УДК

725 .822 (497 .11)

Ирена Срешеновuћ

ЗГРАДА ЈУГОСЛОВЕНСКОГ ДРАМСКОГ ПОЗОРИШТА:
»ОД МАЊЕЖА ДО САВРЕМЕНОГ ТЕАТРА«

И

сторијски датум доношења Султановог хатише
рифа

1830. године,

Неколико деценија касније, зграда мањежа постај е

којим је Србији при з нат ши

з а пуштена коњушница » са прљавим, влажним и оп алим

рок степен аутономије, симболично означава

зидом«l И губи некадашњи значај вежбаонице зајахање.

нову етапу у развоју данашњег Београда. Кнез Милош
започиње процес планског насељавања српског становни

Почешак uозоришН,о[ жив оша

штва и изградњу нове српске вароши ван граница шан

ца. Средиште новог државног центра Србије формирало
се на подручју Савске падине, и изграђивањем двеју но 

Завршетак Првог светског рата затекао је Београд без

вих чаршија: Абаџијске (данас улица Народног фронта)

позоришне зграде . Здање Народног позоришта 2 било је

и Савамалске (улица Гаврила Принципа), и на простору

оштећено. Уз многе материјалне и техничке потешкоће,

западног Врачара .

које су пратиле обнову националног театра, морао се про

У Београду се, као војном упоришту, изграђују број

наћи привремени простор у ком ће се наставити позори

ни војни објекти: касарне, болнице, барутни магацини и

шни живот, све до довршења обновљене зграде Народног

др . Током друге владавине Кнеза Милоша

позоришта. Непогодна двор ана биоскопске сале » Каси

(1858-1860),

на простору западног Врачара, на ком је био стациони

не« на Теразијама, служила је као сцена веома кратко.

ран београдски гарнизон , изграђени су за потребе војске

школа јахања
ква ,

-

мањеж,

1863 . године.

1860.

Идеја о Мањежу као по зоришној сали , први пут се

године и Вазнесењска цр

јавила још

Ограђен високим зидом, простор вој

1914.

године због неодложних преправки у

Народном позоришту. Прекинута Првим светским ра

ног комплекса у ком је била смештена коњица са арти

том, ова замисао остварена је

љеријом , поред касарни, штала и других објеката, имао

родно позориште уселило у зграду Мањежа.

је као неопходан део војничке обуке и зграду мањежа.

1920.

године, када се На

Претходно адаптирана зграда »споља готово ни по

Саграђена на месту некадашње барутане из времена

чему није одавала своју намену« .З Широка, з астакљена

кнез а Милоша, зграда мањежа представљала је типичан

улаз на врата водила су у дограђено, пространо предвор 

војни објекат. Смештена дуж данашње улице Краља

је и гардеробу за публику . Уз аним ходником испред пре

Милана, била је то једноставна, приз емна грађевина

дворја долаз ило се у п артер, а дрвеним степеништем на

двосливног стрмог крова, скромне фасаде на којој су се

галерије које су се протез але дуж бочних зидова . Позо

истицали снажни пиластри (сл.

риште је располагало са укупно

1).

Нераз уђен унутраш

њи простор осветљавали су благо залучени прозорски

523 места,

од којих су

23

биле ложе. Дворска ложа, »увек празна, али неприкосно 

отвори, високо постављени сходно карактеру и намени

вена «4, налазила се десно од позорнице, докје лева при 

објекта . Главни улаз се налазио на јужној фасади са две

падала управнику позоришта. Мањи простор испред бине

декоративне главе коња, које су биле постављене у полу

био је намењен оркестру. ч.итава унутрашња позоришна

кружној лунети изнад улаза, препознатљивим знаком

конструкција ложе , седишта , галерије, степеништа, подо

школе јахања.

ви и сва доградња на позорници била је од дрвене грађе ,
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вањем Глумачке школе, а касније и отварањем Глумачко

како је и истакнуто популарним надимком позоришта

-балетске школе у дворишној згради Мањежа, постављен

»дрвени Мањеж« .

је темељ београдском балету .

Овако је »у четири празна зида запуштене сале за

јахање конструисана једна позоришна сала, акустична и

Позоришни пут Мањежа прекинут је за кратко, по

ретко интимна«.5 Првом представом » Зулумћар «, Вла 

жаром у ноћи

димира Ћоровића

започео је по 

ставе »Девојачка клетва«, из неутврђених разлога запа

зоришни живот Мањежа. Док су се изводили радови на

лио се део кулиса. Због целокупне дрвене грађе пожар

7. јануара 1920. године,

12.

септембра

1927.

године. После пред

згради Народног позоришта , Мањеж је био једина бео

се лако про ширио на остале делове зграде, бараке у дво

градска позорница.

ришту. Убрзо се све претворило у згариште и једино што

На малој позорници Мањежа изводио се страни и

ј е остало »од најприсније и најдраже позоришне куће у

Београду«7, била су четири ободна зида .

Домаћи драмски репертоар. Захваљујући руским еми
грантима-редитељима, кореографима, глумцима и дру

гим позоришним посленицима, београдско Народно по 

Прва agailillaL~uja ilозорuшша

зориште, посебно сцена у Мањежу, добила је све услове
да већ у првим годинама после Првог светског рата, » у
тренутку када су се тражили нови путеви, када су се по

Од несрећног догађај а прошло ј е само месец дана, а пла

чели стицати услови за нов позоришни израз«6, открива

нови за обнављање изгореле зграде били су већ готови.

свет врхунске позоришне уметности. Године које су сле

Претварање ј едног старог »утилитарног објекта специјал

диле после отварања позоришта у Мањежу, донеле су и

не намене «8 , у садржај ем и наменом ново архитектонско

стварни почетак успешног пута београдске опере . Осни-

дело поверено је руском архитекти Николају Петровичу
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Краснову (1864-1939).9 Сарадник на пројекту био је ар

Краснов реализује зграду позоришта на Врачару, знатно

хитекта Драгутин Маслаћ, шеф инспектора при Мини

смиреније и скромније форме.

старству грађевина, док је руководилац обнове изгореле
зграде био архитекта Војислав Зађина.

Грађевински радови су започети

16.

октобра

1927.

године.

Као врстан познавалац академског метода, који је

После пожара простор Мањежа био је покривен ру

отварао могућност да се монументалним и раскошним

шевинама, земљом, отпацима разног полуизгорелог гра

архитектонским решењем на најбољи начин материја

ђевинског материјала. Ископано је око 1000 т 3 земље, да

лизује и презентује нова друштвена стварност, архитекта

би се темељи појединих делова зграде поставили дубље

Никола Краснов добија једну од водећих улога у изград

ради стабилности, сигурности и бољег искоришћења саме

њи Београда треће деценије

20.

века.

зграде за позориште. Архитекта Никола Краснов извео

је незнатне измене у погледу архитектонске форме прет

Истовремено са изградњом монументалних и репре

зентативних палата Министарства финансија из

1928.
22, данас палата Вла

ходног решења: додат је спрат на целом предњем делу

године (у улици Кнеза Милоша бр.

објекта, повећан је по површини и висини магацин за ре

де Републике Србије) и Министарства шума и руда, по

квизите који се у истој позицији, уз северну фасаду, нала

љопривреде и вода из

ша бр.

24-26, данас

1929. године (у улици Кнеза Мило

зио и раније. Придодат је један спрат са дворишне стране

Министарство иностраних послова)

у нивоу прве галерије и, уместо једноставне позорнице,

са богатом фасадном декорацијом, архитекта Никола

дограђено

изведена је позорница са потпуно модерним уређајем.

] 927.

зидови старог Мањежа

д.

