN BEIJING

*Draginja Maskareli, art historian, Museum of Applied Art, Belgrade
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ОДСЕК ЗА ДРВО И СТИЛСКИ НАМЕШТАЈ

Витрина
Средња Европа, око 1780.
дрво, масив четинара и липе; резбарено, позлаћено; 
стакло, текстил, метал
64 x 31 x 88 cm
МПУ инв.бр. 23559

Захваљујући откупу стоне витрине из антиквар-
нице БЕАК, Одсек за стилски намештај и дрво обогаћен је 
вредним предметом. Намештај ове типологије ретко се 
продаје и представља јединствен примерак колекције овог 
одсека.

Правоугаона основа витрине скривена је иза 
барокних и рококо декоративних елемената. Застакљена је 
с три стране, с лучно изведеном горњом ивицом на 
предњој страни. Ослања се на четири ножице, резбарене у 
виду повијеног стилизованог акантусовог листа. Косо 
засечене предње ивице богато су украшене волутама и 
акантусовим лишћем.

Конструктивни елементи витринице изведени су 
у масиву четинара. За декоративни програм употребљено 
је дрво липе које је по структури меко и погодно за 
извођење финих, перфорираних резбарених елемената, 
апликованих на основу корпуса. Резбарени украс на пред-
њој и бочним странама витрине је позлаћен и уоквирује 
стаклене паное. Предњи пано има врата на шаркама, 
опремљена дискретном бравицом с кључем. Полеђина, 
под и таваница унутрашњег дела витрине обложени су 
украсном тканином, која не припада тој епохи.

Намена ове витрине је да изложи и заштити 
предмет који је власнику из неког разлога веома драгоцен. 
У ентеријерима те епохе обично је стајала на уздигнутом 
месту како би предмет, који је у њој био изложен, могао 
добро да се сагледа. Поједине витринице имале су посебно 
изведена постоља мада је обично била постављена на ко-
моду или конзолни сто, прислоњен уза зид, како би оку 
биле доступне само њене обрађене стране.

Оригинални резбарени украс, који је с обе стране 
фланкирао задње бочне странице витринице, није у 
целини сачуван. На основу постојећих елемената изведена 
је реплика. Оригинални елементи су сложени на посебну 
подлогу и изложени уз витриницу.

Позлаћена, застакљена стона витрина представља 
репрезентативан пример средњоевропског рококо стила 
који је, уз сву љупкост и лакоћу разиграних декоративних 
елемената, задржао и одраз маестетичности барокног 
стила.

PERIOD FURNITURE DEPARTMENT

Showcase
Central Europe,  Around 1780
Wood, conifer and linden, carved, gilded, glass, textile, metal
64 x 31 x 88 cm
MAA inv. no 23559

The purchase of the table showcase from the antique shop 
BEAK has enriched the Furniture Department with this 
valuable object. Furniture of this typology is rarely sold and it 
presents a unique piece in the department collection.

The square base of the showcase is hidden by baroque 
and rococo decorative elements. It is glazed on three sides and 
the arch top is on the front side. It rests on its four legs which are 
carved in the shape of stylized folded acanthus leaf. Bevel cut 
front edges are richly decorated with volutes and acanthus 
leaves.

Constructive elements of the showcase are done in 
conifer wood. Linden tree was used for decorations because it 
has soft structure and is suitable for fine, perforated carved 
elements applied on the corpus base. Carved decoration on the 
front and on the sides of the showcase is gilded, and it frames 
glass surfaces. The front surface has the hinged door that is 
equipped with a discrete key lock. The back side, the bottom 
and the top of the inner part of the showcase are encrusted with 
decorative textile from a later period. The function of this 
showcase was to exhibit and protect an object that was very 
precious to its owner for a certain reason. In the interiors of that 
period, it was usually placed on the raised spot so that the 
exhibited object could be seen well. Some small showcases had 
specially made podiums. However, they were usually placed on 
a commode or a console table, against the wall, so that only their 
treated sides could be seen.

The originally carved decoration, that flanked back 
and the sides of the showcase were not saved completely. Based 
on the existing elements, a replica was made. The original 
elements are arranged on a special base and exhibited with the 
showcase. 

This gilded, glazed table showcase is a representative 
example of the Central European rococo style which kept a 
reflection of baroque grandeur with charm and playful airiness 
of its decorative elements.
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PERIOD FURNITURE DEPARTMENT

Playing cards box
Schwäbisch Gmünd, Germany, 1910.
Erhard & Sons Factory (Erhard & Söhne)
Wood, metal, marquetry, traces of gilding
24 x 16 x 6,5 cm
MAA, inv. no 23560

thObjects made during the second half of the 19  century and 
thin the first three decades of the 20  century in the art workshops of 

Erhard & Sons Factory reach high prices at auctions abroad due to their 
good design, precious materials and artistic skills. The playing cards 
box was purchased from the antique shop BEAK from Belgrade and it 
has completed the box collection of the Museum of Applied Art. It is a 
valuable item that was produced in a limited number by this factory.

thErhard & Sons factory was founded in the middle of the 19  
century in the old German city of Schwäbisch Gmünd, famous for its 
exceptional workshops and skillful metalsmiths who were trained in 
the spirit of tradition which goes all the way back to the early Middle 
Ages.

It was specialized for manufacturing small household 
objects (boxes for different purposes, saucers, mantelpiece and table 
clock cases, etc.), limited series and unique objects for public spaces. 
Highly skillful metalsmiths worked in factory's workshops and they 
were trained for manufacturing brass and copper objects, chiseling 
and gilding. The objects were made according to the designs of artists 

thwho were often factory owners. In the first decades of the 20  century 
the products of this factory were in great demand in the Central 
Europe, England and America. Before the World War II 
manufacturing of these objects was discontinued.

The playing cards box is rectangular in shape with rounded 
edges. It rests on four brass legs that are shape like flattened balls. The 
upright sides and the base are made of brass. The side ankles flank the 
applications of metal squares with rounded angles, with symmetrically 
placed decorations of wooden elements. The inside of the box has a 
wooden layer.

The lid has a brass frame that is inlaid in the wooden 
surface. It is decorated with a battle scene of two confronting armies 
led by four knights: two horsemen and two infantrymen in full army 
equipment. Each figure carries a different weapon and has one of the 
playing cards symbol: a spear and a spade symbol, a mace and a 
diamond symbol, a sword is a clubs symbol, and a bow and an arrow a 
heart symbol. The horsemen, infantrymen and horses are presented 
dynamically. The battle scene, although in simple, partially stylized 
drawing, has a powerful inner dynamics and faithfully reflects the 
intensity of a war conflict. Technique of marquetry is used for the 
battle scene. The wooden segments are decorated with a drawing, done 
with a heated needle.

The box is kept closed with a decorative, metal, sliding latch 
with geometrically stylized perforation in Jugendstile.

The parts of the box are made of precious macassar, and the 
metal part is made of bras and has partially preserved gilding.

ОДСЕК ЗА ДРВО И СТИЛСКИ НАМЕШТАЈ

Кутија за карте
Швебиш Гмунд ( Schwäbisch Gmünd ), Немачка, 1910.
Фабрика Ерхард и синови ( Erhard & Söhne)
дрво, метал, интарзија; позлата у траговима
24 x 16 x 6,5 cm
МПУ, инв.бр. 23560

Предмети израђени током друге половине XIX и у прве 
три деценије XX века у уметничким радионицама фабрике 
Ерхард и синови, захваљујући добром дизајну, скупоценим 
материјалима и вештини занатског умећа, постижу високу 
материјалну вредност на иностраним аукцијама. Кутија за карте, 
купљена у антикварници БЕАК у Београду, употпунила је 
колекцију кутија Музеја примењене уметности. То је вредан 
примерак који је у лимитираном броју израђен у овој фабрици.

Фабрика Ерхард и синови основана је средином XIX 
века у старом немачком граду Швебиш Гмунду, познатом по 
изванредним радионицама и вештим мајсторима за обраду 
метала, који су се овој вештини обучавали у духу традиције чији 
почеци сежу до раног средњег века.

Специјализовала се за израду малих предмета за кућну 
употребу (кутије разних намена, тацне, кућишта за каминске и 
стоне сатове итд.), лимитиране серије, као и за прављење 
уникатних предмета за јавне просторе. У фабричким 
радионицама радили су високо обучени мајстори за израду 
предмета од месинга и бакра, цизелирање и позлату. Предмети су 
прављени по нацртима уметника који су неретко били и 
власници фабрике. У првим деценијама XX века производи ове 
фабрике били су веома тражени у средњој Европи, Енглеској и 
Америци. Пред Други светски рат у потпуности престаје израда 
ових предмета.

Кутија за карте има правоугаони облик и заобљених је 
ивица. Ослања се на четири месингане ножице у виду 
спљоштених кугли. Усправне странице и основа израђени су од 
месинга. Бочне углове фланкирају апликације у виду металних 
квадрата заобљених углова, са симетрично постављеним украсом 
од дрвених елемената. Унутршњост кутије обложена је дрветом.

