
Со ња Р. Јан ков*

ФРИЗ КАО УЏ БЕ НИК: ДО ПРИ НОС  
ЖИ ВО ЈИ НА ПА ВЛО ВИ ЋА АР ХИ ТЕК ТУ РИ  

ЈУ ГО СЛО ВЕН СКОГ МО ДЕР НИ ЗМА**

СА ЖЕ ТАК: У згра ди Фа кул те та драм ских умет но сти на Но вом Бе о гра ду, на ла зи 
се спе ци фи чан фриз ком по но ван од раз ли чи тих ре про дук ци ја ко ји ма не до ста ју ле ген де 
и опи си, али се зна да је ау тор фри за Жи во јин Па вло вић, ју го сло вен ски ре жи сер цр ног 
та ла са, про за и ста, есе ји ста и фа кул тет ски про фе сор. Овај рад је ре кон струк ци ја и ана-
ли за са др жа ја тих ре про дук ци ја, као и функ ци је це лог фри за у згра ди Фа кул те та. У 
ра ду се да ју основ ни по да ци о ар хи тек ту ри згра де Фак улт етa драм ских умет но сти која 
је сво јим об ли ком и функ ци јом ди рект но ути ца ла на об лик фри за, за тим се при сту па 
фри зу као де ко ра тив ном и ди дак тич ком ар хи тек тон ском еле мен ту из пер спек ти ве исто-
ри је умет но сти. Цен трал ни део ра да је по све ћен ана ли зи са др жа ја фри за, у за ви сно сти 
од про сто ра раз ли чи тих функ ци ја кроз ко је се про сти ре. Ана ли за об у хва та са др жај 
ода бра них пло ча, њи хов ме ђу соб ни од нос и од нос пре ма исто ри ји ди сци пли на ко је 
при ка зу ју. У ра ду се за кљу чу је да je фриз Жи во ји на Па вло ви ћа у згра ди Фак улт етa драм-
ских умет но сти зна ча јан до при нос исто ри ји фри за и да као ди дак тич ко сред ство пре-
тва ра ар хи тек ту ру у апа рат за уче ње о фил му и дру гим ди сци пли на ма за сту пље ним у 
про гра му ФДУ. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: фриз, Жи во јин Па вло вић, ју го сло вен ска ар хи тек ту ра, Фа кул тет 
драм ских умет но сти.

Увод

Згра да Фа кул те та драм ских умет но сти (у на став ку: ФДУ) је ди ни је ре а ли зо ва ни 
део кам пу са Уни вер зи те та умет но сти у Бе о гра ду за ко ји су ау тор ски тим у са ста ву 
Алек сан дар Стје па но вић, Бо жи дар Јан ко вић и Ми ха и ло На слас из ра ди ли про је кат 
1964. го ди не. Пред ви ђе на као део Ака де ми је за по зо ри ште, филм, ра дио и те ле ви зи ју, 
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у ФДУ, про фе со ру Ни ко ли Шу и ци на ана ли зи фри зо ва Ви ли је ма Кен три џа (Wil li am Ken trid ge) у кон-
тек сту по крет них сли ка и Ми ла ну Ђор ђе ви ћу на усту пље ним фо то гра фи ја ма.
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згра да је тре ба ло да бу де део кон сте ла ци је ко јој би при па да ле ака де ми је за му зи ку, 
ли ков не и при ме ње не умет но сти, као и ау ди то ри ју ми за из во ђе ње дра ме, фил ма, 
му зи ке и ба ле та. За вр ше на 1975. го ди не (би о скоп ска са ла 1980), згра да је ка рак те ри-
стич на по из ду же ном, струк ту рал ном об ли ку, ак си јал ном ни за њу про сто ри ја на три 
ни воа, ма сив ним по вр ши на ма у опе ци, стро гим ли ни ја ма из ло же не ар ми ра но бе-
тон ске кон струк ци је и раз и гра них бе тон ских лу ла, ве на ца и пер го ла, те ве ли ким 
ста кле ним по вр ши на ма и ау лом, осве тље ном кроз кров од млеч них де ли мич но транс-
па рент них при зми (ЈО ВА НО ВИЋ 2019: 48). 

Кроз згра ду се про сти ре спе ци фи чан фриз1 ко ји чи не пло че са од штам па ним 
цр но-бе лим ре про дук ци ја ма из исто ри је фил ма, фо то гра фи је, по зо ри шта, књи жев-
но сти, ли ков не умет но сти, пи са ња, штам пар ства и изу ма за ле те ње, по ре ђа не из над 
вра та, школ ских та бли или ис под та ва ни це од ре ђе них про сто ри ја и ход ни ка. Сви 
еле мен ти фри за,2 иа ко че сто вр ло уда ље ни јед ни од дру гих, естет ски и про пор ци о-
нал но су склад ни и об у хва та ју це ли ну згра де, те им се у ра ду при сту па као је дин-
стве ном про стор но-ви зу ел ном сред ству при по ве да ња чи ја је свр ха пре но ше ње зна-
ња. Фриз је уре дио Жи во јин Па вло вић по за вр шет ку згра де, у пе ри о ду ка да је имао 
по зи ци ју ре фе рен та за учи ла, на кон укла ња ња са по зи ци је до цен та на пред ме ту 
Филм ска ре жи ја. Иа ко је Па вло вић ди пло ми рао де ко ра тив но сли кар ство на Ака де-
ми ји при ме ње них умет но сти у Бе о гра ду, цр та њем и сли ка њем је вр ло ра но пре стао 
да се ба ви, те су на фриз нај ве ћи ути цај из вр ши ла ње го ва про ми шља ња фил ма и 
про зног при по ве да ња. 

