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ДВЕ ИЗЛОЖБЕ О АРХИТЕКТУРИ  
У МУЗЕЈУ НАУКЕ И ТЕХНИКЕ

У окви ру сво је раз гра на те де лат но сти, бе о град
ски Му зеј на у ке и тех ни ке је не дав но при ре
дио две из ло жбе о но ви јем гра ди тељ ском на

сле ђу, чи је про у ча ва ње под сти че од осни ва ња. Пр ва 
је по све ће на узор ној ко лек ци ји фо то гра фи ја, раз
глед ни ца и ма па Бе о гра да Ми ло ша Ју ри ши ћа, ко
ја се ко ри сти у ис тра жи вач ке свр хе, а дру га но вим 
са зна њи ма о Ју го сло вен ском па ви љо ну у Бар се ло ни 
(1929), ар хи тек те Дра ги ше Бра шо ва на. Садржајне 
и вишеслојне, те значајне манифестације заслужују 
обједињен критички осврт.
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Ви ше од збир ке:  
Ми лош Ју ри шић и Сне жа на То ше ва,  
Раз вој и ме не Бе о гра да на ста рим  
раз глед ни ца ма, фо то гра фи ја ма и ма па ма  
из ко лек ци је Ми ло ша Ју ри ши ћа  
(Му зеј на у ке и тех ни ке, Бе о град, 2020)

Ин струк тив ном из ло жбом Раз вој и ме не Бе о
гра да на ста рим раз глед ни ца ма, фо то гра фи ја ма и 
ма па ма из ко лек ци је Ми ло ша Ју ри ши ћа пред ста
вље на је збир ка тог све стра ног бе о град ског ко лек
ци о на ра, умет нич ког фо то гра фа и ис тра жи ва ча 
(ро ђе ног 1960). Де це ни ја ма до ступ на екс пер ти ма за 
умет нич ко на сле ђе,1 кроз ко му ни ка тив ну по став ку 
пре зен то ва на је нај ши рој јав но сти. Ти ме је по но во 
ука за но на ње но по сто ја ње и њен до при нос на у ци.2 
Оби ман са др жај се лек тив но је при ка зан у дво је зич
ном ка та ло гу, си сте ма ти зо ва ном на 108 стра на. 

Ау то ри ин спи ра тив не пу бли ка ци је су вла сник 
збир ке Ми лош Ју ри шић и исто ри чар ка умет но сти 
др Сне жа на То ше ва, док ју је уре ди ла Сло бо дан ка 
Ши ба лић. Гра фич ки ди зајн је осми сли ла Да ни је ла 
Па рац ки. Кон цеп циј ски је оде ље на на две про блем

ски по ве за не це ли не: те о риј скоисто ри о граф ску 
и до ку мен та ци о ну. На по чет ку пр вог одељ ка Веч
но на ста ја ње гра да, То ше ва на по ми ње да се ме не 
гра да, кре та ња и та ла са ња Бе о гра да у вре ме ну, 
мо гу успе шно ре кон стру и са ти на осно ву ста рих 
фо то гра фи ја и раз глед ни ца. Пот цр та ва њи хо ву 
ау тен тич ност, до ку мен тар ност и уло гу у ма сов
ној ко му ни ка ци јској збиљи. Див ну Ђу рић За мо ло 
и Жељ ка Шка ла ме ру апо стро фи ра као пи о ни ре 
ко ри шће ња фо то гра фи ја и раз глед ни ца у ис тра
жи вач ке свр хе, а Ми ло ша Ју ри ши ћа као њи хо вог 
достојног на ста вља ча. По зна ју ћи сте пен у ко јем је 
ње го ва збир ка у бли жој про шло сти ко ри шће на, 
за кљу чу је да су за хва љу ју ћи Ју ри ши ће вој ко лек ци
ји и ње го вом зна њу, от кри ве ни мно ги но ви по да
ци из исто ри је Бе о гра да, што збир ци да је по себ ну 
вред ност и зна чај.

За те жи ште ка та ло шке пре зен та ци је иза бран 
је део збир ке ко ји по ка зу је раз вој гра да од де ве де
се тих го ди на XIX ве ка до сед ме де це ни је XX ве ка, 
си сте ма ти зо ва н у пет те мат ских по гла вља. Пр ва 
це ли на по ка зу је ви зу ре Бе о гра да са Са ве. Уз бо
гат ство при зо ра, при ка за ни су кон тра сти и ства
ра ње по сто ри јен тал ног ли ка гра да. У сле де ћем 
по гла вљу об у хва ће ни су ави он ски сним ци пре
сто ни це, од пе ри о да ау стро у гар ске оку па ци је до 
ме ђу рат них и по сле рат них сни ма ка из пе де се тих 
го ди на ХХ ве ка. На њи ма је мо гу ће пра ти ти про
се ца ње но вих мре жа ули ца, пре у ре ђе ње тр го ва, 
пар ко ва и бу ле ва ра, из град њу јав них зда ња и но
вих на се ља.

