
Ар хи тек ту ра и ви зу ел не умет но сти у ју го сло вен ском кон тек сту:  
1918–1941, уре ди ли Алек сан дар Ка ди је вић и Алек сан дра Или јев ски,  

Бе о град 2021.

Раз ма тра ња ви зу ел не кул ту ре у умет нич ки про-
спе ри тет ном раз до бљу Кра ље ви не СХС (од 1929. го ди-
не Кра ље ви на Ју го сла ви ја) обо га ће на су ме ђу на род ном 
на уч ном мо но гра фи јом Ар хи тек ту ра и ви зу ел не умет
но сти у ју го сло вен ском кон тек сту: 1918–1941, уред ни ка 
проф. др Алек сан дра Ка ди је ви ћа и Алек сан дре Или јев-
ски, ис тра жи ва ча-са рад ни ка на Фи ло зоф ском фа култе-
ту Уни вер зи те та у Бе о гра ду. Мо но гра фи ја је про ис те кла 
из ме ђу на род не на уч не кон фе рен ци је Ар хи тек тон ске 
уста но ве и удру же ња, умет нич ке гру пе и ча со пи си у Кра
ље ви ни СХС/Ју го сла ви ји (1918–1941), одр жа не 12. и 13. де-
цем бра 2019. го ди не, а ор га ни зо ва не од стра не Ин сти-
ту та за исто ри ју умет но сти Фи ло зоф ског фа кул те та 
Уни вер зи те та у Бе о гра ду. По вод за одр жа ва ње кон фе-
рен ци је би ло је обе ле жа ва ње сто го ди шњи це од фор ми-
ра ња Удру же ња ју го сло вен ских ин же ње ра и ар хи тек та 
(УЈИА) у Бе о гра ду.

Мо но гра фи ја Ар хи тек ту ра и ви зу ел не умет но сти 
у ју го сло вен ском кон тек сту: 1918–1941, об ја вље на 2021. 
го ди не у из да њу Ин сти ту та за исто ри ју умет но сти Фи-

ло зоф ског фа кул те та Уни вер зи те та у Бе о гра ду, си сте ма ти зо ва на је на 378 стра ни ца и из у зе-
тан је на уч ни до при нос афир ми са них струч ња ка и мла дих ис тра жи ва ча исто ри је ар хи тек ту-
ре и ви зу ел них умет но сти из Ср би је, Цр не Го ре, Хр ват ске, Бо сне и Хер це го ви не и Сло ве ни је. 
Упот пу ње на је функ ци о нал ним илу стра тив ним при ка зи ма и од го ва ра ју ћим на уч ним ци тат-
ним апа ра том. Уз ува жа ва ње до са да шњих исто ри о граф ских до при но са, у овој мо но гра фији 
осветља ва ју се раз ли чи ти фе но ме ни из исто ри је ар хи тек ту ре и ви зу ел них умет но сти, ко ји 
су до при не ли фор ми ра њу хе те ро ге ног кул тур ног иден ти те та Кра ље ви не СХС. 

У број ним исто ри о граф ским сту ди ја ма, са раз ли чи тих аспе ка та је ту ма че на ви зу ел на 
кул ту ра Кра ље ви не СХС/Ју го сла ви је, но ипак њен раз вој нај че шће ни је це ло ви то при ка зи ван. 
Оно што је успо ра ва ло све о бу хват но са гле да ва ње ове ис тра жи вач ки ком плек сне те ме је сте 
ра су тост гра ђе, као и из ве сна не у јед на че ност ре ги о нал них исто ри о гра фи ја, про ис те кла из 
не до стат ка ди ја ло га ме ђу струч ња ци ма са пост ју го сло вен ског про сто ра.
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На овом по љу по след њих де се так го ди на на пра вље ни су зна чај ни по ма ци, у окви ру ко-
јих се ис ти че и мо но гра фи ја Ар хи тек ту ра и ви зу ел не умет но сти у ју го сло вен ском кон тек сту: 
1918–1941, ре пре зен ту ју ћи пло дан екс перт ски ди ја лог о те ко ви на ма ме ђу рат не ви зу ел не кул-
ту ре, оства рен из ме ђу струч ња ка из ре ги о на. Ис тра жи ва ња у мо но гра фи ји су до ми нант но 
фор ми ра на око је згро ви тих ана ли за де лат но сти ин сти ту ци ја (ви со ко школ ских и струч них), 
као и умет нич ких гру па, удру же ња и ча со пи са, ко ји су од ра жа ва ли ди на ми чан иден ти тет 
ју го сло вен ске умет нич ке сце не, те зна чај но ути ца ли на раз вој не то ко ве ви зу ел не кул ту ре 
ме ђу рат ног пе ри о да. На тај на чин су вр ло ве што фор ми ра не спо не у ис тра жи ва њу по ја ва из 
исто ри је ар хи тек ту ре, ур ба ни зма и дру гих ви до ва ви зу ел них умет но сти, што је до ве ло до по-
ве зи ва ња струч ња ка из обе обла сти, као и њи хо вих раз ли чи тих ме то до ло шких при сту па.

