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Полови транзитивних форми двадесетог века
ницијативе које су одредиле смер истраживања у овом
раду долазе из интересовања за појаву транзитивних
(прелазних) форми у архитектури, које су константа у
градитељству на овим просторима. Та појава није нова,
а код нас није ни случајна; њени корени су предодређени географским положајем наше земље, а самим тим и
културом која се налази на размеђи два културна круга,
Истока и Запада.
Прве форме које су резултат различитих утицаја
могу се приметити још у средњoвековној српској сакралној архитектури, у којој су се преплитали византијски основ и утицаји западне прероманске, романске, а
касније и готичке архитектуре. Као илустрација за ова
тврђења могу послужити анализе професора Александра Дерока1, а најочигледнији примери су манастири
рашке стилске групе – Студеница, Сопоћани, Дечани,
Градац.
Деветнаести век је за нашу земљу значио ослобођење од отоманске окупације и хватање корака с модерном цивилизацијом. То је столеће у којем се смењују
разнородни утицаји на међународној сцени, а еклектицизам је његово основно обележје. Свакако да је оваква
ситуација оставила јак траг и на домаће градитељство2.
Тежиште овог истраживања је архитектура световних јавних објеката транзитивних форми у Београду,
током двадесетог века. Периоди у којима су се појављивали овакви трендови у најочигледнијем виду су: доба
између два светска рата (1919–1941), затим поновне
назнаке интересовања за транзитивне форме од средине шездесетих година, а пун замах таква испољавања
добијају у периоду новије, постмодерне архитектуре из
осамдесетих и деведесетих година.
Временски период између два светска рата веома
погодан је за испитивање, јер је то релативно кратко али
плодотворно време, у којем су се јављала и међусобно
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прожимала разна струјања. То је период када се главни град новостворене државе свом снагом упирао да се
извуче из оријенталног провинцијализма и да постане
град по ондашњим европским мерилима. Уметничка
клима се ослобађала отоманског наслеђа, а убрзано се
прихватају утицаји из западне Европе. То је створило
помало конфузну слику, мозаик од испреплетаних евоцираних историјских стилова који су живели паралелно: оживљени уметнички средњи век српске државе,
романтизам, класицизам и академизам деветнаестог
века. Стиче се утисак да се хтело надокнадити све пропуштено и то, посматрано са данашње дистанце, за
врло кратко време. Поред свега тога, држава се трансформисала из аграрне у индустријску земљу, што је као
последицу имало убрзану изградњу.
Временска дистанца од седамдесетак година омогућује нам да се непристрасно одредимо према архитектонским делима и примимо њихове поруке из међуратног транзиционог периода. Ова искуства и оцене упоредићемо са другим временом транзиције, овог пута с
конца двадесетог века (осме и девете деценије). Шездесете и седамдесете године су, у уметничком смислу,
увертира за каснија догађања. Осамдесете године су
доба краја једне државе и њен последњи, можда најјачи културни блесак. И ово време је оставило веома
значајна дела у свим видовима пластичних уметности,
али је њихов сензибилитет другачији од поменутих. И
једно и друго раздобље карактерише транзитивност
форме, сличних узора и утицаја, међутим, естетика
која их одликује, већ на први поглед указује на различите резултате.
Развој архитектонске форме у двадесетом веку
и појава транзитивних облика
Новоослобођене стваралачке енергије двадесетог
века нису мимоишле ни архитектуру. Архитектура није
приказивачка уметност, тако да мимезис, имитативни
приступ у изражавању, никад није ни могао да буде
присутан, осим у детаљу – нпр. код фигура и кипова
класично обликованих зграда и урбаних елемената.
Примарна, јасно читљива геометрија, антропоморфни
пропорцијски системи елемената и целине, као и симетрија, јесу оно што је чинило мимезис архитектуре,
све до двадесетог века.
Упоредо с развојем и променом начела других
уметности, дошло је до промене и у архитектури.
Мимезис се одбацује, а испитују се нови путеви конструисања форме, ликовних израза и поетика простора. Модернизам, футуризам, конструктивизам, интернационални стил, експресионизам, брутализам, high
tech, деконструктивизам jeсу покрети и експерименти унутар савремене архитектуре, која се ослободила
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Сл. 1. Министарство финансија, Никола Краснов
антропоцентричности. И поред њених несумњивo огромних достигнућа, увек је постојала сумња у заокруженост концепата.
Известан мали број дела, који је од радикалних
модерниста увек био оспораван, и због тога вероватно
недовољно и проучаван, можда може да укаже пут ка
новијим, хуманијим путевима развоја форме и њеног
емотивног дејства на перцепцију корисника. То је низ
објеката, насталих између два светска рата, који су у
западној терминологији квалификовани као ар деко3.
У нашој архитектури се појављују објекти за које
се може рећи да су претрпели утицај наведене архитектуре, али њихови облици никад нису били тако јасно
дефинисани као они који су на њих утицали. Због тога
их не можемо сврстати у ту категорију, јер поред наведених, у њима се осећају и други упливи. Но, то им
не можемо узимати као ману: управо богатство разних
утицаја изнедрило је групу аутора чији рад карактеришу објекти транзитивне – хетерогене форме, али драстично другачијег, јаснијег и специфичнијег израза од
еклектицизма деветнаестог столећа.
Док је за деветнаести век својствено комбиновање
разних класичних историјских стилова, транзитивне
форме двадесетог века крећу се у оквирима два пола
дијаметрално супротних принципа конструисања форме: класичног и новог – модерног. Ова тенденција се
јавила у међуратном периоду, када је велики број архитеката правио компромис између нових поимања форме и уврежених схватања, која су била прихватљива
за клијенте. После другог светског рата, јача дух космополитизма, као реакција на претходна несрећна догађања, изазвана ригидним шовинизмом; то се одразило и на стање у култури, па самим тим и у архитектури:
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одбацују се било какве историјске реминисценције и
класичне форме, истражују се нова поља деловања.
Међутим, већ средином шездесетих година долази до
замора од таквог модела изражавања. Један од разлога
сигурно је био и масовна продукција, тако да се врло
брзо изгубио дах новог и неистраженог. Канова истраживања архетипских форми и фигура поново уводе,
али на нов, обогаћен начин, историјска искуства, па се
самим тим наговештавају тенденције повратка хетерогеним утицајима. У периоду између 1965. и 1980. још
увек се све креће у оквирима експресионистички или
романтично интонираног модернизма.4 Тек са појавом
постмодерне осамдесетих година, анахронизми и радикални еклектицизам добијају пуно право на постојање.
Тада комбиновање модерног и класичног, па самим тим
хетерогеност уопште, добијају пун замах те се транзитивност поново појављује, овог пута у новом облику.
Полови транзитивних форми двадесетог века:
класичан приступ стварању архитектонске
форме с примерима из београдске архитектуре
између два рата
Класичан приступ стварања архитектонске форме
и композиције садржи све поступке који су разматрани
у претходном поглављу (уношење равнотеже, контрастирање, доминација, ритмизација, јединство израза),
међутим, постоје изразите специфичности за овакав
приступ архитектури.5 Они су најбоље дефинисани у

једанаест принципа класичне архитектуре, које је формулисао Јирген Једике:
1. идеал целовитости,
2. три дела зграде: подножје, тело, кров,
3. три дела стуба: база, стабло, капител,
4. употреба профила за ограничење композиционих
делова,
5. складност материјала,
6. пропорције,
7. достојанство израза,
8. хијерархија мерила,
9. осовина композиције,
10. измена светлости и сенке,
11. скулптурално моделовање екстеријера и ентеријера.
Оно што чини изразите карактеристике форме јавних објеката овог типа су: симетрија као начин увођења
реда, затим употреба пропорција златног пресека, као
и хијерархисање склопа у смислу стварања целине из
мањих потцелина. За разраду архитектонских тема користи се орнаментика кроз геометријске или флоралне
мотиве.
На овим објектима видећемо најчешће употребљену примарну геометрију у виду правилних геометријских тела као што су квадрат, круг, једнакостранични
троугао. Управо због особине таквих тела да одају утисак крутости и непомерљивости цео склоп одише изразом монолитне чврстине.