Поклопац има месингани рам у који је уметнут дрвени 
панел. Украшен је сценом битке две сучељене војске које 
предводе четири витеза: два коњаника и два пешака у пуној 
ратној опреми. Свака фигура носи различито оружје и на себи 
има један од симбола карата за играње: копље и симбол пик; 
буздован и симбол каро; мач и симбол треф; лук и стрелу и 
симбол херц. Јахачи, пешаци и коњи динамично су представљени. 
Сцена битке – мада дата једноставним, донекле стилизованим 
цртежом – има снажну унутрашњу динамику и верно одражава 
жестину ратног сукоба. Представа битке изведена је техником 
инкрустације. Дрвени сегменти украшени су цртежом, 
изведеним ужареном иглом.

Кутија се затвара декоративном, металном, помичном 
копчом, са геометријски стилизованим перфорацијама у 
југендстилу. Дрвени делови кутије су од скупоценог макасара, а 
метални део је од месинга с делимично сачуваном позлатом.

Marija BujićМарија Бујић
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ОДСЕК ЗА МЕТАЛ И НАКИТ

Триптих
Русија, непозната радионица; средина 19. века
бронза, ливење
склопљено: 103 х 100 мм; дебљина 15 мм; отворено:
дужина 291 мм
МПУ инв. бр. 23725

Триптих има форму портативног олтара са три 
иконе чије спољне стране нису украшене. Иконе су 
спојене шаркама, помоћу компартимената који су ливени 
са иконама кроз чије пробоје пролази бакарна жица. 
Иконе се помоћу шарки преклапају – на централну 
належе десна икона, а на њу, на врху – лева.

На централној икони, у квадратном пољу које 
обрубљује орнамент окулуса, представљена је допојасна 
фигура Христа Пантократора. У левој руци држи отво-
рено јеванђеље с исписаним текстом: “Ходите, благо-
словени Оца мога, наследите Царство које вам је 
приправљено од постања света” (Матеј, 25, 34); док 
десном руком у знаку именослова благосиља; фон око 
Христовог лика испуњен је лепо стилизованим гран-
чицама и лишћем. Сигнатуре су уобичајене: IC XC; ГД 
(Господ) ВСЕДЕРЖИТЕЛ (Сведржитељ), а у ореолу: О 
Тω H (гр: Онај Који Jесте). Икону уоквирује лепо изведе-
ни орнамент флорално украшеног симбола ''ω''.

С леве стране је икона Богородице, у молитве-
ном ставу ка Христу, која у левој руци држи свитак с 
исписаном молитвом: “Владико, многомилостиви...” На 
богато стилизованом и набраном мафориону видљиве су 
три Богородичине звезде, које симболизују њену 
троструку чедност. Сигнатуре: МР θυ и остали простор 
овог крила триптиха испуњен је орнаментом као и на 
централној икони.

На десној икони представљена је допојасна 
фигура Светог Јована Крститеља, која је тако и сигнирана; 
светитељ је представљен као крилати Анђео пустиње, 
огрнут огртачем од камиље длаке, са зделом у рукама у 
којој је представљен мали Христос – Агнец Божји. Испод 
Христа жртве пружа се свитак са текстом: “Ево Јагње 
Божје које уништава грех света!” (Јован, 1, 29). Орнамент 
је истоветан као и на претходне две иконе.

У питању је рад доброг мајстора, потекао из 
калупа који није претерано експлоатисан. Триптих је 
изузетно очуван. Предмет је набављен откупом.

МETALWORK AND JEWELLERY DEPARTMENT

Triptych
thRussia, unknown workshop; the middle of 19  century

bronze, casting
folded: 103 x 100 mm; thickness 15 mm; 
open: length 291 mm
MAA inv. no. 23725

Triptych has the form of a portable altar with three 
icons. The icons are not decorated on the outer side. The icons 
are joined by hinges, with sections that were cast with icons, 
copper wire goes through their punches. The icons are folded 
by the hinges –the right icon is folded over the central one, and 
on the top comes the left icon.

On the central icon, in the square field that borders 
the circular ornament, there is the half length figure of Christ 
the Pantocrator. In his left hand he is holding the open gospel 
with the text written on it: “Come, you who are blessed by my 
Father; take your inheritance, the kingdom prepared for you 
since the creation of the world” (Matthew 25, 34); while with 
his right hand he makes a sign of blessing; the background 
around the face of Christ is filled in with nicely stylized 
branches and leaves. Inscriptions are usual IC XC; ГД the Lord 
ВСЕДЕРЖИТЕЛ (the Lord Almighty), and in the halo, there 
is : О Тω H (the One Who Is). The icon is framed with nicely 
done ornament of a florally decorated symbol ''ω''.

On the left side, there is the Icon of the Mother of 
God, in a praying posture facing Christ. In her left hand she 
holds a scroll with the prayer written on it: “All Merciful 
Lord…” On a richly decorated and pleated maphorion, there 
are three stars of the Mother of God, that symbolize her 
threefold chastity. Signature МР θυ and the rest of the space of 
this part of the triptych are filled with ornaments like in the 
central icon.

On the right icon there is a half length figure of St 
John the Baptist, with the inscription; the saint is represented 
like the winged Angel of desert, wrapped in the cloak of camel 
hair, with the bowl in hands in which there is young Christ – 
the Lamb of God. Under the sacrifice of Christ, there is a scroll 
with the text: “Look, the Lamb of God, who takes away the sin 
of the world!” (John 1, 29) The ornament is the same like in the 
previous two icons.

It is a work of a skillful craftsman, cast from a not 
overly used mold. The triptych is exceptionally well 
preserved. The piece was purchased.

Душан Миловановић Dušan Milovanović



199



200

ОДСЕК ЗА ТЕКСТИЛ И КОСТИМ

Прекривач за дирке клавира
Надежда Миленковић
Србија, Београд, 1908/10.
чоја, конац, боја за текстил; сликање, вез
15,5 x 124 cm
МПУ инв. бр. 23566

Госпођа Љубица Тешановић из Београда 
поклонила је 2009. године Музеју примењене уметности 
прекривач за дирке клавира, рад њене мајке, госпође 
Надежде Тешановић, рођ. Миленковић (Београд, 1897-
1975).

Прекривач је израђен од чоје. У средњем делу 
осликан је мотив ластавица на жици, око ког је, са сваке 
стране, извезена грана трешњевог цвета.

Надежда Миленковић је овај предмет израдила 
док је била ученица Уметничко-занатске школе у 
Београду, где су јој предавали Ђорђе Јовановић и Бета 
Вукановић. Ову школу похађале су многе девојке из 
угледних грађанских кућа, међу којима и сликарке: 
Анђелија Лазаревић, Наталија Цветковић, Јованка 
Марковић, Љубица Филиповић и Мара Лукић. Бета 
Вукановић је, осим цртању и акварелисању, своје ученице 
учила и разним техникама примењене уметности, 
нарочито сликању на свили и стаклу, раду у кожи и дрвету 
и др. Женско одељење Уметничко-занатске школе 
организовало је и годишњи базар за Mладенце на коме су 
продавани предмети примењене уметности.

TEXTILE AND COSTUME DEPARTMENT

The cover for piano keys
Nadežda Milenković
Serbia, Belgrade, 1908/10
baize, thread, textile dye, painting, embroidery
15.5 x 124 cm
МAA inv. no. 23566

Mrs. Ljubica Tešanović from Belgrade, in 2009 gave 
the piano keys cover as a gift to the Museum of Applied Art. It 
was made by her mother, Mrs. Nadežda Tešanović, b. 
Milenković (Belgrade 1897-1975).

The cover is made of baize. In the middle part there 
is a painted motif of a swallow on a wire. On each side of it, 
there is an embroidered cherry tree branch in blossom.

Nadežda Milenković did this piece while she was a 
student at the School of Arts and Crafts in Belgrade, where her 
teachers were Đordje Jovanović and Beta Vukanović. Many 
girls from distinguished families attended this school. Among 
them were painters: Anđelija Lazarević, Natalija Cvetković, 
Jovanka Marković, Ljubica Filipović and Mara Lukić. Beta 
Vukanović, tauht her students not only drawing and water 
color painting, but various techniques of applied art, 
especially silk and glass painting, leather and woodwork etc. 
The Ladies Department of the School of Arts and Crafts 
organized the Annual Bazar for the feast day of Forty Martyrs 
of Sebaste, where the applied art objects were sold.

Draginja MaskareliДрагиња Маскарели



201



202

ОДСЕК ЗА ТЕКСТИЛ И КОСТИМ

Лепеза
Западна Европа, око 1890.
платно осликано темпером, дрво, седеф, метал 
дужина 37,5 cm
МПУ инв. бр. 23660

За последњу четвртину 19. века карактеристичне 
су лепезе великог формата при чијој изради се материјал 
(чипка, органдин, кожа и др.) користио као изразито 
декоративни елемент. Украшаване су сликаним 
флоралним мотивима, фигуралним сценама у духу 
рококоа, као и мотивима птица, лептира и разних 
инсеката. Лепезе су тада биле модерне и производиле су 
се у великом броју и у најразличитијим варијантама.

