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ИЗЛОЖБАНОВЕНЕМАЧКЕ
АРХИТЕКТУРЕУБЕОГРАДУ

1940.ГОДИНЕ
Сажетак: У кор пу су из ло жби ар хи тек ту ре ко је су обе ле жи ле ме
ђу рат ни пе ри од срп ске ар хи тек ту ре, ве ли ку па жњу при ву кла је 
из ло жба Но ве не мач ке ар хи тек ту ре, ко ја је одр жа на у Бе о гра ду 
ок то бра 1940. го ди не. Би ла је то пр ва из ло жба не мач ке на ци о нал
со ци ја ли стич ке ар хи тек ту ре у ино стран ству. Уче шће у ор га ни
за ци о ним ак тив но сти ма узео је сам врх ју го сло вен ских вла сти са 
кне зом Па влом, као по кро ви те љем исте. Про грам ски део из ло жбе 
при пре мио је  арх. Ал берт Шпер, као ин спек тор јав них ра до ва 
пре сто ни це Рај ха, а по ди рек ти ва ма ми ни стра спољ них по сло ва 
Ри бен тро па и ми ни стра про па ган де Ге бел са. Из ло жба је при ву
кла ве ли ку па жњу струч не и ши ре јав но сти, а о њој је ис црп но 
из ве шта ва ла днев на штам па. У ра ду су про ту ма че ни дру штве ни, 
кул тур ни и по ли тич ки аспек ти ове ар хи тек ту ре и њен при јем у 
срп ској и ју го сло вен ској ар хи те ку ри.

Кључне речи: Бе о град, из ло жба, но ва не мач ка ар хи те ку ра, 
сајмиште, дру штво, кул ту ра, по ли ти ка

Важностизложбиуисторијиновијесрпскеархитектурепо
тврђенајеуразличитимаспектимањенихисториографских
изучавања.Изложбеархитектуреомогућавајуслојевитувид
уконтекстдруштвенихуслова,културе,уметностиидуха
једногвремена,размишљањаиставоваструке,алииполи
тичких и идеолошких чинилаца.Оне су често биле одраз
међудржавниходносаиделотворнипринципкултурнераз
мене.Овипринципинарочитозаступљенибилисунаизло
жбиНовенемачкеархитектуреуБеограду.Тојебилапрва
изложба националсоцијалистичке градитељства изван не
мачкихграница.ОдржанајеуНемачкомпавиљонунаСајму
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уБеоградуизмеђу5.и16.октобра1940.године„...подпо
кровитељствомЊ.Кр.Вис.КнезаНамесникаПавла”.1Ва
жностовеизложбебилајетоликовелика,дајенаРадиоБе
оградубиоемитованпреносуживо,докједневнаштампао
истојревносноизвештавала.2

Немачкевластисуизложбипосветилевеликупажњуипри
казале најзначајније примере своје нове архитектуре.3 Би
лисуизложенимоделинајважнијихграђевинауБерлинуи
другимвећимградовима,„...којислужеопштимпотребама
...националсоцијалистичкогграђевинарствадастваразаза
једницу.Тосумоделизградаважнихдржавнихнадлешта
ва,школа, касарнаидругихустановакојеимајудруштве
низначај”,аосимграђевинаприказанисуи„...пространи
трговииширокеулиценемачкихградова.Тусуипланови
заизградњуиобновунемачкихградскихнасеља...”,каои
макете„...фабричкихзградакојесеналазеушумскимпре

1 Аноним,(2.X1940)Изложба„Нованемачкаархитектура”бићесвечано
отворена5.октобрауНемачкомпавиљонунаСајмишту,По ли ти ка,стр.
6(удаљемтексту:Аноним,Изложба„Нованемачкаархитектура”).

2 Аноним,(5.X1940)Репрезентативнаизложбановенемачкеархитекту
реотвараседанаспреподнеуНемачкомпавиљонунаСајмишту,Вре ме,
стр.5(удаљемтексту:Аноним,репрезентативнаизложба).