Сл. 2. Министарство
пољопривреде и вода,
Никола Краснов
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Основно моделовање маса карактеришу јасно дефинисани волумени у виду призми цилиндара, калота,
који својим ивицама пажљиво прате задате регулационе линије. Потенцијална монотонија оваквих склопова
често се разбија ризалитима, као и наглашавањем улазне партије, и то наглашеним порталима, велелепним
улазним степеницама, вајарским композицијама. У ову
сврху користе се и завршни акценти композиције, у
виду купола или кула, које су обично или у осовини ансамбла или на угловима. Изразита специфичност класичног третмана маса јесте и уједначеност површина
зида и отвора.
Архитектонски језик класичне архитектуре у
београдској варијанти оличен је у академском приступу, који представља синтезу градитељског искуства
од антике до двадесетог века.6 Са временске дистанце
посматрано, академски принципи обликовања су у супротности са садашњом широко прихваћеном личном
поетиком изражавања. Академизам се, међутим, заснива на поштовању успостављеног реда и планском допуњавању канонизованих правила. За разлику од данас
цењене личне оригиналности и изражајности, постулати језика академски обликоване архитектуре су: јасно
читљив ред, оригиналност у оквиру устаљених метода
обликовања и одмереност изражавања.7
У београдској архитектури овакав приступ се очитавао у раду великог броја архитеката у периоду између
два светска рата. Можемо сматрати чак да је академизам преовлађујућа струја у великом броју тада актуелних приступа. Подржавани од режима, архитекти који
су радили на овај начин пројектовали су и извели највећи број јавних здања. Међу њима се истицала група
руских архитеката, који су избегли у доба Октобарске
револуције и пронашли азил у Југославији. Краснов и
Баумгартен су најпознатија имена.8
Николај Краснов је градитељ највећих међуратних
палата: Министарства финансија (данас Влада Републике Србије), Министарства пољопривреде и вода (данас Савезно министарство иностраних послова), као
и зграду Државног архива (данас Архив Србије). Најпознатија дела Вилијама Баумгартена су палата Генералштаба у улици Кнеза Милоша и Руски дом у улици
Краљице Наталије.
Од домаћих аутора, најпознатији представници
овог правца јесу Светозар Јовановић, са својим животним делом – зградом Министарства саобраћаја (данас
ЦИП), и Никола Несторовић, који је са Драгутином
Ђорђевићем пројектовао и извео зграду Универзитетске библиотеке, а са Бранком Таназевићем објекат Техничког факултета.
У том периоду завршавана је и зграда парламента, чији је први пројекат израдио арх. Константин
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Јовановић. Међутим, зграда је зидана по пројекту арх.
Јована Илкића, а после његове смрти, објекат је довршавао његов син Павле Илкић. Пред крај треће деценије, Бранислав Којић је добио награду на конкурсу за
уметнички павиљон у Београду, који је првобитно замишљен као композиција у фолклорном духу, али је на
захтев жирија преправљена и касније изведена у академској обради.
Константин Јовановић је 1922. урадио пројекат за
проширење Народне банке, омеђене улицама Краља
Петра, Грачаничке и Цара Лазара, у истом духу академске архитектуре по којој је и започет пројекат, још
1898.
Већи број палата је изведен по страним пројектима: Јадранска банка (данас „ЈИК банка“) на углу улица
Кнеза Милоша и Српских владара по бечком, Француско-српска банка (данас „EFG банк“ у Кнез Михаиловој) по француском, Југословенска банка (данас „Југоекспорт“) у Коларчевој по чешком, хотел „Палас“ по
мађарском пројекту итд.
Пред сам почетак Другог светског рата, академизам је под све већим утицајем архитектуре Трећег рајха,
а као најочигледније примере оваквог приступа можемо
означити зграде Поште 1 у Таковској улици, архитеката
Михајловића и Андросова, као и зграду тадашњег Министарства грађевина у Немањиној улици аутора Гојка
Тодића.
Другу струју класично обликоване архитектуре,
али под утицајем романтичарских идеја, чине дела Момира Коруновића. Његови радови су под великим утицајем српско-византијске средњовековне архитектуре,
који се највише огледа у орнаментацији и декорацији,
док је основно компоновање маса академско. Интересантно је да је у оваквој комбинацији успео да дâ лични
печат, који се граничи са експресионизмом, пре свега
због бујних форми и покренутих маса. Најпознатија
Сл. 3. Министарство саобраћаја, Светозар Јовановић
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Сл. 4. Државна
штампарија, Драгиша
Брашован

његова дела су: Министарство пошта (данас Музеј
ПТТ) у Палмотићевој улици, Соколски дом (данас Стари ДИФ), као и Пошта 2 код железничке станице, после
рата президана и уметнички девастирана.
После Другог светског рата, у београдској архитектури замире академизам. Од великих објеката
појављује се још само у лику соцреалистичке грађевине Дома синдиката, аутора Бранка Петричића, грађене
у периоду од 1947. до 1954.
Сл. 5. Команда Ратног ваздухопловства, Драгиша
Брашован
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Полови транзитивних форми двадесетог
века: модернистички приступ стварању
архитектонске форме с примерима из
београдске архитектуре
Модерна архитектура је настала као реакција на
догматизована правила класичне композиције. Такође,
жеља за побољшањем услова становања и рада, као и
нови, функционалистички приступ решавању распореда просторија, одреднице су које су водиле архитекте
прве половине 20. века у осмишљавању новог приступа
архитектури.
Основна одлика модернистичке композиције јесте
апстрактност. Избегавани су класични симболични елементи као што су купола, лук, улазни портали, тимпанони и сл. Инсистира се на облицима који своје постојање
оправдавају функционалношћу. То су углавном правоугаона геометријска тела, као што су призме и коцке.
За оживљавање композиције створене од овако суженог
избора форми користе се наглашени конструктивни
елементи: степенице, рампе, конзоле, надстрешнице,
јарболи за заставу или главе вентилационих канала.
Зидови се, у оваквом приступу, не третирају више
као тешке, зидане масе. Напротив, обрађују се као површине које обавијају волумен зграде. Управо се изгледу
материјала, који служи за завршну обраду, даје првенство.

ГОРАН ПОЛОВИНА
Због тога су то најчешће глатке малтерисане површине,
фасаде обложене каменом облогом, или пак, опне од
стакла. У таквој обради више нема места за орнамент.
Ако се и појаве скулптуре, оне су потпуно независне од
равни зида.
Модернистичка композиција најчешће је асиметрична. Управо због сужене скале коришћених материјала и форми, инсистира се на просторној динамичности
и покренутости волумена. Да би се постигао добар асиметрични склоп, потребно је врхунско познавање свих
принципа компоновања.
Класичне пропорције у модернистичким композицијама најчешће нису заступљене; ергономски приступ
је фаворизован, што значи да се димензионисање елемената врши према величини људског тела, или његовим деловима, као што су: шака, стопало, дужина ногу,
ширина људског тела и сл.
Модерна архитектура је имала племените, хумане
циљеве, нарочито на плану подизања хигијенских услова и културе становања за широке народне слојеве. Иако
је у томе успела, подбацила је у врло битном сегменту
људског бивствовања: психолошком поимању дома и
зграде и то као јасног, оформљеног архетипа у свести људи. Због потпуно другачијег третирања облика и
простора од увреженог схватања куће и јавног здања,
врло брзо је постала неомиљена код великог броја корисника. Сматрана је за отуђену, хладну и непријатну
архитектуру. Томе је нарочито допринела модернистичка концепција урбанизма, без класичног трга, улице и
блока.
Модернизам се на међуратној сцени Београда
појављује јавним наступом групе архитеката модерног
правца, 1931. године.9 Чинила су је сада већ легендарна
имена: Милан Злоковић, Драгиша Брашован, Момчило
Белобрк, Миладин Прљевић. Својим јавним наступима
и афирмацијом идеја модерне нарочито се истакао Никола Добровић. Међутим, само су Злоковић и Брашован
у том периоду успели да реализују велике објекте јавне намене. Зграда Државне штампарије из 1935. (данас
БИГЗ) и Команда ратног ваздухопловства у Земуну два
су највећа Брашованова модерна објекта, реализована у
Београду. Злоковић ће остати упамћен по својој Дечјој
клиници (1933), у Тиршовој улици и по пословној згради „Фиата“ на Аутокоманди.
Не смемо заборавити ни тада „највећу зграду на
Балкану“, како су је онда радо називали, палату „Албанија“ (1938–1940), архитеката Бранка Бона, Милана
Гракалића и Миладина Прљевића.
Како се приближавао Други светски рат, доминантне тоталитарне идеологије су се све више одсликавале
на формама касног модернизма. Уместо експеримента,
на палатама преовлађују већ проверени облици: симетрија, статични односи волумена, мермер на фасади,
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Сл. 6. Дечја клиника, Милан Злоковић
траке прозора повезане у хоризонтале, јарбол за државну заставу, монументални улаз. Оваква архитектура
постала је нарочито препознатљива крајем тридесетих
година, када је све добило одлике монументалног израза, карактеристичног за архитектуру међуратне Италије. У оваквом маниру изграђени су палата ПРИЗАД,
(данас Танјуг) Богдана Несторовића, Правни факултет
Петра Бајаловића, као и палата листа „Време“, Бранислава Којића.10
Педесете године у Београду су, после краткотрајног и не много продуктивног периода соцреализма (Дом
Синдиката аутора Бранка Петричића), поново афирмисале структуралистичке ставове које су пре рата истицали архитекти модерног правца (Брашован, Злоковић,
Којић). Поједини објекти настају као врхунац дугогодишњих истраживања простора спроведених још током предратног периода (Добровићева палата ДССНО).
Овај објекат је ремек-дело изванредне опште композиције, која у себи садржи и елементе експресионистичког третирања форме. У овој згради може се приметити
потпуни раскид с класичним третманом облика, а њено
окружење (академски компоновани објекти Краснова и Баумгартена) управо указују на два дијаметрално
супротна приступа у обликовању архитектуре. Нигде
у урбанизму Београда није постигнуто такво успешно
јединство супротности као на овом месту.
Већину објеката из периода до средине шездесетих
година обележавају другачија интересовања од оних
испољених на палати ДССНО. Основне одлике форме
настале у овом раздобљу јесу суздржаност у изразу, затим одбацивање било каквих историјских конотација
и доследно спроведено начело да форма произилази
из функције. Осећао се велики утицај Ле Корбизјеа и
Миса ван Дер Роа. То су углавном прочишћене кубистичке композиције, с најчешћим истраживањем теме
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***
Дихотомија модерно/класично (ово друго је у
београдској варијанти оличено претежно у академизму)
послужила нам је као ослонац за проналажење супротних полова у обликовном поступку стварања архитектонске форме. Управо ти крајњи, прочишћени и дефинисани правци јесу границе, које чине оквир за деловање
одређеног броја аутора склоних поступку који није био
искључив, већ је напротив, укључивао неке аспекте једне или друге школе. О поступцима спроведеним у тим
„стилски нечистим“, али не и неуспешним, објектима,
говорићемо у наредном делу текста.

