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Мuодраi ]овановuћ 

ФРАНјЈУСКИ АРХИТЕКТ ЕКСПЕР 

И »АР ДЕКа" У БЕОГРАдУ 

М
еђу lIajllC1'3Kllynlj llM преДС1'3ВIIIЩlIма »ар декоа« 
у ФраlЩуској 6110 је '"lpХ lrreкт Роже-А. IРII Експср 

(Roger-Henri Expcrt, 18.4. 1882 - 13.4. 1955). ЧII
њеннца да је пројектовао З1'Раду ФраlЩУСКОГ послаllС"1'8а у 

Беоl-раду (1928-1933) донела је граду место .,с само у 

прегледима делаl1 lOC"n I apxl rreктe, .~eгo 11 у аlffQ/1Q1,.,јским 

селекција ма IlplIMcpa ОВОI' С'ПU1а у EBp0lll1. ДОСII.""Оро за06l1-

лажеllН за llсмr.Рlшан у СI I1111 КЈ1О1ТСДIIЈама '1 I I РllРУЧIIIЩНМ3 

о уметНОСТII ХХ века, »ар ДСКО« је почео да заокупља па

жњу 1I<''ТОрll 'шра. да 61' , Т"Ј.кође, 11 У српској среДIIШI ДУ I"'l) 

остао такорсhIlIIСIЮЗ I ШТ. Ма КОЈЈШ(О сажето само Iш јеДIlУ 

страну l'CKC'I'a, Ilpl.lO 1·1 још увек тшјН011lУНllје укаЗIIIКНЬС на 

»ар деко« lIа примсру јеДIЮI' С IЮСКОГ уметнllка У'НIIIIЮ јс 

1987. l'Oillll lC ВлаДIIМИР Роз,, 11 у каталошком тексту О Ду

ш.шу JaIlКOBllhy.' У6рзојс Тћс Joumal ofDecorati v and pro
раgапdа Arts, nocRcnCII jYГOCJIOВCIICКl IM темама, 1l0ДСenю 

Шl учсшће Југослшmје lIа IIЗЈlOжби у Паризу 1925. ГОДlIне. 
lюдсе-пю 1 ... везе ЈожСТ'Ј. ПЛС'lНlIка 11 Ивана МсшrРОВll ћа 

са .)ар декоом«, да 611 Зораll MallcBllh, нароЧlrro ПIХЖО 
опуса МIUШIШ 3лОКОВllћа. упозорио на појаве »ардскоа« 11 
у српској apxlrrcКТYPI I .2 за Зf1X1ду беОI'Ј'ЭДскогФранцускоr 
послаllС"1'8а Александар КадllјСВllћ је lIСТ'акао да је грађе· 

на »у знаку меМОРllјског IIcтoplljcкor грашrreљcкоr .шсле· 

ђа «, да 611 каСНllје , заП3ЗllO у II.'Ојој Mcpllje apx lrтe",. МIU1ШI 

Мlllшћ у СПUlнзаUllјllllајВlIlIIСГСПрата ЗВОНlIка цркве Све· 

тог BaclUlllja у ПРllјеlЮЉУ 1933. ГОДlШС пр"меНIIО ))посте· 

I·ТСIIO згушњавшьс ПQJIIIХРОМIЮ обрађсНIIХ ра3ЛОМЉСI ВIХ 

оБЛlIка«. као у Т'.ща CilBPCMCl lIlM ТO"'OB IIMa заПадllоенроп

eКOI' " амер"ЧКОI' »а р дeкoa~~ . Ј ош lIаглашеllllју афl1рмаUII ' 

ју »ар деко« је добllО 113 IШУ'IIЮМ скупу О apXllтell.""1l 1 МЩЈа· 

" у ЗЛОКОВI·,tlУ дсцембра 1999. I'O!IIH~e у Београду.] 
СецеСllја је боље прошла мада 11 0113. заслужује цело

ВIIТУ нзложбсllУ 11 текстуаШIУ презснта Ullју. Упркос јед-
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ној камсрној IIзлоњ.i5 11 у галеРllјll Кутурног центра Бео· 

''Рада, не може се сматраТII да је одужен дуr према оном 

стилу !Ја прекретШЩl1 XIX 11 ХХ века, којll је 11 те како, 
као ДРУГДС у свету, 6 110 пр"хваћен 11 у Србltjll .4 Њен IШ
ЗliВ »YMeтIlOCТ око 1900« ПРllдРУЖl10 се актуеЛН I1М поку
шајЩ.1а 11 у свету да се 113Мllре Ilепотребне за6у"е ОКО 

IТРlIмеЊllвања реГllOlШЛНll Х одреДНIЈца . АктеРl1 » .108е 

YMeтllocтlt« у Бсчу IЮД IIМСНОМ сецеСllје \tмаЛII су 1I сво· 

је удружсље, аЛ II IICТltM ТСРМIIIЮМ су обележавали 11 0 \10 

ШТО се у ОЮНlрllма ТОГ Щlтср"а ЦllOllаJllIOI' СТllла неroва· 

ло 11 lIаЗlIвало у MIIIIXCIIY као Jugel1dsti l (CniJI младости), 

у ПЗРIIЗУ ['пП IlOUVC3U (11OBa уметност), па, друrдс.liЬепi 

11 Поrеа [с (у ИТЗJllфt ), Libeny's (у Е.lглеској), МОДСРIШ 

(са I.IСЛ IIКlt м »м «), С1'ЮI ЈЫIЈЫНШ , рез.шзцз , У Јашшу ШII

ро Ума. 

TepMНlIOJlOWKO детерМ lIIlI1сање »ар декоу« Iшјс ус

краћll8..1 1 1О, алll је као jaClla 11 реална СТШlска појава 11PCД

Bllhall 11 "РIIIНlСIIНШI другим те.ЩСIIШlјама. У најбољем 

СЛУ'lају IhCfOBC ТlIПOJIошкс компонснте 'l 1fТ<"IIIС су као 

rTocтceueclljcKII остац" после Првоr cBeтcкor paT'd. Ко

Ha'lI lO. заблудс су ПРИЗllаваllе, пропуштено се Iшдокна
ђlШало. У ПаРIIЗУ јс 1966. rlpllpeђeHO I lзложбе.1O rтOllCC

ћањс IШ КЉУЧIlУ М3111lфесТ"щllју из 1925. ГОдlше. ТОМ 

I ·TpIUIlI КOM је ympђell 11 уведе.1 у конве.ЩIIОНалну употре

бу наЗltв »а р деко«, као скраћСllllUа IШЗllВа паРlfСКС 113· 
ложбс: Expos ition dcs arts dccoratifs е ( industriels moder· 
I1CS (Изложба декораТI1ВНIIХ уметНОСТl1 11 савремене IНI