4.

о
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Сл.

5,

б,

7.

Фиlуре »KoMeguja«, »Tpaleguja « Ll »Музик:а « аушора Ж. СшојК:О8ића

(фошоgок:р.1еншmЏlја uроф. Чеgомира Васића)

Подизањем спрата над вестибилом остварена је једин

што боље пратили дешавања на сцени. Позоришна бина

ствена архитектонска целина са осталим делом зграде.

(направљена у Немачкој) није била стандардно покрет

Цела зграда била је надвишена двосливним кровом бла

на као у згради Народног позоришта, већје директно би

жег нагиба, нешто вишим изнад позорнице, ради успеш

ла везана са магацином за реквизите, техничко особље,

није употребе модерног сценског уређаја (сл.

2).

и са засебним гардеробама глумаца у делу објекта пре

Кроз главни улаз из улице Краља Милана, улазило

ма парку, што је омогућавало ефикасније промене кули

се у вестибил где су могле да се купе карте на каси, оста

са и глумаца у току представе . Истовремено, уведен је

ви гардероба или одмори у бифеу. Бочним угаоним сте

још један новитет, односно додат је » шнирбоден « уређај

пеништем, украшеним балустрираном оградом, пењало

на таваници за подизање декорација увис.

се на прву и другу галерију. Узаним ходницима из цен

Путем подесног проветравања и постројењем за

тралног дела вестибила долазило се у велику позоришну

грејање топлим ваздухом испод целог партера, зграда

салу-партер којаје бројала

позоришта се лако снабдевала свежим ваздухом и загре

400 места. Према позорници,

са десне стране, издвајала се шира и богато украшена

вала. Све је било изграђено од бетона

краљева ложа, а на супротној страни ложа управника

галерије, подови, преграде ложа ...

(сл. За).

-

степениште за

Некадашње дрвене столице у партеру и на обе гале

Својствено позоришној атмосфери, над бином је ви

рије, заменила су удобна седишта пресвучена црвеним

сила плишана декор завеса, аплицирана великим грбом

плишем. Осамнаест ложа, нешто виших од нивоа парте

Краљевине Југославије. Једна од ретких декоративних

ра, биле су квалитетна реплика претходних из »дрвеног

партија, коју наводе оновремени писани извори, налази

Мањежа « .

ла се изнад позорнице и галерије. Представљала је реље

Зидови у гледалишту, парапет ложа и галерија, пла

фе са темом »Мајка са дететом које прима прво уметни

фони и стубови У вестибилу, били су изведени у гипсу са

чко васпитање«IО (сл. 4).

низом декоративних детаља: венаца, пиластера, капите

ла, с обзиром на естетске захтеве једне позоришне згра

У зони прве и друге галерије, над вестибилом, била
је сала за балет, односно сала за подучавање глумаца,

де (сл.

12).

фоаје и гардероба, одакле се улазило у галерију. Обе га

Зграда је имала чак осам излаза, од којих је један во

лерије и партер били су у благом паду, како би гледаоци

дио директно из краљеве ложе на улицу, што је свакако
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било неуобичајено заједно позориште, али и добра мера

не природе који се морао радити под изузетним околно

предострожности.

стима«14, подразумевале су неопходно ангажовање Ми

У новом позоришту није било » никаквих сувишних

нистарства грађевина и Министарства финансија .

украса, никакве непотребне раскоши « . ЈЈ Потврда овог

У врло кратком року формиран је »Режиски одбор за

било је и композиционо решење главне фасаде засновано

преправку и дозиђивање позоришне зграде Мањеж з а

на класичним и уравнотеженим односима свих елемена

потребе Народне скупштине« са делегатима, односно чла

та. Фасаду је архитекта Никола Краснов, оживео верти

новима из оба министарства. За пројектанта и надзорни

калном поделом помоћу низа плитких пиластера, и на

ка радова изабран је архитекта Димитрије ж. Јуришић ,

глашеном хоризонталном линијом балустрада између

секретар и надзорни инжењер при Министарству грађе

приземља и спрата. Декоративни медаљони и флорални

вина, уз сарадњу архитекте Владислава Чеха, надзорног

мотиви украшавали су подеона поља приземља и спра

архитекте Народне скупштине . Према елаборату плани

та. Изнад профилисаног кровног венца уздизала се ати

раних радова, који је из рађен у архитектонском одеље

ка . Улаз у зграду, био је истакнут са две вазе над атиком,

њу Министарства грађевина, одобрен је кредит и , као

које су придржавали снажни пиластри.

крајњи рок за довршење свих преправки и дозиђивања,
одређен је датум

Фигуре на првом спрату биле су дело Војислава Рати

мировића Шикопарије, угледног београдског вајара .

1. 12. 1931 . године.

На

Пре него што су започети радови , наводи се у Деловод

средишњем делу фасаде стајало је једанаест, а на бочној

ном протоколу Режиског одбора, био је одређен економ

Ј2

страни, према Официрском дому, једна. Израђене зна

ком је предат инвентар Народног позоришта. Истовреме

ла чки и у природној величини, фигуре су симболично

но је упућена и молба Управи позоришта да се прекину

представљале поједине врсте уметности. Над улазом су

вежбе балета и драме које су се повремено одржавале.

биле постављене две, »Комедија« ослоњена на стуб са

Уз учешће најпознатијих предузимача и акорданата

Сатировом главом (сл.

5), и »Трагедија« у истом ставу, али
(сл. 6). Уразмацима , уз полустубове,

који су се бавили грађевински м пословима , радови су

са главом трагичара

за почети у месецу октобру.

Преправке које су извршене

настављале су се фигуре »Литература « , »Музика « и » Ба
лет«

-

њих девет, од сваког симбола по три. Балет је био

1931.

год. на постојећој

з гради позоришта , према сачуваним плановима , подра

представљен фигуром наге нимфе која за носно игра, са

зумевале су пре свега преуређење ентеријера за скупш

тамбурином у подигнутој десној руци. Фигура жене на

тинске потребе. Већи грађевински потез била је изград

дахнутог лика , са пергаментом у левој и пером у дес ној

ња новог објекта з а смештај Председништва скупштине

руци, изражавала је књижевност. Музику, млад мушка

(данас се у њему налаз и Факултет музичке уметности).

рац са инструментом у руци (сл.

Поред свих ових фи

Из веден је у простору парка Мањеж, паралелно са по

гура , фасада је била украшена рељефним амблемима

стојећим објектом поз оришта , као једноспратни објекат

7).

уметности , маскама и муз ичким инструментима. Како су

правоугаоне основе ,

неке од фигура з аиста и з гледале , данас се може видети

мијим кровом него на позоришту. Фасада је била трети

и на фасади з граде у Иванковачкој улици бр.

24

У Бео

надкривен двоводним,

нешто стр

рана врло једноставно , са два ни за прозора , без икакве

граду, на којој се налазе две фигуре » Музика« и » Балет«,

декорације.

а ,соје су израђене на основу оригиналних калупа. Ј 3 Во

У сутерену новоподигнуте зграде били су смештени

јислав Ратимировић Шикопаријаје све скулптуре радио

акумулатори за осветљење , гориво , а у при з емљу каби

као поклон позоришту, које је и саграђено, углавном , до

нети председника , министра и секретара, дактило и стено

бровољним прилоз има и бесплатним радом стручњака.

-бирои. Комуникација са постојећим објектом остваре

Улепшавајући новим и згледом цео крај, позориште
ј е започело са радом

8.

марта

1929. године,

наје ходницима, тачније степеништем којим се ди ректно

као »Зграда на

улазило у одговарајуће просторије, вестибил или се пе

Врачару «. Међу пријатељима позоришне уметности , име

њало на галерије.