Ка ко су пло че фри за ис кљу чи во ви зу ел не и без про прат них ле ген ди о из во ри-
ма и са др жа ју ре про дук ци ја, овај рад пред ста вља ис тра жи ва ње о са др жа ју, ком пози-
ци ји и од но су фри за пре ма згра ди за ко ју је са ста вљен, са ци љем ње го вог ис ти ца ња 
као зна чај ног до при но са умет но сти ство ре не за ар хи тек ту ру ју го сло вен ског мо дер-
ни зма. Услед ра зно ли ко сти са др жа ја ко ји по ти че из ви ше ди сци пли на, за кљу чи ли 
смо да ре про дук ци је не по ти чу из јед не пу бли ка ци је/лек ти ре/уџ бе ни ка, те да је по-
треб но ре кон стру и са ти шта сва ка пло ча пред ста вља, што је зах те ва ло ме то до ло ги ју 
ко ја од го ва ра кон крет но овом фри зу. Ка ко мно ге пло че не са др же це ле ре про дук ци-
је, ни је би ло мо гу ће ко ри шће ње ал го ри та ма за пре тра жи ва ње ди ги та ли зо ва них сли ка. 
Уо ча ва њем да се сиг на ту ра Poyet по ја вљу је на не ко ли ко ре про ду ко ва них гра ву ра, 
ис тра жи ва ње се окре ну ло ства ра ла штву Лу ја По је та (Lo u is Poyet), а ти ме и ди ги та-
ли зо ва ним ар хи ва ма ча со пи са La Na tu re и Sci en ti fic Ame ri can за ко је је По јет ре дов но 
из ра ђи вао илу стра ци је. По ред то га, ре кон струк ци ји са др жа ја фри за је по мо гло ис-
тра жи ва ње у до ме ну исто ри је фо то граф ских и филм ских ка ме ра, по зо ри шта, ли ков-
не умет но сти, про то те ле ви зиј ских апа ра та, док су за на ла же ње из во ра ре про дук ци ја 
ко је са др же тек сто ве по мо гли тран скрип ци ја и тек сту ал но пре тра жи ва ње. 

1 Ни је са чу ван по да так да ли је би ло пла ни ра но да све ака де ми је у скло пу Уни вер зи те та уметно-
сти има ју фри зо ве у сво јим ен те ри је ри ма. 

2 Иа ко се у ра ду сви еле мен ти по сма тра ју као део јед ног фри за, сва ки ана ли зи ра ни сег мент се 
опи су је као „фриз”, а не као „део фри за”, да би се омо гу ћи ло лак ше чи та ње. 

СО ЊА Р. ЈАН КОВ

26 4



Па вло ви ћев фриз у од но су на фриз кроз исто ри ју умет но сти

Фриз је де ко ра ти ван ар хи тек тон ски еле мент чи ји је нај бо ље са чу ва ни ан тич ки 
при мер део Пар те но на, све ти ли шта бо ги ње Ати не, ис кле сан из ме ђу 442. и 438. п. н. е. 
у јон ском сти лу. Пар те нон ски фриз је дуг 160 м и пред мет је раз ли чи тих ту ма че ња 
јер се не мо же са гле да ти до де та ља по што је по ста вљен на ви си ну од око 12 м, ви-
дљив тек под углом од 45 сте пе ни (или оштри јим), за кло њен сту бо ви ма и без ди рект-
ног осве тље ња. Фриз је сто га мо гу ће ви де ти „са мо као се ри ју ду гач ких па не ла ко ји 
су са обе стра не ура мље ни сту бо ви ма” (Mar co ni 2009: 162). Иа ко у сво јој фор ми ли-
не а ран и за о кру жен, на чи ном на ко ји је по ста вљен иза сту бо ва, фриз на Пар те но ну 
гу би кон ти ну и тет на ра ци је. Ова ква по зи ци ја и фраг мен ти са ност фри за ан га жу ју гле-
да о ца да „раз ми шља о од но су из ме ђу ста тич но сти и кре та ња” (ØSTERMARK-JO HAN SEN 
2009: 20).

Сво јом по лу скри ве но шћу, фриз на Пар те но ну ак тив но ан га жу је по се ти о ца да 
се кре ће и „ства ра оно што ви ди сво јим по зи ци ја ма, чи ме про цес гле да ња фри за по-
ста је про цес кон ти ну и ра ног ства ра ња но вих по гле да” (Os bor ne 1987: 99). По ло жај 
фри за „при си ља ва по се ти о це да се кре ћу на пред, не из о став но ства ра ју ћи по вор ку” 
(Os bor ne 1987: 102), чи ме се оси гу ра ва трај ност про це си је ко ја је на ње му при ка за на. 
Фриз на тај на чин по ста је сво је вр сни апа рат ани ма ци је ко ји је у исто вре ме и огле-
да ло, при ка зу ју ћи по вор ку у сла ву Ати не и ини ци ра ју ћи је у са да шњем вре ме ну. 

Бурк хард Фер (Burk hard Fe hr) сма тра да је фриз на Пар те но ну сред ство уче ња 
о јед на ко сти, ди сци пли ни и ко лек ти ви те ту де мо крат ског дру штва на кон уво ђе ња 
ра ди кал них де мо крат ских ре фор ми 462. п. н. е. По Фе ро вом ми шље њу, фриз пред-
ста вља кључ ни пре о крет по ко јем ари сто крат ско по ре кло ви ше ни је би ло до вољ но 
да би не ко био у ко њи ци или на би ло ко јем по ло жа ју; по ста ло је по треб но да ње гов 
етос бу де узор свим гра ђа ни ма и да има по твр ду/одо бре ње на ро да (2011: 65–66). Из тог 
раз ло га су мла ди љу ди при сту па ли ве ли ком бро ју так ми чар ских ак тив но сти ка ко 
би се до ка за ли, и фриз при ка зу је ка ко ви ше ни је до вољ но жи ве ти са мо по ме ра ма 
бо жан ског устро је ња, не го и по ме ра ма де мо крат ског дру штва. 