Сл. 7. Палата Аграрне банке, Петар и Бранко Крстић
(после доградње спрата)
паралелопипеда, контрапункта хоризонтала и вертикала, често наглашеног растером брисолеја, стубовима
у слободном приземљу и просторном артикулацијом
улазне партије. У складу с начелима интернационализма, зидовима су даване квалитетније обраде.
Као одличне примере који илуструју овај опис, можемо навести следеће објекте: зграда друштвено-политичких организација – познатија као „зграда ЦК“ (данас
Пословни центар „Ушће“) на Новом Београду, аутора
Михајла Јанковића (грађена у периоду 1961–1965); затим хотел „Југославија“ Лавослава Хорвата (1947–1961),
Кућа штампе „Србија“ Милорада Мацуре (познатија као
„Војна штампарија“) из 1953. и Палата СИВ-а Михајла
Јанковића из 1955. Овој групи објеката могу се прикључити управна зграда „Енергопројекта“ у Бранковој
улици из 1957. (чиста стереометријска композиција),
аутора Милице Штерић, као и изванредни Дом штампе на Тргу Републике, Ратомира Богојевића из 1958.
(истраживање поља фасаде поступком умножавања
типског прозора).
Крај овог периода означава Аеродром Београд
(група аутора: Владислав Ивковић, Душанка Менгело,
Софија Палигорић-Ненадовић, Надежда Филипон-Трбојевић, Весна Матичевић) из 1961.11
Објекат који свакако можемо убројати у ремек-дела
светског значаја – Музеј савремене уметности на Новом
Београду, остварење архитеката Ивана Антића и Иванке Распоповић из 1965. – наговештава промену климе
у третирању архитектонске форме. Осећао се замор од
прочишћених и сведених стереометријских композиција; интересовања за семантичка истраживања поново су се појавила у архитектури. Наступајући период
(1965–1980) можемо сматрати раздобљем истраживања
нових путева у оквиру модерне, али на неки начин и
наговештајем постмодерних догађања осамдесетих.
47

Модернизоване академске форме међуратног
периода београдске архитектуре
Поред архитеката чија су уметничка опредељења
била оријентисана ка класичном или пак модерном
изразу, постојала је мања група аутора који су својим
појединим делима мирили ове две опречне концепције.
Стилски израз којим су се они изражавали пројектујући
те објекте можемо условно назвати архитектуром „модернизованог академизма“12. Објекти које су реализовали одликује класичан третман основне поставке, али и
савремена обрада многих аспеката форме.
Том скупу аутора припадали су: Богдан Несторовић, Петар и Бранко Крстић, Димитрије М. Леко, Александар Ђорђевић и Војин Симеоновић.13 Побројани архитекти нису никада деловали заједно у оквиру какве
оформљене уметничке групе. Сличност у поступку који
су спроводили приликом обликовања наводи нас на то
да су постојале одређене, ако не законитости, онда бар
идеје водиље које су им биле заједничке.
Утицајни чиниоци стварања транзитивних
форми: ар деко
Као производ компромиса нових тенденција у
уметности и комуникативности миметичких облика настаје ар деко (Art Deco).14 Највећу популарност је доживео у Француској и Америци. У Француској је готово
добио обележја националног стила, а у Америци је био
добар начин да се истакне нарасла моћ земље.
Тај правац је имао карактер, пре свега, комерцијалног приступа, јер се највише изражавао кроз примењену
уметност. Ар деко уметници су своје умеће пласирали
кроз намештај, употребне предмете, накит, графички
дизајн – плакат итд. Али овај правац је оставио трага и
у сликарству, скулптури и архитектури.
Мотиви и форме својствени овом стилу настали су
као отклон од флоралних мотива и вијугавих, таласастих форми предратне сецесије, иако је он умногоме задржао њен дух раскошних облика и степенасто моделовање основних маса; инспирација је такође тражена и у
строгим линијама класицизма с краја 18. века и његовог
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Сл. 8. Игуманова
палата, Петар и
Бранко Крстић

наставка – „ампир“ стила почетка 19. века. У каснијим
фазама, од тридесетих година, ар деко зграде попримају
и аеродинамичне линије (streamline modern)15, нарочито
у америчкој варијанти.
Овај стил карактеришу раскошни материјали и
фина занатска обрада. Као изразита специфичност,
сматрају се оштре линије, наглашени вертикализам,
степенасто моделовање масе зграде („облик зигурата“,
што је проистекло из урбанистичких закона Америке
с почетка века, чиме је омогућен већи прилив светлости између објеката). Стубови без капитела којима се
појачава утисак вертикалности, затим специфична геометризована цикцак орнаментика плитког рељефа, хоризонталне и вертикалне фуге, глатки зидови богати текстуром материјала, као и употреба рељефа с фигуралним
мотивима и неокласичним симболима, неретко затвореним у медаљоне, такође су одлике његове форме.
Гламурозност и луксуз су епитети који обично
прате овај стил. У ентеријерима се као материјали радо
користе егзотичне врсте дрвета, фајанс, месинг, хром,
слонова кост. За екстеријер, пак, у обради фасаде употребљавају се камен, керамика, месинг и хром.
За разлику од авангардних уметника из двадесетих
година, који су желели да раскину с традицијом, идеја
водиља ар деко уметника био је развој стилских праваца прошлости. После другог светског рата, сви видови
традиционализма доживљавају крах, па тако и поменути правац завршава своје трајање 1941. године.
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Утицајни чиниоци стварања транзитивних
форми: архитектура тоталитарних режима
Вероватно најригиднији режими које је свет до
тада познавао, националсоцијализам у Немачкој и фашизам у Италији, тежили су да, у свом самовеличању,
користе класичне елементе и класичан приступ архитектури. За разлику од грађанске варијанте, тај неокласицизам се одликовао (као што је утврдио Герд Пешкин у студији Класика без мере), поремећеним пропорцијама и то не унутар саме композиције објекта већ у
односу на посматрача.
Општа карактеристика немачке архитектуре тог
периода јесте обнова Шинкеловог класицизма, али у
упрошћеној, суморној, варијанти (без финих коректива
као што је нпр. ентазис, или дискретна орнаментика),
прилагођеној армирано-бетонским конструкцијама, као
и енормно повећање димензија објекта, уз поремећени
пропорцијски систем.16 Архитектура Трећег рајха ипак
није имала већи утицај на београдску архитектуру „модернизованог академизма“, већ само на поједине слабије примере академске архитектуре (Пошта 1, Министарство грађевина).
Пре би се могле наћи сличности са архитектуром
међуратне Италије.17 За разлику од немачке варијанте,
италијанска архитектура је у основи класичне концепције, али не одбацује ни модерне утицаје, тако да је
коначни израз модерно-класичан. Утицај који можемо
приметити односи се на конзервативну струју, у коју
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можемо убројати дела Марчела Пјачентинија, Ђанкарла Маронија итд.
Нарочито су, као пример, интересантне здравствене установе за опоравак и рехабилитацију. Саграђене
када су утемељене идеологије хигијене и реда, здравствене установе којима је управљала Opera Nacionale
Ballila биле су поље истраживања за италијанске архитекте тридесетих. Иако су такве грађевине биле пропагандна слика режима, ипак су обезбеђивале могућност
изражавања млађим ауторима.18
Друштвени услови у земљи између два рата
као миље деловања
Првог децембра 1918. године, завршетком Првог
светског рата и Версајским миром, обзнањује се уједињење Срба, Хрвата и Словенаца у јединствену
Краљевину СХС. Као главни град новостворене државе
прокламује се Београд, престоница Србије, која је из
протеклих борби понела титулу Пијемонта.