ДУ<" ·РIЈјс) ПРllреhcllС у јссс" 1925. roдlНle. ПојаВIUlе су се 

нс само Ilосеб l lе lIуБЛlIкаЦllјс, 'Iего 11 с пеl1llјаЛ Il30ваllll 

С1'Ручња llll посвећСlllt OТKpllBa IbY 11 тума'IСЊУ особеllО· 

СТI1 01:101' стнла.5 да 611, 1130 ПРlIмер. 11 једа н уrлеДlII1 леКСII
KOII МОllер"с a pxlIТCКТYpe у обllOвљеliОМ I lздању смеС111Q 

11 IlOјам »а р деКООЈ«.6 
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11 
Ј ___ • ____ ~,~ 

1 KOI/КYPCНlI пројект М. ЗЛОК08l1liа за УАlетuuчкu QавUЉОI/ 

»Ивијета Зузорuћ « у БеоfJюgу 1925. fogJtue 

11 У.метIlIlЧКIl QавllЉОI/ »Ивllјеmа ЗУЗОРIlIi« 

Б. KojllIia у Беоfраgу 1928. fogllue 
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Један од најважнијих закључака погледа "а ))ар деко« 

представља одустајање од уверења да је .јастајао као су

протстављање сецесији , да је за почео појаву у уметН~IЧ

кој праКСII тек после 1920. t'Одине 11 да је живот завршио 
у светској берзанској кризи 1929. roДНllе. ))Ар деко« није 
а НТII'Геза сецеСl!ји , него је њен наста вак, IIHayrYP~lca H ~I у 

делатности водећl1Х уметника прве деценије, пре свега 

Јозефа Хофмшta, ВШ I де Ве;щеа , Франка Лојда Рајта, за

право у програмима .јема'IКОГ Werkbunda 11 Wiener Werk
stalte у Бечу још измеt)у 1904. и 1907. roДНllе. Изложба 
декораПIRНlIХ YMeтHOCТl1 предвиt)ана је већ у 1'0 време, 

1906. године. Замисао је оБН t'шљана две годшtс каСlшје, 

поново после знамеНI1'Ге римске I13ложбс 1911 , отварање 
је одложено за 19 15. па због светског рата заказано за 
1922. 11 1924. ГОдllllУ, да б~t до реаЛl13аЩlје дошло скоро 
пу"е две деuеlшје касније у јесе" 1925. године . 

Резиденција француског амбасадора у Београду реф

лектује неке од I'лавних тачака париске нзложбе. HallMe, 
центраЛНlI павиљон ))Дом једног колекцион ара« пројек

та нта Пјера Патуа преПОРУЧIIО је структурал ну н декора

тивну рецептуру I је само аРХ lпекти Експеру. Значење 

Патуовог здања Шlје мерљиво IbeГOBIIM ДllмеНЗllјама , на 



, 
ФРАНUУСКИ ДРХИТЕКТ ЕКС ПЕР И .АР ДЕКО« У БЕОГРАдУ 

111 СаО.АЈ еIlIlК захвалности ФраН!~уској 

Иваl/Q МеШllЦЮ8l1ћа на K(UICMcfgaIfY у БеОfраgу 

1930. fogUIIC (рељефl/ на постаљу) 

JV Гробl/lща 8ojBoge пуmшlКО 

ПО н{щрmу архllCиекmе А. Васиnи 

'/а НовО,l' гробљу У Београgу //з 1926. fogllHe 
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простору кojllje имао преКО сто педесет павиљона, кафеа, 

рссторшш, ПРО30РIIШТ3, БИОСКOI'Ia, llaВИЉQне ЧСћ1рИ нај

веле париске робне купе; Пролепе, Бомарше, Лафајет и 

CaMapIIТCII, Шlркусе, изложбе цвсћа. фРlIзсрске ревије , 

све са шtљем да 1'lрl1Каже одређени УМСНТИЧКII тренугак, 

ат! да I"Iрlшуче 11 раЗЩЮДII noceтlloue . Све је то било 

смеШТСIIО IIЗмеђу ТРIЋ KOf-lКОРД 11 Ајфелове куле, са по
себном сuенографијом на прерушсном мосту АЛСКСШ I

дра 111 . Можда је потребно IIcтaћ ~1 да HIICY суделовале 
Сједшьене АмеРlIчке Државе 11 Немзчка, да сликарство 

није IIмало засебан паВLLЉОII. као 11 да је КорбlШ1јсу IIC ~ 
радо УСТУПЉСI I кугак за IbCroB паВilЉОl1 L' espril nouveau 
(Нов!! дух), кojltje бlЮ крик модерне архнтектуре, као што 

v СПQ.llен-П.IO'/О ПU.II/.11 раШmщшш 

у l~p"·81/ се.ш CI/POlojllU на Злашибору. 

lюg сликара и вајара Михаила МЩlOваН08l1ћа 1922. logllllе 
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1. Зlраgа арх. М. 3ЛОКDвllћа 1926-1927. logllHe 
У УЛ/щи КfXlља Милутllна ЗЗ У Бео1ЈXlgу, 

са рељефЊ\llI Жllвојшш ЛР:llћа 

је шок IIзазвао 11 паЮIЉОl 1 Совјетског са веза - CYCТIIН 11 
ЧаШЊIIК су юнеЛII супрема11lСТIIЧКII ПРllбор за јело. Ма

љеВИ<t је Прll казао ПОЛОВIIНУ ШОЉlще за чај, РодчеllКО 11 
ТаТЉl1l 1 ДОl-lеЛII једноставне кројеве одеће за радmlке. 

Избор Експера за пројектаlrra ФРalШУСfl."ОГ посланства 

није морао ЗIЈаЧIIТII Уlюшење страног 11 eJt llТIЮГ тела у 

оргаlillзам ПРОВI1НШlјалне балкаllске npeCТOllllue . Н апјЮ-

111В, такође ометена светскш.1 ратом , ОIЈа l-IIIје заостајала у 

1l0знавању 11 прlIхватању порука IIОВIIХ уметllllЧКIIХ есте

тика. ЗахуктаЛII друштвеШI прогрес ДОIIОСIЮ је брзе ме

не 11 у свнм облаСТllма YMeтHII<t lo.."Or стварања. OrКРllвање 

ТугаlЈкаМО lюве гробнице Ј 922. ГОДlIне IIзазвало је талас 

е l'lIпатског укуса, Баухаус је заошrpllО однос према IIСТО

рIlЈИ , руски КОllетрУК'I'I1ВIIСПI су ДIIК'l'lIраЛII авангаРД.lе 

идеје о ФУНКЦlIонаJlИЗМУ. кубюам 11 фугуризам I111СУ по
сустајал и , неоплаСТIЩllзам , пур"зам, експреСllOllllзам, 