Ка ко ће се ви де ти у на став ку ра да, фриз Жи во ји на Па вло ви ћа има не ко ли ко 
за јед нич ких осо би на са фри зом на Пар те но ну. Осим што је та ко ђе при мар но ди дак-
ти чан, Па вло ви ћев фриз ан га жу је гле да о ца/сту ден та да раз ми шља о од но су из ме ђу 
ста тич но сти и кре та ња ка ко је ве лик број ре про дук ци ја по све ћен тех нич ком раз во ју 
пре но ше ња по крет не сли ке. Као и фриз на Пар те но ну, фриз у згра ди ФДУ омо гу ћа ва 
мла дим љу ди ма да са гле да ју до стиг ну ћа дру штва ко јег су део и да се из бо ре за сво-
је ме сто у ди сци пли ни ко ју су ода бра ли. Он је део ју го сло вен ске ар хи тек ту ре ко ја је 
има ла за циљ кон сти ту и са ње но вог ју го сло вен ског чо ве ка и мо ну мен та ли за ци ју ју-
го сло вен ских вред но сти – осло бо ђе ња, про гре са, ау тен тич но сти, де цен тра ли за ци је, 
дру штве не аван гар де и по ли тич ког ли дер ства, плу рал но сти, отво ре но сти и де мо кра-
тич но сти (IG NJA TO VIĆ 2012: 692). Он та ко ђе под сти че да се оби ђе и/или ко ри сти це ла 
згра да и ти ме не ми нов но по ста не де лом ко лек ти ви те та ко ји је ге не ра ци ја ма ко ри стио 
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згра ду и до при но сио кул ту ри, што је бли ско Па вло ви ће вом при сту пу про сто ру у фил-
мо ви ма и про зи, у ко ји ма је про стор увек ди на ми зо ван кре та њем ју на ка (ЈО ВА НО ВИЋ 
2017: 314). 

Па вло вић је сма трао да је филм сред ство пре ко ко јег мла ди „раз ви ја ју сво ја осе-
ћа ња пра вих вред но сти” (2010 [1956]: 23, ис ти ца ње у ори ги на лу) и сма трао је да би 
већ основ на шко ла мо ра ла да се ан га жу је да ђа ци ма из гра ди кри тич ко-ана ли тич ки 
на чин раз ми шља ња упра во пу тем фил ма. Фриз се у овом кон тек сту по ја вљу је као 
јед но од ди дак тич ких сред ста ва ко ја слу же том ци љу. По пут Па вло ви ће вог пред ло га 
про гра ма за на став ни пред мет о фил му у основ ној шко ли, фриз у згра ди ФДУ об у-
хва та „пр ве спра ве ко је ани ми ра ју по крет, пр ве не у са вр ше не по ку ша је фик си ра ња 
ра зних фа за по кре та, Еди со нов ки не то скоп (би о скоп за јед ног гле да о ца), Ле ми је ров 
епо хал ни про на ла зак и пр ве фил мо ве бра ће Ли ми јер” (2010 [1957]: 33),3 као и сце не из 
исто ри је по зо ри шта, штам пар ства и ма ши на за ле те ње. Ова кав од нос пре ма фри зу, 
бли зак је Па вло ви ће вој по е ти ци ко ју од ли ку ју „по ли фо ни ја, по ли ва лент на фор ма, 
тран стек сту ал ност у раз ли чи тим ви до ви ма, на ту ра ли за ци ја го во ра и сли ка, ви ше-
стру ка фо ка ли за ци ја, те мат ско и про стор но је дин ство, фре квент ност ли ко ва и умно-
жа ва ње њи хо вих функ ци ја” (ВУ ЈИ СИЋ 2015: 147). Њу та ко ђе од ли ку је и ци ти ра ње јед не 
вр сте умет но сти у окви ру дру ге, та ко да умет нич ки ма те ри јал „мо же да пред ста вља 
умет нич ко де ло исте или раз ли чи те умет но сти, као и би ло ко ја чи ње ни ца кул ту ре” 
(КО ЛА РИЋ 2017: 25), што је де мон стри ра но упра во у фри зу. 

Ре кон струк ци ја са др жа ја фри за

По сво јој струк ту ри, Па вло ви ћев фриз за др жа ва ан тич ки мо дел да пра ти кон-
ту ру гра ђе ви не за ко ју је ство рен, али ка ко је ар хи тек тон ска фор ма згра де ФДУ мно го 
дру га чи ја од пра во у га о ног Пар те но на, фриз не ма за о кру жен ли не а ран кон ти ну и тет. 
Згра да ФДУ је спе ци фич на по то ме што су на њој ви дљи ви ути ца ји струк ту ра ли зма 
ко ји је у архитeк туру унео иде је о ме ђу од но су и ево лу тив ном ра сту, раз во ју и транс-
фор ма ци ји (СТО ЈИЉ КО ВИЋ 2017: 20) и те жњу ка флек си бил но сти про сто ра пу тем отво-
ре них ре ше ња (ibid.: 315). На њој су та ко ђе ви дљи ви ути ца ји та да са вре ме не ар хи-
тек ту ре из За пад ног Бер ли на, Вар ша ве и Пра га, ко је су ау то ри сту диј ски об и шли 
пре из ра де про јек та да би ви де ли нај но ви је тен ден ци је у кон цеп ци ји згра да умет-
нич ких ака де ми ја. Ови ути ца ји су ре зул ти ра ли ти ме да су све згра де ака де ми ја у 
Уни вер зи те ту умет но сти би ле за ми шље не као по ду же, рас ту ће струк ту ре, фор ми ра-
не „ади ци јом функ ци о нал них це ли на у трак то ве, по ве за не ко ри до ри ма – за тво ре ним 