Овом типу лепеза припада и лепеза на склапање 
која је током 2009. године увршћена у колекцију лепеза 
Одсека за текстил и костим. Лепеза има шеснаест дрвених 
ребара, а с горње стране је украшена платном осликаним 
флоралним мотивима.

Лепеза је поклон модног креатора Александра 
Јоксимовића. Набављена је у иностранству и некада је 
украшавала ентеријер Јоксимовићевог атељеа у модној 
кући Centrotextil.

TEXTILE AND COSTUME DEPARTMENT

Fan
West Europe, around 1890
tempera on canvas, wood, mother-of-pearl, metal
length 37,5 cm
MAA inv. no 23660

Big size fans were typical for the last fourth of the 
19th century. The material they were made of (lace, sheer stiff 
muslin, leather and others) was a special decorative element. 
They were decorated with painted floral motifs, figure scenes 
in the spirit of rococo, as well as the motifs of birds, butterflies 
and various insects. Fans were fashionable at the time and 
were produced in large numbers and in various types.

The folded fans that become a part of the fan 
collection of the Department of Textile and Costume belongs 
to this type of fans. The fan has sixteen wooden ribs, and 
upper side is decorated with floral motifs that are painted on 
material.

The fan was presented by the fashion designer 
Alekandar Joksimović. It was purchased abroad and it used to 
decorate the interior of Joksimović's studio in the fashion 
house Centrotextil.

Draginja MaskareliДрагиња Маскарели
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Међу новим аквизицијама у колекцији разгледница Музеја 
примењене уметности су и два издања с почетка XX века, која 
припадају групи разгледница с представама јавних свечаности и 
догађаја. Разгледнице овог типа представљају значајан део 
продукције током читавог периода постојања овог медија у нашој 
средини. Као једно од најмоћнијих начина изражавања у јавности, 
јавне свечаности престављале су снажан вид пропаганде владара и 
владајуће династије, којим је потврђиван легитимитет власти и 
поретка. Од краја XIX века исту намену имале су и њихове 
репродукције на разгледницама и у осталим масовним медијима. 
Објављивањем и пласирањем таквих издања догађајима, чија је 
карактеристика ефемерност, пружен је облик трајања и обезбеђена је 
дуготрајност и чињеница да вредности које се у њима потврђују 
стижу до најширег дела јавности. Такву функцију имала су и два 
издања која представљамо као идејну целину, везану за династичку 
пропаганду владарског пара, краља Александра и краљице Драге 
Обреновић.

Период владавине краља Александра Обреновића био је 
посебно обележен истицањем и популарисањем националне идеје, a 
веридба и венчање с Драгом Машин у први план истакли су идеју о 
јединству народа и династије. За разлику од претходница на престолу 
Обреновића, нова краљица била је српског рода, поникла из народа. 
Идеја о краљици Српкињи истицана је од озваничења њене везе с 
краљем Александром. Сама краљица Драга систематски је радила на 
изграђивању таквог култа, а путовања краљевског пара по Србији 
служила су грађењу нераскидиве везе круне и народа. Дочеци 
владарског пара у градовима широм Србије имали су карактер 
свечаних јавних догађаја. Неки од њих снимљени су и убрзо 
репродуковани на разгледницама, као вид даљег пропагирања ове 
идеје.

Овој групи издања припадају и две разгледнице из 
колекције Музеја примењене уметности. Прва је, према наводу испод 
представе, објављена поводом доласка у Ниш „Њ. В. Краља, први пут 
са Њ. В. Краљицом Драгом“. На разгледници је представљена 
монументална и раскошна тријумфална капија, која је овим свечаним 
поводом подигнута на Тргу краља Милана. Капија је украшена 
српским државним и династичким знамењима и носи велики натпис 
„Љубав нам круну краљевску краси, у љубави је Бог, љубав нам даруј и 
љубав прими, од верног Ниша твог“. Разгледница је штампана као 
„Поздрав из Србије – Ниша“, а из овог града послата је у Француску 
29. априла 1902. године.

На другој разгледници репродукован је снимак дочека 
краљевског пара у фабрици гајтана Поповића, Илића и Ко. у 
Лесковцу, коју су посетили приликом боравка у овом граду, октобра 
1902. године. Разгледница није била у промету, а на реверсу се налази 
запис „Успомена од Влајка Илића, индустријал. на дан 10 Нов. 1907“.

Обе разгледнице штампане су техником колотипије, а 
други примерак је и ручно колорисан. Ова компликована техника 
равне штампе, која је највише примењивана за штампање 
разгледница током прве половине XX века, омогућавала је веома 
квалитетну и верну репродукцију која се по богатству тонова и 
финоћи детаља готово није разликовала од праве фотографије.

Among the latest acquisitions found in the collection of the 
picture postcards of Museum of Applied Art are two editions from the 

thbeginning of the 20  century that belong to the group of picture postcards 
with images of public festivities and happenings. The picture postcards of 
this type represent an important part of their production during the whole 
period of circulation of this medium in our country. As one of the most 
powerful media of public representation, the public festivities were 
powerful means of a ruler's or a ruling dynasty's propaganda, with which 
the legitimacy of their rule and the order of things were confirmed. From 

ththe end of the 19  century, their reproductions on the picture postcards 
and other mass media had the same purpose. The publishing and the 
dissemination of such editions with the representations of the occurrences 
that are in their essence ephemeral, offered a kind of long-lasting, as well as 
the fact that the values affirmed by them could be grasped by the widest 
possible audience. The two editions that we present in their conceptional 
unity, referring to the dynastic propaganda of the ruling couple, the King 
Aleksandar and the Queen Draga Obrenović, had such function.

The period of King Aleksandar Obrenović's rule was especially 
marked by the insistence on and the popularization of the national idea, 
and his engagement and wedding to Draga Mašin brought the idea of the 
unity of the people and the dynasty to the day light. As opposed to her 
precursors on the Obrenović's throne, the new queen was Serbian, and 
came from the people. The idea about the Serbian queen was insisted upon 
from the very moment her relationship with the King Aleksandar was 
made legal. The queen Draga herself worked on such cult, and the royal 
travels around Serbia served to build an unbreakable bond between the 
crown and the people. The greetings of the royal couple in towns all around 
Serbia had character of ceremonial public occurrences. Some of them were 
photographed and soon reproduced on the picture postcards, as a means of 
further development of the idea.

To this group of editions belong the two picture postcards in 
the collection of Museum of Applied Art. The first was, according to the 
inscription below the representation, published on the occasion of the visit 
to Niš “of His Majesty the King, for the first time with Her Majesty the 
Queen Draga”. On the picture postcard, there is a representation of a 
monumental and majestic triumphal gate, built on Trg Kralja Milana (King 
Milan's Square) just for these festivities. The gate was decorated with 
Serbian state and dynastic arms and bears a huge inscription “Love 
embellishes our royal crown, in love there is God, give us love and take love, 
from your faithful Niš”. The picture postcard was printed as “Greetings 
from Serbia – Niš”, from where is was mailed to Paris on April 29, 1902.

On the second picture postcard, there is a reproduction of an 
image made on the occasion of greeting of the royal couple in the rope and 
cord factory Popović, Ilić and Co. in Leskovac, which they visited during 
their stay in this town in October 1902. This picture postcard was not in 
circulation, and on its reverse, there is a note “Souvenir of Vlajko Ilić, 
industrial. on November 10, 1907”.

Both picture postcards were printed in collotype, and the 
second item is also hand colored. This complicated technique of flat 
printing, which was mostly used for the picture postcards during the first 

thhalf of the 20  century, renders quality reproductions true to life that almost 
did not differ, in the richness of tones and fine detail from the real 
photography.

Разгледница
Краљевина Србија, 1902.
хартија, колотипија, ручно бојена
8,6 x 13,8 cm
МПУ инв. бр. 23700

Разгледница
Краљевина Србија, 1901.
хартија, колотипија
9,2 x 14,2 cm
МПУ инв. бр. 23701

Picture Postcard
The Kingdom of Serbia, 1902
Paper, collotype, hand colored
8.6 x 13.8 cm
MAA inv. no. 23700

Picture Postcard
The Kingdom of Serbia, 1901
Paper, collotype
9.2 x 14.2 cm
MAA inv. no. 23701

PHOTOGRAPHY AND PRINT ROOM 
DEPARTMENT

ОДСЕК ЗА ОПРЕМУ КЊИГЕ, ПРИМЕЊЕНУ ГРАФИКУ 
И ФОТОГРАФИЈУ

Јелена Пераћ Jelena Perać
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ОДСЕК ЗА КЕРАМИКУ, ПОРЦЕЛАН И СТАКЛО

Бомбоњера
Француска, Нанси, после 1908.
радионица Емила Галеа (Émile Gallé)
вишеслојно стакло, нагризано киселином и резано
R 10,5 cm, h 4,5 cm
МПУ инв. бр. 23719

Ваза
Француска, Нанси, између 1918. и 1936.
радионица Емила Галеа
вишеслојно стакло, нагризано киселином и резано
R 9,5 cm, h 10 cm
МПУ инв. бр. 23718
поклони Рене Ватије (Renée Wathier) из Фонтенблоа, 2009.