Тре ће по гла вље је по све ће но из град њи Те ра
зи ја, од кра ја XIX ве ка до 1947. го ди не. У че твр
том су из ло же ни пор тре ти јав них и при ват них 
згра да, ко ји за Ју ри ши ћа пред ста вља ју нај дра го
це ни ји део ко лек ци је. Пе ти сег мент чи не фо то
гра фи је и раз глед ни це ко је се ис ти чу ле по том ат
мос фе ре, ка дра, објек та, ур ба ни стич ког по те за 
или до ча ра ног ду ха вре ме на.

Ју ри ши ће ва збир ка је пре зен то ва на и кроз 
ма пе гра да ко је он го ди на ма при ку пља. На мно
ги ма су де таљ но уцр та ни по ло жа ји, тло цр ти и га
ба ри ти јав них обје ка та, као и град ских бло ко ва с 
ну ме ра ци јом ку ћа. У по гла вљу О ко лек ци ји опи
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са на је ге не за ње го вих ин те ре со ва ња за ста ре фо то
гра фи је и ба вље ње умет нич ком.3 Ње го ва збир ка је с 
вре ме ном на ра сла на пре ко пет хи ља да је ди ни ца, ко
је усту па ис тра жи ва чи ма из зе мље и све та.4

До ку мен та ци о ни оде љак ка та ло га ис пу ња ва ју 
фо то гра фи је, раз глед ни це и ма пе Бе о гра да ко је је Ју
ри шић ода брао, а то ком из ло жбе по се ти о ци ма и де
таљ но ко мен та ри сао. По ред при ка за Бе о гра да са Са
ве, за сту пље ни су пор тре ти зна ме ни тих, али и ма ње 
по зна тих, па и да нас не по сто је ћих згра да, чи је се ис
тра жи ва ње пре по ру чу је. Ме не Бе о гра да су до ча ра не 
и кроз при зо ре ур ба не ат мос фе ре, пеј за же и ам би јен
те ко јих ви ше не ма. Пре сто ни ца Ср би је је још јед ном 
пред ста вље на као отво ре на мул ти кул ту рал на сре ди
на, у ко јој је увек би ло ме ста за стран це.

По ред му зе о ло шког, зна чај овог по ду хва та се 
огле да у еду ка тив нона уч ном сег мен ту, на ко јем Ју
ри шић ин си сти ра, с ци љем да се са ку пље ни из во ри 
упо тре бе за ис пра вља ње по гре шних атри бу ци ја, да
то ва ња и ло ци ра ња гра ђе ви на, углав ном за сту пље
них у ста ри јој ли те ра ту ри, али и спре ча ва ње но
вих пра во вре ме ним кон сул то ва њем ње го ве збир ке.5 
Под сти ца јан је и за про у ча ва ње опу са ма ло по зна
тих про јек та на та чи ја уло га у бе о град ској ар хи тек ту
ри ни је до вољ но ра све тље на, као и за раз ре ша ва ње 
не до у ми ца у ве зи с на ру чи о ци ма гра ди тељ ских де ла.

Ра ди по ве ћа ња ви дљи во сти Ју ри ши ће ве збир ке 
тре ба ло би спро ве сти ње ну све о бу хват ну ди ги та ли за
ци ју и се лек тив ну вебпре зен та ци ју, уз по моћ струч
ња ка за ин фор ма ци о не тех но ло ги је, али и ма те ри јал
ну по др шку др жа ве (Ми ни стар ства кул ту ре, град ске 
упра ве и СО Вра чар). По го то во што са др жи гра ђу у 
чи је одр жа ва ње и пре зен то ва ње вре ди ула га ти.

Из ме ђу ми сте ри је и исто риј ске ствар но сти:  
Да рио Чу пић и Ми лан По зна но вић,  
Ми сте ри ја Бра шо ва но вог па ви љо на из  
1929. го ди не (Му зеј на у ке и тех ни ке, Бе о град, 2020)

Из ло жбу Ми сте ри ја Бра шо ва но вог па ви љо на из 
1929. го ди не, про во ка тив ног на сло ва и ко му ни ка тив
не по став ке, упот пу нио је дво је зич ни мо но граф ски 
ка та лог, си сте ма ти зо ван на 60 стра на. Но си о ци по ду
хва та, ар хи тек та Да рио Чу пић и исто ри чар умет но

сти Ми лан По зна но вић (са ра ђи вао и ку стос Иван 
Ста нић),6 је згро ви том тек сту ал ном ела бо ра ци јом 
и бо га тим илу стра тив ним ма те ри ја лом про ду бљу
ју пред ста ве о том зна ме ни том зда њу, пар ци јал но 
осве тље ном у кул тур ној исто ри о гра фи ји.