М а њеж биће популарно све до отварања Југословенског

д рамског п озоришта (сл.

Мањи приземни објекат, постављен управно на дво
ришну страну нове зграде , служио ј е као ОфИЦИРСI<:а ка

16).

сина.

Простор унутар позо ришн е з граде , односно распоред

Привремена йромена намене

просторија-вестибил, сала са I'ледалиштем и бина , били су
преуређени з а нове потребе . Лрола з најужној страни во

М ....њеж: прекида са радом

27.

септембра

1931.

годин е,

д и о је ка мањој при зе мној з гра;~и ,'де су се некада одржа

l юсле одлуке да се з града пр еуреди з а потребе Н ародне

вале пробе драме и бал ета , а са;щ з гради за бифе , стра

с купштине. Претходне припреме за овај

жу и чува ре. Гардероба з а гл еда о це постала је пошта. У

» ...

посао хит-
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Сл.

8. HapogHa

Сл.

СКУUUlшuна у з [раgu Мањежа,

Пресшона бесеgа Краља АлексанgјJCl

1

Карађорђев ића,

9. HapogHa

СКУUUIШUl-lCl у з[раgu Мањежа,

UЗ lлеg uреgсеgНUUlшва

1934. [oguHe

18. јануара 1932. loguHe

(фошоgоку.меншацuја Музеја

делу з граде окренутом парку, на место гардероба глумаца

су се и нове потребе , с обз иром на и з мене у распореду И

[paga БеО lраgа)

које су се налазиле дуж дугачког ходника , распоређене

намени просторија. Урађен је нов намештај : столови ,

су канцеларије административног садржаја и Комесари 

ормари , канабеи , сточићи , фотеље , који је делом био н а

јата скупштинске полиције: шефа полиције, агената, се

ручен у Казненом заводу у Сремској Митровици. Вели}<и

кретара, економа , Домаћина , инжењера. Услед смешта ња

број столица и зрадила је фирма » Модера н намештај «,

скупштинске страже у сутеренске просторије , извршене

поз натог београдског трговца Арона Финциа. Намештај

су адаптације и овог дела зграде за трпезарију, оставу, а

који се налазио у претходној згради скупштине, а који је

отворен је и директан улаз из сутерена у двориште.

у међувремену раздељен из весним Министарствима ,

у поз оришној сали правилно распоређена седишта у

враћен је и распоређен према новим скупштинским по

партеру, која су з ауз имала њен највећи део , нису измеш

требама . Монтирана је аутоматска телефонска потцентра

тана , као ни краљева ложа бочно од бине. Највеће препра

ла и з бог лоше акустике у сали з а седнице , и з ведена је

вке у организационом смислу биле су на простору бине .

инсталација з а микрофоне који су постављени на пред

Од дубоко смештене бине, њеног јединственог простора,

седничком столу и говорницама , а у сали мегафони.

добијене су ч етири з атворене просторије организоване

Према сачуваним снимцима са филмских плоча , на

око отворено г дела у ком се нала зило председништво са

сталим у периоду између Два светска рата, који су при

говорницом у средини. Истовремено је из вршена адап

падали фото -репортеру београдског дневног листа »Вре 

тација некадашњег магацина за по з оришне реквиз ите у

ме «, Светоз ару Грдиј ану, а данас Муз еју града Београда ,

канцеларију шефа агената и надзорника послуге .

може се делимично видети како је з аиста и згледао део
ентеријера преуређеног позоришта з а потребе Народне

Са ново изграђени м објектом зграда позориштаје има

ла две везе

једна је била службена , односно директни

скупштине. Прва седница Народне скупштине одржана

пролаз до председништва (у зони бине) , а друга је била

7. 12. 1931. године, одвиј ала се у з натно скромнијим усло

пролаз кроз који се морало проћи поред шефа полиције,

вима него што ће то касније бити. У сали за седнице, на

односно доћи до вестибила, и даље до ула за-из лаз а. На

бини која је са три степеника била одвојена од партера ,

-

тај начин био је у потпуности обезбеђен истовремени

издвајало се председниково место, истакнуто ћилимом са

рад и функционисање оба објекта (сл. 3Ь) .

грбом Краљевине Југосла вије . Тепих из краљеве ложе

Приликом усељавања Народне скупштине у преправ

био је постављен на сада тап а циран председнички поди

љену и доз идану зграду Позоришта на Врачару, указале

јум. Бочно су се налаз или клупски столови , постављени
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у три реда, з а којима су седели чланови председништва

Да би се грађевински одвојили простори Више му

наспрам посланика. На зиду из над бине на великом

зичке академије и позоришта, изграђен је дворишни зид,

платну, доминирао је портрет краља Александра

Кара 

зазидане су везе између зграда и отворен је улаз из парка .

ђорђевића, са истакнути м грбом Краљевине Југослави

Унутрашњем делу зграде: галеријама, ложама, вестиби

је. Како је протокол налагао, присуство краља на седни

лу и осталим одељењима враћен је некадашњи изглед .

I

ци подразумевао је посебан распоред у организацији

Проширена је дворска ложа и направљена нова за ађу

седнице.

танте, као и мали салон »за бављење за време паузе « . 1 6

Са издвојене централне говорнице, која ће у слич

Истовремено је конструисана нова позорница по плано 

ном положају и измењеном облику наћи своје стално ме

вима инг. Веље Јовановића, са потребом »уопште оспо

сто током скупштинских заседања, краљ Александар је ,

собити зграду за давање позоришних представа као што

18. 1. 1932. године,

је раније било« . 17

читао престону беседу пред чланови

ма нове Народне скупштине (сл.

Уприличен свеча

Зграда Мањежа је и овог пута кратко служила На

ном догађају, простор је улепшан традиционалним Пи 

родном позоришту. Избијањем Другог светског рата,

ротским ћилимима .

оштећена бомбардовањем служила је као војничко позо 

8) .

Због своје лепоте и улоге коју су имали у српској

риште окупационе силе.

традицији , Пиротски ћилими су дуго времена били са
ставни део градског ентеријера у Србији , као и кнежев

Перuоg После Дру[о[ свешско[ раша

ских и краљевских резиденција . Колико су били цењени

говори и податак да је краљ Александар

вић , године

1934,

I

Карађорђе

одликовао једног од браће и власника

Највећа прекретница у позоришном животу Београда,

трговачке фирме са најдужим стажом »Пиротски ћили 

настала као резултат сталног интересовања з а по з ори

ми-домаћа индустрија браће Гаротић « орденом Југосло

ште из периода НОБ- а, била је оснивање Југословенског

венске круне

IY

драмског позоришта

реда .

1947.

Годину дана касније одржана

Достојан репрезент уметничког и културног блага на

је прва представа » Краљ Бетајнове « у режији Бојана

међународним изложбама , скривеном симболиком мо

Ступице , којом је отворено позориште. Управник Ели

тива и колорита који су поникли из српске традиције,

Финци том приликом је рекао да присуство различитих

Пиротски ћилими нашли су своје место и на нај важни

националних култура, представља особеност овог поз о

јим јавним свечаностима и догађајима, као што су била

ри шта и да: »ра з вити све богатство особених национал

ск:упштинска заседања, служећи не само као украс на

них JlОЗОРИШНИХ традиција , ускладити их међусобно и

бини, говорници, или балкону краљеве ложе, већ изра 

спојити у више и дубље органско јединство и усмерити ка

жавајући својом

постојаношћу трајне вредности

и

вишим , сложенијим и узвишенијим задацима , то је пут

којим Југословенско драмско позориште мора ићи «. 18

циљеве српске нације.