Мо но гра фи ја ин те гри ше че тр де сет пет на уч них огле да ко ји пред ста вља ју основ ни на-
ра тив, а ко ји ма прет хо де „Са др жај” (стр. 5–7), „Пред го вор уред ни ка” (стр. 9–10), у ко ме су врло 
пре ци зно де фи ни са ни основ ни ци ље ви мо но гра фи је, и увод на сту ди ја уред ни ка проф. др 
Алек сан дра Ка ди је ви ћа „Ка одр жи вој син те зи: ју го сло вен ска ме ђу рат на ви зу ел на кул ту ра 
у исто ри о граф ском фо ку су” (стр. 11–12), у ко јој су сло је ви то обра зло же ни по ло жај ви зу ел не 
кул ту ре у по ли тич ки тур бу лент ном, али умет нич ки раз ви је ном пе ри о ду Кра ље ви не СХС/
Ју го сла ви је, и про бле ми ње ног ис тра жи ва ња. Ти ме су бу ду ћи чи та о ци од по чет ка ве о ма до бро 
упо зна ти са глав ним ци ље ви ма мо но гра фи је, као и основ ним иза зо ви ма са ко ји ма су се истра-
жи ва чи, при ли ком ту ма че ња ви зу ел не кул ту ре Кра ље ви не СХС/Ју го сла ви је, су сре та ли. Наве-
де не це ли не из у зет но до бро су об је ди ње не са глав ним на ра ти вом, на кон ко га сле де са др жа јан 
„Са же так” (стр. 367–375) на ен гле ском је зи ку, и „Спи сак ау то ра” (стр. 377–378). На поме не и 
би бли о граф ске је ди ни це пра те до при но се ау то ра.

Основ ни на ра тив мо но гра фи је те мат ски је по де љен на два сег мен та, на шта ја сно ука-
зу је и на слов мо но гра фи је – Ар хи тек ту ра и ви зу ел не умет но сти у ју го сло вен ском кон тек
сту: 1918–1941. У пр вом де лу мо но гра фи је, ко ји но си на зив „Ар хи тек ту ра”, осла ња ју ћи се 
на при мар не и се кун дар не из во ре, ау то ри ана ли тич ки са гле да ва ју број не фе но ме не из исто-
ри је ар хи тек ту ре и ур ба ни зма Кра ље ви не СХС/Ју го сла ви је, кроз три функ ци о нал но оформ-
ље не те мат ске це ли не: „Ар хи тек ти и ин сти ту ци је”, „Ар хи тек ти и умет нич ке гру пе” и „Архи-
тек ту ра и јав ност”. 