70 

монумеl-lталюам, интернационали СТIIЛ, преплитали су 

своје програме 11 поетllке, а ))ар деко« се нашао на сред

њем l'Iуту између спаР1'ЗНСКОI' фУН КЦlIонал изма 11 могуће 
неумереНQCПI тражио успостаlJљање днјалога IIзмеђу 

фУНКЦllје 11 форме, IIЗмсђу <tIICТC и ПРlIмењеllе уметно

сти, модерних КQнетрукцИОНI-IХ теХНlIка 11 теХl lОЛОГIIЈе 11 
траДllције . П рема јеДlЮМ МIIШљењу l1оследња деЦСlшј а 

Х I Х века бl1ла је обелсжена ОПССДl lyroшћу покретом ко

јll су најбоље i1сказивали покретне слике бllоскопа 11 та

да славне играЧllце Лоа ФЮIС, такође И валовита, I lемирна 

Лllнија сеuесијСКII Х л инија 11 оБЛl1 ка у СВII М областима 

ШIКОВНL1 Х уметНОСТII , до робне куће )) КОД IIноваЩlје« (А 

l' Inovat ion) у Бриселу 190 I - Ј 903. I'ОДIII-I С, где су »криви 

' Ј е нзведене од стакла 11 челика архитекте ВI1ктора Орте, 

бllле неш1'О I lајсавршеlшје у 1'0 доба« . Н а почетку ДРУ I'С 

четвртнне ХХ века сеюуалност Лоа Филе обавнјене вело

вима замеШUlI 1 су ваМI1 11 еРОТlIка раЗГОЈЈllћснс Џозефи

I Је Бекср, чари руског балета Дјar'иљова ПОТllСКlIвалс су 

таНI'О 11 <tарлстон, покрет је доб~lјао ДlIмеюнје БРЗlше -
аутомобила, експреС l l ll Х возова, аероплана, прекоокса ll 

ских бродова. ДраЖII, уд06ност 11 луксуз пyroвања ре-

2. 3Ipaga у Улици краља МILЛуmllна 1 З У БеОlJXlgу. 

са ре.љеф/lма (вероватно) ЖllвојrlНtl ЛУК/lћа 



ФРдНУУСКИ дРХИТЕКТ ЕКСПЕР И .дР ДЕКО. У БЕОГРДДУ 

3. ЗfРЩЈlI У улици ШllрПЛ(lllllllској 3 у БеОfраgу 
са рељефи.ца (вероваmllО) Ж/lвојmm Л)'К/l1iа 

4а. Рељефu Среmеllа Сmојm/Овuћа 

на зfраgu М. Злоковuћа у З.цај Јовl/I/ој у.IIЩII 31 У Зе.II)'IIУ 
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4. Рељефu Среmеllll Сmојlll/О6ића /Ш зfраgll М. ЗЛОКQ(Jllћа 
IIЗ 1932. fogul/e у Злшј Јовш/Ој )'АIЩU З 1 У Зе.II)'UУ 

46. Рељефll Среmеllll СmојаН06l1ћа 

1/(1 ЗlfХЩII М. Злm.:овllћll)' З.Шlј ЈовШlOј УЛIЩII 31 У Зе.\tУI/У 
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кламираЩI су мајстори плаката. Са »Тита Н~IКОМ« пото

нула је ~1 сецесиј а, » Норма IIЮlја« је била пловећа изло

жба француске ПР~lмењеllе уметности и » ар декоа«. 

у време поринућа »Норм а ндије« почетком тридесе

тих ГОЩ1На Експер је био у зениту уметничког рада са 

угледом »амбасадора француског укуса«. ПочеЩI кари

јере архитек-re, урБШlИсте 11 настаВНlIка , налазе се на 

уласку на студије 1906. у Есоlе Nationale des Beaux-Arts 
у Паризу, још увек светски утицајној школи. Већ по ди

ПЛОМ~lрању 1912. I 'ОЩlне постао је сарадНјlК Андре Гра

неа, колеге са СТУДllја 11 ' I ећака Гистава Ајфела. У време 

ступања Ila трmlПодецеlщјску професуру Ila aKaдeMllj~1 
где је СТУДIlР'1О, 19 19. године. нашао се у тиму који је до

био прву на граду за урбаНИСТ~IЧКО решење послератног 

Шllрења Париза. За власт~гге пројекте радо је бl1рао сарад

нике међу истакнутим аРХ I,тсктима неоклаСИЦИСТl1ма, а 

посебно је б~ю везан за скулптора Карла Сарабезола 

(Сагlо Sarтabezolles , 1881- 1971). ПРLlБЛL1Ж~1ВШLI се кас-

5. 3Ipaga у У ЛIЩJl Краља 
Алексанgра 94 у БеОfраgу 
са реље(/ЮAl Cpemella 
СтојаН08ића 

5а. детаљ рељефа Сретена 

Стојаи08l1ћа lIa I/cmoj Зlраgll 

72 

Нllје 11 ~lНтер"аЦIIОllаЛIIОМ стилу (уни веРЗllтеТСКII комп

лекс у Паризу), ипак, највећll број пројеката је предста

вљао спеЦИфИЧllУ СIIмбl10ЗУ ретроспекuијСКI1Х афl1lШТС

та времеllа према хелеllИЗМУ и других текућllX струја у 

модеРlюј аРХl1тектури , па и »ар декоа«. То је потврщю на 

двема Вllлама у РОдlюм Аркашону ( 1924. ~I 1926), убрзо 
11 на згради Амбасаде у Београду. 7 О његовој неуморној 
l1НвеНЩlји свеДОЧLЈЛа је замисао Ul1llOBCKe светJlсће фон

та, .. е у облику кактуса на Колонијалној изложби у Пари

зу 193 1. roДlIне.8 На » Норма ндијll« је сарађllвао у дизај
нирању снтеРllјсра веЛIIКОГ салона и палубе за шетњу. 