Овако репрезентативној и централистички схваћеној

Само неколико година након првих заседања , скуп
штинска сала добиће друга чији изглед (сл.

9).

За разлику

улоз и идејног и уметничког васпитача публике, Југосло

од дотадашњег, који је одавао утисак привременог, нови

венском драмском позоришту нужно је одговарала » нова «

н а мештај направљен од масивнијих и квалитетнијих ма

з града Мањежа, која ће з ауз имати изузетно место не са

те ријал а , диз ајниран и модерни зован , остаће саставни

мо у стваралачком опусу њеног творца , архитекте Мом

де о Народне скупштине и Када буде прешла у своју до 

чила Н. Белобрка (1905- 1980)19, већ и у ра з воју наше

ВI:>шену зграду на Тргу Николе Пашића , чији је пројекат

модерне архитектуре.

Почетак београдске модерне обележило је време су

е lо[теријера, свих детаља, ограде око Скупштине, парков 

с ког уређења потписао а рхитекта Никола Краснов.
Народна скупштина прелаз и у нову зграду

коба политичких и других интереса. Модерни концепти

1936. годи

архитектуре супротстављали су се еклектичком погледу

н е ,15 чиме је омогућен повратак Народног позоришта у

на уметност уопште. Архитектура минулих времена и да

Мањеж .

ље је служила као узор новим и великим јавним грађе
вин а ма . Критичан према преовлађујућим тенденцијама,

Након више од шест год ин а рада у неудобној двора111'1 биоскопа Луксор (данас

20.

октобар), сцена Народног

Jl ()зоришта се поново враћ а у Мањеж,

2.

маја

млади архитекта Момчило Н . Белобркје, током четврте

1937. годи

дец е није високим

професионализмом и

истанчаном

!Ј С . Неопходне адаптациј е и рестаура ција зграде изведе

естетиком , уносио у београдску архитектуру аутентичне

!Ј С су на основу првобитних планова архитекте Николе

европс ке стандарде. Не чинећи уступке, архитекта Мом

Ј(раснова , у организацији архитекте Димитрија Ж. Јури

чило Н. Белобрк је највише тежио кубизму и пуризму .

IJl нћа и архитекте Добрил е Јовановић.

Својства његове градње огледала су се у једноста в ности
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и раЦИОllалном приступу и ПРСГЛСЮIO СТ И простора, што

снијим и з градњама поз оришта у Тузли , Креки , Моста јЈУ

је упућивало на склад унутрашње l ' И с пољашњег. Своје

и Приштини . Чињеница да се ради о несвакидашњој т

виђење архитектуре, архитекта МОМЧИJlО Н. Белобрк је,

ми, зда њу културе и уметности јавне намене, архитекти

као већина модерниста међураТНО I' периода, остваривао

Момчилу Н. Белобрку није зас метала. Окружен соц-рс 

на стамбеним објектима.

-

У Београду је из грађено пре

алистичким духовним миљеом, ратном немаштином , ае 

ко четрдесет објеI<:ата по пројекту овог архитекте који

достатком потребног грађевинског материјала , архитекта

ће, између осталог, остати за памће ни и по плочицама са

МОМЧИJlО Н. Белобрк и з борио се за смело, монументал

именом њиховог творца.

но , модернистичко дело. У једној од главних градски х

2О

Архитекта Момчило Н . Белобрк, на позив Комитета

за културу и уметност ФНРЈ-а,

[947 .

улица дуж које су се налазиле грађевине различитих СТЈ'I 

године прихвата

лова, споменици

времена у ком су настали , архитекта

посао на адаптацији зграде Мањежа за ЈДП . Опредеље

Момчило Н. Белобрк остварује простран објекат без

ње аутора ка позоришној архитектури, потврдиће се ка-

иједног отвора према улици (сл.

Сл.

10.

14).

Зlраgа Мањежа uосле

peKOHc~иPYK~~иje архuшекше

Момчuла Н. Белобрка

loguHe -

Сл.

11.

1947.

ОUЉIШU uзlлеg ашрuума

Зzраgа Мањежа uосле

реконсшрукцuје архuшекше

Момчuла Н. Белобрка

1947. loguHe -

gешаљ ашрuyма

са Фuzуром «Куuачuца»
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Сл.

Сл. Ј 2. Еншерuјер UО30рюuне сале Мањежа
1930. [oguHe (архuшекша Никола Краснов)

13. Еншеријер

uозори~uне сале Ју[ословенско[

gpaM-

ско[ uозоришша, uосле реконсшрукцuје

1947. [ogUHe

(архишекша Мо.мчило Н. Белобрк)

у ком је стајала бронзана фигура-женски акт, рад вајара

Одобрење за реализацију пројектног решења добије
но је од владајућих политичких кругова . Према усменом

Бориса Калина

казивању г. Николе Белобрка , сина архитекте Момчила

(сл.

нутих вајара бивше Југославије, кој и се у свом раду од

Н. Белобрка, постојећа фасада архитекте Николе Крас

рекао »интелектуализма скулптуре« 19. века 2 1 , Борис

(1905- 1975),

11). Као један

од истак

нова могла је бити потпуно уништена, јер је аутору била

Калин је стварао скулптуре које се »крећу сигурно И поу

да та велика могућност у току рада на згради позоришта.

здано у реалном простору живота«22, али са упечатљивим

Визионарски наклоњен будућности, архитекта Момчило

доживљај ем и експресијом тема којима је био надахнут.

Н. Белобрк видео је могућност фрагментарног враћања

Фигура Купачице из

» а рхитекте Краснова «, те је испред фасаде подигао зид

атриумом Југословенског драмског позоришта, остаће

од пола цигле и омалтерисао га. Извесним деловима фа 

запамћена по мекоти обликовања и лирском изразу, али

1946.

године, која је доминирала

садне декорације уништене бомбардовањем, враћао је

и по смирености анти ч ких хероина. Средиште теме је

пређашњи изглед како би се што верније сачували. Мирну

било наго тело младе жене, у прола зној слици живота и

површину главне фасаде требало је да оживе дела значај

»манифестацији чи сте невине телесне лепоте«.23 Хро

НИХ уметника, сликара и графичара Ђорђа Андрејевића

ничар једне изложбе Бориса Калина, окарактерисао је

Куна

ауторов рад као идеалистичко-реалистичан, што ће оста

(L904-1964) и

вајара Фрање Кршинића

(1897-1982).

До остварења ове идеје није дошло, те је фасада остала

ти трајна особеност и препознатљивост овог вајара, чи 

карактеристична по својој једноставности и безорна

је је стваралаштво з аузимало зна чајно место у развоју

менталности.

вајарства бивше Југославије.

Архитекта Момчило Н . Белобрк у пројекту адапта 

Нај занимљивију архитектонску креацију, архитекта

цај е позор ишне зграде, прерадио је фасаду главног кор

Момчило Н. Белобрк остварио је у унутрашњости позо

пуса затеченог објеката и дограђен ог вестибила, што је

ришта . Вестибилом у ком је била смештена гардероба за

ус.ловило укупну дужину приближно
IIИ

Новодозида

публику, улаз ило се у пространи фоаје и гледалиште.

атриум са анексом на два спрата, као и простор ве

Стаклени зид и з меl)у фоајеа и атриума лети се могао

50 m.

отварати, како би публика излазила у току паузе.