С таквом улогом, и са својим наслеђем источнохришћанске културе и оријенталне заоставштине, која се
провлачила кроз градску матрицу и грађевински фонд,
град почиње наглу, понекад чак стихијску урбанизацију.
Ова необична смеша разних утицаја – наслеђених
форми у судару са индустријализацијом и културним
утицајем западне Европе – произвела је и специфично друштвено и културно стање, које се може оквалификовати као период транзиције: од аграрне земље
ка индустријској, од оријенталне вароши ка европској
метрополи, од националне државе (Србија) ка наднационалној (Југославија), од смеше источнохришћанског и
оријенталног културног модела ка западноевропском. О
том периоду Владимир Велмар Јанковић у својој социокултуролошкој студији из 1938, Поглед с Калемегдана – Оглед о београдском човеку,19 каже: „Београд није
прелазник само у архитектури, у привредној структури споља, него и духовно, менталитетски и социјално. Једно велико историјско биће на својој највећој
Сл. 9. Министарство
социјалне политике
и народног здравља,
Димитрије Леко
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Сл. 10. Дом инвалида,
Димитрије Леко

историјсконародној прекретници, биће које се колеба
да ли да остане при старом животу а у чему да се сагласи са новим. Та прекретница снашла је цео живот престоног града и београдског човека у настајању тако да
више није ни колебање, него мењање коже тако рећи,
преокрет који један час изгледа као преображај и ренесанс, обнова, васкрс, а у другом часу напуштање историје, нови хаос, понор и катастрофа. Зато тако често
изгледа живот овог града као живот бића које лута, које
слушајући разум експериментише, а поводећи се за нагоном игра на вулкану; зато тако често изгледа много
штошта невољан избор, брзоплета импровизација, намерност која личи на хазардерство, компромис између
несагледаних начела и спонтаног нереда, одбацивање
плана за вољу једне шире идеје која се не спроводи [...]
Тога прекретничког и прелазничког, тога у настајању и
превирању има свуда; у политици и у уметности, у приватном и јавном животу, у настави и у друштвености, у
економији и религији, у администрацији и у дипломатији, међу женама и мушкарцима, у обичајима и у конвенционалностима, у срцима и мозговима. Нагонско
одржање и елан надохват чине своје. Снаге прошлости
бдију саме од себе без призивања.“ Тај „прелазнички
менталитет“, како каже В. В. Јанковић оставио је трага
на уметности и архитектури Београда.
Модернизација академских форми у
архитектури
Група архитеката које смо поменули на самом почетку поглавља (Крстићи, Несторовић, Леко, Симеоновић, Ђорђевић) пренели су својим делом уметнички дух
СПОМЕНИЧКО НАСЛЕЂЕ

епохе на архитектуру. Њихова дела одају дух класичне
архитектуре, али и обраду многих видова форме на савремен начин. Додатни квалитет оваквог приступа јесте
тај да је академизму, који је инсистирао на безличности,
дата лична нота, тј. лично виђење стилских проблема.
Постулати који су били под утицајем наведених
покрета (авангардни уметнички покрети, ар деко, немачка и италијанска архитектура између два рата) своде
се на два приступа:
1. негативан, који је карактеристичан за архитектуру
нацистичке Немачке, а изражава се кроз задржавање класичне опште композиције и пропорција,
а елиминацијом орнаментике и финих коректива,
тако да цео склоп оставља тежак и тмуран утисак;
2. позитиван се огледа у прочишћавању и концентрисању орнаментике уз задржавање класичних стилских елемената (тројна подела зграде, јасно наглашени улаз, оса симетрије) и увођење нових мотива
(проширени прозори, нова геометризована декорација, статичне стилизоване скулптуре); овакав спој
оставља утисак монументалности и ненаметљиве
елеганције.
У визуелном смислу, овај други приступ афирмише
најбоље особине класичног (ред, лака читљивост, јасно
означен улаз, дејство склопа на више планова – тотал,
средњи и „зум“) и модерног (прагматизам форме, одбацивање збркане декорације која гуши читање основног склопа и увођење апстрактних површина). Такође,
инсистирање на типолошкој одређености онемогућава
погрешне асоцијације и лоше читање, што је изразита
негативна карактеристика модерног обликовања.
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Најзначајнија дела остварена у Београду која припадају овој прелазној стилској групи јесу: палата Аграрне банке и Игуманова палата аутора Петра и Бранка
Крстића, затим Занатски дом (данас Радио Београд) Богдана Несторовића, Дом инвалида (данас биоскоп „Партизан“) и Министарство здравља и социјалног старања
(данас МУП Србије) Димитрија М. Лека. Зграда Берзе
(данас Етнографски музеј) Александра Ђорђевића и палата Аероклуба Војина Симеоновића такође припадају
овој групи. Француска амбасада Роже-Анрија Експера најинтересантнији је представник ове врсте палата
грађених у Београду по страним нацртима.20
Појединачни примери
Палата Аграрне банке на Тргу Николе Пашића,
аутори Петар и Бранко Крстић (1934). – Налази се
на углу улица Влајковићеве и Дечанске. Завршетак је
блока и има врло упадљиву позицију. Такав положај
је искоришћен за артикулацију угла његовим заобљавањем, тако да површина фасаде објекта уводи поглед
у Пашићев трг. Како је на његовој самој ивици, на неки
начин представља и „капију“ трга.
Композиција маса је изведена у једном потезу, а
производ је модерне концепције конкурсног рада. Нема
рашчлањивања на мање потцелине, а доминанта је назначена само у виду монументалног улаза, који је на
углу, што је одлика академског начина обликовања. Аутономност делова само је назначена – пре свега кроз колонаду дорских стубова у приземљу; прозори средњег
појаса су уоквирени али не и независни – цело поље
зида и прозора чини уједначени ликовни елемент континуалне површине.
Осовина зграде је на заобљеном углу и назначена
је монументалним улазом. Материјал којим је изведена
завршна обрада веома је луксузан: комплетна фасада
је од камена пешчара, а украсна решетка на прозорима
приземља направљена је од кованог гвожђа. Орнаментика је сведена, а односи се на триглифе и метопе симе
архитравне греде над стубовима, као и на богато обрађени венац. Две композиције скулптура наглашавају
монументални улаз.
Уједначен је однос пуног и празног, мада нема великих денивелација у равни фасаде; оживљавају је највише дорски стубови у базису – приземљу, као и тешки венац. Ритмизација је изведена управо колонадом
стубова.
Цео објекат одише уједначеним хармоничним изразом који је на подједнакој удаљености од модерног
и класичног, с тим што је академски уплив настао као
резултат захтева инвеститора у односу на конкурсно
решење.
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Игуманова палата на Теразијама, аутори Петар
и Бранко Крстић (1937). – Слично као и Аграрна банка, објекат је на угаоној позицији блока; и представља
капију (бившег) трга – Теразија. Угаони ликовни мотив
троструког низа прозора повезаног у трифору веома је
видљив на самом платоу (на слици је приказан реконструисани изглед са скулптурама).
Ансамбл је конципиран као континуална маса, без
рашчлањивања на веће потцелине; доминанта је само
назначена у облику трифоре и скулптуре на врху. Аутономност делова није јако изражена, што је одлика уплива
модерног обликовног поступка. Осовина композиције је
на углу, као и централни улаз, који је јасно постављен,
али не и назначен; бочни улази су неупадљиви и утопљени у низ великих отвора у приземљу.
Подела зграде на базис, тело и венац само је назначена; приземље се одваја од спратова надстрешницом, која својом хоризонталношћу повезује целу композицију. Јаког венца нема; његову улогу преузима низ
мањих квадратичних прозора задњег спрата.
Континуална површина фасадног платна надвладава површину отвора, што самој белој површини зида
даје апстрактан изглед; прозори су повезани вертикално, профилом, и завршавају лучно, што даје „призвук“
средњовековне архитектуре. Изражени вертикализам
прозора и степенасто усмеравање композиције отвора
одражава утицај ар декоа. Балкони на првом („господском“) спрату указују на академске постулате. Фасада
је обрађена у фино тесаном природном камену, док је
надстрешница у приземљу обрубљена хромираним
лимом.
Ритмизација је изразито наглашена низом вертикално уоквирених прозора. Иако цео ансамбл има елементе романтичарске и академске архитектуре, одаје
утисак модерног. Хармоничност је превасходно постигнута основном континуалном белом површином
зида фасаде, наглашеном хоризонталом надстрешнице
и одсуством венца.
Инвалидски дом на Савском тргу, аутор Димитрије М. Леко (1932). – Облик зграде је логичан спој
сегмента круга који оивичава Савски трг и равне површине која прати регулацију Немањине улице. Основна
маса је просто исклесана регулационим линијама, без
изражене доминанте ансамбла. Осовина композиције је
на оси симетрије закривљене предње фасаде, у који је
постављен улаз (иза претпростора), наглашеног луковима и јарболима за заставу. Подела зграде на три дела
благо је назначена и то различитим типовима отвора
у приземљу и спратовима, а позиција венца је наговештена широким зидним платном, перфорираним малим
прозорима (што је типично модернистички манир).
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Сл. 11. Занатски дом,
Богдан Несторовић