Емил Гале (1846-1904) рођен је у Нансију, у 
Француској. Био је врсни познавалац ботанике, филозофије, 
учио је сликарство и привлачила га је јапанска уметност, што 
није било ни мало необично за то време. Захваљујући свом 
знању и тежњи за перфекцијом, успео је да на својим вазама 
и другим предметима од стакла оствари готово савршенство 
израде. Емил Гале је непрестано експериментисао са 
стаклом развијајући изражајност до готово незамисливих 
размера за то време. За свој рад добио је бројна признања 
што га је терало да настави да усавршава своју технику 
израде стакла. Умро је у 58. години живота, а његова супруга 
је наставила да води радионицу до 1936. године, мада не тако 
успешно.

Бомбоњера која се налази у Музеју примењене 
уметности округла је и сужава се према врху. Израђена је од 
вишеслојног стакла и основни тон је жућкаст. Отвор посуде 
је украшен бордуром бордо боје. Доњи део је декорисан 
цветовима и лишћем. Листови су у свом приказу прилично 
детаљно обрађени, за разлику од цветова који су 
представљени прилично упрошћено. Цветови и листови су 
изнијансираних боја, тако да су цветови на појединим 
деловима плавичасти а лишће бордо. Бомбоњера је по 
средини потисана резањем у бордо боји.

Ваза стоји на малој стопи, купастог је облика са 
одсеченим врхом. Основни тон је жућкаст, а украс у виду 
расцветалих грана цвећа и лишћа у распону је од 
светлоплаве боје на контурама цветова и појединих листова, 
преко љубичасте до загасите бордоцрвене при самом дну 
вазе. Потпис се налази у доњем делу вазе и он је изразито 
светлоплав. Ни овде цветови и лишће нису најпрецизније 
приказани, што нас и наводи на помисао да је ова ваза 
настала у периоду када су само понављани предлошци које је 
сам Емил Гале направио.

CERAMIC, PORCELAIN AND GLASS DEPARTMENT

Bomboniere
France, Nancy, after 1908
Workshop of Emile Gallé
Multilayered glass, corroded with acid and cut
R 10.5 cm, h 4.5 cm
MAA inv. no. 23719

Vase
France, Nancy, between 1918 and 1936
Workshop of Emile Gallé
Multilayered glass, corroded with acid and cut
R 9.5 cm, h 10 cm
MAA inv. no. 23718
Donations from Renée Wathier from Fontainebleau, 2009

Emile Gallé (1846-1904) was born in Nancy, France. He 
was an expert in botany and philosophy, he studied painting, and 
he was attracted by Japanese art, which was not unusual at the 
time. Thanking to his knowledge and tendency to perfection, he 
managed to produce his vases and other glass objects with an 
almost exquisite technology. The fact that Emile Gallé never 
seized to experiment with glass lead him to the development of an 
expression almost unthinkable in his time. He received many 
awards for his work that urged him to continue with the 
perfection of his technique. He died at the age of 58, and his wife 
continued to lead the shop until 1936, albeit not so successfully.

The bomboniere in Museum of Applied Art is round 
and it narrows toward the top. It is made of multilayered glass, 
and its main tone is yellowish. The opening of the vessel is 
decorated with crimson border. The bottom part is decorated 
with flowers and leaves. The leaves are very detailed, as opposed 
to very simply represented flowers. The flowers and leaves are 
nuanced, so that the flowers as bluish in some parts, and leaves are 
crimson. The bomboniere is signed in the middle in crimson 
engraving.

The vase stands on a small stem, and is cone-shaped 
with cut top. The main tone is yellowish, and decoration in the 
form of blossoming branches and leaves ranges from light blue on 
the contours of the flowers and several leaves, to violet, and to 
dark crimson toward the bottom. The signature is at the bottom 
of the vase, and it is conspicuously light blue. Here, too, the 
flowers and the leaves are not represented most precisely, which 
leads us to the conclusion that this vase was made in the period 
when Emile Gallé's own patterns were only reproduced.

Balša ĐurićБалша Ђурић
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ОДСЕК ЗА САВРЕМЕНУ ПРИМЕЊЕНУ УМЕТНОСТ

Марама са мотивом Аполо 8
СФРЈ, Београд, 1969.
Деса Томић-Ђуровић
свила; сериграфија
69,5 cm x 64,5 cm
сигнирано д. д.: Деса Томић Ђуровић 69
МПУ инв. бр. 23723

Љубазношћу Вука и Огњена Ђуровића Музеј 
примењене уметности добио je део заоставштине њихове мајке 
госпође Десе Томић-Ђуровић. Поклоњени предмети, зидна 
таписерија, седам паноа, тридесет штампаних тканина и свилена 
марама са мотивом Апола 8, заједно са осам остварења која се већ 
налазе у Музеју, формирају јединствену колекцију уметнице која 
је један од зачетника и стваралаца изузетног значаја у уметности 
текстила у Србији. Оригиналним ликовним изразом, дело Десе 
Томић-Ђуровић привлачило је критичаре и музејске стручњаке; 
Музеј примењене уметности колекционира њена дела од 1965. 
године. Као ретко који стваралац у области текстила, освојила је и 
широку публику ненавикнуту да у одевним тканинама или на 
завесама у јавним просторима препозна уметничку вредност и 
посебност стваралачке личности аутора(ке).

Током седме деценије XX века Деса Томић-Ђуровић 
посветила се и истраживањима идеја оптичке уметности и њене 
транспозиције у одевне и декоративне тканине. Захваљујући 
њеном раду, Београђанке су благовремено ухватиле корак са 
светском модном тенденцијом која је оптичку игру 
геометријских мотива стављала у први план. Мотив Аполо 8 
инспирисан је напорима људи да закораче Месецом. Након 
успеха посаде Апола 11 јула 1969. године и њеног доласка у 
Београд неколико месеци касније, Десин декоративни мотив 
постао је веома тражен. И сама уметница га је посебно ценила; у 
њеној заоставштини сачувана је непорубљена свилена марама 
оштећених ивица због рама у коме је годинама стајала и тако била 
излагана.

Поред оптичке уметности, лирска апстракција и 
средњовековна уметност и писмо били су стална инспирација 
Десе Томић-Ђуровић.

Деса Томић-Ђуровић (1925-2008) похађала је 
уметничку школу Младена Јосића и сликарску радионицу Јована 
Бијелића (1945-1948). Завршила је Академију примењених 
уметности (одсек графике), Економски факултет и апсолвирала 
је на Филозофском факултету. Каријеру је започела 1953. године 
као дизајнер у Војвођанској индустрији свиле. До 1961. године 
пројектовала је индустријски текстилни дизајн и за друге 
фабрике, за Саву Ковачевић у Врбасу, Загребачку индустрију 
свиле, Творпам у Загребу, Нонча Камишова у Титовом Велесу, 
Текстилну индустрију Цазин, Стеван Дукић у Земуну, као и за 
предузеће робних кућа Београд и за Центар за савремено одевање 
у Београду. Слободан уметник постала је 1961. године, када је 
почела да дизајнира дезене уникатних тканина намењених 
одевању, позоришним костимима, опремању ентеријера, 
позоришној и телевизијској сценографији, као и таписерије. 
Излагала је у земљи и иностранству од 1953. године. Од 1956. члан 
је УЛУПУДС-а. Добитница је многих награда и признања.

CONTEMPORARY APPLIED ART DEPARTMENT

Scarf with Apollo 8 Motif
SFRJ, Belgrade, 1969
Desa Tomić-Đurović
Silk, serigraphy
69.5 x 64.5 cm
Signed, bottom right: Desa Tomić-Đurović 69
MAA inv. no. 23723

Thanks to the kindness of Vuk and Ognjen Đurović, 
Museum of Applied Art received one part of their mother's, Mrs. Desa 
Tomić-Đurović, legacy. The donated objects, a wall tapestry, seven 
panels, thirty printed items made of fabric and a silk scarf with motif of 
Apollo 8, together with eight works that had already been in the 
Museum, form a unique collection of the artist who is one of the 
pioneers and creators of exceptional significance in textile art in 
Serbia. The works by Desa Tomić-Đurović attracted critics and 
museum specialists with their original pictorial expression. The 
Museum of Applied Art has been collecting her work ever since 1965. 
Desa Tomić-Đurović was among few artists working in textile who 
won the attention of the public that was not accustomed to recognizing 
artistic value and uniqueness of a creative person of an artist in public 
spaces.

During the 1960's, Desa Tomić-Đurović set to explore the 
ideas of Op art and its transposition into apparel and decorative fabric. 
It is thanks to her work that Belgrade women managed to catch up with 
the international fashion tendency that stressed the optical interplay 
between geometric motifs. The Apollo 8 motif was inspired by the 
human effort to step onto the surface on the Moon. After the success of 
the Apollo 11's crew in July 1969 and their visit to Belgrade several 
months later, Desa's decorative motif became very popular. The artist 
herself cherished it; in her legacy there is also an unhemed silk scarf, 
damaged on the edges as it was mounted and was kept in the frame and 
exhibited as such for years.

Beside Op art, constant inspiration to Desa Tomic-Đurović 
were the lyric abstraction and Medieval art and letter design.