стибила, споља су били покривени равним кровом . Над

п ростором бине задржано је потребно надвишење, док је

Некадашња двора на у старој згради на Врачару, није

преосталом делу двоводан кров транспонован у тро 

задовољавала п отребе једног сталног позоришта због

IЮДНИ. Постојећи објекат магацина за реквизите, који се

скучене позорницс , lI еакусти чности гледалишта и низа

у

II<l ЈЈа З ИО уз јужну фасаду позоришта, потпуно је укло

других недостатака . А I(УС'Ј'ика у гледалишту је постигну 

IbС н. На истом месту изграђен је но в, з натно већи, функ

та »па раболичн ом 'l 'шза ницом«24, овално изграђени м боч

ц ионално и стилски прил агођен новом решењу.

ним зидов има и II С llрим етним левкастим обликом пада

Прил аз з гради чинио је атриум са колонадом круж
II И)( стубова и деко р ативним базеном у с р еди ни (сл .

сале . Извијена Ј I И ll ија пратила је ограду галерија, редо

1О),

ве позориш ни х фотсља и са lЗећ поменутом таваницом и
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зидовима све повезивала у једну естетску целину. Ради

атракцију чинила је примена боја. Боји улазнице одговu 

боље прегледности дати су нови нагиби партеру и гале

рала је боја места у гледалишту и гардероби. Јавност И

ријама , док су некадашље бочне галерије укинуте. Пуну

стручни кругови пох вално су оце нили ово дело, а поједи 

удобност сали пружало је

780

седишта. На проширену

ПОЗОРНИЦУ била је постављена , по први пут у историји

ни европски часописи 25 објављивали су прилоге о новом
позоришту у Београду .

позоришта код нас, тзв. ротациона бина која је омогућа

Архитекта Момчило Н . Белобрк сматрао је Југосл о 

вала бр зе промене у току представе. Пред почетак пред

венско драмско позориште једним од својих најуспешн:и 

ставе , индиректно светло се степенасто пригушивало у

јих радова у комје био »потпуно свој, када је реч о оном

холовима, а још дискретније у дворани. Необичне зидо 

креативном делу градитељског умећа«.26

ве дворане облагале су лесонит плоче окренуте наличи

Зграда Југослов енског драмског позоришта није мо 

јем , док су испусте прекривала дебела морска ужад. На

гла избећи своју судбину. Неминовне прераде биле су че

супрот овако грубих материјала, стајале су удобне фоте

сто »без сагласности љеног аутора«.27 Физиономија позо

ље пријатних боја и мекан текстилни под (сл.

ришта се мељала током времена и постајала бледа слИ](а

13).

Све је привлачило пажљу овог свестраног ствараоца.

некада »најелитнијег И најпрестижнијег театра у читавој

Мајсторски је разрађивао на први поглед за немарљиве

земљи«.28 Нажалост, време доноси нове, али не увек и

појединости: улазнице, слова за натписе, браве на врати

праве одлуке са

ма, постоље за цвеће, пулт за шминкаље и др. Посебну

турно И историјско наслеђе једног друштва.

ненадокнадивим последицама за ку л 
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Ју[ословенско gРШ1,СКО uозориLUше

uосле обнове

1985.logUHe

ЈО

4 5

uозориutше

uосле реконсшрукције и gо[раgње

11

З

-rrт.

-

фасаgа uрема улици Краља Милана

(uрофесор Чеgомир Васић и архишекша Ђорђе Бобuћ)
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Измене осамgесеШuх

чин. Сажимаље три епохе и љихово слојевито представ
љаље на фасади, симболисало је догађаља са Маљежом

После четрдесет година откако се Југословенско драм

од

ско позориште уселило у обновљену зграду, јавили су се

не, био је приказан на десној страни фасаде кроз рекон

извесни грађевински проблеми, услед трошности мате

струкцију делова откривене фасаде: украсних медаљо

ријала појединих делова зграде. На позив управника по

на, пиластера, горљег и дољег венца. Фигура жене и ба

зоришта, Јована Ћирилова и Градске скупштине

1927. године до новијих дана. Први слој, из 1927. годи

1985.

лустрада реконструисане су на основу фотографије ори

године, академски сликар Чедомир Васић29 прихватио се

гинала и пројеката архитекте Николе Краснова. Други,

обнове фасаде на Југословенском драмском позоришту.

највећи део на левој страни ка главном улазу, сачувао је

Иницијатор и покретач идеја о уређељу градског ам

изглед из

бијента путем мурала, Чедомир Васић, суштину овог

1948. године.

И трећи слој, којим се на фасади

уписало време осамдесетих, налазио се у средини у виду

стваралачког чина видео је у »проналажељу решеља уза

мурала који је представљао » ритам архитектонских обли

јамног дејства слике и грађевинске целине«.30 Првобит

ка пређашље фасаде«32, као и фонтаном »Слап« која се

но решеље , по ком је на целом зидном платну требало

налазила на калкану северне фасаде ЈДП-а. Између старе,

насликати стару фасаду, Чедомир Васић је одбацио јер

откривене и постојеће фасаде нала з или су се светлосни

упоређиваљем фотографија некадашљег изгледа и црте

извори који су доприносили илузији позоришне сцене,

жа архитекте Николе Краснова, дошао је до увереља да

тренутку када се подиже завеса. Откриваљем карактера

се испод интервенције архитекте Момчила Н. Белобрка

грађевине-позоришта путем визуелних елемената, по

налази још један, старији слој. Да би се установило пра

сти з ала се транспарентност унутрашљег и спољашљег

во стаље, направљена је сонда која је открила део нека

простора, фиктивног и стварног времена (сл.

15).

дашље фасаде. Чиста сликарска интервенција прерасла

Историјска димензија развоја Југословенског драм

је у градитељски захват, уз сарадљу архитекте Ђорђа Бо

ског позоришта била је потврђена очуваљем културног

бића. 31

наслеђа из различитих периода. Отвараље дела старе

Изглед фасаде са видљивим и некадашљим скриве

фасаде пружао је богатији садржај посматрачима и но

ним облицима био је довољан материјал за креативан

ву архитектонску спону са околним з градама. 3адржава-

Сл.

16.

Мањеж;, uерсuекшивни изlлеg з[раgе

1927. [ogUHa

(из uројекша архuшекше Николе Краснова)

- - - ----82

ЗГРАДА Југос.лОВЕН С К

,.

Д Р АМ С КОГ ПОЗОРИШТА: "ОД MA!-Ь Е f!\А ДО САВРЕМЕНОГ ТЕАТРА "

њем в е ћег дела фасаде архитекте Момчила Н. Белобрка,

архитеката Србије и Друштво архитеката Београда, З ~I Х

сачувал а се стилска в ез а са е похом у којој је настала ,

тевала се »темељна обнова, реконстукција и модерниз а 

али и успешно решен а и :юлација позоришта. Целокупна

ција з граде« . 33 Стручни жири, састављен од четири ЧЛз"lIа

фасада се уклапала у садашњи живот сликаном парти

Југословенског драмског позоришта (управник Јован 'Би

јом која је носила оз наке новог архитектонског језика.

рилов је био председник) и шесторо архитеката,

Присутност разних слојева говорила је о отвореном

ра

1998 . године,

5. јануа 

прву награду доделио је младом београд

дијалогу архитекте Ђорђа Бобића и сликара Чедомира

ском архитекти Зорану Радојичићу и пријатељима (к3..ко

Васића, са ближом и даљом прошлошћу, о спремности

је аутор означио своје сараднике). Као један од разлота ,

сусрета са будућнош11у. »Треба штити промене! У томе је

наводи се да овај рад »сензибилном модернистичком ин 

кључ читаве приче. Можда апсурдно звучи, али то је ... «

тервенцијом«34 подједнако вреднује наслеђе архитекте

речи су архитекте Ђорђа Бобића.

Николе Краснова и архитекте Момчила Н. Белобрка, и
повезује их у нов архитектонски израз (сл.