Ка та лог је оде љен на ви ше те мат ских по гла
вља. У пр вом одељ ку Дра ги ша Бра шо ван, са же то 
је пред ста вље на би о гра фи ја тог ве ли ка на но ви је 
срп ске ар хи тек ту ре (Вр шац, 1887 – Бе о град, 1965), 
с на гла ском на ње го ва глав на оства ре ња, при че му 
је па ви љо ну у Бар се ло ни при пи сан пре ло ман зна
чај. У на ред ном по гла вљу Пред го вор Иван Ста нић 
пот цр та ва по тре бу да се не ја сне пред ста ве о исто
ри ја ту, фор ми и са др жи ни јед ног од нај бит ни јих 
де ла са на ших про сто ра за ме не пре ци зни јим. По
го то во што смо у мо гућ но сти да пр ви пут ви ди мо 
ре кон струк ци ју спо ља шњо сти и уну тра шњо сти 
па ви љо на, ве ли ки број до са да нео бја вље них ори
ги нал них фо то гра фи ја, тач но иден ти фи ку је мо 
скулп ту ру ко ја је ста ја ла ис пред објек та и са зна мо 
о ути ца ји ма, не до у ми ца ма и мо гућ но сти ма да љег 
ис тра жи ва ња. Ис та као је и зна чај при ка за не ди ги
та ли зо ва не гра ђе, због ко је је Му зеј на у ке и тех ни
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ке пре по знао зна чај овог ис тра жи ва ња и по др жао 
ини ци ја ти ву ко ја је упо тре бом но вих тех ни ка и 
тех но ло ги ја по ме ри ла гра ни це у ци љу сти ца ња но
вих са зна ња бит них за исто ри ју на у ке, умет но сти 
и тех ни ке на на шим про сто ри ма. 

На по чет ку сле де ћег по гла вља Про лог, Чу пић 
и По зна но вић на по ми њу да се 1929. у Бар се ло ни 
во ди ла нај дра ма тич ни ја бит ка у ме ђу рат ном пе
ри о ду на ше ар хи тек ту ре, јер су се на из ло жби су
че ли ле две стру је мо дер но сти – Бра шо ва но ва, ко
ја се ево лу тив но на ста вља ла на про шлост, и дру га, 
ре во лу ци о нар на, ко ју је по ну дио Лу двиг Мис ван 
дер Рое на не мач ком па ви љо ну. Под се ћа ју да је у 
пр ви мах пре ва гу од нео Бра шо ван с ку би стич ким 
фор ма ма на лик на об ли ке бро до ва, раз ре ша ва ју
ћи не до у ми цу у ве зи са до де љи ва њем на гра де нај у
спе шни јем па ви љо ну на из ло жби. Њу је под ста као 
сам Бра шо ван у ин тер вјуу Ду ги 1964. го ди не, жа ле
ћи се да му је Мис ван дер Рое при ти сци ма пре о тео 
при зна ње. Ме ђу тим, ау то ри ка та ло га су утвр ди ли 
да на гра да Ми су уоп ште ни је до де ље на на кон што 
је нео че ки ва но од у зе та Бра шо ва ну, ни ти је про
гла шен зва ни чан по бед ник. У на став ку из ла га ња, 
пре ци зно су од ре ди ли по ло жај Бра шо ва но вог па
ви љо на на ма пи из ло жбе, из гра ђе ног од др ве та на 
пла тоу по ред исто ри ци стич ке На ци о нал не па ла те. 

У по гла вљу Пло ве ћи у ку би зму, Бра шо ва нов 
па ви љон је упо ре ђен с ка му фла жно офар ба ним 
бри тан ским тр го вач ким бро до ви ма ко ји су то ком 
Пр вог свет ског ра та пло ви ли мо ри ма, с ци љем да 
не бу ду ла ке ме те не мач ких под мор ни ца. Пре кри
ве ни ап стракт ним ге о ме триј ским ша ра ма кон тра
стних бо ја, из гле да ли су као да се кре ћу у сме ру и 
на ме сту на ко јем у ре ал но сти ни су би ли, по ве ћа
ва ју ћи шан се за оп ста нак. То је има ло по сле ди цу 
да под мор ни ча ри по гре шно из ра чу на ју угао и по
треб ну бр зи ну кре та ња тор пе да, због че га је ,нај
ве ћа икад ви ђе на пло ве ћа из ло жба ап стракт не 
умет но сти спа ша ва ла жи во те. Та ана ло ги ја се мо
же сма тра ти при ме ре ном и ино ва тив ном у до са
да шњим про ми шља њи ма ар хи тек ту ре ју го сло вен
ског па ви љо на.