За концсртаllТllИ простор са клавиром предвидео је свој 

ОМllљеlПl МОТIIВ удвојеllИХ стубова, дорске елеганције, 

али без стопа и каПllтсла. ДOl'ОЩЈЛо се то 11 у ротонди 
франuуског ,'Јавиљона на Светској IIзложб" у Њујорку 

1939. године где је монументално степениште за доми

нанту КОМПОЗl1ције простора добило kapak-reРI1СТl1чне 

удвојеllе сту60ве.9 
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·НДРОIIНИУНИВСI'DППИЛИ.lfМI«VIAPUA 

I ~ i~ 

}}Ар деко« је '-Јазиван и СТIIЛОМ облакодера. О ИЗI'ЛС

ду ~I особеностима, TIIX градитељских ЏIН-IQва који парају 
облаке и небо, нај'lсшће се ствара СЛlIка на основу веЛlI

ког броја наСЛШЋlIIlХ спратова. Маље је ПОЗII3ТО да мно

ГII од љих, попуг }}катедрале }}ар дскоа««, палате ком па

,mје Крај31lер ( 1928-1930), имају богато и ПОЛИХРОМI-IО 
украшена ПРllземља и улаЗ~lе холове, као 11 декоративне 
КроВllе завршетке - lIзмеђу ЊIIХ су ЗllДна платна очишће-

113 од YKpacHllx детаља , све као дуХОВИТII спој )юблако

дерске roтш,е«, ор,шмеНПl ке »ар нувоа« СаЛlIвена . тра

ДИlЩОl-lализма Caapl1llCl13 11 IlНтернаЦIIОllаЛIIОГ стltла. 'О 

Међугим, небодеР~1 су бl lЛlI lIЗолована н екстремна оаза 

где је }}ар деко« нашао захвално тло за еКСШIНЗ llј у. На дру

flIM странама света, па 11 у Европи , IlHbeCTl-IцИОНII пред

УСЛОВIIII ступаљ укуса ДlIl(Гl1ралl1 су ДРУПI , IIЗВОРllнји ТIIП 
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5Ь. П,юјекаm М. 3ЛОК08l1liа :ю к)'liу Боtgmшliа 

у БеОfраgу ю 1926. fagllue 

5е. Пlюјекаm М. 3ЛОК08l1ћа за дОМ јУfОСЛ08еIlСКUХ 

Ul/жењера 11 apXlImeKama из 1923. fogul/e 

5(1. Властита uоpogU ЧIШ ку/ш apxumeKme 

М. 3ЛОК08utшllЗ 1927- 1928. faguue. 

у улuцu Иl/mеРllm~IIОl/а.лI/IIХ б'Jllfаgа у БеОlJюgу 

5е. Пlюјекаm М. 3.локовuћа за зfраgу НаРОУI/ОГ 

унuверзuтета И.лuје м.колаРЈ4а у БеОfраgу llЗ 1928. fogUI/l! 

узора. КОНћlнуитет је нађен у палати Стокле у БР'lселу . 

80дећll представник бечке сецесије Јозеф Хофман (са 

Густавом КЛlIМТОМ , већ тада , 11 змеђу 1905. и 1909, са мо
заиком нефигурашюг, апстрактног мотива), оствар~ю је 

такорећн дематериј аЛl1зоваllУ аРХ llтектуру, упуhеl-lУ 113 
параметре геометР'lјске Чl1ТЉl1ВОСТИ 11 за КОllИмеР'ЮСТII , 

здање које је постало археТIIП генерашюј ЛlIнији архи

тектуре »ар декоа«. ЊеШI I'енетнчаР'1 бllЛИ су Робер Мале

-Стевен (Robcrt Mtl llet-S tevens) ~I - Експер. добро проу

ЧltБШlt осоБСI'tостlt брllселске палате, Експер је ~IJ ПаВII 

љону турюма на И31l0жбll у Греноблу 1925. roДШlе ОТКР'!О 
одређене евока щtје њеllОГ КOIщеПТtI. 

у Београду је 6110 проблем савладаћl наГШI пад тере

lIа 113 ФРОНТОВ~tма двеју ушща. Степе~lастим олакшава

њем Itз тог разлога маСlI вне 6азе здања, Екс пер је успе-
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шно извукао његов OCHOBHI1 волумен 11 допуспlO да се у 
оБРllyroм смеру пење ка круништу 11 скулптурама. Сред
њи ризашlТ није без асоuијаuија на Патуов ).дом колекuи

онара«, ба'IШI рнзалllТИ су задржаЛII трапеЗОИдl-l е оБРII 

се, а бела мермерна оплата добила је поља са ПЛlIТКОМ 

рељефном плаСПIКОМ. ТемаТllка рељефа је заснована н а 

вези са француским МОТИВlI ма 11 СlIмболIlКОМ. Тако је ~Iз 

над главног улаза кружtIИ рељеф са попрсјем младе жене 

као пеРСОIНlф~lкаUllја Франuуске. На две БО'lне уличне 

фасаде су рељсфи са попрсјима француских BojНl1Кa -
сељака и раТНI,ка, а на предњим странама боЧIIИХ крила 

l'lриказани су краљ Луј Х IУ 11 Јованка Орлеыша. Тродел
lюстоваЛНО I' среДllшњеl' РlIЗаЛlIтајош више су нагласlUlИ 

6. Рељефll на з/fюgll у УЛIЩII МЩJll/Ола Бllрјузова 4 

у Беоf/Ю.9У 
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маЛlI ОКУЛУСIIII, свакако, отежали задатак вајару 1'1РНМО

раном да IlKOHOI-рафнју прилагоди кружном току прика

за. У средњем пољу су ПРl!казаН l1 IIдеали Француске ре

публике: слобода, једнакост 11 братство, IIС['lиса НII у врху 

композиuије са анђелом KOj ll наткриљује фигуре муш

карца са ШlРОМ 11 трн женске фигуре са l'олуБОВlIма 11 де
тетом . На за падној страни су место IIaШЛII пољски радови 

I1редстаВЉСШI ф~lгурама орача, сејачнце, мушкарца са 

буда ком 11 жеllе са корпом пуном воћа ; IIа нсто'том по

љу су ФIlГУре мушкарuа 11 две жене, са ружом н IIa дво ко
лицама. На врху фасаде су ТРII жеllске фигуре IIЗJI11 веl-l е 

у бронзи . У рукама носе маСЛИlюве ГРШI Чlще, подсећају

ћll даје маСЛl1l1a »стабло високог СIIМболичког бога1'С'Гва 

- Mllpa , ПЛОДlIОСТII , очишћења, с наге. победе, награде«, 

110lЮВО са аСОЩ1јаЦllјом на I'еСЛО Фрatщуске реВОЛУЩlје 

исписано изнад улаза у посланство. 1 [ На постаменту ко
је нос и поменуте фшуре заШlса на су имена вајаРСКIIХ 

посленика : С. Sarrabezolles 1931. S. Barbegienne Pari s. 
О угледу Сарабезола свеДОЧ1l11 чињеНllца даје ускоро, 

1937. ГОдШlе, добllО позив да .Iа паР~lској палаПI Шајо 
изведе бронзана улазна врата. [2 Уважавање је припало и 
домаћем вајару Петру ПалаВllЧllНllју који је IIa ДВОРIIШ

ној фасадll амбасаде у Београду израдио рељефс са прнка

зом дечака са псом, девојЧlluе са JJaliCТOM 11 још две женске 
ФIlГУре. Извођач-клесар рељефа на фасадама Експеро

ВО I' здања 6110 је J OCIIl ' 1 -ЉШО Граси (190 1- 1962).1 3 
УочеlЮ је да је Хофман у програму ГЈалате Стокле 