3 При мер фри за из исто ри је ко ји при ка зу је тех нич ка до стиг ну ћа је фриз Умет ност ра то ва ња 
на Ду жде вој па ла ти у Ур би ну. Се дам де сет и две ре љеф не пло че фри за, из ра ђе не од кра ја XV ве ка до 
1756. го ди не, при ка зу ју број не рат не ма ши не, као и рат не и по ли тич ке сим бо ле, ин жи њер ске на цр те и 
на у тич ке сим бо ле чи ји је ре до след не мо гу ће би ло ре кон стру и са ти јер су ре ље фи вре ме ном от па да ли 
и би ли скла ња ни у уну тра шњост згра де ка ко би би ли са чу ва ни (BA RA TIN et al.). 
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и отво ре ним” (ЈО ВА НО ВИЋ 2019: 47) ко ји би умре жи ли све функ ци о нал не је ди ни це у 
је дин стве ну ур ба ну це ли ну. У њи ма је та ко на ја вље на зна чај на про ме на ко ја се у архи-
тек ту ри ју го сло вен ског мо дер ни зма де си ла тек од сре ди не 1970-их и то при мар но 
на објек ти ма кул ту ре. У том пе ри о ду се ком плек сност функ ци је обје ка та ре флек ту је 
на њи хо ву про стор ну ком по зи ци ју, ко ју по чи њу да ка рак те ри шу ди фе рен ци ја ци ја 
це ли на, ди на ми ка во лу ме на раз ли чи тих об ли ка, раз ме ра и ви си на (ĐUR ĐEV, MO MI-
ROV 2014: 156). Обје кат кул ту ре „пре ста је да бу де по сле ди ца ре а ли за ци је од ре ђе них 
из ра жај них об ли ка, по став ши про стор на ак ци ја на ста ла као ре зул тат ин те гра ци је 
про сто ра објек та и ње го вог са др жа ја или до га ђа ја ко ји ма је на ме њен” (ЛУ ЈАК 2012: 5).

Ка рак те ри сти ке згра де су ис фраг мен ти са ле фриз, те он сво јом ком по зи ци јом 
и са др жа јем до не кле под се ћа на умет нич ку ин ста ла ци ју Чо век, ма ши на и по крет Ри-
чар да Ха мил то на (Ric hard Ha mil ton) из 1955. ко ју чи ни 176 сло бод но рас по ре ђе них 
фо то граф ских па ноа пре у зе тих из исто ри је тех нич ких изу ма. За раз ли ку од ње, фриз 
у згра ди ФДУ је ди рект но по ве зан са згра дом у ко јој се на ла зи и не тре ба га по сма-
тра ти одво је но од ње и ње не функ ци је, као што је то слу чај и са број ним му ра ли ма, 
та пи се ри ја ма, те пи си ма, мо за и ци ма, на ме шта јем и осве тље њем ди зај ни ра ним спе-
ци фич но са мо за згра ду Са ве зног из вр шног ве ћа на Но вом Бе о гра ду (за вр ше на 1964). 
Фриз у згра ди ФДУ сто га ни је ау то но ман умет нич ки про је кат, али упра во за хва љу-
ју ћи то ме, мо гу ће је ана ли зи ра ти са др жај и на ра тив фри за.

Фриз у јав ним про сто рима  у згра ди ФДУ

Фриз се у јав ним про сто ри ма згра де ФДУ про сти ре кроз за јед нич ко пре двор је 
по зо ри шне и би о скоп ске са ле, ис под све тлар ни ка сте пе ни шта и у ход ни ци ма. Из над 
ход ни ка ко ји по ве зу је ау лу згра де Фа кул те та са пре двор јем са ла, на ла зи се илу стра-
ци ја оп тич ког те а тра Шар ла Еми ла Реј ноа (Char les-Émi le Reynaud) из 1888. го ди не 
(сл. 1).4 Овај изум, ко ји се сма тра пре те чом фил ма, спа ја по зо ри ште и оп тич ку про-
јек ци ју, та ко да се по ста вља њем ње га на овом ме сту од лич но на ја вљу је оста так про-
сто ра, то јест би о скоп ска и по зо ри шна са ла. За ани ми ра не про јек ци је са оп тич ког 
те а тра, Реј но је руч но из ра ђи вао 300 до 700 сли ка на тран спа рент ним тра ка ма од 
же ла ти на и по том их ани ми рао ме ха ни змом ко ји је кон стру и сао. Ани ми ра не пред-
ста ве ко је је на зи вао све тло сним пан то ми ма ма (Pan to mi mes Lu mi ne u ses) про јек то вао 
је од 1892. до 1900. ка да је „сце ну” пре у зео си не ма то граф бра ће Ли ми јер (Lu miè re). 

Са де сне стра не, ка ко се при ла зи ка мер ној сце ни „Ма та Ми ло ше вић”, по ста вље-
не су две ре про дук ци је из исто ри је књи жев но сти. Пр во се на и ла зи на илу стра ци ју 
По ла Ги ста ва До реа (Paul Gu stav Doré) ко ја при ка зу је Дан теа (Dan te Alig hi e ri) док 
кле чи пред ан ђе лом ко ји пре во зи ду ше у чи сти ли ште, пре ма пе ва њу из Бо жан стве-
не ко ме ди је. По ред ње га је Вер ги ли је, ње гов узор, учи тељ и во дич. Овим по ступ ком 