У по гла вљу Јед на при ча луч ког гра да опи са не 
су ду го го ди шње при пре ме за Ин тер на ци о нал ну из

ло жбу у Бар се ло ни, ко ја је два пу та од ла га на (1917. 
и 1923). На по слет ку, 19. ма ја 1929. го ди не, шпан
ски краљ Ал фон со XI II је све ча но отво рио из ло жбу 
на бр ду Мон жу ик, с фо ку сом на раз вој ин ду стри је, 
спор та и умет но сти у зе мља ма уче сни ца ма. Ар хи
тек ту ра њи хо вих па ви љо на је по ка зи ва ла ве ли ки 
сти ли стич ки ди вер зи тет, у ра спо ну од еклек тич ко
исто ри ци стич ких до са вре ме них про јек тант ских 
при сту па. 

У по гла вљу По ја ча ва ње ви дљи во сти и за ма зи
ва ње очи ју, ана ли зи ран је ви зу ел ни ефе кат па ви љо
на у сло бод ном про сто ру. Ло ка ци ја је омо гу ћи ла да 
се са гле да у пу ном кру гу од 360 сте пе ни, из раз ли
чи тих та ча ка, на осно ву че га је и до шла до из ра жа
ја Бра шо ва но ва пла стич кови зу ел на илу зи ја (или 
оп се на), бу ду ћи да је ства рао за око, не за ме тар. 
Спо соб но шћу им про ви за ци је и до бре про це не, за
те че не окол но сти је по вољ но ис ко ри стио, пред ста
вља ју ћи па ви љон као ап стракт ни брод ко ји сво јом 
ка му фла жном по став ком цр нобе лих тра ка по ја ча
ва ви дљи вост у кон тек сту. При ме ном ку би стич ких 
еле ме на та, одао је по част зе мљи до ма ћи ну и Пи ка
су, као осни ва чу ку би зма, а асо ци ја ци јом на бро до
ве по мор ској исто ри ји Бар се ло не. 

До ми нант не ути ца је че хо сло вач ког рон до ку
би зма ау то ри пре по зна ју у ди ја мант ским и зве
зда стим об ли ци ма, оштрим угло ви ма кри стал них 
фа се та, пре ло мље ним цик цак ли ни ја ма, све тло
там ним кон тра сти ма и на из ме нич ним цр нобе лим 
ли ни ја ма па ви љо на. За кљу чи ли су да је у од но су 
на Го ча ров рон до ку би стич ки па ви љон са Свет ске 
из ло жбе у Па ри зу (1925), Бра шо ва нов био знат но 
екс пре сив ни ји. 

У одељ ку Тај но ви та Пу ле на на прам цу раз ре
ше на је ди ле ма о на зи ву и по ло жа ју скулп ту ре То
ме Ро сан ди ћа ко ја се на ла зи ла на по сто љу у об ли ку 
брод ског прам ца ис пред па ви љо на. Утвр ђе но је да 
је реч о укра сној фи гу ри де вој ке Пу ле не с на зи вом 
Ан ђео оби ља, ко ја је тра ди ци о нал но ста вља на на 
прам це је дре ња ка, из над ко је се уз ди зао им по зан
тан јар бол. На кнад но ви ше пу та из ла га на, да нас се 
на ла зи у бе о град ском На род ном му зе ју. 

Док је бе о град ски ар хи тек та об ли ко вао екс
те ри јер па ви љо на, ен те ри јер су уре ди ли за гре ба  
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ч ки умет ни ци, на че лу с То ми сла вом Кри зма ном и 
Фра ном Кр ши ни ћем. О то ме се го во ри у по гла вљу 
Уну тра шњост бро да, ко ја је при ла го ђе на Бра шо ва
но вом ре ше њу дво спрат не осно ве. Уре ђе ње уну тар
њих ни воа и са др жај из ло жбе не по став ке, пр ви пут 
су у исто ри о гра фи ји при ка за ни де таљ но, при че
му је пот цр тан зна чај ви тра жа из ве де них у бо је ном 
ста клу кроз ко је се рас пр ши ва ла сун че ва све тлост. 