11 мао захтеве приваlllе поруџб~ше. а да је ЕКСllер пози

вање IШ архетип морао да преведе у ПОЗlщију репрезен

тативне зграде jaBl-lе .шмеllе. БеЛlIна мермером обложе

IНlX З IIДШЈХ l'lлатна била је блllЗУ IICТOBpeMeHI1x решења 

6езорнаменталне apx llтeктype. ПЛIIТКII рељсфи су нару

ШIШ II такав ПУРllзам, што је 1I у случају Стевена довело 
до тога да буде наЗlша н псеудо-пурнстом, аЛl I без ОДУЗII 

мања кваЛlIФlIкащ ,је неоклаСI1Шlзма каква се усмерава 

11 према Експеру 11 Патуу. Без ос пораваЊt'1 још једне об
нове ПРI1Зllвања аНТI1ЧЮIХ IIНСП llраШlја. колоквијашю (1 
lIетаЧl10 наЗlIвано академнзмом. јасно се може IIЗВРШII

ПI сепараШlја неОКЈШСIIШIзма од ардекоовске пр"меl lе 

ПЛlfТl(ИХ ре.љефа аПЛllШ lраШIХ IIа фасаде I'рађеюша. Се

uecllja није )тaCIЏlO1 СКЛОIЮСТ 11 ка Гlримеl lll пуне ПJlаСПlке, 

аЛJl двадеСе11IХ 11 трндеССТIIХ rolllша ХХ века ))а р дско« 
је YCMeplIO укус ка рељсфу. ПОЛ IIХРОМНОМ 11 У раЗЛII'l~I 

ПIМ ~tareРllјалll:~ta, .13 фасадама облакодера, у еlпеРllје
Рllма ПОСЛОВIНlХ зграда 11 БI IOСКОШI , али 11 ОIЮМ затворе

ном у овале IШII квадрате племените белине мермера. 

На рубу Калемегдана. ЕКСГlерово бело здање IIмало 

је I Јандане ))ар декоа« 11 у самом парку, сведочанства о 

томе у којој меРl1 је Београд обавеШТСIЮ пратио светске 

токове, IlсказаВШl1 IIХ 11 пре ЕкспеРОВОI' доласка. КОII

КУРС"llзахтеВII за умеП lI lЧКllllaВIlЉОН » Цнијета ЗУЗОРllћ « 
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7. ГоРЉII рељефl/ - јXl9 ДУl/mllа 

}ОО(///О611/;а IIЗ 1928. rogl/I/e 

I/а зfJXlgl/ ВеmеРIIНЩХКОГ фоll,qа 

GjJXl/meKtlma бfXlfiе Кјхmu/; 

у УЛIЩI/ КјXlЉ(1 М,иуmllна 7 у БеОlJXl9У 

7а. Ь. с. деmшыlжљефаa 
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8. Рељефu //а УОlbој .иеljУСllратllој фашgll - рау аРХllтекте Бранка крстuћа на Зff}ауu ВетерШlllрСКОI фОl/gа 

у YJ/UJtJl краља МиЈ/утиl/а 7 у БеОlраgу 

ТРtlЖШТII су, HtI rlpllMep, кореспонденцију са тpan~lЦlljOM 

Bllђel!OM у згради Конака кнегшЬе Љубllце с почетка Х IX 
века . Архитект Мlшан ЗЛОКОВllћ је корпусом гpaђeBllHe 

11 I lагибом кровова ПОСТIII'ао очеЮIВallе аСОШlјаUllје, аЛlI 

је предвиђањем рељефног фриза IICnOA КРОВIЮГ ВСllца 
ПОС1)' I 'IИО у духу ~~ap декоа(. Изведени нацрт БраНllслава 

Kojl1ha уведе.1 је у ЗОIIУ »акадеМilзма(( највише Шlllједшю 

з60l' акцента сту60ва са јОНСЮ1 М КalНПСЛllма IШ чеоној 

фасадн. Била је 1'0, IIпак , само ИРОliична фраза младог 

архllтекте којll је ПростОрlШМ КОliцеп1'ОМ бllО далеко од 

alПilке, чему је ДОllр"нео 11 кубllЧ IШ блок баш изнадјOlI

ских стубова са cllaroM постсецеСllјСКIIХ заправо ардеко

ОВСКIIХ порука. Све постаје извеСНllје подсеhањем да је 11 
део е.lтеријера паВllљ(ща бllО БЛllзак праКСII какву је 

IiУД~Ю Дl1зај.1 »ар декоа(. Наиме, ЗIЩI~У СЛIIКУ на таВallIЩII 

извео је Живорад Настаснјевић, а внтраж ИЗ.lад улаза 

Васа ПОМОРllluаu - две ГОДИl,е раније на паРi,ској изо

жбн Arts decoratifs добilТННК посебног ПРI1З llања управо 
за јеДШI Bllтpo.14 

у време Довршавања ФранuускOI' посланства у глав

ву алеј у калемегданског парка постављеli је С llОмеШIК 
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ЗахваШIОСТIf Француској И вана МеllIТ'J>Oвића '"1ја је при

падност сецеСl lјll позната, као Ш1'О се бележе 11 њeroBI1 

доr lрlIIlОС I1 »ар декоу« у СјеШ1њеним АмерlIЧЮIМ Држа

вама. 1 5 Замах снажне фнгуре Француске у ЗIШКУ је сеце
сијс, док јс ПЛИТКil СТlIлизова lНl рељеф ТIНIIIЧall пример 

»ар декоа « ПРilмењиваl-l 11 '!а ДРУ I'IIМ спомеll -обележјима 

спрским војШЩlIма из ПРВОI' с ветског рата (на пример, 

Мll ха llЛО МиловаНОВllћ у Младеrювuу, Cilpol'OjIlY; гроб
ШlЦiI војводе ПУТ~lIIка '-!а Новом гробљу У Београду). 

Упркос рецеСllји 11 берзаl-l ској крlt3и као прстњ,", no
рапюм блаrocтању човечанства , Hl1je само аристократ

ска 11 индустријска елl1та уживала услуге IlHbe l-lТI1ВШIХ 

1 ']ослеШ1Ка ~~ap декоа «(. Демократичност сецесије Н<lсле

AI1Q је »ар деко( . НајШI1РII слојеВI1 средње класе могли су 

имаТl1 уместо СКУnОЦСl!ОГ YНlIKaTa КаРТl1јеа, ш.1IIтаЦllје у 

јевТiIН ИМ ма'rеРllјаЛlIма каКВII су ХрalН1Л II занатску 11 111-1-
nYCТPllj CKY ПРОИЗВОдњу (бакеЛ I1Т. плаСТlIка, х ром). од 
калемеl'даllСКОГ гребена до IЈаЩlllа Звездаре l-!а далекој 

пеРllферији Београда ~)ap деко(. је освајао фасаде 11 енте

ријере jaBH~IX зграда 11 скромних стамбеm1 Х објеката. 