3 МеђуизложенимрадовимамеђуратнаштампајеиздвојилаКраљевтргу
Минхену,ДомнемачкеуметностиуМинхену,Партијскеконгреснезгра
деуНирнбергу,КанцеларствоРајхасасобомзарадвођеРајха,Олим
пијскистадион,АеродромТемпелхоф,висећимостуХамбургу,типске
пројектешколаидечјихдомова;видети:Аноним,(2.X1940)Изложба
нове немачке архитектуре одржаће се наБеоградском сајмишту од 5.
до16.октобра”,Вре ме,стр.9.Удаљемтексту:Аноним,Изложбанове
немачкеархитектуре.Оовојизложбивидетии:Б.(1940)Изложбанове
немачкеархитектуренабеоградскомсајмишту,Бе о град ске оп штин ске 
но ви неX,стр.854858;Аноним,(2.X1940)Изложбанемачкеархитек
туреуБеограду,Вре ме,стр.9;Аноним, (6.X1940)Њ.Кр.Вис.Кнез
НамесникиКнегињаОлганасвечаномотварањуизложбенемачкенове
архитектуреуБеограду,По ли ти ка,стр.1;Аноним,(6.X1940)Њихова
КраљевскаВисочанстваКнезНамесникиКнегињаОлганаизложбине
мачкеархитектуре,Вре ме,стр.1;Аноним,(6.X1940)Њ.Кр.Вис.Кнез
НамесникиКнегињаОлгаприсуствовалисусвечаномотварањуизло
жбеновенемачкеархитектуре,Вре ме,стр.5;(удаљемтексту:Аноним,
Њ.Кр.Вис.КнезНамесникиКнегињаОлгаприсуствовалисусвечаном
отварањуизложбе);Аноним,(7.X1940)Банкетминистраграђевинаг.
Вуловићау„Српскомкраљу”поводомнемачкеархитектонскеизложбе,
Прав да,стр.4;Валтерс,Р.(13.X1940)Поводомизложбенемачкеархи
тектуре.ГрађевинскауметноствеликеНемачке,По ли ти ка,стр.1112;
Аnonim,(1940)Novanemačkagrađevinskaumetnost/Neuedeutchebau
kunst,Berlin:VolkandReich,Verlag;Kadijević,A.(2005)Odjeciarhitektu
retotalitarizmauSrbiji,Dans51,NoviSad:DruštvoarhitekataNovogSada,
str.46;Благојевић,Љ.(2007)Но ви Бе о град: оспо ре ни мо дер ни зам,Бео
град:ЗаводзауџбеникеБеоград,АрхитектонскифакултетУниверзитета
уБеограду,ЗаводзазаштитуспоменикакултуреградаБеограда,стр.52.
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делима...”.4Осимтога,билисуизложенипластичкирадови
професора Брекера, нацрти гоблена професора Пајнера и
сликесанирнбершкихпартијскихзборова.5

Изложбујеорганизовао„...генералниинспекторјавнихра
довапрестоницеРајхаг.професорАлбертШперпремади
рективамаминистраспољнихпословаРајха г.фонРибен
тропаиминистрапропаганде...г.др.Гебелса”.6Друштвено
политичкапажњакојусусрпскеијугословенскевластипо
светилеовојизложбиосведоченајеприсуствомкнезаПавла,
који је отвориоизложбу, кнегињеОлге, читавог државног
врхаидипломатскогхора.7Свечаноотварањеизложбеобе
лежило је идеолошки обојено излагањепрофесораХетла
геа,којисеобратиоусвојствуизасланикаинспектораШпе
ра.Онјепредставио„...принципеновеграђевинскеумет
ностиу...Немачкој,нарочитонаглашујућиактивноучешће
ВођеРајхаканцелараг.Хитлераустварањуархитектуреи
грађевинарстваТрећегРајха.Накрају говора,професор г.
ХетлагезамолиојеЊ.Кр.ВисочанствоКнезаНамесникада
отвориизложбу.Упратњипрофесораг.ХетлагеаиВернера
Марха,ЊиховаКраљевскаВисочанстваиосталигостипро
шлисуполаганосвеизложбенедворане,заустављајућисе
дужевременапредпојединимизложениммоделимаимаке
тама.Нарочитоинтересовањепоказаласу...зазградукан
целаријеРајхауБерлинуи...моделекојипоказујууређење
партијскихзградаистадионауНирнбергу”8(слика1).