У по гла вљу На кон 1929. и анег до та са Жо зе
фи ном Беј кер оспо ре на је ра ни ја ана ло ги ја па ви љо
на с Ло со вим не из ве де ним про јек том па ри ске ку ће 
Жо зе фи не Беј кер. Упо ре ђи ва њем ар хив ских, фо то
теч ких и исто ри о граф ских из во ра, утвр ђе но је да 
се Лос ла тио ра да на том про јек ту све га не ко ли ко 
ме се ци пре отва ра ња из ло жбе у Бар се ло ни, због 
че га је за кљу че но да Бра шо ван ни је мо гао да га ви
ди, а по го то во ма ке ту ку ће фо то гра фи са ну 1930. 
го ди не. Кон фу зи ју о том пи та њу уне ли су свет ски 
исто ри о гра фи во ђе ни раз ли чи тим ин ди ци ја ма, не
у јед на че но да ту ју ћи Ло сов про је кат у ра спо ну од 
1927. до 1930. го ди не, што се од ра зи ло и на ин тер
пре та ци је у Ср би ји. 

У за вр шном по гла вљу Из ра ња ње из ду би не за
бо ра ва, исто ри ча ри ма умет но сти се пре по ру чу
је да у ту ма че њу за мр ше них пи та ња гра ди тељ ске 
про шло сти иза ђу из окви ра су бјек тив них на га ђа
ња, та ко што ће се обра ти ти струч ња ци ма из раз
ли чи тих обла сти ка ко би ефи ка сно упо тре би ли 
не пре глед не ко ли чи не са др жа ја ко је су по след њих 
го ди на про из ве де не ди ги та ли за ци јом. Као при мер 
по зи тив ног ис ко ра ка, ис так ну та је тим ска мул ти
ди сци пли нар на са рад ња на при пре ми ове из ло
жбе, усме ре на ка ре ви зи ји сли ке о ар хи тек ту ри на
ше про шло сти. Ме ђу тим, са ста вом да је па ви љон 
у кул тур ној ме мо ри ји уто нуо у за бо рав из ко јег би 
тре ба ло да из ро ни не мо же мо се сло жи ти, већ са
мо са чи ње ни цом да од ре ђе на пи та ња ве за на за ње
гов исто ри јат, фор му и уре ђе ње ни су пра во вре ме
но ра све тље на. По го то во што му се од 1965. го ди не 
кон ти ну и ра но пот цр та ва зна чај у исто ри о гра фи ји 
Бра шо ва но ве, срп ске и ју го сло вен ске ар хи тек ту ре.

Пре по ру че ни тим ски при ступ про у ча ва њу ар
хи тек тон ске про шло сти је ви ше стру ко по же љан, 
али је у до ма ћим усло ви ма те шко из во дљив, о че

му све до че мно ги не до вр ше ни или раз вод ње ни по
ду хва ти пред у зи ма ни у ко лек тив ном фор ма ту. Са 
дру ге стра не, чи ње ни ца је да су пре пре ке са ко ји ма 
се са мо стал ни ис тра жи ва чи су о ча ва ју знат но лак
ше са вла ди ве уз по моћ са рад ни ка из раз ли чи тих 
стру ка, што оправ да ва кон сул то ва ње с њи ма и њи
хо во се лек тив но укљу чи ва ње.

Осла ња ју ћи се пре вас ход но на ин ди ви ду ал ни 
ми са о нокри тич ки по тен ци јал у ана ли зи до ступ
них са зна ња, ра ни ји ис тра жи ва чи Бра шо ва но вог 
па ви љо на су на сто ја ли да га кул ту ро ло шки ре а
фир ми шу, ства ра ју ћи ба зу за пот пу ни ја ту ма че ња. 
Ме ђу тим, пр вен стве но ко ри сте ћи по сред не уме
сто при мар не из во ре, ни су ус по ста ви ли до вољ
но пре ци зну и сло је ви ту ин тер пре та ци ју. Иа ко су 
иза се бе оста ви ли од ре ђе не не по зна ни це и не пот
кре пље не хи по те зе, у по јав ним сло је ви ма па ви
љо на ни су про на ла зи ли еле мен те ми сте ри је ко ја 
се да нас раз от кри ва. Сви ре ле вант ни из во ри по
ка зу ју да та гра ђе ви на ни је би ла за ми шље на, уре
ђе на и про мо ви са на с не ким тај ним, за го нет ним, 
ми стич ним или суб вер зив ним ци љем, са кри ве ним 
иза пред о дре ђе не функ ци је. Иа ко у ње ној ви зу ел
ној пре зен та ци ји има еле ме на та умет нич ког за
во ђе ња, дис кур зив ног пре пли та ња ре то рич ких 
сло је ва, оп тич ке оп се не и за ма зи ва ња очи ју по сма
тра ча (о че му го во ре и ау то ри ка та ло га), не ма ми
сте ри о зних зна че ња, по ру ка и сим бо ла ко је би на
кон де вет де це ни ја од ње ног ра ста вља ња тре ба ло 
на гла ша ва ти.