Најдинамичнији однос пунога и празнога постигнут је у приземљу, у улазној партији. Фасада је прилично заравњена, а дводимензионалност нарушавају
балкони првог спрата. Обрада фасаде је у комбинацији
вештачког и природног камена. Орнаментика је веома
сведена, ограничена на медаљоне у парапетима и између прозора завршног реда, као и на мање скулптуре
на конзолама, на бочној фасади.
Ритмизација је изразита на овом објекту; доминира
вертикализам низа прозора повезаних у заједничке нише.
Јединство израза постигнуто је уједначеним материјалом, поделом прозора и општом хармоничношћу фасаде.
Модернизација је постигнута сведеношћу орнаментике,
избегавањем наглашавања тројне поделе зграде и недостатком изразите фигуративне доминанте композиције.
СПОМЕНИЧКО НАСЛЕЂЕ

Министарство социјалне политике и народног
здравља у улици Кнеза Милоша, аутор Димитрије М.
Леко (1933). – Објекат прати регулациону линију улице
Кнеза Милоша, а налази се на самом њеном крају и представља њену фигуралну „капију“ – својим статичним
обликом зауставља „течење“ простора улице. Основна
композиција је веома статична, захваљујући изразитој
појавности паралелопипеда; нема доминанте која нарочито одскаче од целе композиције. Постоји одређена
аутономност делова, пре свега колонаде стубова. Цела
композиција је изразито симетрична, са улазом смештеним у осовину. Тројна подела зграде спроведена је до
краја: назначени су базис и тело, док је венац замењен
високим зидним платном. Контраст пунога и празнога
веома је изражен: централни део фасаде је повучен, а
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колонада је остала у равни, тако да се добијају резултати који асоцирају на класицистика решења.
Фасада је изведена у комбинацији природног камена (базис) и омалтерисане површине (тело зграде).
Орнаментика је сведена на медаљоне у парапетима
прозора. Доминирају два пара скулптура класицистичке мирноће става, смештена на бочним конзолама. Изразита је ритмизација централног дела фасаде, изведена колонадом јонских стубова.
Строгост је спроведена од глобалне композиције
до детаља. То је основна одлика овог објекта. Дах модерности се, пре свега, осећа у готово непостојећој орнаментици, недостатку изразите фигуралне доминанте
и одбацивању класичног венца зграде. Свеукупно одаје
утисак концепцијски класичног објекта.
Занатски дом у Хиландарској улици, Богдан Несторовић (1933). – Објекат је на маркантној позицији угла
Хиландарске и Светогорске; представља завршетак блока и доминанту над сквером код Радио Београда. Основна композиција маса оставља утисак тежине и монументалности, пре свега захваљујући импозантној угаоној
кули као доминанти композиције. Осовина симетрије
ансамбла смештена је на угао, а у њој је позициониран
улаз, чији је положај акцентован скулптуром, класицистичког става и стилизације. Цела композиција састављена је од три аутономне целине: куле и два крила.
Тројна подела зграде само је назначена – пилонима
у приземљу и повученом фасадом и мањим отворима на
последњем спрату. Динамичног контраста пуно/празно
има, пре свега, на кули – у улазној партији и при врху,
где су остављене колонаде стубова, а фасада је повучена. Површине фасадних крила оживљене су еркерима и
плитким балконима.
Сл. 12. Зграда Берзе, Александар Ђорђевић
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Објекат је изведен у комбинацији природног камена и малтерисаног, па бојеног зида. Орнаментика је
врло сведена, изражена је у хоризонталним фугама од
малтера које уоквирују прозоре у низ. Изнад улаза доминира скулптура Занатство, у строгом, класицистичком изразу. Објекту је наглашена хоризонтална ритмизација, с контрапунктом у вертикали пилона, стубова и
пиластара куле.
Иако цео објекат има одлике модерно третиране
зграде, тежина, монументалност, уједначеност површина зида и отвора, симетрија и снажан фигурални
мотив угаоне куле, одају утисак академске концепције.
Хоризонтална профилација, класицистичка скулптура и степенасто моделована кула подсећају на мотиве
streamline modern – позног ар декоа.
Зграда Берзе на Студентском тргу, аутор Александар Ђорђевић (1932–1934). – Зграда се налази на
упечатљивом месту – једном фасадом гледа на Студентски трг, а другом на Узун Миркову улицу. Угаона
позиција означена је кулама извученим на угловима
објекта.
Основна композиција маса је динамична, зaхваљујући управо угаоним кулама и степенастим смицањем
волумена зграде. Нема једне доминанте композиције,
али је цео ансамбл чврсто укован у место угаоним мотивима кула. Аутономност потцелина је делимична; цела
композиција је симетрична по две осовине. Занимљиво
је да угаона позиција није коришћена за положај улаза,
већ су они смештени у осовину симетрије, што је ван
начела академског компоновања. Тројна подела зграде је
јасно изражена, али не на конвенционалан начин: уместо
венца, задњи спрат је увучен. Фасада је изведена у комбинацији вештачког камена и малтерисаних површина
парапета. Орнаментика је сведена на вертикалне фуге
између редова прозора и потенцира вертикално усмеравање визуелних праваца.
Објекат је без скулптура. Ритмизација је изведена
доследно, управо помоћу пиластара оживљених вертикалним фугама.
Цео израз одише модерношћу, иако је основна поставка академска. Модерна обрада и класична композиција маса остављају утисак ненаметљиве елеганције.
Видљив је утицај америчког ар декоа.21
Палата Аероклуба у Узун Мирковој улици, аутор
Војин Симеоновић (1932–1934). – Објекат је на углу
улица Краља Петра и Узун Миркове, одмах до Етнографског музеја. Угаона позиција на раскршћу није искоришћена у обликовном смислу. Основна композиција
маса веома је статична – не постоји артикулација угла, већ
је свака фасада „осликавана“ за себе, као дводимензионална површина. Аутономност потцелина је делимична.
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Композиција је двојно симетрична, а улаз се налази у
осовини дуже стране, што је ван академских стандарда
за кућу на углу.
Изражена је подела зграде на базис, тело и венац,
али не на стандардан начин: базис је од дијамант тесаника, док је венац замењен високим зидним платном.
Контраст пуно/празно и светло/сенка слабо је изражен,
јер су фасаде углавном дводимензионалне. Једино јаче
нарушавање равни фасаде јесте симом која повезује колонаду плитких пиластара. Фасада је изведена у комбинацији природног и вештачког камена. Орнаментика
готово да и не постоји; скулптура је потпуно одбачена. Вертикална ритмизација спроведена је колонадом
пиластара.
Укупна ликовност одаје утисак сведеног израза,
комбинације апстрактних површина и класицистичке
уздржаности употребљених ликовних мотива, а све у
хармоничном складу.
Француска амбасада у Париској улици, аутор
Роже-Анри Експер (1933). – Зграда тангира Париску
улицу, али је и крај једне од визура на Калемегданском
шеталишту. Својим обликом је одлично помирила ту
двоструку улогу, јер јој је осовина композиције управо
на крају путање шеталишта. Основно моделовање маса
је степенасто („облик зигурата“), с наглашеним централним мотивом у облику конхе, оивичене колонадом
стубова без капитела. Завршни акценат ансамбла чини
композиција од три женске фигуре, у благом искораку.
Зграда је симетрична, а главни улаз је у осовини и наглашен је каскадним оградама степеништа, које се бочно шире на леву и десну страну.
Делимично је извршено раздвајање зграде на појасеве; постоји снажан постамент и тело које због своје
изразите тродимензионалности не трпи било какав венац. Управо, композиција је таква да се потенцира игра
светла и сенке; то је нарочито изражено у централном
мотиву конхе.
Објекат је веома луксузно обрађен – вештачки камен у приземљу и мермерна облога на фасади спратова.
Орнаментика је готово занемарљива: своди се на мало
декоративније обрађену ограду балкона и рељеф изнад
прозора конхе. Ритмизација је спроведена у градацији:
ритам пунога и празнога се смењује с повећањем висине: прозори су све мањи.
Објекат репрезентује француски ар деко, елегантан је и монументалан у исто време. Модернизација је
постигнута увођењем апстрактних зидних површина и
свођењем орнаментике на минимум.
***
Објекти чији смо поступак у обликовању условно
назвали „модернизовани академизам“ прави су репрезенти духа епохе у којој су настали. Као и сликарство и
СПОМЕНИЧКО НАСЛЕЂЕ