17).

Спољашња архитектура зграде, у односу на постоје-

Реконсшрукцuја и нова U З lраgња

11и објекат, потпуно је измењена употребом нових мате 

Пожар који је избио у з гради Југословенског драмског

главне фасаде представља инкорпорирана стара, рекон

позоришта,

17. октобра 1997. године, био је повод за доби

струисана фасада архитекте Николе Краснова, тако д а

јање новог изгледа поз оришне зграде. У условима кон

стаклена основа чини оквир класици. У лазни трем, у

курса з а обнову изгорелог поз оришта, које су дали Скуп

ком је аутор задржао основну идеју архитекте Момчила

штина града, Југословенско драмско позориште, Савез

Н. Белобрка, окренут је бочно према парку, како би се

ријала, стакла и метала. Посебну просторну сензацију

Сл.

17.

Јуrословенско

gpaMcKo

uозорuutlllе, uерсuекшuвнu uзrлеg нове зrраgе

(из uројекша архuшекше Зорана Раgојuчuћа)
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око старог платана формирао плато и тиме поједноста

снов био је један од најплоднији х архитеката . Пројектовао је и

вио приступ позоришту. Двострука колонада витких сту

извео више јавних грађевина у Београду: Министарство финан

бова, знатно је повећала висину улазног трема који мо

сија,

1928. године, Министарство шума и руда, пољопривреде и
1929. године, Државни архив, 1928. године, По зо риште
Мањеж , 1929. године, з граду у Ул. Кнеза Милоша бр. 14, енте
вода,

же да се затвори стакленим паноом . Оваквим решењем ,
атријум архитекте Момчила Н. Белобрка вреднован је као

ријер Старог двора на Дедиљу и Народне скупштине. Био је при

део позоришта »коме је у новој целини дат и нови зна

п адн ик академске струје

чај«.З5 Просторним током од парка преко атријума и фоа
јеа, у комје смештена скулптура Мрђана Бајића , до гледа

на

лишта, остварен је јединствен комуникацијски простор.

ским академијама у

Новине у унутрашњости позоришта, нагиб пода партера

и балкона ради боље прегледности, враћање пропадају
ће бине (на захтев глумаца) и многе друге, последица су

рационалнијег решења простора .
рекао у време добијања награде, да ова зграда архитек
тонски и функционално постане јединствена, да се са
мало средстава оствари у садашњем времену, да испош

тује старију архитектуру, али да да и сопствени печат »јер

то је коначно циљ сваког ствараоца «.З6

века која је примењивала н ео кла

начелима

архитектонских схватања

19.

веку. Умро је

негованих

1939. године у

по ев роп

Београду.

ЈО А. Н, За йlpи Hegeibe Мањеж ће БUйlи IOйloв, Време, 17.05. 1928,8.
II Исто,
12

Архитекта Зоран Радојичић је желео, како је и сам

20.

сицистичке , необарокне , неоренесансне елементе засноване

8.

Војислав Шикопарија, познат по надимку Ратимировић , рођен
је

14.

марта

1892.

год. у Мостару, у српској учитељској поро

дици. Већ као мали пока з ивао је интересовање з а цртање и мо
делирање , ал и због скромних породичних материјалних услова ,

након завр шене основне школе у Скели поред Обреновца, од
лази у Русију, тачније Кијев као питомац Кадетског корпуса и
посвећује се војничком позиву . Преданост раду ускоро га дово
ди на Александровско војно училиште у Москви , где успешно
зав ршава војне науке . Године

1912.

вр аћа се у Србију, доб ија

чин потпоручни ка и одлаз и у рат. Учествовао је у свим ратови

ма од

НаЙОJl1ене:

1912. до 1918.

год . као активни официр. Због своје хра

брости, и зв ршавања тешких ратних задатака , одликован је
Г . В, Војне зграде , Штампа ,

многим нашим и иностраним одликовањима: Карађорђевом

30. 09. 1907, 12.

2 Зграда Народног позоришта саграђена је

звездом са мачевима, Белим орлом, Албанском споменицом,

1896. године по про
1922. године ,

Легијом ч а сти ..

јекту арх. Александра Бугарског . Након обнове и з

110 пројекту арх. Јосифа Буковца , и

1941 . године арх.
1989. године.

Драгути

живота , љубав према уметности, пре свега вајарству и сликар

на Гудови ћа , данашњи изглед добија

М . Милошевић , Сиеху Мањежу, Београ.9 усећаЊUЈиа

Београд,

ству, пр евагнула је , када по зав ршетку Првог светског рата,

1919-1929,

1980, 185 .

] 922.

године, одлази у Минхен, а потом у Пари з, где наставља

студије вајарства у Есо1е Nаtiопа1

des Beaux Агts. Током студи ра

ња (похаl)ао ј е класу код професора Јеап Воt1с11ега) , Војислав

" Исто, ]80.

Шикопарија учествовао ј е на јавним изложбама и међународ

5 г. М , Лешойис, Позоришни годи шњак,

ним конкурсима, са веома доб ром оценом стручне критике . На

19 18-1 922, 54.

кон зав ршетка студија

б Милан Ђоковић, HapogHo йозориUlйlе og 191 8. iogUfle go gaHac,
Историја Београда

III,

Б еоград,

7 М. Милошевић, нав. дело ,

да шњости, Београд,

1927. годин е, долаз и у Београд и

прикљу

чуј е се уметничком животу, учествујући на многим конкурсима

1974, 362.

за вајарске радове з а јавне з граде. Један од чести х сарадника
на конкурсима био му је вајар Др агомир Арамбашић. Поред

186.

позоришне з граде Мањежа, Војислав Ши ко париј а је и з радио

н Б. Вујовић, Цв ейlШI шрГ - Мањеж, Београд у прошлости и са

9

.

Иако је војничка дис циплина наметала другачије принципе

фигуре на п алатама Мини ста рства финансија и Мини ста рства

1994, 231.

шума и руда, пољо при в реде и вода , чији је пројектант био арх.

Николај Петрович Кра с нов се на свим документима у Југосла

Никола Кра снов. У време ових радова ,

в ији потписиво само именом и пр езименом, изостављајући име

уметнички пави љон Цвиј ета Зу з орић , на чијој ј е првој изло

по оцу, и пишући име у нашем облику. Ни кола Краснов родио се

жби у зео учешћа и Војислав Шикопарија.

у Москви

6. 12. 1864. године.

1885.

год, отворен је и

Неколико година пред и збијање Другог светског р ата, одлази

По за вршетку Мо сковског учили

шта сликарства, вајарств а и градитељства

1929.

да живи у Војводину у Петрова радин, где

годин е одлази

1936. органи зује

вео

ма успелу и зложбу, у д руштву са истакнути м бугарским ваја

на Јалту, на Крим . У служби градског архитекте радио ј е на 113Ј~ радњи и обнови двораца (Ливадија , Харакс, Татарски, Бахчи

ром Тодором Димитровом . Као резервни мајор, током Другог

сар ијски дво рац) , због ч ега ја добио ::!Вање » Архитекта рус ког

свеТСКОЈ' рата , бива депо ртован у Ниренберг у Н ема чкој. Н ару

Ј щрског двора«,

1911.

ш еног зд равља.

године. После три деце ниј е успешног рада,

1943.

год , в раћ а се у Војводину, са б ројн им ва

Никола Краснов , као искусан и при з н ат архитекта , долази у Бе

јарским МИЈЈијатурама које су настале у за робље Ј·ЈИЈЈЈТВУ. Не

о гра д

могавши IJ ИЈЈЈ С )Џ Ј СС бави вајарством као некад , окрећс се све

1922.