Тојебиосвојеврснипреседан,будућидачлановивладарске
династијеличнонисуприсуствовалининајвећимнационал
нимсветковинамаусопственојземљи.9Идеолошкапозади
набилајенескривена.Отворенојепромовисанатоталитар
наестетиканемачкенационалсоцијалистичкеархитектуре,
као део стратегије политичког приближавања Немачкој,
које су југословенскевластисистематскиспроводиле.По
казало се да је иза ретроградних идеја и начела немачке

4 Аноним,(10.X1940)Данасћенасајмиштубитисвечаноотворенавели
каизложбанемачкеграђевинарскеуметности,По ли ти ка,стр.6.

5 Аноним,Изложбановенемачкеархитектуре,стр.9.
6 Аноним,Изложба„Нованемачкаархитектура”,стр.6.
7 Аноним,(6.X1940)Уприсуствуњ.кр.вис.кнезаНамесникаикнегиње

Олгејучејесвечаноотворенавеликаизложбановенемачкеархитекту
ре,По ли ти ка,стр.56.(Удаљемтексту:Аноним,Уприсуству).

8 Исто,стр.6.
9 Тосеможезакључитинаосновуновинарскихизвештајасаразнихна

ционалнихсвечаности,освећењамеморијалаидругихобјекатанакоји
манијебилозабележеноличноприсуствокраљевскепородице.Отоме
видетичланкеизлистоваПо ли ти ка, Вре меиПрав да,каоиизвештајеу
АЈ74.
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тоталитарнеархитектуреотвореностаочитавдржавниврх,
највишеинстанцевластиидајеправацразвојајугословен
скеархитектуребиоодређенитрасиран,алиубрзоипреки
нутратнимзбивањима,насилнокаоштојеипокушаноса
његовимувођењему српскуи југословенску градитељску
културу.10Строгиканониовеархитектуреињенатоталитар
навизијасветанисубилиприљежнисрпскојкултуриисло
бодарскојтрадицији,панисуоставилидубљитраг,осиму
издвојенимпознимпримеримајавнихграђевинакојесугра
ђенеузфинансијскупотпоруДржаве,попутМинистарства
грађевинаиз1940.године.11

Међу главним карактеристикама националсоцијалистичке
архитектуребио је агресивнопласиранимонументализам,
чијијеефекатуштампиоцењен„...безварљивогсјаја...”,са
чистом„...класичномскладношћу”,одакле јепроизилази
ла„...грандиозностновихнемачкихграђевинскихобјеката
усклађена...сацелисходношћуипрактичнимпотребамако
јимајеграђевинанамењена.Њенојлепотимногододајеито
штосујенемачкиархитектиповезалисаоколиномиместом
на којем је подигнута. Уњиховим антички симетричним,
класичновертикалнимлинијамаосећасеструјањемладић
скогсамопоуздањаивереуживот,атедвеврлинекрасиле
сустареЈелинеистареГермане.НоваНемачкатежидаих
чврстоутемељиусвојеуметничкостварање.”12(слика2)

10О политичким упливима у српску архитектуру видети: Маневић, З.
(1984)Архитектураиполитика(1937–1941),Збор ник за ли ков не умет
но сти20,НовиСад:МатицаСрпска,стр.293308.