Пр ва це ли на – „Ар хи тек ти и ин сти ту ци је”, об у хва та ше сна ест огле да ау то ра: Ми ла на 
Ђу ри ћа и Не бој ше Ан те ше ви ћа, Би ља не Ми шић, Аи де Аба џић Хо џић, Сла ђа не Жу њић, Ма-
ри је По кра јац, Та ди је Сте фа но ви ћа, Ма ри не Па вло вић, Вла да не Пут ник При ца, Алек сан дре 
Ста мен ко вић, Ва лен ти не Ву ко вић, Ђур ђи је Бо ров њак, Ане Ра до ва нац Жи ва нов, Алек сан дра 
Ка ди је ви ћа, Алек сан дре Или јев ски, Ма ри је Па вло вић и Је ле не Не на до вић и Ја не Ми ло са-
вље вић. У ра до ви ма се ана ли зи ра ју за ко но дав ни окви ри ар хи тек тон ске стру ке, ста ње на ви-
со ко школ ским тех нич ким уста но ва ма у Бе о гра ду, За гре бу и Љу бља ни, про фе си о нал но фор-
ми ра ње шест сту де на та из Кра ље ви не СХС/Ју го сла ви је у јед ној од нај мо дер ни јих европ ских 
шко ла – Ба у ха у су, ин сти ту ци о нал ни окви ри ар хи тек тон ске де лат но сти у Цр ној Го ри, успе-
шност при ват не про јек тант ске прак се у ме ђу рат ној Ср би ји, обра зов на уло га Ар хи тек тон ског 
од се ка Тех нич ког фа кул те та у Бе о гра ду, ге не за Клу ба сту де на та ар хи тек ту ре са Ар хи тек-
тон ског од се ка Тех нич ког фа кул те та у Бе о гра ду, до при нос Шко ле за при ме ну де ко ра тив не 
умет но сти Мар ги те Ги те Пре дић раз во ју ен те ри је ра у ме ђу рат ном Бе о гра ду, на ци о нал ни па-
ви љо ни из ло же ни на ме ђу на род ним из ло жба ма у Бар се ло ни (1929), Ми ла ну (1931), Па ри зу 
(1937) и Њу јор ку (1939–1940) као ре пре зен ти др жав не умет но сти, гра ди тељ ство Но вог Са да у 
ме ђу рат ном пе ри о ду кроз пре глед де лат но сти овла шће них но во сад ских гра ди те ља, са рад ња 
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ру ског ака де ми ка Ни ко ла ја Пе тро ви ча Кра сно ва са др жав ним уста но ва ма, ре пре зен та тив на 
ар хи тек ту ра из гра ђе на за рад нич ку кла су у Ср би ји, са рад ња ар хи тек те Бог да на Не сто ро ви ћа 
са На род ном бан ком Ју го сла ви је, на уч ни и струч ни до при но си ар хи тек те Ива на Здрав ко ви ћа, 
бе о град ски спорт ски објек ти као при ме ре др жав не ар хи тек ту ре, као и до при нос бе о град ских 
ар хи те ка та из град њи ме ђу рат ног Ско пља.

У це ли ни „Ар хи тек ти и умет нич ке гру пе” кроз че ти ри плод на огле да са гле да ва се до-
при нос ар хи те ка та Удру же ња умет ни ка Зе мља у при хва та њу и раз во ју мо дер не ар хи тек ту ре 
у Дал ма ци ји и уло га Гру пе ар хи тека та мо дер ног прав ца (1928–1934), кроз ра до ве о ар хи тек-
ти ма Ја ну Ду бо вом, Ми ла ну Зло ко ви ћу и Ду ша ну Ба би ћу. Ова пи та ња ту ма чи ли су Ан тун 
Ба ће, Ди ја на Ми ла ши но вић Ма рић, Ан ге ли на Бан ко вић и Је ле на Га чић.

Тре ћа це ли на – „Ар хи тек ту ра и јав ност”, усме ре на је на ана ли зу уло ге струч не пе ри о-
ди ке и кри ти ке у раз во ју ар хи тек тон ске кул ту ре. Она об је ди њу је шест огле да о зна ча ју ча со-
пи са и кри ти ке у Хр ват ској, зе ни ти стич кој ар хи тек ту ри у кон тек сту ју го сло вен ске умет нич ке 
сце не у ме ђу рат ном пе ри о ду, ак тив но сти љу бљан ске ревије Ар хи тек ту ра (1931–1934), за сту-
пље но сти кри ти ке у бе о град ском ча со пи су Умет нич ки пре глед (1937–1941), ста во ви ма срп ских 
ар хи тека та о стам бе ном пи та њу, као и иде је ар хи те ка та о мо дер ни за ци ји при ро де. Овим пита-
њи ма ба ви ли су се Ја сна Га љер, Ве сна Кру љац, Ален ка Ди Ба ти ста (Alen ka Di Bat ti sta), Иван 
Р. Мар ко вић, Зла та Вук са но вић Ма цу ра и Дра га на Ћо ро вић.

