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зузетно драгоцена књига, насловљена On the Very 
Edge: Modernism and Modernity in the Arts and Architec-
ture of Interwar Serbia (1918–1941), а објављена 2014. 
године, разматра комплексне процесе настајања, пои-
мања и прихватања модернизма и модерности у сликар-
ству, архитектури, урбанизму, примењеној уметности и 
књижевности у Србији, у времену између два светска 
рата. Објављена је на енглеском језику у издању рено-
мираног издавача Louven University Press. Уредили су 
је Јелена Богдановић, Лилијен Филиповић Робинсон и 
Игор Марјановић. Троје аутора професионалну карије-
ру остварује на различитим универзитетима у Сједи-
њеним Америчким Државама, док су значајан део свог 
научног рада посветили и посвећују архитектонским и 
уметничким темама које се тичу простора Србије, не-
кадашње Југославије, Балкана и Медитерана, у разним 
временским опсезима. Јелена Богдановић је ванредни 
професор историје архитектуре на Универзитету Ајо-
ва (Iowa State University). Након стицања дипломе на 
Архитектонском факултету у Београду усавршавање 
је наставила у Америци, где је прво магистрирала на 
Вандербилт универзитету (Vanderbilt University), затим 
је магистрирала и на Принстон универзитету (Princeton 
University), на којем је и докторирала. Лилијен Филипо-
вић Робинсон је редовни професор историје уметности 
на Универзитету „Џорџ Вашингтон“ (George Washing-
ton University), док је Игор Марјановић редовни профе-
сор на Универзитету Вашингтон у Сент Луису (Wash-
ington University in St. Louis).
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Књига On the Very Edge, на начин како је осми-
шљена и реализована, представља важан допринос све 
заступљенијим истраживањима модернизма и процеса 
модернизације у Србији, у различитим областима жи-
вота и стваралаштва. Књига садржи уводни есеј и 14 
поглавља конципираних као својеврсне студије случаја. 
Аутори поглавља су истакнути научници и истраживачи, 
који су у својим ранијим текстовима и областима рада 
обрађивали сродне теме и проблематику модернизма и 
модернизације у Србији. Мада у књизи није дата фор-
мална подела, поглавља су условно образована око три 
преовлађујуће тематске целине – сликарство и уметнич-
ки покрети; архитектура и урбанизам; те архитектонско- 
-уметничко стваралаштво жена – док се унутар поједи-
них поглавља ове теме међусобно преплићу и прожимају. 

У инспиративном уводном есеју On the very edge: 
modernisms and modernity of interwar Serbia, који је 
написала Јелена Богдановић, на концизан и убедљив 
начин је представљена намера књиге у целини, као и 
идеје и закључци аутора сваког појединачног поглавља. 
Наводи се да је циљ уредника био да се преиспита увре-
жено схватање модернизма као суштински западное-
вропског феномена с регионалним варијацијама, које 
су тек деривати међународног процеса. Уместо прихва-
тања оваквог поимања, Јелена Богдановић истиче да се 
у књизи On the Very Edge тежило да се у међуратној 
Србији, која је била на самој ивици модернистичког и 
геоисторијског простора препозна њен сопствени, вео-
ма комплексан, често оспораван и неуравнотежен кул-
турни предео [...] предео натопљен контрадикцијама 
које су често збуњивале неке ʼзападнеʼ посматраче, 
што је резултирало изношењем стереотипних и (не)
тачних представа о Србији и о Балкану. Намера је била 
и да се овом књигом, као и појединачним текстовима, 
уз примену мултидисциплинарног приступа, смањи јаз 
између често присутних истраживања која модерни-
зам посматрају као интернационали покрет који је са 
мање или више успеха примењиван у некој средини и 
оних истраживања која приликом сагледавања и разу-
мевања модернизма и процеса модернизације уважа-
вају и регионалне (локалне) идиоме. У уводном есеју 
Богдановић такође приказује политичке, друштвене, 
економске, културне и територијалне околности у који-
ма се нашла Србија по завршетку Првог светског рата, 
када је постала престоница новоформиране Краљевине 
Срба, Хрвата и Словенаца / Југославије, чиме се дебате 
о модернизму у архитектури и уметности – које износе 
аутори у појединачним поглављима – постављају у ре-
ферентан шири контекст. 