11ОМинистарствуграђевинавидети:Банковић,В.(2005)Новазградами
нистарстваграђевинаКраљевинеЈугославије,НаслеђеVI,Београд:За
водзазаштитуспоменикакултуреградаБеограда,стр.163174.

12Аноним,Уприсуству,стр.6.

Слика1АлбертШпер,Канцеларија Рајха,свечанитрем,Берлин,
1938;изворилустрације:https://www.saak.nl
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Полагањемправанакласичноградитељсконаслеђеињену
културу,алииповлачењемпаралеласавластитомнационал
ном прошлошћу, као легитимним наследником класичних
тековина, нова немачка архитектура градила је нове кон
структе једненепостојећетрадицијеитакотворила„Нову
традицију”.Међутим,тонијебилаонаизворнаиприродна
традиција,поштојебилалишенасвогосновногелемента,а
то јестваралачкаслобода.„Новатрадиција”нијепознава
лаиуважавалакреативнипотенцијалградитељаињихову
ауторскуособеност,јерјесматранодаје„...архитектаовде
биосамопосредникизмеђувољеиидеала”.13Уместотога,
оваархитектурасеопределилазадруштвениколективитет,
фокусирајућисенајавномкарактеруграђевине,њенојпо
руци,намениипропаганднојулози,којајесвојуматерија
лизацијуималаутотализујућојестетицихибриднихмону
менталнистичкихграђевина,гдејемонументалнодоведено
доапсурда,икојесусвојуидејуцрплеиздубокогубеђења
уизворносткласичногнаслеђаиживотностовеархитекту
ре.Оцењеноједа„...живаархитектонскауметностНемачке
јестеједнаврстаизразадржавнемоћи...”,којајекаоиу„...
свимавеликимисторијскимепохама...утеснојвезисамо
ћиземље,њенимзаконима,рангомидостојанством”.14Ме
ђутим, онанијеималанегативнудруштвенурецепцију од
странесавременика,исматраноједа„...својимособинама
и својим тежњама архитектонска уметност ... унапред од
ређена да видно полаже необориву политичку вољу”, и у

13Аноним,Репрезентативнаизложба,стр.5.
14Исто,стр.5.

Слика2ПаулЛудвигТрост,Пантеон славе,Краљевскитрг,
Минхен,1935;изворилустрације:
http://www.essentialarchitecture.com



424

ТАДИЈА СТЕФАНОВИЋ

томсмислује„...политичкинапор...раванархитектонском
делу”.15

Политичкинапорипрофилисалисуидеолошкуиестетску
формуновенемачкеархитектуре,којаактивнорачунаина
незаобилазнуулогувођеРајха,којисвојимузоромтрасира
правцењеног развоја.Он „... сам стваранацрте за велике
аутострадеизаподизањечитавихградова,каоизауређење
многихпредела”,и„...никадништаневолидадиктира...”,
већда„...самопрепоручујесвојеидеје,адаслушаитуђе”,
тедасе„...Његоваљубавзаархитектуруогледа ...утоме
штонасвомеимањунаОберсалцбергуимаканцеларијуу
којојизрађујепланове”.16Међутим,изавољедиктаторакоји
„неволидадиктира”криосезаправоједанотворени,агре
сивнистав,којијепотпунопоништиоаутономностархитек
тонскогстваралаштва,јерјеувек„...многозначајнијионај
којинаређуједасеградиодархитекте...”.17

Политичкоиархитектонскорефлектованојеујединственом
простору,којијенаотварањубеоградскеизложбепрепознат
уставуда„...Државапрекосвојихуметничкихорганауна
родуразвијасмисаозауметност ...”,идасунационалсо
цијалистичкеграђевине„...намењенејавнојдруштвенојпо
треби,израђенетакодамогудапримеусвојанедраогроман
бројљуди,даихозарездравомсветлошћу...”,алисеубрзо
показалодајеовасветлостималазлокобнеипретећеодсја
је,какосамимградитељскимфондом,његовимстрогимцр
тама,такоиратнимужасимакојесуњиховиидеолошкиоци
креирали.Међутим, југословенске власти их нису препо
знале,инаизложбисуизразилесвоједивљењеисимпати
језаархитектурукојајенасталаподдиктатомнацистичког
режима.