Сл. 13. Палата Аероклуба, Војин Симеоновић
вајарство међуратног периода, које се није успело потпуно ослободити миметичких ограничења, већ је доживело
само високу стилизацију, тако и највећи број архитеката
није успео, или није хтео, да се ослободи академског
наслеђа. Модернизација се у овим објектима осећа као
нужност духа времена које долази, док је класична концепција одраз наслеђа, наученог и принципа који доносе сигурност у реализацији форме.
Транзитивни обликовни концепти:
постмодернизам осамдесетих и деведесетих
година двадесетог века у Београду
Истраживања 1965–1980, тражење нових
путева
Као што смо већ констатовали, после периода прочишћеног модернизма 1950–1965, средином шездесетих
долази до промене климе у поимању архитектонске форме. На овакав став је, поред страних аутора (Ле Корбизје,
Кан, Шарун), сигурно утицало и деловање домаћих
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стваралаца, чија су остварења била везана за области изван архитектуре јавних објеката. То су:
1. у меморијалној архитектури арх. Богдан Богдановић и његови изванредни споменички комплекси
(споменик јеврејским жртвама у Београду, партизанска некропола у Прилепу, споменички комплекс на Кадињачи и др.), као и арх. Светислав Личина (Спомен-гробље на Новом Гробљу, у сарадњи
са Б. Богдановићем, Гробље заслужних грађана
Београда на Новом гробљу и Спомен-комплекс у
Приштини),
2. у стамбеној архитектури београдске школе: Јулино брдо (групе аутора Милана Лојанице, Боривоја
Јовановића и Предрага Цагића), Блок 28 на Новом
Београду (аутора Илије Арнаутовића), Блок 19а (аутора Милана Лојанице, Предрага Цагића, Боривоја
Јовановића и Радисава Марића) и насеље Церак
Виногради (аутора Дарка и Миленије Марушић),
3. трећи утицај је ван архитектуре уопште, а највише
се осећа кроз утицај сликара енформела и појавом
Медијалe.22
У архитектури се истражују нова, неистражена поља форме: испитивање природних појавних видова нових материјала (брутализам)23 и слободније

третирање облика, који су у складу са индивидуалном
концепцијом аутора попримали експресионистички или
романтичарски тон.
Од страних узора, највидљивији су упливи Канових истраживања, а као најзначајнији став појављује се
изнова интересовање за фигуру. У том контексту, идеје
и дела Луиса Кана представљаће важан преокрет. Познато Каново питање: „Шта једна зграда жели да буде?“,
одлично је послужило за изоштравање проблема. Једна
зграда хоће да буде нешто. Она није „схема“ ни „структура“, већ ствар која окупља један свет. Према томе, поседује идентитет и име. Својим предлогом Кан се вратио „изворима“ у том смислу што је поново откривао
основне начине бивања на свету.24
Та истраживања, која су била усмерена ка испитивању архетипских форми, а која су у себи носила
ново, обогаћено искуство апстрактних идиома, синтетисала су се у нови ликовно-пластини сензибилитет,
другачији од естетике функционалистичког приступа.
Резултати ових истраживања испољиће се у пуном
замаху током осамдесетих година.
Описани период између 1965. и 1980. карактеришу јавни објекти изведени у Београду: зграда Филозофског факултета, аутор Светислав Личина 1967, пословна

Сл. 14. Француска
амбасада, Анри Рожер
Д’Експер
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Сл. 15. Палата Торзо,
Момир Лужајић,
Данило Цвјетковић

зграда „Енергоинвеста“ Михајла Митровића из 1968,
затим зграда „Генекс“ из 1970. истог аутора, пословна
зграда „Енергопројект 2“ Александра Кековића из 1976,
зграда Урбанистичког завода Бранислава Јовина из
1970. У ову групу можемо убројати и Друштвени центар (данас „Пословна Чукарица“) из 1970, групе аутора:
Зорана Петровића, Момчила Павловића и Александра
Радојевића, потом, објекат Народне библиотеке аутора
Иве Куртовића из 1973, Војномедицинску академију из
1973. аутора Јосипа Осојника и Слободана Николића,
као и Центар „Сава“ Стојана Максимовића из 1975.25
Стање у урбанизму Београда
Крајем седамдесетих, модернистичка концепција
„осунчаног града“, која се спроводила на Новом Београду, као и „архипелаг насеља у мору зеленила“, затим,
запуштени центар града и зонирање створили су климу
засићења и одијума према модернистичкој доктрини.
Као реакција на овакво стање, реализована су два
велика стамбена комплекса, која су успешно превазишла проблеме узроковане модернистичком доктрином
стриктног издвајања стамбених блокова од ивичне комуникације. Увођење мотива поплочаних пешачких
улица, тргова и јавних садржаја унутар стамбеног блока, као и транспоновање традиционалних архетипских
форми карактеристичних за национално градитељство
СПОМЕНИЧКО НАСЛЕЂЕ

(двојни прозори, видљиви рамови скелетне конструкције, коси кровови), прилагођених савременој технологији и групној форми, створили су амбијент који је
одмах наишао на позитивна реаговања у стручној и
широј јавности. То су Блок 19а на Новом Београду из
1975. (аутора М. Лојанице, Б. Јовановића, П. Цагића и
Р. Марића), у којем се запажа и одустајање од ортогонализма новобеоградске уличне матрице, и стамбено
насеље Церак Виногради из 1978. (аутора Дарка и Миленије Марушић).
То је створило основне предуслове за велики успон постмодерне архитектуре и афирмацију свих обележја традиционалног урбанизма: стварања улице,
трга и блока, уз пуно поштовање затеченог културног
наслеђа и матрице. Афирмише се идеја интерполације,
као и постепеног освајања и попуњавања празнина на
неизграђеном простору између сателитских насеља. Седиментна трансформација простора и секвенционални
визуелни контраст особине су овог новог-старог урбанизма. Као кључни догађај којим је потпуно утемељен
овакав приступ, може се сматрати изложба Средиште
културе 3. миленијум26, одржана 1985. године у организацији Српске академије наука и уметности и Завода за
планирање града Београда. Посебан допринос оваквом
развоју урбанизма дали су архитект Милош М. Перовић и Бранко Стојановић.
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Обликовни принципи постмодерне
архитектуре
Обликовни постулати постмодернизма назначени
су у својим обрисима већ 1977. године у књизи – манифесту Чарлса Џенкса Језик постмодерне архитектуре27. Но, први корени постмодернизма могу се запазити
у радовима Роберта Вентурија, а основне идеје водиље
дате су у његовој књизи Сложености и противуречности у архитектури28. У тим двема књигама одређени
су постулати којима се водила читава једна генерација
страних и домаћих архитеката.
Стварање постмодерног простора, простора у
коме се губи осећај за реални простор и време, који као
узор има кинески врт, или лавиринт у коме се необавезно „шврља“, у који су смештају разни неочекивани
просторни доживљаји (јарко бојени панои, скулптуре,
степенице које не воде никуда, фрагменти старих грађевина, итд.) с надреалистичким ефектом; у домаћим примерима, тај принцип се ретко користио, превладавао је
прагматизам и функционализам. Скромна средина, као
Сл. 16. Пословни простор, Србољуб Роган