У дру гом сег мен ту мо но гра фи је под на зи вом „Кул тур ни кон текст ви зу ел них умет но-
сти”, кроз де вет на ест огле да ис так ну тих струч ња ка про у ча ва ју се фе но ме ни ли ков не, при ме-
ње не, по зо ри шне и филм ске умет но сти. Фо ку си ра ју ћи се на глав не про та го ни сте, умет нич ке 
гру пе, из ло жбе, пе ри о ди ку и кри ти ку, овај сег мент обо га ти ли су ра до ви Иго ра Бо ро за на, 
Ја сми не Трај ков, Вин ка Ср хо ја, Со фи је Ме ре ник, Ја сми не Чу бри ло, Јер ка Де не гри ја, Је ле не 
Ме жин ски Ми ло ва но вић, Ма ри ја не Ва шчић, Дра га на Чи хо ри ћа, Ане Ше па ро вић, Пе тра 
Пре ло га, Ло вор ке Ма гаш Би лан џић, Гор да не Кр стић Фај, Ни ко ле Пи пер ског, Је ли це Сте ва-
но вић, Ка та ри не Јо вић, Вје ре Ме дић, Би ља не Цр вен ко вић и Ди ја не Ме тлић. У овом сег мен ту 
се ту ма че ре пре зен та тив ни пор тре ти пред став ни ка ди на сти је Ка ра ђо р ђе вић сли ка ра Јо вана 
Би је ли ћа, Пе та (1922) и Ше ста (1927) ју го сло вен ска умет нич ка из ло жба, кри тич ки ста во ви 
и иде је сли ка ра, кри ти ча ра, кон зер ва то ра и ко лек ци о на ра Ко сте Страј ни ћа, ра на екс пре сио-
ни стич ка фа за ча со пи са Зе нит, пре и спи ту је се кон цепт но ве умет но сти у из да њи ма истог 
ча со пи са, као и са рад ња Ми ха и ла С. Пе тро ва са ча со пи сом Зе нит и ње го вим уред ни ком Љ. 
Ми ци ћем, до при нос ру ских еми гра на та раз во ју срп ског ико но пи са и цр кве ног жи во пи са, 
де лат ност гру пе Жи вот и њи хо вог глав ног иде о ло га Мир ка Ку ја чи ћа, са ра јев ска гру па Че тво-
ри ца, ак тив ност и уло га сли кар ске Гру пе тро ји ца, од нос Удру же ња умет ни ка Зе мља, и бе о град-
ског ча со пи са Да нас, уло га Удру же ња за про ми ца ње умјет нич ког обр та Дје ло у промо ви са њу 
при ме ње не умет но сти у Кра ље ви ни СХС/Ју го сла ви ји, ак тив ност Удру же ња ју го сло вен ских 
ли ков них умет ни ка у Фран цу ској, бе о град ски пе ри од ру ског сли ка ра, ар хи тек те и сце ногра-
фа Ле о ни да Ми ха и ло ви ча Бра и лов ског (1921–1924), гла си ла На род ног по зо ри шта у Бе о гра ду 
– По зо ри шни лист и Сце на, при ло зи Бо го ми ра Аћи мо ви ћа Дал ме о ак тив но сти ју го сло вен ских 
умет ни ка у Па ри зу у Не дељ ним илу стра ци ја ма, раз ма тра ња де ла ју го сло вен ске умет но сти 
из ли ков не збир ке Ет но граф ског му зе ја у Бе о гра ду, об ли ко ва ње ен те ри је ра Упра ве дво ра ди-
на сти је Ка ра ђор ђе вић, као и зна чај ре ви је Кинoфон за раз вој филм ске кул ту ре у Кра ље ви ни 
СХС/Ју го сла ви ји.

Ту ма че ћи раз ли чи те, не до вољ но исто ри о граф ски осве тље не по ја ве ви зу ел не кул ту ре Кра-
ље ви не СХС/Ју го сла ви је, ови огле ди ви ше стру ко до при но се ње ном це ло ви ти јем и пот пу ни јем 
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раз у ме ва њу. Они су из ло же ни на ме то до ло шки уте ме љен на чин, а од ли ку ју се ис црп но шћу 
и сло је ви то шћу, као и пре глед но из ло же ним за кључ ци ма за сно ва ним на кри тич ки про ту-
ма че ним из во ри ма. При ље жно ис тра жу ју ћи о раз ли чи тим фе но ме ни ма ме ђу рат не ви зу ел-
не кул ту ре, исто ри о гра фи су сво је ста во ве пред ста ви ли у раз ли чи тим вр ста ма огле да – мо-
но граф ским, пре глед ним, рас прав ним, син тет ским, као и у при ло зи ма.