год. и за пошљава се у МИЈЈи старству гра1)евина

Краљевине схс. Ради на месту ИНСЈЈсктора Архитектонског

ви ш е СЛИКЩЈСТЈЈУ којс ћ е остати примарно до краја ум етниковог

() ) (ељења и руководи пројектантском групом у Одсеку за мону

стваралаЧЈ(О Ј · О ЈЈ ус а . И з овог п е риода издвајају се уметнички

ме нталне грађевине . У Министарст ву граl)Сl3ина , Никола Кра-

мулажн, макстс ра ·ј ЈЈИХ инфективних и КОЖЈ-ЈИХ бол е сти које је
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22 О . Бихаљи-М ерин, Југословенска скулптура

изр,щио у сарадњи са др Костом То) (оров иI1 С М , н а Инфектив
ној клиници Медицинског факултета.

Воји сл ав Ратимировић Шикопарија у мр о ј е

KPYI'y с воје

1966.

23 Ју[ословеllска скулПiПура

године у

Докум е нта ција из архивске

град,

1936.

25

rpal)e НарОД llе с купштине.

15 Зграда Народне скупштине почела ј е да се I'ради
а зав ршена је

године, по пројектима архитеката Јована и

ци u сшраживања и !1рuнциПи обнов е, Насл е l)е IУ , Београд

27

Н. Белобрк, исто.

25.10.1997,25.
29 Чедомир Васић рођен је у Београду,

16 Документација и з архивске грађе Народ н е скупштине.

1948. године . Дипломира о

је на Одсеку з а сликарство Академије ликовних уметности у

19/8. iogulle 90 gшшс, Исто

Београду,

1972.

године и магистрирао ,

године, код п р о

1973.

фесора Ђорђа Бошана. Као стипендиста Фулбрајтовог пр о

III, 1974, 364.

18 С. З, Ју[ословенско gрљиско !10ЗОРULUiПе, Позориште, бр .
Београд , април-мај

к.G.Р, Агс11itеktша, CSR ('ocl1ik YlI-сi slо 8, 1948, 270.

28 М. Митровић , ХаРЈИОНll;ја у МањеUIКОЈИ иарку, Политика ,

2002,

9-34.

рија Београда

24-25 . 1. 1998, 22.

26 Н . Белобрк, исто.

1907. године,

Павла Илкића; М. Поповић , Зgање J-/apoglle СКУПUlшине - !1рав 

17 М. Ђоковић , HapogHo !10ЗОРUluше og

1870-1950, МСУ, Београд 1975 , 5 3.

24 Н. Белобрк, СПОЈw еlluке uреп/ювЉ{l:ју зар не?, Наша Борба , I>со-

многобројне продице.

13 Податак добијен од проф. Чедомира Васиl1а.
14

20 века, 1955 ,24.

грама провео је

4-5,

1975.

и

1976. годину на усавршавању

на КаJlИ 

форнијском унив е р з итету у Санта Барбари и Лос Анi)елесу .

1948, 201.

Бави се сликарством, просторним интервенцијама и видеом

19 Момчило Н. Белобрк родио се у Ваље ву,

24.12. 1905. године.

као средством уметничког изражавања. Поред самосталних

На Техничком факултету у Београду дипломирао је на Одсеку

ликовних наступа и великог броја колективних изл ожби у

за архитектуру

године . Својим изражен им авангардним

земљи и иностранству, учествовао је на више видео маниф е

ставом у схватању модерне архитектуре , као млад почетник

стација и остварио и з вестан број видео радова на телеви з ији и

арх. Момчило Н . Белобрк постаје члан » Групе архитеката мо

у сопственој продукцији. Као покретач сликања мурала у Бе

дерног правца«

1930.

1932. године.

ограду, разв ио је од

Убрз о Белобрков сараднички пе

1933.

1983. год.

широку активност оствари в ши ве

ћи број дела на јавним местима: мурал на згради Југобан ке,

риод у » Групи архитеката модерног правца« з авршава се од

Рајићева

године , када почиње самостално да ради у сопственом

19 - Београд 1984. година; фасада ЈДП- а, Краља Ми
50 - Београд 1986. година; мурал »Теразијска капија«
стамбеној згради Призренска бр. 1 - Београд 1987. год ; му

лана бр.

пројектантском бироу, све до одласка у п е н з ију . До избијања
Другог светског рата бави се јавним радом из области архи

на

тектуре, као пројектант и аутор бројних стамбених објеката у

рал »Азбуковица« на згради општинског суда у Љубовији

Београду на којима се уочава прочишћен архитектонски и з раз

-1988. година;

и модернистички дух који је долазио са савременим , европ

ског ваздухопловства, Аеродром Београд

ским тенденцијама. Након рата , Момчило Н . Белобрк као ужом

рал » Косанчићев венац

специјалношћу бавио се пројектовањем и уређењем позориш

1997.

мурал »Небо« и »Земља« на музеју Југословен

21«

-1989.

годин а; и му

на истоименој згради

-

Београ д

година.

них објеката , ентеријера и целокупне технике , заснованим на

Чедомир Васић објављује стручне и теоријске радове из обла

савременим искуствима, што је током година показало пози

сти ликовних уметности , као и о изражајним својствима видео

тивне резултате код низа реализованих објеката : Југословен

медија од

ско драмско позориште

ковних уметности у Београду, где предаје сликање и цртање.

стару

1950.

1947.

год , Народно позориште у Мо

год, Народно позориште у Тузли

културе у Креки ,

1954. год,

1952.

год , адаптација Београдског драмског по з оришта
Дом културе у Лазаревцу

1977.

1970.

год, и

30 Ч. Васић, Муралu , Политика ,

год , које представља и завр 

године

1975.

1965.
1965.

по

1976.

7. 07. 1939. У Београду где је

дипломирао на Архитектонском факултету. Време од
до

1968. године провео је на путовању по Европи, после
1975. год. радио у Институту за архитектуру и урба

чега је до

стаје почасни члан Удружења ликовних уметника и дизајнера
Србије; године

године

11.02. 1989,22.

3 1 Ђорђе Бобић, архитекта , рођенје

Момчило Н . Белобрк био је добитник многих друштвених

1974. године ;

1984.

предаје ликовну културу.

1967.

шно дело архитекте Момчила Н. БелОбрка.

признања : Седмојулске награде

Редован је професор на Факултету ли

На Факултету драмских уметности у Београду од

год , Дом

Народно позориште у Нишу

1970. године.

низам Србије и Дирекцији за изградњу и реконструкцију Бео

члан Друштва архитеката Србије. Поред

редовног професорског рада на Факултету примењених умет

града. Од

ности, арх. Момчило Н. Белобрк бавио се сликарством, сцено

урбаног развоја у Београд пројекту. Године

графијом, дизајном и колекционарством. Умро је

Бобић отвара самостални пројектантски биро »Славија биро«

1980. године

године делује у оквиру Центра за планирање

1990,

арх. Ђорђе

који ради и делује до данашњих дана. Значај на дела су му: По

у Београду .

словни центар

20 Међу најзначајније стамбене грађевине у Београду, арх. Мом

1991.

чила Н . Белобрка убрајају се: Његошева бр.

10, 19а , 28 , 59 (из
1938. год), Доситејева бр. 13 (Ј 937. год) , Коче Капетана бр. 1
(1937), Лоле Рибара бр. 6-8 и многе друге.
21 Ју[ословенска скулuшура

1975.

»City Passage«, Обилићев

венац

год, Пословни центар АС, Крушевац

ни објекат бр.

1 до

бр.