Desa Tomić-Đurović (1925-2008) attended the art school of 
Mladen Josić and studio of Jovan Bijelić (1945-1948). She graduated 
from Academy of Applied Arts (Department of Graphics), Faculty of 
Economy, and attended Faculty of Philosophy as well. She started her 
career in 1953, as a designer in the Silk Industry of Vojvodina. Until 
1961, she worked on the industrial textile design for other factories 
too, such as Sava Kovačević in Vrbas, Zagrebačka industrija svile 
(Zagreb Silk Industry), Tvorpam in Zagreb, Nonča Komišova in Titov 
Veles, Tekstilna industrija Cazin (Textile Industry Cazin), Stevan Dukić 
in Zemun, as well as for Robne kuće Beograd (Department Stores 
Belgrade) and Centar za savremeno odevanje (Center for Contemporary 
Dressing) in Belgrade. She became freelancer in 1961 when she started 
to create unique artistic designs of apparel fabric, theatrical costumes, 
interior design, theater and television scenography, as well as 
tapestries. She exhibited in the country and abroad ever since 1953. 
She became a member of ULUPUDS (The Association of Applied Arts 
Artists and Designers of Serbia) in 1956. She was a laureate of many 
prizes and awards.

Бојана Поповић Bojana Popović
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ОДСЕК ЗА САВРЕМЕНУ ПРИМЕЊЕНУ УМЕТНОСТ

Сувенир
САД, Мајами, Флорида, 2008. 
Иван Албрехт
комбинована техника, ливена форма 1200⁰C, 
керамички пресликачи
28 x 18 x 13 cm
МПУ инв. бр. 23707
откуп, 2009.

Скулптура Сувенир израђена је од ливеног 
порцелана. Декорисана је керамичким пресликачима 
који су креирани помоћу дигиталних слика путем intaglio 
графичке технике. Скулптура представља пример 
уметникове тежње да на концептуалан начин и 
минималним средствима – порцелан и керамички 
пресликачи – покаже однос према комплексним 
питањима савременог друштва.

Иван Албрехт рођен је у Београду 1970. године. 
Дипломирао је 1997. године на Факултету примењених 
уметности и дизајна, на Одсеку керамика и предмету 
уникатна керамика На истом факултету магистрирао је 
2001. Из области уметничке керамике магистрирао је и на 
Универзитету јужног Илиноиса у Карбондејлу (Southern 
Illinois University Carbondale) 2004. године. Од 2008. 
професор је ликовних уметности на Универзитету у 
Мајамију (University of Miami). Активно излаже у Србији 
и иностранству од 1997. Добитник је више награда и 
признања, укључујући специјалну награду на Четвртом 
светском бијеналу керамике, Кореја 2007. и награду 
Музеја примењене уметности на Тринаестом тријеналу 
керамике, Београд – Суботица 2009. Учесник је бројних 
жирираних изложби у Европи и САД. Живи и ради у 
Мајамију, Флорида, САД.

CONTEMPORARY APPLIED ART DEPARTMENT

Souvenir
USA, Miami, Florida, 2008
Ivan Albreht
Combined technique, molded form 1200° C, 
ceramic transfers
28 x 18 x 13 cm
MAA Inv. No. 23707
Purchase, 2009

Sculpture Souvenir is made of molded porcelain. Its 
decoration consists of ceramic transfers, i.e. digital images 
transposed to ceramic surface by the graphic technique of 
intaglio. The sculpture represents an example of the artist's 
wish to show his attitude to complex questions of 
contemporary society in conceptual manner and with 
minimum means – with porcelain and ceramic transfers.

Ivan Albreht was born in Belgrade in 1970. He 
graduated from Faculty of Applied Arts and Design, 
Department of Ceramics, the subject of Art Ceramic in 1997, 
and earned his MFA degree from the same Faculty in 2001, 
and from the Southern Illinois University, Carbondale, in 
2004. He teaches art at University of Miami. He exhibits in 
Serbia and abroad since 1997, and is the laureate of many 

thprizes and awards, including special prize at the 4  World 
Biennial of Ceramics, Korea 2007, and the prize of Museum of 

thApplied Art at 13  Ceramics Triennial, Beograd – Subotica, 
2009. He exhibited at numerous juried exhibitions in Europe 
and The USA. He lives and works in Miami, Florida, USA.

Biljana VukotićБиљана Вукотић
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ОДСЕК ЗА САВРЕМЕНУ ПРИМЕЊЕНУ УМЕТНОСТ

Панои (2), део инсталације Призори
Република Србија, Панчево, 2009.
Лариса Ацков
порцелан, ситоштампа
40 x 30 cm
МПУ инв. бр. 23706
откуп, 2007. и 2009.

Пано је део зидне инсталације Призори, настао у 
оквиру циклуса Разгледнице (2007). Представља засебан 
проблемски комплекс и искорак из уобичајеног 
иконографског модела у стваралаштву Ларисе Ацков.

У циклусу паноа ликовна прича сведена је на 
потпуну супротност реалног и имагинарног. Искорак из 
уобичајене праксе Ларисе Ацков настаје у примени 
конкретног визуелног знака или структуре знакова 
урбаног и индустријског окружења.

На овим паноима изнад постојећих хемијских и 
нуклеарних постројења, које данас шире еколошко 
загађење, лебде анђели забринути за људску судбину, 
попут оних из филма Небо над Берлином, Вима Вендерса. 
У радовима овог циклуса уочљива је промена уобичајеног 
иконографског модела анђела који су приказани као 
људи с уочљивом назнаком полне припадности.

Инсталација Призори излагана је и награђена 
Великом наградом на Тринаестом тријеналу керамике 
Београд – Суботица 2009. године.

Лариса Ацков рођена је у Панчеву 1971. године. 
Дипломирала је 1998. године на Факултету примењених 
уметности и дизајна у Београду, на Одсеку керамике и 
предмету уникатне керамике. Магистрирала је на истом 
факултету 2004. године. Самостално је излагала у 
Београду, Торонту и Панчеву. Учествовала је на више од 
седамдесет групних жирираних изложби у Србији и 
иностранству. Живи и ради у Панчеву.

CONTEMPORARY APPLIED ART DEPARTMENT

Panels (2), Part of Installation Views
The Republic of Serbia, Pančevo, 2009
Larisa Ackov
Porcelain, screen printing
40 x 30 cm
MAA Inv. No. 23706
Purchase, 2007 and 2009

The panel forms part of wall installation Views, 
created within a cycle titled Picture Postcards (2007). It 
represents a special complex of problems treated by Larisa 
Ackov, as well as a significant stepping out from the 
iconographic model customary in this artist's opus.

In this cycle of panels, the pictorial narrative is 
reduced to absolute opposition of the real and the imaginative. 
The stepping out from the usual Larisa Ackov's practice 
emerges in the change of the concrete visual sign or the 
structure of signs of urban and industrial surroundings.

Above the existing chemical and nuclear facilities, 
which are sources of ecological pollution, there hover, in these 
panels, angels concerned about human destiny, such as those 
that appear in Wings of Desire by Wim Wenders. In the works 
belonging to this cycle, a change from the customary 
iconographic model of angels is discernible, the change that 
introduced their representations as people with conspicuous 
signs of their respective sexes.

The installation Views was exhibited and awarded 
thwith Grand Prix at 13  Ceramics Triennial, Beograd-Subotica, 

2009.
Larisa Ackov was born in Pančevo in 1971. She 

graduated from the Department of Ceramics at Faculty of the 
Applied Arts and Design in Belgrade in 1998, in Art Ceramics 
and earned her MFA from the same Department in 2004. She 
exhibited in Belgrade, Toronto and Pančevo, and took part in 
more than seventy juried group exhibitions in Serbia and 
abroad. She lives and works in Pančevo.

Biljana VukotićБиљана Вукотић
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Изложбе у организацији МПУ

1. Преузете успомене – фотоархив Музеја детињства
Изложба Владимира Перића
Салон савремене примењене уметности, МПУ и 
Владимир Перић
1. 10 – 22. 10. 2009, Галерије А и Б у приземљу
Аутор изложбе – Владимир Перић
Кустос изложбе – Слободан Јовановић

2. Радознало дете – уметник и научник, изуметник
44. дечји октобарски салон 
8. 10 – 31. 10. 2009, Галерија „Анастас“
Аутор изложбе и каталога – Ангелина Фолгић-Корјак, 
музејски саветник

3. Разгледнице у Србији 1895-1914
Студијска изложба МПУ
6. 11. 2009. – 15. 1. 2010, Галерије А и Б у приземљу
Аутор изложбе и каталога – Јелена Пераћ
Аутор поставке – Бојана Ђуровић
Пратећи програм изложбе:
- Радионица Моја разгледница – рад са публиком – први и 
други разред основне школе. Учесник – Француска 
школа, 1. и 3. 12. 2009.
Координатор програма – Јелена Кнежевић, кустос-
сарадник Одсека за едукацију
- Тематско вече Приватне и јавне колекције разгледница – 
принципи и методи формирања, Галерија „Жад“, 14. 1. 
2010.
Учесници: Љубица Ћоровић, шеф фонда ретке и старе 
књиге Библиотеке града Београда, приватни колекцио-
нари Снежана Вићић и Милош Јуришић и Јелена Пераћ, 
виши кустос