Водећll арХ llтеКТII две међуратне дeцeНllje са рађ~lваЛ I1 
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9. Рељеф apXllmeKffle БptlJlка крсmllћа 
на зfраgll А уто.llоБUЛСI(()[ 

l1реgсmа6Щllumва М. 3ЛОl(()611ћа 

113 /930-3/. fogulle у УЛIЩII 

НаЈЮ!JlЮ[ ФРОllта 64 у Беоfptlgу 

9а. Рељеф apXllffleKffle Бранка крсmllћа: 
» Човек у m/ЩII са аутол/оБIL'lО.м« 

1/(/ з/раgu у УЛIЩII Hapogllof Ф/ХJllша 64 
у БеоflXlgу 

9Ь. Рељеф архитекте Браl/I<,:а к/хтllћа: 

»ПР/llЮlllење жртве боГу Ме/журу« 

1/(/ 3ffXI,qll У УЛIЩII НаРООI/О! Ф/Юl/mа 64 

у БеОfраgу 

9с. Ре.љеф аРХllтекте S/XlIIKa КЈхтuћа: 
»ФаБРII'/Ю/ /XlgmЩII« на зграgll 

у УЛIllЏI НщюgНОf ф/юнта 64 у Беоfptlgу 
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/0.1,2. 3fpllgll М. З.'10lo.Vlшћа у Дал.иаmUНСlo.·ој УАЈЩJl 79 

У БеоfJXlgу 

/Оо. ХипоmекаРUll баUКlI у Сарајеву М. Злоковuћll 

I/З 1928-1931. [О{Јllие 

IОЬ. Зf/ХЩ(I Пошfflе 2 )' Беоfраgу М. КО/Ј)'ноtшlш 

из 1928. [О{}lIIlе 

IOЬ 
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11(1. Ь. с. ФfXl/щуска 1I.II(Х,СЩј(I у БеОfраgу 
Ро.же·АIlfJII ЕА:СЛера llЗ 1928-1933. fogulle 
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су са првацима српске модер"е СКУЛП1)'ре. Заслуге за 

целовитост заМ IIСЛII свакако ПРllпадају apx llТc .... ,IIMa ко· 
ји су траЖИЩ1 одговоре ~1 на укус 11аРУЧllлаца . алн, као 

Експер, IШСУ могл и без помоtш вајара 11 клесара, па се 
заслуге за стилске особеНОСТII 11 пр"паД1IОСТ »ар декоу« 
не могу раздвајати. На фасадама београДСКIIХ кућа lIај · 

чешће су долазили СКУЛПТОрсКI1 радови Живојllна Луки· 

ћа, ДраГОМ llра АрамбаШllћа, Петра ПалаВИЧllНllја, Вл:Ј. · 

дим ира 3а городњука, Сретена Стојановића. Било је 1)' 
МО'ГlIва приказани х среДСТВ1Јма реаЛ IIСТIIЧКОГ 1IЗраза, 

као што су сетвеlЈИ 11 жетвеlНЈ радови, вероватно Живо

јШlа Лукића, у ущщама Краља Милутина код СлаВ11је 11 
Шарплашшској на Звезда ри. Нај чешће су вајари прибе

гаваЩ1 СТltлизащ1jl1 каквом је још Бурдел на самом ПО

четку ХХ века плаСllрао своје сеuесиј ске рељефе на па

P~'CКlIM фасадама . Њеroв ученик Сретен Стој,НЮВllћ је 

двадесетак година касније у духу »ар декоа« то ЧIШИО у 

Београду. УпечаТЉIIВ допр"нос дао је архитекти 3локо

Вllћу за зграду у зеМУIIској УШЩII Змај Јове 3 ], па у Бео

граду, рељефне фрюове у Краља Александра/Булевару 

РеВОЛУUIЈје ] 711 94, Македонској 25, на дограђеном НllВОу 
у Тадеуша Кошћушка 20, све између 1929. 11 1937. ГОЩ1-

12. Аеро /(.Ј/.уб у Беоrраgу В. СЩlеоllQ8lfћа IIЗ 1932. loglflle 

1 з. Аеро /(.Ј/.уб у БеО1fХЩу, саgmШbi! стаље 
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' · Ј е. ОВII ПРllмери воде утиску да »ар деко« у сеКУЈщарној 

плаСТIIШI има три гюјавна ВIЩ3. У једном се појављују 11 
ОIIВII'lе .ш поља без било каквих фигурашlНХ 1IЛ\1 орна

меllтаЛIIИХ мотива. Нај чешћll је са карактеристичним 

ФI·,гураЛШIМ рељефнма у оваЛНIIМ ИЛII правоугаоним 

ОКВIlРll ма. У трећој се нашао 11 Стоја новићев рељеф у 
УЛ\IU\I краља Александра 94. као хорюонталан фРlJЗта

ласасто пловећи х нагих људских тела, постаВШl1 једно 

од Ilајлепших места те СПlлске ПР,1llадIIОСТII у Београду. 

НајБЛИЖl1 ПОЛIIХРОМllој варијанти »ар деко« фасадне 

орнаме.ПlI ке бlЮ је архитект ЗЛОКОВ~1ћ 1926. ГОДИllе на 

кућll Богдановића. И 113 зградll У Краља МJUIУГИIШ 39. где 
је Живојин ЛУКl1ћ 1926--7. roЩ1Не ДОПРШlео ПРl1ближава

њу таквим »ар деко« решеЊlIма. На ~lеКOJl IlКОДРУГИХ обје

ката Злоковићје предложио аПЛllкације фи гурални х ре. 

љефа, за Дом југословеНСКI1Х инжењера ~1 теХШЈчарајош 

1923, ~I КолаР'lеву задужб~1Ну 1928. ГOДl11 1 e. Злоковићева 

влаСПlта кућа .Iа Котеж Неl1мару, у ул\щи Иllтер.,ацио

IШЛШIХ бригада. 113 ] 927-8, без рељефНIIХ уметака lIа 

УJlИЧ.lOј фасаДI1 би лако бllла сврстана у примере модер

не безор"амеllталне аРХlпекуре те деLlеЩlје, иако је, у 

ствари , БЛllска пуризму а НТОJlогијске Стевенове виле у 
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Кроа. Ј ош једно такво ФУНКЩlOllаЛIIСТIIЧКlI ЧIIСТО ЗIIДНО 

платно Ilмао бll БеOl'Рад у Маршала Бирјузова 2 1, аЛII 
после препраВКlI око 1930. године З I'рада је добила ре

љефlla поља у чеП1р11 сп ратна нивоа. 

