
Завод за заштиту споменика културе града Београда је у оквиру манифестације „Дани 

европске баштине“ 24. септембра 2019. године на платоу испред Уметничког павиљона 

„Цвијета Зузорић“, отворио изложбу „Реконструкција Народног музеја, споменик културе 

од великог значаја 2014-2018“. Ауторке излобе су стручне сараднице Завода Александра 

Шевић, дипл.инж.архитектуре и Ксенија Ћирић, дипл.историчар уметности.  

На 3 уводна паноа представљен је кроз фотографије и двојезични текстуални приказ 

историјат зграде од њеног подизања 1903. године као зграде банкарске институције – 

Управе фондова, преко велике реконструкције 1933. године, оштећења у бомбардовању 

1941. године, послератне реконструкције када је у објекат усељен Народни музеј и 

реконструкције из 60-тих година 20. века. На преосталих 24 паноа акценат је стављен на 

радове који су реализовани на реконструкцији објекта у периоду од 2014-2018 године. 

Кроз паралелни приказ историјских и савремених фотографија представљене су оне 

вредности које су везане за аутентично обликовање објекта, а које су током времена и 

промена историјских и политичких прилика биле скривене или уништене. Најновијом 

реконструкцијом ови слојеви су враћени и прилагођени савременом музејском амбијенту. 

На изложбеним паноима нашла се и до данас једина сачувана фотографија некадашње 

шалтер сале – данас мултимедијалне сале, чији раскошни ентеријер сведочи о изузетном 

уметничком дару и преданости не само архитеката, већ свих уметника који су радили на 

реализацији овог раскошног здања. 

Изложбу прати и двојезични каталог у тиражу од 300 примерака, у коме је представљен 

детаљан историјат здања, дат је приказ свих реализованих радова, истакнута су открића, 

проблеми, пут до формирања конзерваторских одлука, а све уз богату фотодокументацију 

у колору.  

Изложба ће до даљњег бити на наведеној локацији. Надамо се да ће привући бројне 

посетиоце и заголицати знатижељу Београђана и гостију наше престонице да оду у 

Народни музеј и обрате пажњу не само на изуетна уметничка дела која су тамо изложена, 

већ и на слојеве и вредности самог објекта.  
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