4. Раде Милисављевић – фотографије 1950 – 2009.
Салон савремене примењене уметности, МПУ и Раде 
Милисављевић

17. 12. 2009 – 16. 1. 2010, Галерија „Анастас“ МПУ
Аутор изложбе – Раде Милисављевић
Кустос изложбе – Слободан Јовановић

5. „Прилагођавање . . . Архитектура плус . . .“ 
32. салон архитектуре
25. 3 – 30. 4. 2010, Галерије А и Б, галерије „Анастас“ и 
Жад“
Кустос изложбе и уредник каталога – Љиљана Милетић-
Абрамовић, музејски саветник
Пратећи програм изложбе:
- Разговор Нови музеји – архитектура нових музеја у 
свету и стање наших музеја Галерија Б, 14. 4. 2010.
- Учесници: Василије Милуновић, архитекта; др Лидија 
Мереник, историчар уметности; Горан Војводић, 
архитекта
Модератор – Љиљана Милетић-Абрамовић, музејски 
саветник
- Изложба и разговор Архитектура позоришта XX века, 
Галерија „Жад“, 15. 4. 2010. Учесници: Радивоје 
Динуловић, архитекта; Слободан Данко Селинкић, 
архитекта; Мета Хочевар, архитекта и сценограф 
(Љубљана); Зорица Савичић, архитекта; Зоран Хамовић, 
издавач
Модератор – Симон Грабовац, књижевник (Нови Сад)
- Предавање Архитекта Милутин Борисављевић, 
Галерија „Жад“, 22. 4. 2010.
Аутор предавања – Љиљана Милетић-Абрамовић, 
музејски саветник
- Предавање и разговор Гост Салона – Бевк Перовић 
Архитекти (Матеј Бевк и Васа Ј. Перовић, Љубљана), 
Галерија „Жад“, 29. 4. 2010.
Уводно предавање – Васа Ј. Перовић
Учесници у разговору: Васа Ј. Перовић, архитекта; 
Бранислав Митровић, архитекта; Зорица Савичић, 
архитекта; Дејан Миљковић, архитекта
Координатор – Љиљана Милетић-Абрамовић, музејски 
саветник* Срђан Ракоњац, документариста, Музеј примењене уметности, Београд

СРЂАН РАКОЊАЦ*

ИЗЛОЖБЕНА ДЕЛАТНОСТ 
МУЗЕЈА ПРИМЕЊЕНЕ УМЕТНОСТИ 2009 – 2010.



- Радионица Генеричка истраживања, радионица 
студената Архитектонског факултета Универзитета у 
Београду с ученицима Грађевинске школе
Професори ментори: др Љиљана Петрушевски, мр 
Мирјана Деветаковић
2. и 29. 4. 2010.
Координатор – Јелена Кнежевић, кустос-сарадник
Одсека за едукацију

6. Мирјана Исаковић – керамичка скулптура
Салон савремене примењене уметности, МПУ и Мирјана 
Исаковић
Аутор изложбе – Мирјана Исаковић
3.6 – 30. 6. 2010, Галерије А и Б
Кустос изложбе – Биљана Вукотић, виши кустос

7. Изложба дечјих радова Музеја примењене уметности 
у Београду 
Изложба је одржана у оквиру манифестације „Мамут 
Фест 2009“ у Кикинди
МПУ и Народни музеј Кикинда
11. 9 – 13. 9. 2009, Гостујућа изложба МПУ у Народном 
музеју у Кикинди
Избор радова – Ангелина Фолгић-Корјак, музејски 
саветник

th th8. Art in Life – Serbian Rugs in 19 -20  Centuries
Пиротски ћилими из збирке МПУ
МПУ, Министарство културе Републике Србије и 
Министарство културе Народне Републике Кине. 
Гостујућа изложба МПУ одржана у Пекингу, у 
Конфучијевом храму у склопу Гуозијиан музеја, 19. 3. – 31. 
3. 2010.
Избор радова – Драгиња Маскарели, кустос МПУ
Кустос изложбе – Драгиња Маскарели
Поставка – Милан Андрић, конзерватор

9. Лариса Ацков – духови земље
Керамичка просторна инсталација
Салон савремене примењене уметности МПУ и Лариса 
Ацков
Аутор изложбе – Лариса Ацков
3. 9 – 25. 9. 2010, Галерије А и Б
Кустос изложбе – Биљана Вукотић, виши кустос

10. Мој уметнички пројекат за будућност
45. дечји октобарски салон
8. 10 – 31. 10. 2010, Галерија А и Б

Аутор изложбе и каталога – Ангелина Фолгић-Корјак, 
музејски саветник
Поставка изложбе – Драгана Полети
Пратећи програм изложбе:
- Радионица Креација – поруке за будућност које су 
оставили наши преци и како су оне сачуване до данашњих 
дана – радионица за децу предшколског узраста
Водитељ – Јелена Кнежевић, кустос-сарадник Одсека за 
едукацију
- Радионица Анимација – радионица анимираног филма 
за децу нижих разреда основних школа – Анимарт школа
Водитељ – Маргарета Јелић
- Радионица Игрица – радионица израде компјутерских 
игрица и њена примена у музејском образовању за децу 
узраста од 12 до 16 година
Водитељи: професор др. Душан Тошић и студенти Одсека 
за рачунарство и информатику Математичког факултета 
Универзитета у Београду

Гостујуће изложбе реализоване у сарадњи са МПУ

1. Диплома 2009
Изложба радова студената пете године Факултета 
примењених уметности у Београду, МПУ и Факултет 
примењених уметности у Београду
9. 7. – 31. 7. 2009, Галерије А и Б у приземљу, галерије 
„Жад“ и „Анастас“
Координатор програма – Ангелина Фолгић-Корјак, 
музејски саветник

2. Београд, град идеја
Аутор – Славиша Савић Идеаман
МПУ и аутор, 3. 9 – 23. 9. 2009, Галерије А и Б у приземљу
Аутор поставке – Славиша Савић Идеаман
Координатор програма – Милица Цукић, музејски 
саветник
Пратећи програм изложбе: Радионица за младе 
графичке дизајнере, инспирисана плакатима БИТЕФ-а, 
Галерија „Жад“, 22. 9. 2009.

3. Бечка станоградња – Иновативно социјално и 
еколошки
МПУ, Градска управа Беча и Урбанистички завод 
Београда
9. 9 – 30. 9. 2009, Галерија „Анастас“
Концепт изложбе – Wolfgang Förster, Gabriele Kaiser
Аутори поставке – Matias del Campo, Sandra Manninger
Координатор програма – Милица Цукић, музејски 
саветник
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4. Дипломска изложба студената Високе школе ликов-
них и примењених уметности струковних студија
МПУ у сарадњи са Високом школом ликовних и 
примењених уметности струковних студија, 21. 10 – 30. 
10. 2009, Галерија „Жад“
Координатор програма – Милица Цукић, музејски 
саветник

5. Илустратори Креативног центра
МПУ и Креативни центар 
12. 11 – 5. 12. 2009, Галерија ''Анастас'' 
Кустос изложбе – Слободан Јовановић
Пратећи програм изложбе:
- Читалачка трибина – Прљави инспектор Блажа чита 
одломке из књиге „Школа“, галерија “Жад”, 17. 11. 2009, 
модератор – Слађана Илић
- Читалачка трибина – Аца Петровић (Orthodox Celts) 
чита одломке из књиге Јасминке Петровић „Ово је 
најстрашнији дан у мом животу”
Галерија “Жад”, 20. 11. 2009, модератор – Слађана Илић
- Читалачка трибина – Владимир Андрић чита одломке из 
књиге „Кроз гудуре Обреновца”, галерија “Жад”, 25. 11. 
2009, модератор – Слађана Илић
- Трибина за илустраторе Како наћи посао у Србији и 
иностранству
Учесници: Ивица Стевановић, Милан Павловић, Нино 
Маљевић, Тихомир Челановић и Душан Павлић, галерија 
“Жад”, 28. 11. 2009, модератор – Јелена Рељић

6. Димензија површине – комуникациони дизајн у 
Немачкој
МПУ и Институт "Гете" у Београду
21. 1 – 12. 2. 2010, Галерије А и Б
Координатор програма – Дејан Сандић, кустос МПУ
7. Одраз – нова значења Милене Павловић-Барили
МПУ, Универзитет уметности у Београду, Факултет 
примењених уметности у Београду, Фондација Милене 
Павловић-Барили, Пожаревац и Hesperia edu (Београд), 
покровитељ Министарство културе РС
25. 2 – 15. 3. 2010, Галерије А и Б
Концепт изложбе: Љиљана Петровић (сценски костим 
ФПУ ), Ингрид Хуљев (савремено одевање ФПУ) и Зоран 
Блажина (графички дизајн ФПУ)
Координатор програма – Милица Цукић, музејски 
саветник
Пратећи програм изложбе:
- Међународни научни скуп Милена Павловић-Барили у 
фокусу различитих уметности  – Нови плурализам 
значења