Ба ца њем но вог све тла на ори ги нал но умет
нич ко об ли ко ва ње и уре ђе ње Ју го сло вен ског па
ви љо на, ко рек ци јом не пре ци зних и не до ре че них 
сло је ва ра ни јих ко мен та ра, огле да се те ме љан до
при нос ове тим ски осми шље не пу бли ка ци је, ко ја 
обо га ћу је сли ку о том др жав ном кул тур ном по ду
хва ту. Тех нич ки део про це са при пре ме ви зу ел ног 
ма те ри ја ла зах те вао је упор но пре тра жи ва ње до
ступ них умре же них ди ги та ли зо ва них ар хи ва и об
ра ду при ку пље них по да та ка у фор ми ар хив ских 
до ку ме на та и ста рих фо то гра фи ја по мо ћу спе ци
ја ли зо ва них софт вер ских ала та. По што су из во
ри фо то гра фи ја и дру гих до ку ме на та у ка та ло гу 
до след но на ве де ни (збир ка фо то гра фи ја Ар хи ва 
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Ср би је, Ар хи ва СА НУ, Аме рич ког на ци о нал ног 
ар хи ва, ко лек ци је Ми ло ша Ју ри ши ћа и Ми ла на 
По зна но ви ћа, 3D мо де ли ре кон струк ци је па ви
љо на ко је је на осно ву фо то гра фи ја у ви со кој ре
зо лу ци ји при пре мио Да рио Чу пић), рас по ло жи
ве збир ке и сер ви се ће од са да мо ћи да ко ри сте и 
дру ги ис тра жи ва чи. 

Ис ти ца ње рон до ку би стич ких еле ме на та у 
ком по зи ци ји па ви љо на је ино ва тив но, али не би 
сме ло да за се ни рав но прав не сло је ве екс пре си о
ни зма и ар де коа, на ко ји ма се ра ни је ин си сти ра
ло. Уз то, из ком па ра тив них раз ло га је би ло це
лис ход но да се фо то гра фи ја Ми со вог па ви љо на 
ре про ду ку је у ка та ло гу, ма кар у ма њем фор ма ту, 
што ва жи и за Го ча ров па ри ски па ви љон, та ко ђе 
упо ре ђен са Бра шо ва но вим. 

Се лек ти ван спи сак ли те ра ту ре ко ји су ау
то ри при ло жи ли на кра ју ка та ло га, не илу стру
је ге не зу ис тра жи ва ња Бра шо ва но вог па ви љо на 
у пу ном оби му, јер је број ра до ва у ко ји ма је он 
ана ли зи ран ве ћи од при ка за ног. То по го то во ва
жи за фун да мен тал не ра до ве ар хи тек те Зо ра на 
Ма не ви ћа, са чи јим се за па жа њи ма пре вас ход
но по ле ми ше. По ред Ма не ви ће вих ра до ва о Бра
шо ва ну, об ја вљи ва них у по след њих пет де це ни ја, 
би ло је це лис ход но на ве сти и док тор ску ди сер
та ци ју исто ри чар ке умет но сти Алек сан дре Ста
мен ко вић Ар хи тек ту ра на ци о нал них па ви љо на 
Ср би је и Ју го сла ви је на ме ђу на род ним из ло жба ма 
1900–1941, од бра ње ну на Фи ло зоф ском фа кул те
ту у Бе о гра ду 2017. го ди не, до ступ ну у елек трон
ском ре по зи то ри ју му Уни вер зи те та. По хвал но 
је, ме ђу тим, што фак то граф ску не до гра ђе ност 
ра ни јих ту ма че ња ау то ри не кри ти ку ју на оштар 
на чин, већ суп тил но и не на ме тљи во, по ка зу ју
ћи при мер ну кон струк тив ност у од но су пре ма 
прет ход ни ци ма, јер сва ка ин тер пре та ци ја, па и 
њи хо ва, пре или ка сни је не ми нов но за ста ре ва и 
по вла чи се пред но вим ту ма че њи ма, због че га би 
у ела бо ра ци ји увек тре ба ло оста ви ти про стор за 
на до град ње. Тр но вит про цес ко лек тив ног са зна
ва ња исто риј ских по ја ва ни ка да ни је јед но сме
ран, јед но зна чан, јед но вре мен и јед но гла сан, ни
ти икад мо же би ти за о кру жен до кра ја.