4 За ви ше илу стра ци ја и по да та ка о из во ри ма ре про дук ци ја, вид. ар хи ву на ста лу то ком ис тра-
жи ва ња: <https://so nja jan kov.wor dpress.com /2020/05/14/re se arch-ma te rial/>. 
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се по ве зу је функ ци ја пре двор ја са ла са чи сти ли штем, као пре двор јем ра ја.5 По ред 
ове ре про дук ци је, на ла зи се још јед на До ре о ва гра ву ра, из ра ђе на за Из гу бље ни рај 
Џо на Мил то на (John Mil ton), ко ја при ка зу је ан ђе ле ка ко по бед нич ки сви ра ју у сво је 

5 На при ме ру фри за Ге не за на ви зан тиј ској Цр кви Све те Со фи је из гра ђе ној у Тра пе зунт ском 
цар ству у XI II ве ку, Ен то ни Ист монд (An tony East mond) ука зу је ка ко по ло жај фри за и рас по ред пло ча 
ства ра ју ње го во зна че ње. При ка зу ју ћи са мо ода бра не сце не из Ге не зе не у о би ча је ним ре до сле дом зде сна 
на ле во, фриз на Све тој Со фи ји да је фраг мен та ран и ми зо ген на ра тив ко ји по чи ње Еви ним гре хом и 
за вр ша ва се бра то у би ством. Ана ли зом пу та ње ко јом вер ник мо ра да про ђе да би ушао у цр кву, Ист монд 
до ла зи до за кључ ка да фриз при ка зу је грех и ти ме што је по ста вљен на фа са ди слу жи као гра ни ца из ме ђу 
„екс те ри је ра и ен те ри је ра, од гре ха ка спа се њу ко је ну ди цр ква“ (1999: 226). Слич но мо же мо по сма тра ти 
и по ста вља ње сце не из Бо жан стве не ко ме ди је на овом спе ци фич ном ме сту у згра ди ФДУ. Ка ко је из во-
ђе ње за вр шног ра да на по зор ни ци вр ху нац и кру на драм ског обра зо ва ња ко је Фа кул тет ну ди, ре про-
дук ци јом из Бо жан стве не ко ме ди је се пре двор је у са лу очи та ва као спе ци фич но чи сти ли ште ко је во ди 
у рај, то јест ко је ре зул ти ра ка тар зом кроз из ве де ни рад. 

Сл. 1. (Ле во): улаз у пре двор је ко је по ве зу је би о скоп ску и по зо ри шну са лу (фо то гра фи ја: 
Ми лан Ђор ђе вић); 

(Де сно): при мар ни из вор ре про дук ци је. Ау тор илу стра ци је: Луј По јет, пред ста вље ни изум: 
оп тич ки те а тар (Théâtre Op ti que) – про на ла зак Шар ла Еми ла Реј ноа из 1888, пр ви пут 

об ја вље на уз чла нак „Оп тич ки те а тар М. Реј ноа” Га сто на Ти сан дјеа (Ga ston Tis san di er), 
La Na tu re, бр. 999, 25. јул 1892.
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тру бе. Из над ула за у би о скоп ску са лу, по ста вље на је илу стра ци ја „при род не ма ши не 
за ле те ње” не по зна тог ау то ра из 1865. ко ји пред ла же да се по де сет ор ло ва упрег не 
у но се ћу кон струк ци ју и ти ме ле ти. По ста вља њем, на спрам До ре о вог и Мил то но вог 
ан ђе ла, овог мо жда нај не зграп ни јег и нај бе зоб зир ни јег изу ма за ле те ње у ко јем се 
отво ре но ор ло ви сма тра ју ин фе ри ор ним би ћи ма ко је тре ба екс пло а ти са ти, ука зу је 
се на стал не те жње чо ве ка да се уз ди же по сва ку це ну. 

У све тлар ни ку сте пе ни шта по ста вљен је фриз од пет пло ча и све се фо ку си ра ју 
на раз вој ка ме ра у XIX ве ку (сл. 2). Пр ва у ни зу пред ста вља Еди со нов ки не то скоп из 
1891, ра ни апа рат за по крет не сли ке ко је је мо гла да гле да са мо јед на осо ба, с об зи-
ром на то да су се сли ке на ла зи ле у апа ра ту и у ње му би ле ани ми ра не. Ки не то скоп 
је по ста вио стан дард за из ра ду по крет них сли ка ко ји је тра јао до от кри ћа ви деа, а 
ко ји се ба зи рао на бр зом сук це сив ном сме њи ва њу ста тич них сли ка. По ред ње га је 
си не ма то граф бра ће Ли ми јер из 1895. ко ји је функ ци о ни сао као ка ме ра, из ра ђи вач 
фо то гра фи ја и про јек тор, у за ви сно сти од то га ка ко се са ста ве со чи ва и ко мо ре.

Сл. 2. Део фри за из над све тлар ни ка сте пе ни шта (фо то гра фи ја: Ми лан Ђор ђе вић)
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У цен тру фри за се на ла зи кру жна фор ма пло че на ко јој су хро но фо то гра фи је 
на ста ле фо то граф ском пу шком ко ју је 1882. па тен ти рао Етјен Жил Ма ре (Éti en ne- 
-Ju les Ma rey). Ма ре ов изум је мо гао да сни ми 12 фо то гра фи ја у се кун ди, на ис тој пло-
чи, што је био по че так ње го вих ис тра жи ва ња о по кре ту. Ова ре про дук ци ја из гле да 
као цен тар ком по зи ци је фри за око ко је се си ме трич но ре ђа ју све пло че. На кон ње је 
гра ву ра ко ја при ка зу је пре те чу бли ца, хе миј ску ре ак ци ју ко ја је ства ра ла ве штач ко 
осве тље ње у фо то граф ским сту ди ји ма. За ту свр ху се нај че шће ко ри стио маг не зи-
јум, али и дру ги ме та ли у ком би на ци ји са ок си дан сом на ба зи хло ра. По след ња у ни зу 
је ка ме ра са ау то мат ским ме ња чем пло ча ко ју је 1895. ди зај ни рао Жи тон де Жи ро ди 
(Gu it ton de Gi raudy). Ова ка ме ра је има ла у се би два ме ха ни зма, од ко јих је је дан кон-
тро ли сао блен ду, а дру ги ме њао пло че. 