Незаобlшазно је истаћи ПРll мер архитеката браће 

Крстић , најВllше познаТIIХ по дуго 11 не l" раВIIЧНО лоше 

ouetblIBaHoj ЦРКВII Светог Марка у Београду. За ЗI'раду 

ВетеРllнарског фонда у Краља МlIлутина 7. ангажоваЛ II 

су једног од најавангарднијllХ младllХ вајара - Душаllа Јо

ваllОВllћа. Међугим, за исту. Бранко КРСТllћје сам I13вео 

11 део рељефно обрађени х поља. ЗЛОКОВllћев сарадник бl lO 

је 1930-1. на зградll једног аутомобlЏЈСКОГ преДС"ГаВIПlШ

тва у улици Народног фронта 64. Прl1llOшење жртве богу 
трговине Меркуру, фаБРII'IКII радlШК 11 тркач кој ll преПI

че аутомобlU1, бll1l11 су део захтева КУЛТIIВllсаllОГ влаСНl I 

ка ЗI'раде 11 фIIРМС. Cuel la са 'ювеком кој ll се таКМIIЧII са 

снш'ом маШШIСКОГ мcrroра ШI најбоЉII начин афllрМllше 

идеал покрета 11 брзине који су 11 уметНIЩ1 1 IIзмеђу два 

светска рата , као и lIеДОСТI1ЖНl1 мајстор l"lЛаката Касандр, 

кроз леКОIКУ ))а р декоа« НУДIIЛII свом времену . 
. У репертоар фасадно!' украса арХllтект Злоковић је 

за кућу у ДалмаПllfској 79. поред рељефНОI' поља унео 

детаљ јОНСКIIХ капитела. Његова ХllПотекаРI-13 ба llка у 

Сарајеву из "стог раздобља (1928-3 1) са рељефима, j OI~
CКl IM стубовима и тeКТOIIIIKoM, вОДl1 неоклаСIIЦ~IСТИЧКИМ 

квалификацијама. Међутим , КОРИСIЮ је позваТl1 се на 

упозорење да се понављају форме, аЛII не 11 СlIстсм и .]6 
ГР'lко-римске асоцијаuнје пред УМC'rНIIЧКИМ делllма .ЩС1'а

јалим измсђу два светска р<1та често су основане . АЛII, у 

ШУМII покрета , тендеllЦllја, праваца, eCТCТIIKa 11 спшова, 
))ар деко« 11 ма аугономнс габа рите и растер Iштерпрста

Цllја. Њихову аутенти'lНОСТ Ile уrpoжавају прнмесе нсо
класищtзма, али се )):lкадемични «, неоклаСИЦИСПI'IЮI ци

ЉСВII јасно распознају на другој ВРСПI београдске аРХ II 

тектуре. На пр"мер, заврше.lе 1925. 11 1926. ГОЩlне, ЗГРаДС 
УIН1верзитетске бllбЛlIотеке и ТеХ НllЧКОГ факултета у 

Краља Алскса l lДра/БулеВ<1РУ РевоJtуције заМIIШЉСl lе су 

да "ауку 11 просвету реr·tреЗСIПУЈУ ПОЗlIвањем 113 клаСII'I
ни ре llертоар. Ни вајаРllма: АЩI CтojaHOBItIly, Илијll Ко

ларевићу 11 Ива ну ЛУ'lеву, ltије преостало друго I IСГО да 

ТlIмпа ноне на УЛ ИЧНII М фасадама ItСПУ.lе скулптурама у 

духу аНТl IЧЮIХ решења . 17 АIIТlIЮIЗIlРШlе, IIаРОЧ IlТО темат
ске И lпона uије, на рељсфима ардекоовског шtaсмана, 

имају пак другаЧl1ју ИКО l юграфску матриuу . 

Предстојll Н провера ПроЖlIмаља )ар декоа« са тежња

ма ка оБНОВl1 СРПСКО-ВIIЗШГfијског реЧ Н~lка 11 односа пре
ма фолклорном наслеђу. РаЗМllшљања су заПОЧllњана, 

наСЛОВ~1 Вll ше раздвајајућ~1 ' Iего повезујућll . 18 ДОПУСТ~IВ
ШII IIСЮIЗIIВ<1ње реl'tlOllаЛIIНХ , па и нашюнаЛlIlIХ особе

ности, сецесија јс It у српској уметНОСТII ОТВОРllла такве 

путеве . Фасада старог MIIIII ICТ<1PCТBa просвете (Вукова 
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задужБИllа) архитекте Браllка ТаназеВllћа оправдавала 

је увођење локалllзма у теРМlIнолоltlју, па је комrвuшција 

MOТIIBa са цркава ДССlютовске Србије ПРllВлаЧШЈа одред

IIIIUy »моравске сецесије«. Декоративне уМС'ШОСТII афир

MllcaHe lIа паРllској изложбll 1925. Допуштале су, попут 
сенеС llје, уношење 11 наглашено геомегризовање 11 скулп

тован:.е ФОЛКЛОРllltх MOТllВa , чега је у обllМНИМ захваТllма 

било у идејама apx~lТcктc MO~Нlpa KOPYHoBIlIla, Iщјупе
чаТЉИВllје 'Ia Београдској ПОШПI крај железничке cтaHIt

не IIЗ 1928. ronlIHe. Такав моћан 11 МQнументала l1 гради

теЉСЮI I!зраз није лишен експреСИОllllСТlIчке снаге, алн је 

БЛllзак 11 l ' I РОЧllшћеЮIМ оБЛlЩIIма СРПСКО-ВIШНlТIЈјског 

СТiUЩ. Добl1ВШl1 еПllтет »моравског експреСИОНllзма« та

кав КОРУНОВllћев вокабулар бll II:1КОI' ~ювог Ч IIтаЊt1 мо
гао бllПI 11 мораВСЮ I )а р UCKO«.19 

У ТJ1l"IОЈIOШКОМ сабllраљу компоне l ГfIl каквс )ар ДСКО« 

дефllllllШУ као СТIUlСКО одређен>С, 11 У а рХlIтектуР" Бео
града згушњавају се око времена настанка , пројектоваља 

11 IIзградњс Itзмеђу 1920. 11 1940. ГОДI1Не. и око рељефlШХ 
аПЛlIкаuнја 11:1 фасада~1а. такође где је МОI'Уће утврдити, и 
у маље ДОСТУПШIМ 11 очуваНIIМ ентеРllјерима. Најцелови

Tllj~1 спектар карактеРШ .. 'ТII К<1 нашао се 1-13 зграДII Фраll 

цуске амбасаде у Београду где су композиција простора 

11 распоред волумена бlUIИ подлога за везу са узорним 

оствареЊIЊШ Хофмана , Патуа 11 Стевеll:1 . Без оБЗllра IШ 

укупно ФIЩIЧКО ПР~IСУСТВО Експсра у Београду н удео 

париског архитектонског бироа )Експср 11 Најман«, од

носно на » ll звођачко-наДЗОРНII део« Јосифа Најмана,2О 
зграда је ауторско дело Ilстакнугог француског apxllтeK