Овом при ли ком не же ли мо да або ли ра мо прет
ход не ту ма че због не ра све тља ва ња по је ди них аспе
ка та ар хи тек ту ре Бра шо ва но вог па ви љо на, што је 
до не кле ути ца ло да по при ми зна че ње ми сте ри је. 
Ме ђу тим, чи ње ни ца да ни је дан од њих ни је кон сул
то вао Фон да ци ју Ми са ван дер Роа [Fundació Mi es 
van der Ro he], у Бар се ло ни, ни ти ње го ве ар хи ве у 
Њу јор ку [Mi es van der Ro he Ar chiv, МОМА], Чи ка
гу [Mi es col lec tion, Uni ver sity of Il li no is], Ва шинг то ну 
[Mi es Col lec tion, Li brary of Con gress], Бер ли ну и Де
са уу [Ba u ha usar chiv], а до не дав но ни знао за збир ку 
фо то гра фи ја у Ар хи ву Ср би је, го во ри о не пот пу но
сти пред у зе тих про у ча ва ња, спо ром уре ђи ва њу и 
не тран спа рент но сти до ма ћих ар хив ских фон до ва, 
сла бе ко му ни ка ци је из ме ђу ис тра жи ва ча Бра шо ва
но вог де ла, ко ли ко и о фру стри ра ју ћој ли ми ти ра но
сти ма те ри јал не ба зе њи хо вог ра да. 

Осла ња ња на но вин ске из ве шта је и те шко 
про вер љи ва се ћа ња ар хи те ка та да нас ни су до вољ
на, по го то во ка да се ис тра жу ју објек ти у ино стран
ству ко јих ви ше не ма и чи ја ори ги нал на до ку мен
та ци ја ни је от кри ве на. У вре ме пр вих ту ма че ња 
Бра шо ва но вог па ви љо на, ни су по сто ја ли ни ре
по зи то ри ју ми ди ги тал них ин фор ма ци ја, ин тер нет 
пор та ли, фо ру ми, сер ви си и софт ве ри ко ји се да
нас умно жа ва ју, и ко ји би тре ба ло мак си мал но да 
се ис ко ри сте. Ни су би ли ома со вље ни ни ис тра жи
вач ки ка дро ви ко ји би пра во вре ме но по пу ња ва ли 
за о ста ле пра зни не.

Чи та ва исто ри о гра фи ја ар хи тек ту ре оби лу
је не ра све тље ним пи та њи ма и не у јед на че ним за
кључ ци ма, по го то во у раз ма тра њу гра ђе ви на ко
је ви ше не по сто је. Одав но не ма ни Бра шо ва но вог 
па ви љо на, али уме сто ства ра ња ње го вог кул та, ми
сти фи ка ци је и ми то ло ги за ци је (по го то во што је 
реч о про фа ној гра ђе ви ни), тре ба ло би по кре ну ти 
ње го ву те ме љи ту ме ђу на род ну ва ло ри за ци ју, у ко
јој би по ред до ма ћих уче ство ва ли шпан ски и не
мач ки струч ња ци из раз ли чи тих ди сци пли на. Ко
ри шће ње свих до ступ них из во ра, ис тра жи вач ких 
ала та, софт ве ра и ин те грал них хер ме не у тич ких 
стра те ги ја би у том про це су би ло пло до но сно, на 
че му, уо ста лом, ин си сти ра ју и ау то ри из ло жбе у 
Му зе ју на у ке и тех ни ке.
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За кљу чак

Ве о ма по се ће не и ме диј ски за па же не, упр кос 
пан де ми ји ви ру са Ковид19, обе из ло жбе пот цр
та ва ју зна чај исто риј ских фо то гра фи ја за про у ча
ва ње но ви јег гра ди тељ ског на сле ђа. Док пр ва по
став ка афир ми ше ин ди ви ду ал но са ку пља ње и 
ис тра жи ва ње фо то граф ских из во ра, дру га под сти
че са рад нич ки при ступ у ре ва ло ри за ци ји и ви зу
ел ној ре кон струк ци ји зна ме ни тих гра ђе ви на. Упр

НА ПО МЕ НЕ:

1] Ме ђу при ват ним збир ка ма фо то гра фи ја, раз глед ни ца и ма
па Бе о гра да, Ју ри ши ће ва је нај ра зно вр сни ја, нај у ре ђе ни ја 
и нај о тво ре ни ја за ис тра жи ва че. Пр ви пут је ко ри шће на за 
по тре бе из ло жбе Фо то гра фи ја код Ср ба 1839–1989, при ре
ђе не у Га ле ри ји СА НУ 1991. го ди не.