Мада редослед поглавља књиге не прати хроно-
лошки ток, она започињу текстом Лилијен Филиповић 
Робинсон From tradition to modernism: Uroš Predić and 

Paja Jovanović, о улози двојице славних сликара још из 
доба пре Првог светског рата и окретању традиционал-
но оријентисаног српског сликарства ка прогресивним 
теоријама и праксама европског сликарства. Они су 
при томе трагали за сопственим тематским и стилским 
правцем, спајајући у својим делима устаљено са аван-
гардним, традицију Истока – Балкана са традицијом За-
пада – Европе. Текст Игора Марјановића Zenit: peripa-
tetic discourses of Ljubomir Micić and Branko Ve Poljanski 
приказује значај часописа Зенит и из њега проистеклог 
авангардног покрета зенитизам, те ангажовање њего-
вих оснивача и две кључне особе, Љубомира и Бра-
нислава Мицића (alias Бранко Ве Пољански). Њихова 
изузетна повезаност и умреженост са сродним покре-
тима у Европи, као и спремност и вештина да у часо-
пису Зенит сакупе, објаве и распростране идеје неких 
од водећих авангардних уметника из Немачке, Русије, 
Холандије, Чехословачка, Мађарске итд., допринели су 
да глас који је ширен из Зенита и зенитизам, а који је 
долазио са границе источне Европе – добије значајно 
место у међународној авангарди. Још неколико ауто-
ра у књизи On the very edge обрађивало је теме нових 
уметничких праваца, стваралачких група или поједи-
них уметника у разним сферама визуелних уметности 
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(сликарства, скулптуре, графичких дизајнера и сл.). 
Тако се Јасна Јовановић бавила хетерогеним стварала-
штвом аутора окупљених око уметничке групе Облик, 
једне од најбројнијих и најактивнијих уметничких гру-
па, која је доносила прогресивне идеје и промовисала 
европске уметничке трендове. 

Љубомир Милановић је свој есеј Cover girl: envi-
sioning the veil in the work of Milena Pavlović Barilli по-
светио тумачењу изражене модерности у међуратном 
опусу сликарке Милене Павловић Барили. Овај текст је 
истовремено и једно од четири поглавља у књизи која 
се баве темом стваралаштва жена у различитим креа-
тивним областима, разматрајући њихов статус и поло-
жај у српском међуратном друштву. Светлана Томић у 
прилогу The travel writings of Jelena J. Dimitrijević: femi-
nist politics and privileged intellectual identity отвара свет 
путописа полиглоте и писца Јелене Ј. Димитријевић, 
прве жене из Србије за коју се може рећи да је била 
светски путник. Из многобројних књига које је Јелена 
Димитријевић објавила са путовања по Африци, Ази-
ји и Америци и европским земљама, Светлана Томић 
приказује изузетно вредне и занимљиве белешке и за-
пажања о положају жене у различитим географским, 
животним и културним амбијентима. Бојана Поповић 
у тексту Women and applied arts in Belgrade, 1918–1941 
истиче амбивалентан карактер женског стваралаштва у 
примењеној уметности. С једне стране, она га види као 
својеврстан вид еманципације жена и ширег друштве-
но-економског напретка, који им је омогућио да равно-
правније учествују у креирању и коришћењу уметно-
сти, особито имајући у виду релативно висок проценат 
жена које су похађале и завршавале ове факултете. 
Поповић, с друге стране, наглашава да се примењена 
уметност налазила на ивицама друштвеног интересова-
ња, што је за последицу имало и да су ове уметнице и 
њихова дела остајали маргинализовани. Према писању 
Ане Новаков у есеју Educating girls: women architects 
and the design of three schools in belgrade, 1908–1938, не-
што бољи друштвени статус су имале жене архитекте, 
јер су често биле запослене у општинским и државним 
архитектонско-грађевинским службама, где су добија-
ле прилику и да пројектују и да то буду већи објекти 
од јавног значаја. Анализирајући архитектонска дела 
Јелисавете Начић, прве жене са дипломом архитекте 
у Србији, и њене савременице Милице Крстић и неко-
лико школских зграда које су пројектовале у Београду, 
на којима су унеле извесне функционално-хигијенске 
новине у односу на дотадашњу праксу, Ана Новаков 
првенствено истиче шири друштвени значај ових обје-
ката. Она сматра да су школе које су пројектовале жене 
архитекте слале јасну поруку да и оне, попут мушка-
раца, могу да остварују једнако право на квалитетно 

образовање и школовање у јавним школама. Мада жене 
у међуратној Србији нису могле да остварују бројна 
права које су мушкарци уживали (попут права да гласа-
ју!), претходна поглавља говоре да је постојао известан, 
а понекад и значајан напредак, у побољшању положаја 
жене, особито у већим могућностима за њихово средње 
и високо образовање. 