Учесници: проф. др Лидија Мереник, проф.др Никола 
Самарџић, др Симона Чупић, др Ненад Радић, мр Бојана 
Поповић, др Снежана Крагуљ, Ингрид Хуљев, др Елиза 
Тозибранди, мр Добрила Денегри, мр Љиљана Петровић, 
мр Николa Марјановић, проф.др Ирина Суботић, Адела 
Мацола, проф. др Љиљана Пешикан-Љуштановић, 
Давиде Барили, Галерије А и Б, 9. и 10. март 2010.
- Предавање Развој грчког костима у простору и времену
– историја и уметност од минојског периода до данас
Предавач – Лила де Чавез (Lila de Chavez), кустос Бенаки 
музеја у Атини
МПУ и асоцијација Европа Ностре Србија, 11. 3. 2010, 
Галерија „Анастас“

8. Уникатне лампе Шпаније
Аутор – Ненад Вранеш
МПУ и Ненад Вранеш, 11. 3 – 18. 3. 2010, Галерија „Жад“
Координатор програма – Милица Цукић

9. Хармонија или тежња ка њој
42. мајска изложба УЛУПУДС-а 
МПУ и УЛУПУДС
7. 5 – 28. 5. 2010, Галерије А и Б, галерија „Анастас“и 
галерија „Жад“
Аутор тематског циклуса и кустос изложбе – Дијана 
Милашиновић-Марић
Дизајн каталога и поставка изложбе – Алекса Бијеловић, 
Милица Максимовић
Координатор програма – Милица Цукић, музејски 
саветник
Пратећи програм изложбе у Галерији „Жад“ – аутори 
учесници:
Иван Р. Марковић, Мирјана Бајић, Бојан Бојанић, Тамара 
Огњевић, Јелена Жарковић, Биљана Јовановић, Милена 
Зарић, Лепосава Лепа Милошевић-Сибиновић, Сандра 
Божић, Зорица Бајин Ђукановић, Константин И. 
Петровић, Светлана Јовичић

10. Манифестација Ноћ музеја
- Фотограф Сања Кнежевић фотографише посетиоце с 
уникатним модним детаљима познатих модних 
дизајнера Марије Тасовац, Наташе Шарић, Елеоноре 
Векић, Евице Милованов-Пенезић, Ларисе Жупањевац-
Николић и др.
- Рад на грнчарском точку, демонстрација и учешће 
публике
Радионицу воде керамичари Михајло Петровић, Марица 
Петровић и Сања Сремац



- „Дрвоарт“ Арт школа из Београда – израда на лицу места 
предмета употребног и уметничког карактера, Галерије А 
и Б, „Жад“ и „Анастас“ (15. 5. 2010)

11. Нојева барка као транспозиција властите 
духовности
Магистарска изложба Наташе Делић (зидно сликарство)
Аутор – Наташа Делић
МПУ и Наташа Делић, 8. 6 – 12. 6. 2010, Галерија „Жад“
Координатор програма – Милица Цукић, музејски 
саветник

12. Изложба матураната Школе за дизајн – Диплома 
2010
МПУ и Школа за дизајн, 21. 6 – 26. 6. 2010, Галерија „Жад“
Координатор програма – Милица Цукић, музејски 
саветник

13. Диплома 2010
Изложба радова студената завршне године Факултета 
примењених уметности у Београду, МПУ и ФПУ
8. 7 – 31. 7. 2010, Галерије А и Б, галерија „Анастас“ и 
„Жад“
Координатор изложбе – Марко Лађушић, професор ФПУ
Поставка изложбе – Тијана Секулић, професор ФПУ
Координатор програма – Ангелина Фолгић-Корјак, 
музејски саветник

14. Бечко знање : градске технологије и стратегије – 
Viennna Know-how: Urban technologies and Strategies
Градска управа Беча, TINA VIENNA, градско предузеће у 
саставу бечког холдинга и МПУ
6. 9 – 28. 9. 2010, Галерија „Анастас“
Координатор програма – Љиљана Милетић-Абрамовић, 
музејски саветник

15. Галерија трга
Изложба банера, плаката и програма Опере Народног 
позоришта у Београду Организатор – Народно позори-
ште у Београду и МПУ
9. 9 – 25. 09. 2010, Галерија „Жад“
Поставка изложбе – Јелена Ратковић и Вања Косанић
Сарадник на поставци изложбе – Мираш Вуксановић
Кустос изложбе – Милица Цукић, музејски саветник

16. СИГНУМ
Изложба радова професора Школе за дизајн 1963-2011,
Школа за дизајн и МПУ
21. 10 – 31. 10. 2010, Галерија „Анастас“
Поставка изложбе – Петар Вујошевић, Маја Миловано-
вић и Јелена Радовић
Кустос изложбе – Милица Цукић, музејски саветник
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Владимир Перић : Преузете успомене : фото-архив 
Музеја детињства = Vladimir Perić : Memories Taken 
Over : The Photo Archive of the Museum of Childhood / 
[aутор текста и кустос изложбе] Слободан Јовановић, 
[aутор изложбе] Владимир Перић, [графичко 
обликовање] Душан Ткаченко. – Београд : Музеј приме-
њене уметности, 2009. – 166 стр. : илустрације ; 26 cm
ISBN 978-86-7415-138-9

44. дечји октобарски салон : радознало дете – уметник и 
thнаучник изуметник = 44  Children's October Salon : 

curious child – an artist and a scientist inventartist / [аутор 
каталога и изложбе] Ангелина Фолгић-Корјак, 
[графичко обликовање] Душан Ткаченко. – Београд : 
Музеј примењене уметности, 2009. – 62 стр. : илустрације ; 
22 cm 
ISBN 978-86-7415-139-6

Разгледнице у Србији : 1895-1914 = Picture Postcards in 
Serbia : 1895-1914 / [aутор каталога и изложбе] Јелена 
Пераћ, [графичко обликовање] Драгана Лацмановић, 
[архитекта поставке] Бојана Ђуровић. – Београд : Музеј 
примењене уметности, 2009. – 442 стр. : илустрације ; 26 
cm
ISBN 978-86-7415-140-2

Зборник [Музеја примењене уметности] / [главни и 
одговорни уредник] Иванка Зорић, [уредник броја] 
Љиљана Милетић-Абрамовић. – Београд : Музеј 
примењене уметности, 2009. –  Бр. 4/5, 253 стр. : 
илустрације ; 27 cm

Упоредни наслов: Journal [Museum of Applied Art]. – 
Садржај: [I ДЕО]: Прилози: (1) Глинене луле са 
Петроварадинске тврђаве / Дивна Гачић. – [Summary]: 
Clay Pipes From the Petrovaradin Fortress; (2) Од кућног 
дворишта до хамама, седефли нануле / Милица Тадић. – 
[Summary]: From a Couryard to a Hammam, Mother-of-pearl 
Wooden Toe Mules; (3) Накит из легата Ирине Симић / 
Мила Гајић. – [Summary]: Jewellery from the Bequest of 
Irina Simić; (4) Textiles and Clothing in Krakow from Fin de 
Siècle / Beata Biedrońska-Słota. – [Резиме]: Текстил и одећа 

fin de siècle-а у Кракову; (5) Феротипија из Завичајног 
музеја у Јагодини / Јасмина Трајков. – [Summary]: 
Ferrotypes from the Regional Museum in Jagodina; (6) 
The Krakow Art Nouveau Poster / Magdalena Czubinska. 
– [Резиме]: Art Nouveau плакати у Кракову; (7) Čipke 
naše – dragulji naši : Zlata Šufflay i počeci autorskog 
oblikovanja čipke u Hrvatskoj / Andrea Klobučar. – 
[Summary]: Our Laces – Our Jewells : Zlata Šufflay and 
the Begginings of Artistic Lace Design in Croatia; (8) 
Екстензија аутентичног модела: породична кућа 
архитекте Богдана Несторовића / Иван Р. Марковић. 
– [Summary]: Ectension of an Authentic Model : Family 
House of Architect Bogdan Nestorović; (9) Три плаката 
за филмове Федерика Фелинија из колекције Музеја 
примењене уметности у Београду / Слободан 
Јовановић. – [Summary]: Three Federico Fellini Film 
Posters from the Collection of the Museum of Applied Art; 
(10) Abrogio Pozzi : dalla linea pura alle ultime opere / 
Franco Bertoni. – [Резиме]: Амброђо Поци : од чисте 
линије до последњих дела. – [II ДЕО]: Полемике: (1) 
Собе порцелана XVIII века у светлу нове музеологије, 
примери и по(р)уке / Ненад  Радић. – [Summary] : 