Основ ни текст огле да пра те функ ци о нал не илу стра ци је, а мо но гра фи ја се од ли ку је и ви-
со ким ква ли те том штам пе. Ори ги на лан и вр ло ре пре зен та ти ван ди зајн ко ри ца за о кружу је 
ње ну вред ност, ука зу ју ћи већ на пр ви по глед да је реч о озбиљ ном по ду хва ту вред ном нај ви-
шег ре спек та. Сто га, по хва ле упу ћу је мо Ива ни Зо ра но вић, за ду же ној за ди зајн ко ри ца, као и 
це лом ти му „До си је сту ди ја”, ко ји је до при нео фор ми ра њу ње ног ви зу ел ног иден ти те та.

Ште та је што је ова ко зна чај но де ло из да то у са мо две сто ти не при ме ра ка. Ипак, ограни-
че ни ти раж ни на ко ји на чин не ума њу је ње гову вред ност, с об зи ром на то да је мо но гра фија 
до ступ на у пдф вер зи ји на ин тер не ту.1 Ово омо гу ћа ва јед но ста ван при ступ не са мо струч ној 
већ и ши рој кул тур ној јав но сти за ин те ре со ва ној за по ме ну ту те ма ти ку, чи ме се да ље ути че на 
по ди за ње све сти о зна ча ју ви зу ел не кул ту ре ме ђу рат ног пе ри о да. Та ко ђе, сло је ви ти са же так 
на ен гле ском је зи ку ве о ма је зна ча јан, јер омо гу ћа ва ино стра ним ис тра жи ва чи ма (из ван под-
не бља бив ше Ју го сла ви је), чи ја су про фе си о нал на усме ре ња на по сре дан на чин у ве зи са анали-
зи ра ним те ма ма, те ме љи ти ји увид у глав на пи та ња ко ји ма се мо но гра фи ја ба ви, при ка зу ју ћи 
и основ не иде је сва ког огле да.

У фор ми ра њу спо на из ме ђу ис тра жи ва ња о исто ри ји ар хи тек ту ре и о дру гим ви до ви ма 
умет нич ког из ра жа ва ња у ме ђу рат ном пе ри о ду, у про ду бљи ва њу екс перт ског ди ја ло га изме ђу 
струч ња ка са пост ју го сло вен ског про сто ра, као и у са др жај ној по ве за но сти огле да и ве штој 
ускла ђе но сти ме то до ло шки ра зно род них при сту па број них ау то ра ле жи нај ве ћа вред ност ове 
мо но гра фи је. Сто га, нео п ход но је упу ти ти по хва ле уред ни ци ма ко ји су ам би ци о зно при сту-
пи ли зах тев ном по ду хва ту уре ђи ва ња мо но гра фи је, до при но се ћи у зна чај ној ме ри ње ној висо-
кој вред но сти. По ред уред ни ка и струч ња ка ко ји су при ло жи ли сво је огле де, зна ча ју мо но гра-
фи је до при не ли су и ре цен зен ти: др Злат ко Ка рач, др Ли ди ја Ме ре ник, др Ири на Су бо тић 
и др Алек сан дра Сту пар.

Мо но гра фи ја Ар хи тек ту ра и ви зу ел не умет но сти у ју го сло вен ском кон тек сту: 1918–1941. 
би ће не за о би ла зни осло нац за сва да ља про у ча ва ња ана ли зи ра них те ма. Исто вре ме но, осим 
у науч ним кру го ви ма, мо но гра фи ја ће би ти ко ри шће на у на ста ви на уни вер зи те ти ма – за 
про ду бљи ва ње зна ња нај ам би ци о зни јих сту де на та исто ри је умет но сти и ар хи тек ту ре. Овај 
ви ше стру ко зна ча јан исто ри о граф ски до при нос обе ле жио је ис тра жи ва ња о ви зу ел ној кул ту-
ри Кра ље ви не СХС/Ју го сла ви је. На да мо се да ће се у пред сто је ћем пе ри о ду на ста ви ти са рад-
ња ис тра жи ва ча, као и да ће би ти фор ми ра но још слич них по ду хва та, нео п ход них ака дем ској 
за јед ни ци.

Са ња Д. Ки про ски
Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет

sa.ki pro ski@g mail.co m

1 При ступ пдф вер зи ји мо но гра фи је је мо гућ пу тем не ко ли ко лин ко ва: http://147.91.75.9/ma na ge/
sha res/pu bli ka ci je/Ar hi tek tu ra_i_vi zu el ne_umet no sti.pdf ; http://www.arh.bg.ac.rs/wp-con tent/uplo ads/ 
2021/04/Ar hi tek tu ra-i-vi zu el ne-umet no sti-.pdf 
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