Највећи број поглавља у књизи, њих седам, по-
свећен је модернизму и модернизацији у архитектури 
и урбанизму у међуратној Србији. Ова тематска целина 
започиње поглављем Zenitism and modernist architec-
ture, чији је аутор Милош Р. Перовић, које је својеврсна 
претходница тексту Игора Марјановића о овом покрету. 
Перовић посебно наглашава везе између програмских 
поставки зенитизма и архитектуре модерне. Аутор пе-
дантно наводи сва архитектонска дела приказана у ча-
сопису Зенит, од 1922. године када је на насловној стра-
ни објављен Споменик Трећој интернационали, који је 
конструисао Владимир Татљин. Потом је Љубомир Ми-
цић написао текст о пуризму са изводима из текста који 
су Озанфан и Ле Корбизје објавили у часопису L’Esprit 
Nouveau. Мицић је у тексту Београд без архитектуре 
изнео програмске елементе зенитистичке архитектуре, 
а Јо Клек је објавио архитектонске нацрте за Зенитеум 1 
и Зенитеум 2. У Зениту су објављивани и пројекти 
Адолфа Лоса, Ериха Менделсона, текстови и пројекти 
Валтера Гропијуса и других из Баухауса, Теа ван Ду-
збурха, Корнелијуса ван Ејстерена, а Перовић закљу-
чује да међу прилозима из области архитектуре није 
било ниједног јединог уредничког промашаја у избору 
објављених пројеката нити чланака. Све што је тада 
Љубомир Мицић објавио као вредности [...] и данас се 
сматра култним пројектима и остварењима европске 
архитектонске авангарде.

Александар Кадијевић и Тадија Стефановић, коа-
утори поглавља Expressionism and Serbian architecture 
between two World Wars, истичу да је овај приступ у 
архитектури међуратне Србије прихваћен спонтано, 
без претходних теоретских промишљања, као један од 
архитектонских трендова који су долазили из средње 
Европе, те да су у пракси знатно чешће примењивани 
формални елементи него што су пројектоване целовите 
експресионистичке структуре. Кадијевић и Стефановић 
сматрају да се експресионизам углавном манифестовао 
у делима аутора који су стварали у оквирима национал-
ног или модерног стила, образујући тако романтичар-
ски и модернистички архитектонски експресионизам. 
Марина Ђурђевић у тексту Architect Brothers Petar and 
Branko Krstić анализира стваралачки кредо архитек-
тонског тима, браће Петра и Бранка Крстића, који су 
најзначајнија архитектонска дела реализовали у међу-
ратном Београду. Ђурђевић посебну пажњу посвећује 
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кућама и вилама које су у духу модерне подигли у пери-
оду од 1930. до 1935. године и истиче да је неопходно 
поновно сагледавање и адекватније валоризовање ове 
двојице архитеката. Дејан Н. Зец у есеју Money, Poli-
tics, and Sports: Stadium architecture in Interwar Serbia 
разматра појаву великих спортских објеката и стадиона 
у међуратној Србији, односно Београду, поредећи фазе 
у развоју ових структура с просторним, културним и 
политичким трансформацијама кроз које су пролазили 
град и држава. 