те. Ако је ГlреД1l0жено 'Ш'rање »ар декоа« исправно и 

ПРll хваТЉIIВО ОНД<1 треба ПОIIOВI\ТI\ да Бсограђани и ње

гови архитеКТ~1 и вајаРl1 ШIСУ ' ICKalll1 на Експера да от
КРllју I lепосреДl lУ обавештеtlOСТ о аК'rуеllностима у 

еВроПСКОЈ 11 парllСКОЈ уметНОСТII. 
Потврда овоме је још један ПРll мер - да је остварена 

пројеКТllа зам исао архнтекте Вој нна СимеОНОВllћа 11 са 
фl1ГУРОМ Икара IШ фасади, зграда Аеро-клуба у Београ

ду бllла би један од IшјюраЗИТllјих репрезснтаната »ар 

декоа« у Београду . 21 
Постало је QЧ llглеДl1О ~I на примеру па ВI1ЉOIШ ') ЦB~I 

јС'га ЗУЗОРl1ћ« да >Јар деко( у Београду није усрсдсређсl l 

ИСКЉУЧIIВО на декораПIВllе ефскте. Уосталом, зашто 

ОСПОРИТII 11 ОСУДlIТИ удео такозваllllХ примењених умет

I IOCТII у формираљу овог СТIUlСКОГ усмерења 11 његову те
жљу ка »украшавању( у служби свакоднеВНll Х ЉУДСКIIХ 

потреба за леШI М. Као н" сецесија , >Јар деко« Hllje IlaРУ
шавао фУ.IКЦIЮ.lалност оБЛllка, '~C cKplI Bajyhll декора
ТIIВ јlе намере. На другој обаЛlI су, сматра се, авангаРДН II 

потеЗII ЧIIСТС, КОНСТРУКТИВlIСТlIчке 11 6еЗОРllамеllтаЛllе 
умеПIОСТИ . Ову је - речено је опет с пр"давањем преве

ЛIIКОГ значаја, још 19 10. OCYHIIO Адолф Лос, пишућн о 
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орнаменту 11 ЗЛО'IШlу,22 да б~1 11СТОРII'lари уметности Щ)С
формулисалlt тезу 11 заОШТРИЛlt прогotl тврдњом да ОрIШ

мент јесте ЗЛО'II1Н. 

У хронологиј~t забора8Љt'1ња налащ се податак да су 

у бележењу прогреса кроз пуг ка а пстрактном I1Зразу 

бсспредмешост, IIефllгураТИВIIОСТ, геометрl1Заuија и без

орнаменталност ЗalЮ'lС'ПI у ОКРIIЉУ сецееllје (Wienerwerk
statle, Хофман, Палата Стокле, апстрактни мозаик Клltм

та). Без осгюравања ава нгардни х замисл и Баухауеа чиј ~t 

заСТУI1НИЦlI пројекту ју и предмете за свакодневну упо

требу, мора се УОЧl1ћt да је даЈЫI пуг модерне КОIIСТРУК

ТИВlшстичке архитектуре IIскључltво ОРlшмеllТ, аЛl1 се 1111-
веllћlВIЮ 1I духовито слагање КОНСТРУКТИВIIИХ елемеllата 

предузимало да би били украс , а на глашавање аРХllтек-

1'ОIIСЮI Х маса као да се "УДIIЛО да преузме декораТIIВIlУ 

улогу. В Уосталом, многе тендеllЦltје савреме llе )ар де
КОУ« трајале су често веома кратко, неретко дуго КОЛ ~tКО 

су ЖllвеЩI ИЛИ ДРЖ3ЈШ дО њих ЊИХОВII npoтaroH~ICTII . А 

потреба 'ювека за лепотом облика ~I декораТIIВIНIМ, не

престане су и lIепресушне. Свесно су IIМ служили 1I се
иеСllја и »ар деко«, нудеЛ l1 услуге lIајбоЉllХ уметника. 

ПОТВРДI1ЛII су у Београду то и ФраНЦУЗ~1 Експер 11 Сара
безол 11 бројНlI домаћl1 аРХllтекти и вајари. 
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ФРАНUУСКИ АРХИТЕКТ ЕКСПЕР И ,.АР ДЕКа. у БЕОГРАДУ 

SUMMARY: Mioclrag } ovollovic 

FRENCH ARCHIТECT EXPERT 
AND ART ОЕСО IN BELGRADE 

Among Ihe most рroтјпеп! represenl3tjves ofthe зп deco јп 
France was the architect Rogcr-Henri Ехреп. The Сае! Ihal 
he des igned the build ing foг the French Embassy јп 

Bc]gradc (1928-1933) broughllo Bc]grade Iће р]асе јп Ihe 
summaries of his aCliv ilY ЬUl a]so јп Ihe antho]ogjcal 
sc]cclions of Ihe examples of Ihj s slylc. Chosing of Ехреп 
did по! neeceseseri ly теап! including of ап c] ite body јп Iће 
огgапisт of рroујпсја ] Balkan capital, which. although 
hampered Ьу Iће World War, did по! (аЈЈ 10 keep ир wilh 
acceptallce of jdeas of the new an istie aesthetics. 

The residence of French ambassador јп Be]grade reflecls 
SOtlle of Iће basic pojnts of the Paris Exhibition јп 1925, 
Exposition des ап decorali fs е l induslrjals modemes, espe
с ја llу of the eentral рауј Ј јоп of HOlel d ' un Collectionвeur, 

work of thc architect Pjerтe Patoul. Bes jdes that Ехреп also 

83 

Ihorough ly sludied the arcllelype оГ ап deeo archjleelure of 
Palajs Stoc let јп Brusse]s. Workjng gladly јп cooperation 
with sculptor Carlo Sarтabezolles he Ј е ГI 10 hitll 10 make the 
reliefs оп Ihe facades and th ree (етаlе fi gures оп the roof 
crown ofthc building. 

Ј п thc use of ап Јесо concept, {јгы of аН јп applying 
plaques decorated with shallow relief оп the bu ilding facades 
good example was sel Ьу Ihe architecls Мјlап Zlokovic and 
Krstjc brothers. Тћејг coll aboralors were already well eSla
bIished sculplors Srelen SlojanoviC, Zivoj in Lukic, Pelar 
РаЈаујсЈпј (the laler wilh the re ljef оп the courtyard faeade 
of the French embassy. '" Ihe close vic in ily of Ihe e lllbassy 
bui ld ing Ihe characlerislics of the art Јесо could ье nOliced 
оп Ihe mопиmеП I of gralilude 10 Fr3l1Ce Ьу Iуап Meslrovic 
and Ап Pavi lion »Cvijela Zuzoric«. 