thPorcelain Rooms of the 18  Century in the Light of New 
Museology : Examples and Lessons; (2) Керамика и 
порцелан Душана Јанковића / Бојана Поповић. – 
[Summary]: Dušan Janković's Ceramics and Porcelain; (3) 
Нова жена или робињица луксуза : насловне стране 
женских часописа у Србији (1920-1940) / Миланка 
Тодић. – [Summary]: A New Woman or Luxury Fan : 
Front Pages of Women's Magazines in Serbia (1920-1940); 
(4) Krzysztof Ingarden and the Cracow's Applied Art of 
Architecture / Marta A. Urbańska. – [Резиме]: Кшиштоф 
Ингарден и примењена уметност у архитектури 
Кракова. – [III ДЕО]: Критике: (1) Необјављени 
критички приказ : изложба Снежане Скоко у 
„Сингидунуму“ / Павле Васић; (2) XII тријенале 
керамике : Београд – Суботица 2006 / Биљана Вукотић; 
(3) О неким могућим проблемима контекстуализације 
: Мирослава Костић : Јаков Орфелин и његово доба / 
Бодин Вуксан; (4) За слободу : рат, уметност и 
идеологија у наративном низу : мапа графика Ђорђа 
Андрејевића Куна За слободу/Por la libertad / Симона 
Чупић. – [IV ДЕО]: Прикази: (1) Бијенале таписерије / 
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Маја Шкаљац-Станошевић; (2) Дописна школа за дизајн 
ентеријера „Амбијент“ : поводом двадесет година од 
оснивања (1988-2008) / Радмила Милосављевић. – [V 
ДЕО]: Аквизиције 2008-2009 = Acquisitions 2008-2009. –  
[VI ДЕО]: Награде Музеју примењене уметности / 
Милица Цукић. – [VII ДЕО]: Изложбе: Изложбена 
делатност Музеја примењене уметности 2008/2009 / 
Срђан Ракоњац. – [VIII ДЕО]: Издања: Преглед издања 
Музеја примењене уметности 2008/2009 / Андријана 
Ристић.
YU ISSN 0522-8328

32. салон архитектуре = 32. Salon of Architecture / 
[уредник каталога и кустос изложбе] Љиљана Милетић-
Абрамовић, [аутори текстова] Љиљана Милетић-
Абрамовић, Ружица Божовић-Стаменовић, Мирослава 
Петровић-Балубџић, [графичко обликовање] Душан 
Ткаченко. – Београд : Музеј примењене уметности, 2010. – 
267 стр. : илустрације ; 26 cm
ISBN 978-86-7415-142-6

Keramička skulptura : retrospektivna izložba Mirjane 
Isaković = Ceramics Sculpture : Retrospective Exhibition 
of Mirjana Isaković / [kustos izložbe] Biljana Vukotić, [autori 
tekstova] Gordana Popović-Vasić, Dragoslav Stojanović-Sip, 
Mila Rajković...[et. al.], [grafičko oblikovanje] Miodrag Bata 
Knežević. – Beograd : Muzej primenjene umetnosti, 2010. – 
143 str. : ilustracije ; 23 cm
ISBN 978-86-7415-141-9

Лариса Ацков : Духови земље : керамичка просторна 
инсталација = Larisa Ackov : The Spirits of the Earth : 
Ceramic Space Installation / [aутор текста и кустос 
изложбе] Биљана Вукотић, [aутор изложбе] Лариса 
Ацков, [графичко обликовање] Исидора Николић. – 
Београд : Музеј примењене уметности, 2010. – 67 стр. : 
илустрације ; 22 cm
ISBN 978-86-7415-143-3

45. дечји октобарски салон : мој уметнички пројекат за 
thбудућност = 45  Children's October Salon : My Art Project 

for the Future / [аутор каталога и изложбе] Ангелина 
Фолгић-Корјак, [графичко обликовање] Душан 
Ткаченко. – Београд : Музеј примењене уметности, 2010. – 
62 стр. : илустрације ; 22 cm 
ISBN 978-86-7415-144-0
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Ружа Лончар рођена је у Загребу 3. 9. 1919. 
године. После завршене Карловачке гимназије уписала је 
Филозофски факултет у Загребу, али је због рата и 
прогона који су настали у НДХ 1941. године била 
приморана да напусти земљу. Исте године приступила је 
партизанима где је углавном радила у санитетској 
јединици. Непосредно по завршетку Другог светског рата 
уписала се на Филозофски факултет у Београду, група 
историја уметности, где је и дипломирала 1949. године. 
Године 1950. запослила се у Новом Саду као референт за 
музеје, а почетком 1951. године прешла је у Војвођански 
музеј где је радила као кустос у Историјском одељењу. У 
фебруару 1952. запослила се у Музеју примењене 
уметности у Беграду, на место руководиоца тек 
основаног Сектора за керамику, стакло и порцелан. У 
музеју је радила у својству кустоса, вишег кустоса и 
музејског саветника до одласка у пензију 31. 12. 1976. 
године.

Будући да је била један од првих кустоса у Музеју 
примењене уметности, Ружа Лончар је скоро цео свој 
радни век посветила оснивању и раду Сектора за 
историјско-стилски развој керамике, стакла и порцелана. 
Била је аутор многих изложби од којих су најзначајније: 

Југословенска савремена керамика (1954), Производња и 
уметничка обрада стакла кроз векове (1960), Европски 
порцелан и стакло 19. века (1966), као и Стакло Емила 
Галеа и његових следбеника (1967). Написала је и 
објавила бројне студије, међу којима су Керамика у 
Србији (1964) и Стакло у Србији (1966). Такође је 
одржала читав низ научно-стручних предавања у земљи и 
иностранству, међу којима се посебно истичу: Уметничка 
обрада керамике од Египта до Грчке, Керамика Етрурије 
и Рима, Утицај стилова 19. века на стакло и порцелан и 
Историјски утицај керамике од Египта до савремене.

Ружа Лончар је активно учествовала и у раду 
органа управљања, па је тако 1964. године изабрана за 
председника Управног одбора МПУ, а 1968. је 
постављена за председника Радне заједнице. Носилац је 
Партизанске споменице 1941, Ордена братства и 
јединства другог реда, као и Ордена заслуга за народ 
другог реда.
Успомене на Ружу Лончар, које нас трајно везују за њен 
богат стваралачки опус, више су од пуког сведочанства о 
једној епохи у Музеју примењене уметности – оне су 
поглед на историју у светлости културе и дуговечности 
стручног знања

In memoriam

РУЖА ЛОНЧАР



The printing of the Journal  was supported 
by the Ministry of Culture of the 
Republic of Serbia

Штампање Зборника омогућило је
Министарство културе 
Републике Србије 

ЗБОРНИК
НОВА СЕРИЈА 06
2010

Издавач
Музеј примењене уметности
Вука Караџића 18, Београд
info@mpu.rs 

Главни и одговорни уредник
Иванка Зорић

Уредник броја
мр Љиљана Милетић-Абрамовић

Уређивачки одбор
др Предраг Драгојевић
Иванка Зорић
мр Милица Јанковић
мр Љиљана Милетић-Абрамовић
мр Јелена Пераћ 
др Јадранка Проловић
др Мирјана Ротер-Благојевић

Секретар редакције
мр Андријана Ристић

Лектура
Оливера Абадић
Милена Марковић

Превод
Биљана Куколеча
др Ангелина Милосављевић
мр Оља Милошевић

Графичко обликовање
Драгана Лацмановић

Технички уредник
Душан Ткаченко

Штампа
Графипроф, Београд 2010.

Тираж
500

YU ISSN 0522-8328

JOURNAL
NEW SERIES 06
2010

Publisher
Museum of Applied Art
Vuka Karadžića 18, Belgrade
info@mpu.rs 

Editor in Chief
Ivanka Zorić

Editor
Ljiljana Miletić-Abramović, M.A.

Editorial Board
Predrag Dragojević, Ph. D. 
Ivanka Zorić
Milica Janković, M.A.
Ljiljana Miletić-Abramović, M.A. 
Jelena Perać, M.A. 
Jadranka Prolović, Ph. D.
Mirjana Roter-Blagojević, Ph. D.

Editorial Assistant
Andrijana Ristić, M.A.

Language Editors
Olivera Abadić
Milena Marković

Translation
Biljana Kukoleča
Angelina Milosavljević, Ph. D.
Olja Milošević, M.A.

Graphic Design
Dragana Lacmanović

Technical Editor
Dušan Tkačenko

Print
Grafiprof, Belgrade 2010

Circulation
500

YU ISSN 0522-8328



CIP – Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд

7.05 (082)
    
     ЗБОРНИК / Музеј примењене уметности =
Recueil des travaux / Musée des Arts 
Décoratifs ; главни и одговорни уредник
Иванка Зорић. – 1955, књ. 1-1984/1985, књ.
28/29 ; н. с., 2005, бр. 1-      . – Београд
(Вука Караџића 18) : Музеј примењене
уметности, 1955-1985 ; 2005 – (Београд : 
Графипроф). – 29 cm

Годишње
ISSN 0522-8328 = Зборник – Музеј примењене
Уметности
COBISS.SR-ID 16567042




	1
	Z6 KAT 01
	Z6 KAT 02
	Z6 KAT 03
	Z6 KAT 04
	Z6 KAT 05
	Z6 KAT 06
	Z6 KAT 07
	Z6 KAT 08
	Z6 KAT 09
	Z6 KAT 10
	Z6 KAT 11
	Z6 KAT 12
	Z6 KAT 13
	Z6 KAT 14
	Z6 KAT 15
	Z6 KAT 16
	Z6 KAT 17
	Z6 KAT 18
	Z6 KAT 19