Од сте пе ни шта во ди ход ник у при зем ном де лу у ко јем су сме ште ни сту ди ји за 
филм. Из над са мог по чет ка ход ни ка, на при ла зу из ка феа, на ла зи се ве ли ка ре про-
дук ци ја Ер со ве (W. O. Ayres) но ве ле те ће ма ши не из 1885. ко ју су по кре та ли ком пре-
со ван ва здух и енер ги ја ко ју је пут ник/пи лот про из во дио окре ћу ћи пе да ле. Ово је 
уједно дру га сли ка из исто ри је ле те ња ко ја је за сту пље на у фри зу. Из над ула за у збор-
ни цу је део фри за ко ји се ло ми под углом од 90 сте пе ни, пра те ћи кон ту ру ход ни ка, 
и пред ста вља те ле о скоп Фран соа Ди соа (François Dus saud) из 1898. Те ле о скоп је пу-
тем елек трич них им пул са пре но сио сли ку од ка ме ре до про јек то ра и био пре те ча 
те ле ви зи је, то јест пре но са ужи во. На спрам ход ни ка на спра ту где су ка би не ти, по-
ста вљен је де таљ из се ри је Коњ у по кре ту Едвар да Мај бри џа (Ead we ard Muybrid ge), 
сег мент „ау то мат ских елек тро фо то гра фи ја” ко је је на чи нио 1878. и ко је су има ле зна-
чај ну уло гу у ка сни јем раз во ју по крет них сли ка и тех ни ке за њи хо во бе ле же ње. 

Фриз у про сто ри ма уче ња

Фри зо ви у учи о ни ца ма су по ста вље ни из над школ ских та бли и нај ве ћим де лом 
се фо ку си ра ју на исто ри ју фил ма и по зо ри шта. У јед ној учи о ни ци фриз чи не три 
илу стра ци је ко је је Луј По јет ура дио за члан ке у фран цу ском не дељ ном ма га зи ну La 
Na tu re. Са де сне стра не је при ка зан прак си но скоп, ра ни ји изум Еми ла Реј ноа из 1877. 
го ди не, апа рат за ани ма ци ју ко ји је био след бе ник зо о тро па и уна пре ђен у од но су 
на ње га уво ђе њем огле да ла ко ја су омо гу ћа ва ла ма њу дис тор зи ју сли ке. У сре ди ни 
је џеп на ка ме ра ко ју је 1900. пла си рао Ле он Го мон (Léon Ga u mont) као ама тер ски си-
не ма то граф. У но вој ма лој ка ме ри је филм мо гао да се ме ња по днев ном све тлу и мо-
гла је да сни ми укуп но 500 сли ка. Са де сне стра не је при каз ти пич ног фо то граф ског 
ате љеа са при род ним све тлом. 

У учи о ни ца ма, Па вло вић при ме њу је и „кон цен трич ну” ком по зи ци ју, ко ју је при-
ме нио и у све тлар ни ку сте пе ни шта. По ред си ме трич ног рас по ре да ре про дук ци ја у 
од но су на цен трал ни при каз, кон цен трич ност ком по зи ци је у учи о ни ца ма је по стиг-
ну та и се че њем ре про дук ци ја. У јед ној учи о ни ци, цен трал но ме сто при па да ре кон-
струк ци ји Шек спи ро вог по зо ри шта (the Glo be) ко ју је пре ма ар хив ским на ла зи ма и 
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раз ли чи тим за пи си ма ре а ли зо вао Вал тер Хоџс (Wal ter Hod ges). Си ме трич но са обе 
стра не се ни жу ан тич ке по зо ри шне ма ске и нео кла си ци стич ке гра ву ре ко је при ка-
зу ју смрт Офе ли је и Ха мле то ву бор бу да она до би је до сто јан стве ну са хра ну, чи ме се 
за о кру жу је по глед у исто ри ју по зо ри шта у овом де лу. 

У дру гој учи о ни ци, у цен тру је ре про дук ци ја ре кла ме ком па ни је Sco vill из 1883. 
ко ја при ка зу је же ну за ка ме ром, а не ис пред ње. Ре кла ма је про мо ви са ла ка ме ре са 
но вим же ла тин ским пло ча ма ко је су за ме ни ле до та да шњи про цес из ра де фо то гра-
фи је у „мо кром” ко ло ди јум ском про це су, чи ме је ка ме ра по ста ла при сту пач ни ја та-
да шњим и по тен ци јал ним ама тер ским фо то гра фи ма. Ода би ром ове ре кла ме, Па-
вло вић не са мо што ука зу је и на исто риј ски тре ну так ка да је фо то граф ска ка ме ра 
по ста ла при сту пач ни ја за ко ри шће ње, не го и ста вља же ну за ка ме ром у цен тар ком-
по зи ци је, ука зу ју ћи на уло гу раз во ја тех ни ке у род ној рав но прав но сти. 

Фриз у би бли о те ци 

Фриз у би бли о те ци има нај ви ше слич но сти са кла сич ним фри зом у сми слу да је 
у кон ти ну и те ту ли не а ран, без пре ки да. Укуп но 23 пло че при ка зу ју исто ри ју си сте ма 
ко му ни ка ци је, пи са ња и штам па ња од нај ста ри јих ци ви ли за ци ја, пре ко от кри ћа меха-
ни за ма за штам па ње до еман ци па ци је же на у кан це ла риј ским по сло ви ма. При ка зи нису 
хро но ло шки по ре ђа ни, али се у фри зу ипак мо же пре по зна ти глав ни на ра тив ни ток. 