2] Сег мен ти Ју ри ши ће ве збир ке су по себ но из ла га ни у Га ле ри
ји „Арт гет“ Кул тур ног цен тра Бе о гра да по чет ком 2018. го
ди не, али и на из ло жба ма дру гих ау то ра и ин сти ту ци ја.

3] Ми лош Ју ри шић по чео је да са ку пља раз глед ни це и фо то гра
фи је ста рог Бе о гра да ка да је имао све га 16 го ди на. Да поч
не да се ба ви овим хо би јем, нај ви ше је ути ца ла ње го ва ба ка 
Бран ка Ја ко вље вић. Хо би је пре ра стао у пра ву са ку пљач ку 
страст, па је вре ме ном на ста ла им пре сив на збир ка: ’Мо ја 
ба ка Ба ша, ка ко сам је звао, у ме ђу рат ном пе ри о ду је ку по
ва ла раз глед ни це. Као де вој ка је жи ве ла у За гре бу и са ку пља
ла раз глед ни це свих мо гу ћих мо ти ва. Ка да се уда ла и пре се
ли ла у Бе о град, за ни ма ла се за исто ри ју гра да. По сле ње не 
смр ти на шли смо го ми лу раз глед ни ца и но вин ских исе ча ка о 
Бе о гра ду. Те раз глед ни це ко је је ку по ва ла у пред рат ном до бу 
су и да ље ну кле ус мо је збир ке. Не ке од нај леп ших при ме ра ка 
сам на сле дио од ба ке, а не ке од тих раз глед ни ца из 30их го
ди на су ве о ма рет ке’, при се ћа се Ми лош (пре у зе то из: Сла
ђа на Ди ми три је вић, Пресцен тар УНС, 23. 10. 2020). Као 
па си о ни ра ни ко лек ци о нар све до чан ста ва о ур ба ном раз

кос кон цеп циј ским раз ли ка ма, њи хо ви до при но си 
ће би ти не за о би ла зни у свим бу ду ћим ис тра жи ва
њи ма, јер о бе о град ском ар хи тек тон ском на сле ђу и 
Бра шо ва но вом бле ску у Бар се ло ни има још мно го 
то га да се от кри је.

Проф. др Александар Ђ. Кадијевић,
историчар уметности
Филозофски факултет, Београд 
aleksandarkadije@sbb.rs

во ју род ног гра да, Ју ри шић је са ра ђи вао с ис тра жи ва чи ма 
и ка да ин сти ту ци је ни су по ка зи ва ле за ни ма ње за ње го ву 
збир ку. На ста вио је да је обо га ћу је и усту па, че ка ју ћи да се 
њен зна чај пре по зна, што се с вре ме ном и оства ри ло.

4] Јед на ње го ва фо то гра фи ја је би ла из ло же на 2017. год. у њу
јор шкој га ле ри ји МО МА на из ло жби Ар хи тек ту ра у Ју го
сла ви ји 1948–1980, а ма те ри ја ли из ње го ве ко лек ци је ко
ри шће ни су у књи зи др Љи ља не Бла го је вић Mo der nism in 
Ser bia: The Elu si ve Mar gins of Bel gra de Ar chi tec tu re 1919–1941. 
(2003), у из да њу MIT Press. Фо то гра фи је из ње го ве збир ке 
су укљу че не и у до пу ње но из да ње мо но гра фи је Див не Ђу
рић За мо ло Гра ди те љи Бе о гра да 1815–1914, Му зе ја гра да 
Бе о гра да (2009).

5] Са ра ђу ју ћи с мно го број ним ис тра жи ва чи ма, Ју ри шић већ 
три де це ни је до при но си ра све тља ва њу не раз ре ше них пи та
ња, ко ри го ва њу и упот пу ња ва њу исто риј ске фак то гра фи је.

6] У Им пре су му ка та ло га пре ци зно је раз гра ни чен учи нак са
рад ни ка на овом му зе о ло шком по ду хва ту. Ау то ри из ло
жбе су Да рио Чу пић и Ми лан По зна но вић, ди ги тал не ре
кон струк ци је Да рио Чу пић, ди зај на дво је зич ног ка та ло га 
(срп ски и ен гле ски је зик, пре вод и лек ту ра КА У КАИ) Иван 
Ста нић и М. Ко ма ди нић, ор га ни за ци је Иван Ста нић, док су 
ау то ри по став ке Да рио Чу пић, Ми лан По зна но вић и Иван 
Ста нић. Уред ник ка та ло га је др Сне жа на То ше ва.
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