15

У блоку

2,

Дорћол и ул. Кнез Миле

тина-Ђуре Стругара-Будимска, Београд

1993. год , Палата
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SUMMARY: Irena Sretenovic
ТНЕ

BUILDING OF ТНЕ YUGOSLAV DRAMA THEATRE:
FROM А RIDING~SCHOOL ТО А MODERN THEATRE

In the рlасе whеге the Yugoslav DIЋmа Тhеаtге Ьuildiп g is
situated today, thеге used to Ье tI1е гidiпg-sсhооl of the
Royal Сауаlгу. Built аlопg the ргеsепt Ктаlја Мilапа Stгееt,
it was а simple, опе-stшеу house with compact iпtегiог.
SеvеlЋl decades lаtег, the building will сhапgе its огigiпаl
puгpos e . Because of the damage to its premises duгiпg the
FiTSt Wогld WaI', the Nаtiопаl TheatIe tempoIaIily moved to
the ы1ldiпgg of the пеglесtеd mапеgе. TheatIe реIfогmапсеs
weIe held thеге uпtil 1927, whеп the » Wооdеп mапеgе « was

the Iest of the Ьuildiпg. The ргеviоus рlаiп facade was геfге
shed Ьу а sегiеs of dесогаtivе агсhitесtшаl еlеmепts апd figl1Ies оп the lеуеl of the fiгst f)оог, сгеаtеd Ьу Vojislav Ratiтјгоујс Sikорагiја, SС111рtш fгот BelgIade.
The Bew theatIe, »The УгаСаЈ' Sсепе« was орепеd јп 1929.
Iп 1931 the Ьuildiпg uпdегwепt а temporaI'y сhапgе of puг
pose and its was thеп modified to satisfy the IequiIements of
the SегЫап assembly. AfteI the Sесопd Wогld WaI, ргесisеlу
iп 1947, the Ьuildiпg was Ieadapted for thеаtге регfогmапсеs,
aftel' the design Ьу еmiпепt агсhitесt Мотсјlо N. ВеlоЬгk.
The building of the Yugoslav Огата Тhеаtге, as it was then
officially патеd, was а Ьгауе тоdегпist апd mопumепtаl
wогk. The facade геtаiпеd the сhагасtегistiс simplicity without огпаmепtаtiоп. The Ьuildiпg was арргоасhеd асгоss ап
аtгium with а dесогаtivе рооЈ with the Ьгопzе sсulрtuге Ьу

Ьuгпt dоwп.

The СОl1stГl1сtiоп of а пеw Ьuildiпg Ьеgап that same уеаг,
fiпапсеd Ьу BelgIade iпvеstогs, and afteI the рlап dеsigпеd
Ьу the Russiап агсhitесt Nikola К.Iаsпоv. А пеw stогеу was
added to the fOImel" hOl1se апd оуег the vestibule аlопg the
south facade, соmрlеtiпg а uпifогm агсhitесtuгаl whole with
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Вогis Kalin. ВеlоЬгk did not only mоdешizе the thеаtге in
line with the сопtеmрOlШУ геquiгеmепts, but he рагtiсulагlу
insisted оп detail design of the whole thеаtге iпvепtогу.
1nevitably, the solution of MomCilo N. Belobrk could not
last fогеvег. The facade was [l1ined in time, and the contemрогш·у moment [eql1iTed new агсhitесtuгаl-шtistiс епdеаvошs.
1n the 1980s the painte!" CedomiI Vasie in соорегаtiоп with
агсhitесt Dогdе Bobie Ьгоught together the thTee diffегепt
lауегs of the histOl"ic development of the Yugoslav DIЋma
Тhеаtге, Ьу opening the complete old K.Iasnov's facade, Ьу
[etaining the lагgег рагt of the BelobIk's facade, and completiпg the епtiге facade Ьу а раiпtеd рагt соmргisiпg the essential fеаtшеs of the new агсhitесtuгаllапgl1аgе.
T11e соmреtitiоп аППОl1псеmепt of Octobeг 17, 1997, afteг
Ње thеаtге was dеstгоуеd iп flames again, called foг fLшdа
mental гenovation, гeconstгuction and mоdешizаtiоп of the
bLlilding. The fiгst ргizе was аwагdеd to а young агсhitесt
ZOTan RadojiCie апd his »fгiепds«, his соllаЬогаtогs оп the
design. The new ргојесt ЬГОl1ght Bew mateIials, glass and
l11etal, which cOl11pletely changed the pIeviol1s ехtегiог of
tlle bl1ilding.
The facade of Nikola KIasnov was Ieconstгucted and
iПСОГРОIЋtеd iпtо Ње glass fOl1ndation, the »basic idea« of
МотCilо BelobIk was геtаiпеd in the епtгу hall, апd the
сlеsigп was арргisеd as а »sепsiblе mоdешist iпtегvепtiоп«
tllat Iespected the heIitage of the mentioned агсhitесts апd
L111ited them iпtо а пеw aIchitectuгal ехргеssiоп.

Lis·t оЈ Illustrations:
Pig. 1. Тl1e OI'iginal builcling оЈ tl1e Ricling SC1100l beJore
1927 - j"acacle towarcls Kralja мааnа Street
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Fig. 2. Manege - Ље builcling oJtl1e tl1eatl'e after Ље clesign
Ьу arc11itect N. Krasnov
Fig. 3. Manege - aJter tl1e design Ьу arc11itect N. Krasnov:
а) plan оЈ Ље tl1eatre lшll, 1927; Ь) plan after tl1e changes
made Jor tl1e National Assembly оЈ tl1e Кingdom оЈ Yиgoslavia
Fig. 4. Manege - cross-section with Ље view оЈЉе stage
Fig.5,6, 7. TheJigures oJComedy, Tragedy and Music, Ьу Z.
Stojkovic (pl1Oto оЈ Prof с. Vasic)
Fig. 8. Тlle National Assembly Ёп tl1e building оЈ Manege Кing Aleksandar 1 Karaaoraevic's address, January 18, 1932
(pl1Oto Belgrade City Museum)
Fig. 9. Тl1е National Assembly Ёп tl1e builcling оЈ Manege tl1e Presidency Ёп 1934 (pl1Oto Belgrade City Museum)
Fig. 10. Тl1е Manege building aJter tl1e reconstruction Ьу
arc11itect М. Belobrk Ёп 1947 - view оЈ tl1e atrium
Fig. 11. Тl1е Manege builcling aJter tl1e reconstruction Ьу
arcbltect М. Belobrk Ёn 1947 - detail оЈ atrium with the
sculpture оЈ Batl1er
Fig. 12. Тl1e interior оЈ tl1e Manege Iшll Ёn 1930 (arc11itect
N. Krasnov)
Fig. 13. Тl1е interior оЈ tl1e tl1eatre lшll оЈ tl1e Yugoslav
Drama Tl1eatre aJter tl1e reconstruction Ёп 1947 (arcbltect
М. Belobrk)
Fig. 14. Yиgoslav Drama Тl1eatre - the Jacade towarcls
Kralja Milana Street after [l1е reconstruction ancl extension
Ёn 1947 (arcl1itect М. Belobrk)
Fig. 15. Yиgoslav Drama Тl1eatre - tl1e Jacade towarcls
Kralja Milana Street qfter tl1e rene~val Ёn 1985. (Prof с.
Vasic ancl arcl1itect D. ВоЫс)
Fig. 16. Manege, perspective view Јrom 1927 (Јrom tl1e
clesign Ьу arc11itect N. KraSnO\J)
Fig. 17. Yиgoslav Drama Тl1eatl'e, perspective view oJtl1e new
Ьuдding, 1998 (Јrom [11е clesign oJarc11itect z. RadojiCic)