За пр ву пло чу је сим бо лич но ода бра но пр во сло во, илу ми на тив но укра ше но 
ини ци јал но сло во спи са Le Li vre de Mat he o lus из 1492. По след ња пло ча је ре про дук-
ци ја ре кла ме за пр ву пи са ћу ма ши ну ко ју је 1872. па тен ти рао Кри сто фер Леј там Шо улс 
(Chri stop her Lat ham Sho les), а ко ју на ре кла ми ко ристи ње го ва ћер ка. Ка ко је ку ца ње 
на ма ши ни слич но сви ра њу кла ви ра, пи са ћа ма ши на и слич ни из у ми су отво ри ли 
мо гућ ност же на ма да до би ја ју по сло ве у кан це ла ри ја ма, те ова пло ча пред ста вља и 
кра так по глед на исто ри ју еман ци па ци је же на. 

Од древ них си сте ма ко му ни ка ци је, фриз при ка зу је ево лу ци ју еги пат ског си сте ма 
пи са ња од хи је ро глиф ског, пре ко хи е рат ског, до де мо тич ког (пло ча 2), као и си стем 
ки пу (qu i pu) ко ји су ко ри сти ле Ин ке (пло ча 5) и пу тем ко јег се пре но си ла ин фор ма-
ци ја ком би на ци јом бо је ка на па, бро ја чво ро ва на ње му и њи хо вом ме ђу соб ном уда-
ље но шћу. Оста ли при ка зи на фри зу се мо гу по де ли ти у три гру пе: исто ри ју пи са ња, 
исто ри ју штам пар ских про на ла за ка и исто ри ју књи ге.

Исто ри ја пи са ња је хро но ло шки при ка за на кроз шест ре про дук ци ја ко је ни су 
по ре ђа не у кон ти ну и те ту, не го су по ме ша не са при ка зи ма из дру гих обла сти. Нај-
ста ри ја је гра фи ка Ал брех та Ди ре ра (Al brecht Dürer) из 1511. ко ја при ка зу је Све тог 
Је ро ни ма, пре во ди о ца Би бли је и за штит ни ка уче ња ка, у ње го вој рад ној ће ли ји (пло-
ча 4). Сле де че ти ри при ме ра ка ли гра фи је (пло че 7, 9, 18, 20), за кључ но са ка ли граф-
ским цр те жом ви те за Ма ну е ла де Фи ге и ре да (Ma noel de Fi gu e i re do) из 1722, као и 
упут ство за кон струк ци ју рим ских ка пи тал них сло ва ко ја су у исто вре ме и пред мет 
да ле ке исто ри је и са вре ме не ти по гра фи је. 
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Исто ри ја штам пар ства је при ка за на пу тем шест пло ча, од ко јих се три фо ку си-
ра ју на XVI век, а пре о ста ле три на из у ме XIX ве ка. Нај ста ри ја ре про дук ци ја је Ди-
ре ро ва гра фи ка Штам пар ска пре са из 1520. (пло ча 19). Те ма ти ка пра вље ња па пи ра 
је при ка за на ода би ром ре про дук ци је гра фи ке Јо ста Ама на (Jost Am man) из 1568. 
(пло ча 16), а ту је и пор трет Јо ха на Гу тен бер га (Jo hann Gu ten berg), про на ла за ча по-
крет не пре се (пло ча 12). Од изу ма XIX ве ка, ода бра ни су кла сич ни штам пач Џор џа 
Клај ме ра (Ge or ge Clymer) из 1828. ко јим је стра ни ца но ви на мо гла да се штам па у 
јед ном ти ску (пло ча 14), као и јед но ци лин дрич на штам пар ска ма ши на за ве ће ти ра-
же ко ју је ди зај ни рао Ипо лит Ма ри но ни (Hip polyte Ma ri no ni) 1850. (пло ча 8). Нај но-
ви ји штам пар ски изум на фри зу је ми ни ја тур ни, џеп ни штам пач По ли гло та из 1878. 
(пло ча 17), чи ме се ука зу је на раз вој тех ни ке у сме ру то га да сва ко има свој апа рат 
ко ји се ла ко мо же но си ти са со бом. 

Исто ри ја књи ге не по чи ње Гу тен бер го вом Би бли јом, не го књи гом пса ла ма коју 
су ње го ви са рад ни ци од штам па ли на кон по кре та ња са мо стал не штам пар ске прак се. 
Ma inz Psal ter ко ји је 1457. од штам пан код њих, пр ва је књи га штам па на у три бо је и 
две ве ли чи не фон та, а са др жа ла је и дру ге ино ва ци је по пут го ди не штам па ња и коло-
фо на (ло го ти па) из да ва ча ко ји се и да нас ко ри сте (пло ча 15). Од књи га из XVI ве ка, ту 
су Chro ni con Ab ba tis Ur sper gen из 1515. (пло ча 21), стра збур шка књи жи ца из исте го-
ди не ко ја при ка зу је ла кр ди ја ша Ти ла Ој лен шпи ге ла (Till Eu len spi e gel), ли ка из не-
мач ког фол кло ра (пло ча 11), и др во рез на два та ба ка Ле те ћа ство ре ња и ве штич ја 
ко ли ба Хан са Вај ди ца (Hans We i ditz) из 1532. (пло ча 10). Нај но ви ја за сту пље на књи га 
је збир ка пе са ма Ви ли је ма Шек спи ра из 1893, ода би ром стра ни це пе сме „Ве не ра и 
Адо нис” (пло ча 6). Фриз укљу чу је још је дан за пис о љу ба ви, у ви ду ра но хри шћан ске 
над гроб не пло че из VII ве ка (пло ча 13) са нат пи сом о мла дом па ру ко ји по чи ва ис под 
ње. Ова пло ча је по ста вље на из ме ђу пор тре та Гу тен бер га и штам па ча Џор џа Клај-
ме ра из 1828, чи ме се ука зу је на стре мље ње чо ве ка да ство ри ви ше ве ков ну трај ност 
за пи са. 