наша, није имала довољно слуха и средстава за овакве
експерименте. Уколико се тај принцип и појављивао,
има га само дискретно назначеног у појединим деловима простора;
Коришћење принципа двоструког семантичког кодирања фасаде и то у два слоја (модерни – „елитистички“
и традиционални – „популарни“); тако се добија веома
пријемчива и необична смеша, али понекад са утиском
неозбиљности који можда може добро да послужи код
сценографија или сличних ефемерних појава, али је
проблематична код архитектуре која претендује на дуже
егзистирање у простору. Резултат је била хиперпродукција објеката који су претендовали да буду уникати;
Погрешна употреба синтаксе у архитектонском обликовању (хипертрофирање елемената, понављање, нетачно постављање, двосмислености и сл.) у функцији
је стварања новог ликовног израза, али као коначни
резултат понекад има стварање збрке и нереда, који не
остављају баш пријатан утисак („Неред као судар некоординисаних редова“, Р. Арнхајм29);
Колажни поступак и некохерентни утисак који остављају овакве композиције, поред надреалистичког
ефекта, понекад подсећа на недовршене ствари: чини
се да је стваралачки процес заустављен напола;
Типолошко дефинисање објеката анулирало је безличност, стереотипност и погрешно „читање“ објеката,
што је била карактеристика модернизма;
Уклапање у околину можда је најбоље што је постмодерна дала: одбацивање принципа игнорисања суседа, што је карактеристично за модернизам, донекле је
поправило стање које је модернистички приступ интерполацији оставио за собом.
Појединачни примери
Пословне зграде које ћемо анализирати спадају у
успеле објекте постмодернизма у Београду. Аутори ових
дела су у великој мери успели да избегну замке безрезервне примене набројаних начела; прагматизам, скромна
средина, дух либералног креативног поступка, али и аналитичност према новим идејама, која постоји у настави
Архитектонског факултета, били су брана која је спречавала неумерености и бизарности које су се појављивале на
неким постмодерним објектима иностране продукције.
Палата „Торзо“, Теразије 34, аутори Момир Лужајић, Данило Цвјетковић (1987). – Објекат је прво
веће јавно архитектонско дело изведено у центру града
у постмодерном стилу. Својим положајем је успешно
попунило рупу у регулационој линији на Теразијама,
која је настала несрећним лоцирањем објекта Робне
куће „Србијатекс“, седамдесетих година.
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Основна композиција маса диктирана је положајем
суседних објеката: палате „Атина“ и зграде Протокола.
Својим габаритима зграда је помирила различите висине венаца ових кућа. Најосетљивији део композиције,
денивелација, искоришћен је за позиционирање доминанте – мотива куле преузете са суседне „Атине“, која
има и функцију лоцирања улаза.
Равнина фасаде оживљена је квадратним растером
испуштеним испред стакленог зида завесе. Део слободног приземља и поменути елемент растера, уводе динамику контраста пуно/празно и светла и сенке на фасаду.
Такође, пресијавање стакла је потцртано штукатурном
обрадом централне куле. Орнаментика је преузета са
кулом суседне „Атине“, тако да се појављује у виду
цитата.
Квадратни растер и композиција А–Б–А даје ритам целој грађевини. Иако је рађена као колаж, зграда
не одаје утисак нереда, пре свега због врло добре позиције куле и беле боје околног растера која се одлично
везала за централни мотив.
Ово је добар представник архитектуре ране фазе
постмодернизма (анахронисти, ретро-тренд). Иако је
настала неколико година касније од сличних грађевина
у свету, свакако је објекат који је направио велики искорак у третирању форме.
Пословна зграда у Макензијевој 31–33, аутор Србољуб Роган (1989). – Зграда својим обликом завршава
један од блокова у улици Маршала Толбухина. Чврсти
основни облик зграде је разбијен артикулацијом угла,
у облику куле, који својом ликовношћу свакако обележава ближе окружење, видљиво и са Славије. Осовина
композиције је као код академски компонованих предратних зграда истог положаја, на углу, где је смештен и
главни улаз у приземљу, где је смештена продавница.
Постоји благо назначена и тројна подела зграде; то је
постигнуто колонадом стубова у приземљу, а позиција
венца наговештена је оградом кровне терасе и повученим задњим спратом.
Динамика контраста пуно/празно није нарочито
изражена, али је надомештена контрастом камен / тонирано стакло, који представља доминантну визуелну
тему зграде. Ритмизација је веома наглашена вертикалама на телу зграде, потцртана еркерима другог и
трећег спрата.
Зграда своју обликовну концепцију вуче из најбољих видова академске поставке. Модерна обрада
материјала, велике стаклене површине и фини детаљи
који компензују орнаменталну разраду теме стварају
утисак веома успелог споја двеју различитих концепција: класичне и модерне.
Лутрија Србије, Ускочка 4–6, аутор Милош Константиновић (1990). – Зграда је узидана између Робне
СПОМЕНИЧКО НАСЛЕЂЕ

Сл. 17. Лутрија Србије, Милош Константиновић
куће „Митић“ и модерног стамбеног објекта у Ускочкој
улици, у непосредној близини Кнез Михаилове. Таква
осетљива локација искоришћена је на најбољи могући
начин. Обликовна концепција подсећа на обликовање
палате „Торзо“, али је инверзна. Наиме, облици суседних зграда продужени су на сам објекат, а центар – доминанта композиције – артикулисан је стакленом степенишном кулом. Овде је изражена аутономност потцелина, до граница растављивости. Цела композиција
А–Б–Ц пружа утисак колажног поступка, а уједначавање је постигнуто венцем, крем бојом фрагмената фасаде и црном браваријом који се ритмички понављају.
Контраст пуно/празно назначен је великим улазом који
води у унутрашњост блока. Израженији је контраст материјала: тешке зидне површине наглашавају лакоћу
стаклене опне степенишне куле.
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Јединство израза није нарочито изражено, али то
очигледно није ни био циљ у уметничком осмишљавању самог објекта. Цео објекат је у суптилним контрастима: старо-ново, грубо-фино, тешко-лако, који се
нижу дуж фасаде, попут приче.
Дом за децу лишену родитељског старања, Браће
Јерковић 2, аутор Миодраг Мирковић (1990). – Цео
објекат одише класичношћу концепције, што му даје
смирен тон. Оса симетрије композиције може се сагледати са угла, тако да је вешто избегнута строгост
коју овакав начин уравнотежавања неминовно доноси.
Динамика игре светла и сенке постигнута је увођењем
вертикалног жлеба у фронт фасада, као и разиграношћу бочних волумена. Поента обликовања овог дела
постигнута је материјалима: комбинација топле, црвене опеке и белих оквира око прозора ствара ритам
композиције.
Постигнуто је високо јединство израза, а топли амбијент који је створен у потпуној је сагласности с наменом и функцијом објекта.
Пословни објект „Срболек“ у Дринској улици, аутор Тома Марковић (1990). – Објекат је узидан између
постојећих, на самом почетку улице. У сагласности с
положајем, и фасада је третирана као дводимензионална слика. Осмишљена је као колаж новога (зид-завеса)
и старога (централни део с коринтским стубовима и
тимпаноном у штукатурној обради). У право тај, средишњи део представља централни мотив и доминанту
композиције. Зграда је издељена на базис и тело, а венац је само наговештен у фрагменту.
Оживљавање композиције је постигнуто управо
контрастом стаклених бочних крила и зиданог, декорисаног централног мотива. Контраст пуног и празног
није приметан, а игра светла и сенке сведена је на рељеф
централног дела фасаде. Орнаментика се појављује у
облику декорације капитела коринтских стубова и декоративних месинганих слова и заштитног знака фирме. Ритам је постигнут стакленим површинама, које се
смењују на крилима и доњем делу центра фасаде.
Чврста, симетрична композиција успела је да анулира веома јак контраст апстрактних стаклених површина и изразиту фигуралност централног дела. Овај
објекат представља стандардно решење постмодерног
обликовања старо-ново. Највећа замерка може се ставити на положај вештачког осветљења, које својим зраком
пресеца стубове напола.
Академија ликовних уметности, Булевар војводе
Путника, аутори Бранислав Митровић и Слободан
Лазаревић (1990). – Објекат је слободан у простору,
а сачињавају га два крила и централни део – ротонда. По својој концепцији строго обликованог објекта
59

смештеног у поетичан амбијент, асоцира на доживљај
Шинкелових грађевина. Крило зграде у коме се налази
ликовни одсек паралелан је са улицом, тако да габарит
објекта формира унутрашње двориште. У централном
делу смештен је улаз, артикулисан и наглашен полукружном колонадом стубова и мостом. Подела зграде
на три дела није изражена; доминантни кров има улогу стварања приснијег амбијента. Изразите површине
зидова истичу процепе, у којима су смештени отвори.
Назначен је управо контраст текстуре зидова (силикатна опека дискретне сивкасторужичасте боје) у односу
на браварију прозора (зелено бојене). Финим занатским
детаљима браварије отвора, ограде, симболичне надстрешнице улазне партије и олука поклоњена је велика
пажња, јер им је намењена улога коју је орнамент имао
у класичној архитектури: да омекша и разради архитектонску тему.
Сл. 18. Дом за децу лишену родитељског старања,
Миодраг Мирковић