У поглављу The garden city concept in the urban 
discourse of interwar Belgrade Драгана Ћоровић анали-
зира примену концепта вртног града, који је поставио 
Ебенизер Хауард, преко кога су пристизале модерни-
стичке идеје у урбанизам међуратног Београда и Срби-
је. Она наглашава да је Хауардов концепт београдским 
архитектима и инжењерима био познат и пре Првог 
светског рата и то углавном преко немачких превода 
његових текстова. У међуратном периоду појављује се 
и већи број аутора различитих професија, који пропа-
гирају примену овог концепта као једног од пожељних 
решења стамбене кризе, која је била веома изражена, 
али њихове замисли никада нису изведене. Ћоровић 
сматра да је концепт вртног града овдашњем поднебљу 
био прихватљив и стога што је садржао елементе који 
су, с једне стране, асоцирали на некадашње турске ба-
ште (које су и даље постојале у меморији многих), те 
да је одражавао традиционалне вредности породичног 
живота и становања у Србији. Она наводи неколико ко-
тежа и колонија који су у Београду подигнути по угледу 
на Хауардов концепт, попут Котежа Неимар и Профе-
сорске, Чиновничке и Железничке колоније. Драгана 
Ћоровић надаље дискутује и о две колоније које су 
формиране у Крагујевцу, а реч је о Старој радничкој ко-
лонији и Новој колонији. Ауторка закључује да, док је 
у међуратном периоду изградња вртних предграђа била 
доказ да се процес модернизације одвија на овом пољу, 
дотле су га након Другог светског рата одбацили управо 
модернисти који су се залагали за масовну, вишеспрат-
ну стамбену изградњу.

Викторија Камилић у есеју The Professors’ Colo-
ny – a suburban housing project as an example of urban 
development in 1920s Belgrade више пажње посвећује 
друштвеним и организационо-техничким аспектима 
формирања Професорске колоније, чији становници 
су махом били професори Београдског универзитета. 
Њена пажња је такође окренута и ка функционалним 
и стилским карактеристикама подигнутих кућа. Ками-
лић у споју елемената, као што су примена концепта 
вртног града, обезбеђивање станова за припаднике ин-
телектуалне елите и стилска непретенциозност подиг-
нутих кућа, види уникатност тог предграђа у односу на 

друга слична београдска насеља. Слично овом, само 
у другом делу Србије, у поглављу насловљеном Niška 
Banja: Modern Architecture for a Modern Spa Небојша 
Станковић анализира урбанистички и архитектонски 
развој Нишке бање, која је током 20-их и 30-их година 
20. века прерасла из скромног летовалишта у модерну 
бању. Тај преображај је пратила изградња нових хотела, 
лечилишта, бањског купатила и приватних вила, a мно-
ге од тих грађевина су биле подигнуте у модернистич-
ком, безорнаменталном стилу. Станковић говори о чи-
њеници да је за територију Нишке бање у међуратном 
периоду урађено неколико генералних регулационих 
планова, али развој и ширење Бање нису увек следили 
план. Тако је упоредо с планском изградњом, као и у 
многим местима и градовима међуратне Србије, текла 
и непланска изградња, која се у Нишкој бањи одвијала 
на ободу и падинама које су окруживале њен централни 
део. Станковић закључује како су ове карактеристике 
припадале крајностима – модерном и традиционалном, 
домаћем и монденском, помодном и скромном, планском 
и непланском – и тиме (о)стављале Нишку бању на саму 
ивицу модернизације.

Драгоцена и веома богата библиографија у којој су 
сабрани архивска грађа, примарни, секундарни и ин-
тернет извори те кратке биографије свих аутора, зао-
кружују ову изузетно вредну књигу. 

Посматрано у целини, књига On the Very Edge: 
Modernism and Modernity in the Arts – and Architecture of 
Interwar Serbia (1918–1941) окупила је на једном месту 
вредне текстове који из различитих перспектива и ау-
торских позиција приказују сложене и понекад контра-
дикторне процесе модернизама и модернизације у јед-
ном важном историјском периоду за Србију. Ова књига 
доноси нове чињенице и тумачења и пружа драгоцену 
основу за даља истраживања представљених тема. Та-
кође, треба поново истаћи чињеницу да ће захваљују-
ћи језику на којем је књига објављена бити доступна 
знатно већем броју читалаца, првенствено иностраних 
научника, истраживача и свих оних који се на било који 
начин интересују за историју архитектуре, урбанизма и 
уметности у Србији, или су уопште заинтересовани за 
модернизам у овим дисциплинама. Надам се да ће ова 
књига подстаћи и друге ауторе да на овај начин својој 
рад приближе међународној професионалној јавности.
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