Ли не ар ност фри за у би бли о те ци отво ри ла је Па вло ви ћу мо гућ ност за ства ра ње 
на ра тив ног то ка ко ји је при ме тан упр кос не хро но ло шким при ка зи ма исто ри је оно га 
што би бли о те ка пред ста вља. Од пр вог сло ва, до еман ци па ци је же на, фриз је збир ка 
па жљи во ода бра них про на ла за ка и па жљи во ода бра них ре про дук ци ја ко је их при-
ка зу ју. Упли вом пи са них са др жа ја, овај део фри за из ла зи из до ме на до ми нант но ви-
зу ел ног и као та кав се на до ве зу је на функ ци ју и са др жај про сто ра у ко јем се на ла зи. 

За кљу чак

Фри зом у згра ди ФДУ, Па вло вић ан тич ки ар хи тек тон ски еле мент при ла го ђа ва 
ар хи тек ту ри СФРЈ, и об ли ку је га као учи ло о по че ци ма фил ма, по зо ри шта, те ле ви зи је 
– ди сци пли на ко ји ма се сту ден ти уче на Фа кул те ту. Од мно штва илу стра ци ја тех но-
ло шких изу ма ко ји су уна пре ди ли исто ри ју фо то гра фи је и фил ма, Па вло вић је за фриз 
ода брао оне ко је при ка зу ју нов од нос из ме ђу чо ве ка и ка ме ре, као што је мо бил ност 
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за хва љу ју ћи ма њим ди мен зи ја ма апа ра та или лак ша упо тре ба ко ја је ства ра ње фил-
ма учи ни ла при сту пач ни јим сви ма. Фо ку си ра њем на ра не про на ла ске, као што је и 
штам па ње књи га и пр ви кон цеп ти ле те ли ца, Па вло вић ука зу је на оне пре крет не изу-
ме ко ји су отво ри ли пот пу но но ве мо гућ но сти за де ла ње, не за ми сли ве до та да. 

Па вло вић је за фриз ода брао ре про дук ци је естет ски вр хун ских илу стра ци ја које 
су из ра ди ли Луј По јет, Ал брехт Ди рер, Пол Ги став До ре и во де ћи ка ли гра фи свог 
вре ме на. Све оне су по ста вље не у про ми шље ном од но су пре ма про сто ру и раз ли чи-
тим функ ци ја ма ко је има, те је фриз спе ци фи чан ау тор ски до при нос ди дак тич ким 
сред стви ма, умет но сти пре ме ње ној на ар хи тек ту ру ју го сло вен ског мо дер ни зма и 
фор ми фри за у XX ве ку. 
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So nja R. Jan kov
FRI E ZE AS A TE AC HING DE VI CE – CON TRI BU TION OF ŽI VO JIN PA VLO VIĆ  

TO AR CHI TEC TU RE OF YUGO SLAV MO DER NISM

Sum mary

The pa per fo cu ses on the fri e ze in the Fa culty of Dra ma tic Arts bu il ding in Bel gra de (1975), 
the only re a li zed bu il ding of the plan ned ur ban unit for the Uni ver sity of Arts. The aut hor of the 
fri e ze is Ži vo jin Pa vlo vić (1933–1998), the well-known black-wa ve film di rec tor who la ter be ca me a 
full pro fes sor at the Fa culty. As the fri e ze is com po sed only of ima ges, the pa per tra ces the ir ori gins 
and analyzes com po si ti o nal seg ments con cer ning the ir con tents and the ar chi tec tu re. 

The fri e ze pre sents nu me ro us in ven ti ons, in clu ding pra xi no sco pe (1877) and op ti cal the a tre 
(1988) – in ven ti ons by Char les-Émi le Reynaud, Edi son’s ki ne to sco pe (1894), the Lu miè re cinéma-
to grap he (1895), Éti en ne-Ju les Ma rey’s chro nop ho to graphy (1882), Gu it ton de Gi raudy au to ma tic 
pla te-chan ging ca me ra (1895), téléosco pe by François Dus saud (1898), Ead we ard Muybrid ge’s stu-
di es of hor se in mo tion (1878), Ga u mont’s poc ket ca me ra (1900), Ge or ge Clymer’s clas sic Co lum-
bian press (1828), a mi ni a tu re poc ket typew ri ter Polyglot te (1878). It al so fe a tu res re pro duc ti ons of 
en gra vings by Al brecht Dürer, Paul Gu stav Doré, and works by le a ding cal li grap hers of the ir ti me, 
in serts from the hi story of the a tre, and a co u ple of early con cepts of flying mac hi nes. In ad di tion, 
the fri e ze con ta ins il lu stra ti ons that cle arly in di ca te gen der equ a lity. 
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De spi te its frag men ted form ca u sed by the spe ci fic Fa culty bu il ding, the fri e ze sha res so me 
cha rac te ri stics with the an ci ent fri e ze, such as the in ten tion to edu ca te, ini ti a te mo ve ment, and en-
ga ge a vi e wer in the in ter ac ti ve play of di sco ve ring its en ti re con tent, as well as to in spi re stu dents 
to cre a te the ir own pla ce in the hi story of pre sen ted di sci pli nes. It re pre sents an im por tant con tri-
bu tion to the form of a fri e ze in the XX cen tury, as well as to edu ca tion abo ut the film, the a tre, 
and te le vi sion tho ught at the Fa culty of Dra ma tic Arts. 

Keywords: fri e ze, Ži vo jin Pa vlo vić, Yugo slav ar chi tec tu re, Fa culty of Dra ma tic Arts.
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