Сл. 19. Диспечерски центар Електропривреде Србије и
Југославије, Милутин Гец
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Сл. 20. „Срболек“, Тома Марковић

Ову композицију краси изражен контраст пунога
и празнога, а игре светла и сенке постигнута је јаком
стрехом крова, полукружном колонадом и ритмичном
сменом зида и отвора.
Свакако, реч је о врхунском остварењу, које је на
себи својствен, рафиниран начин успело да помири и
претвори у нов квалитет судар класичне концепције и
модерно третиране форме, од глобалне композиције до
детаља.
Диспечерски центар Електропривреде Југославије и Србије у улици Војводе Степе, аутор Милутин
Гец (1994). – Одмах је видљива класицистичка обликовна концепција зграде, мада је модернизација форме постигнута поигравањем дихотомијом симетрично/
асиметрично. Наиме, цео склоп јесте симетричан, али
СПОМЕНИЧКО НАСЛЕЂЕ

различита је обрада предњих фасада кула на фронту.
Тиме је ублажена помпезност општег израза. Монументалност је основна одлика ове композиције.
Палата „Прогрес“, Кнез Михаилова, аутори Миодраг Мирковић и Љубиша Мангов (1996). – Објекат се
налази на углу улица Кнез Михаилове и Вука Караџића.
Позиција самог центра града поставила је обавезу изградње веома репрезентативног објекта, с наслеђеним
садржајем галерије (некадашњи „Себастијан“). Овај
објекат је то и испунио на најбољи могући начин. Основна композиција је веома динамична, иако је габарит
објекта прилично стишњен. Доминанта је свакако угаона кула и то је мотив коме цео склоп стреми. Покренуте и динамичне масе асоцирају на барокна искуства.
Том утиску нарочито доприноси конкавна застакљена
површина која се утапа у кулу. Положај центра композиције смештеног на угао наглашен је и скулптуром
модерног Меркура у приземљу, који је затворен у стаклени цилиндар. Адитивност и аутономност потцелина
су занемарљиве: облици се претапају и изничу један из
другог.
Контрасти су присутни у пуној мери: мермер/
стакло, квадратни растер насупрот равним стакленим
површинама. Раскошан материјал је употребљен на
прави начин. Ритмизација је постигнута сменом површина мермера и стакла, као и обликом прозора који се
појављује на фронталној и бочној фасади.
Дело је изванредан представник позне фазе постмодернизма („геометризам са искуствима меморије“).
Својом појавношћу и елеганцијом постало је један од
репера Кнез Михаилове и центра града уопште.
Палата „Цептер“, Краља Петра, аутори Бранислав Митровић и Василије Милуновић (1997). – Зграда
је смештена на позицији између двеју старих палата, а
у непосредној близини налази се сецесијска „Зграда са
зеленим плочицама“ (Никола Несторовић, Андра Стевановић, 1907), те се и у њеној композицији може осетити сецесија као инспирација. Узидан објекат обично
не даје велике могућности за разигравање волумена
фасаде, али то се не може рећи за ову палату. Основна
Сл. 21. Академија ликовних уметности, Бранислав
Митровић и Слободан Лазаревић
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Сл. 22. Палата „Прогрес“, Миoдраг Мирковић и
Љубиша Мангов

Сл. 23. Палата „Цептер“, Бранислав Митровић и
Василије Милуновић

композиција је веома динамична, и то захваљујући необичној, двострукој фасади. Перфорирани зид заклања
зид-завесу, а моћним носачима ослонац је конзолном венцу. Доминанта у овој композицији јесте улазна партија,
која се стубовима продужава у моћни, благо сецесијски
интонирани орнамент од инокса (карактеристични „Цептеров“ материјал). Извршена је тројна подела зграде: базис је на моћном зиду одвојен црним гранитом, а венац је
у виду конзолног препуста над увученим спратом.
Предња фасада је пуна контраста: пуно/празно, камен/стакло, масивно/линеарно. Фини детаљи су, као и
на Ликовној академији, истог аутора, у функцији некадашњег орнамента; тај принцип је на овом делу доведен до
перфекције. Унутрашња фасада, према дворишту, мирнија
је. Закривљена стаклена површина и колонада стубова

која носи прозрачну надстрешницу уоквирују двориште
спуштено на ниво сутерена, као и централно степениште.
Постигнут је висок ниво стилског јединства, рукописа који је видљив још на Ликовној академији. И овај
објекат на најбољи начин одсликава могућности споја
класичних искустава са савременим третирањем форме.
Као и на палати „Прогрес“, можемо препознати модерну геометрију, која у себи носи историјско памћење.
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Резиме
Као што смо могли видети из претходних анализа,
академизам је представљао прву чвршћу културну везу
са цивилизацијом, после вишевековног културног дисконтинуитета проузрокованог отоманском окупацијом.
„Модернизовани академизам“ је на најбољи начин
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одсликавао дух времена преласка, од посебног ка општем,
од националног и традиционалног ка наднационалним и
модерном. Постмодернизам је, слично свом међуратном
пандану, такође одсликавао време транзиције, овог пута
у обрнутом смеру: од модерног и наднационалног ка традиционалнијем и национално оријентисаном.
Објекти постмодерне архитектуре које смо анализирали носиоци су печата времена у којем су грађени.
Иако је ликовна сцена раније прихватила светска кретања, друштвена догађања више су коинцидирала с
трендовима у архитектури и оставила трага на њу. То
је пре свега повратак традиционалним темама (у колективној стамбеној архитектури то се огледало у истраживању националног градитељског наслеђа и групној
форми, а у пројектовању јавних објеката окретању искуствима класичног обликовања), који се поклопио с
преласком с наднационалног на националне трендове.
Плурализам ликовних приступа је, такође, коинцидирао
са општом плурализацијом социјалних, политичких и
културних сфера друштва.

СПОМЕНИЧКО НАСЛЕЂЕ

Данас, када је слобода стварања безгранична, а
авангарда сведена на лични експеримент, и када се као
новост често приказују транспоноване идеје прогресивних уметника двадесетих, тридесетих, шездесетих
и седамдесетих година 20. века, обликовни концепти
које смо узели у разматрање можда могу указати на
неки нов, средњи пут промишљања форме.
Обрађена тема је са онтолошког становишта архитектуре показала сталну тенденцију да се синтетизују знања; такође, указала је на предности унапређивања знања кроз еволуцију и ограничене домете револуционарних приступа пројектовању. Свакако, указује
и на сталну неопходност изградње хуманог простора,
окружења које ће комуницирати са својим корисницима; јер архитектура је, поред своје узвишености, и
примењена уметност, па тек када се испуни као таква,
тек у јединству утилитарног и естетског, практичног
и симболичног, социјалног, културног, техничког, тек
у том јединству у потпуности постиже свој смисао
постојања.
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ГОРАН ПОЛОВИНА
Summary: GORAN POLOVINA
TRANSITIONAL CONCEPTS OF ARCHITECTURAL FORM: BELGRADE’S EXAMPLES
In contrast to recognizable periods in the history of architecture, there are times when new ideas have not yet crystallized
(e.g. proto-Romanesque, Mannerism) but which produce noteworthy structures nonetheless. Such intermediate periods are
characterized by the transition of form.
Transitional concepts arise as a reflection of the community’s progress and as such differ from eclecticism which freely
combines different historical styles and in that way manifests its decadence.
In the twentieth century, transition swayed between two poles, two diametrically opposed principles of constructing
form: classical and modern. “Modernized academism”, an updated variant of academism, reflected in the best possible way
the spirit of an age of transition, from the particular to the general, from the national and traditional to the supranational and
modern. Similarly to its interwar counterpart, postmodernism also reflected an age of transition, but this time moving in the
opposite direction: from the modern and supranational to the more traditional and national-oriented.
Transitional architectures in Serbia have often remedied the consequences of earlier periods: interwar architecture
substituted for the chaotic Oriental legacy, and postmodern alleviated aggressive modern interpolations. Buildings in the
modernized (and standard) academic and postmodern styles have conferred upon Belgrade the appearance of a consistent
urban whole in the classical sense of the word, with blocks, streets, squares.
Transitional concepts are products of a compromise resulting from the conflicting dichotomies autonomous/
heteronomous and contextual/acontextual as an architectural design issue. “Modernized academism” and postmodernism,
as concepts, succeeded in making a bridge from the avant-guard towards a wider circle of users.
Transitional design concepts point to a new, middle way in thinking about form, but they also reveal a tendency
towards an evolutionary synthesis of knowledge and the limited achievement of revolutionary approaches to architectural
design. They certainly point to the perpetual necessity of building a humane space, an environment that communicates with
its users.
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