Студија простора била је важно место ове архитектуре,
будући да је директно доведена у везу са хуманистичким
аспектом ове архитектуре или одсуствомистог, будући да
је„...Задатакархитектуребиодасестотинехиљадаљуди
задржеупросторукаоједнацелина...”,паовде„...нисупо
јединемересхваћенепремапојединцувећпремаформаци
јама”.18Истакнуто је да треба „... нарочитоподвући вели
киуспехновенемачкеархитектуреутомештојеумелада
у тимпросторијама огромних димензија у волуменумаса
учесницимаотклонионотешкоосећањекојепојединциосе
ћајукадсенађуувисокомтехничкомобјекту,неоргански

15Исто,стр.5.
16Аноним,(16.X1940)Хитлеркаоархитекта,Прав да,стр.8.
17Аноним,Репрезентативнаизложба,стр.5.
18Исто,стр.5.
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повезанисањим,јеримтадаизгледадасуништавниисмр
вљениогромношћумасемртвематерије.Нованемачкаар
хитектурауспелајенаједанчаробанначиндаучесницима
утимвеликимтехничкимобјектимапојачаснагуиверуу
себе затошто се осећају органскиповезани зањих, те са
њимазаједноживеиделају.”19(слика3)

Међутим,каквајезаправобилаулогачовекауовојхипер
монументалистичкојархитектури?Далијеоназаистамо
глаодговоритиизазовимакојејепредсебепоставила?Дру
штвенаулогајепроизашлаиздиктатаполитичкогтоталите
та,којијеградитељскимостварењимаарогантнопоказивао
расну супериорност немачке нације, на чему је посебно
инсистираонацистичкирежим.Изтежњедасеидеолошка
сликапројектујекроздискурсархитектуреињенихрепре
зентативнихјавнихграђевина,заправојепотпунопониште
наулогапојединца,негиранаукреираномидеалудруштве
ног колективитета. У том смислу, хуманистичка позиција
човекасеизгубилауогромнимпотезима„мртвематерије”,
а сама идеја о верии снази, изгледа да је управо нестала
утешкимосећањимаиништавностиусусретусаагресив
номреторикомовеархитектуре,којајеперцепиранаипри
хваћена као споменик једне бруталне ауторитарне власти,
којајесвојумоћпотврђивалаурепресивимаиагресивним
наступимасвојеновеархитектуре.

Заштобијугословенскавласттежилаоваквимузорима,ко
јинисубилисвојственинационалномбићуњенихнарода?

19Аноним,Уприсуству,стр.6.

Слика3ВернерМарх,Олимпијски стадион,Берлин,1936;
изворилустрације:https://www.theguardian.com
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Мождасеодговорделимичнокријеуречиманемачкогпо
сланика фон Херена, који је приликом отварања изложбе
измеђуосталогрекаодасе„БашовдеуЈугославији...укр
штајумногестарославнекултуре,уовојземљикојајекао
ими,ималадаводиљутуборбузасвојуслободу,засвоје
националнетежње.Уовојземљиукојој...морадасеизво
јујерешењесоцијалнихпроблема,нованемачкаархитекту
ра–утосамуверен–наићићенаразумевање”.20Разуме
вањесвакаконијеизостало,очемусведочеречиминистра
грађевинаДанилаВуловића који је оцениода су „...Туђи
културниутицајиделовали ...плоднонанашнароднидух
обогаћујућигановимискуствимаиподстичућиуњемураз
војновихдуховнихснага.Немцикаовековни,непосредни
сусединашегнарода,корисносукултурноутицалинаток
гибањанашенароднекултуре,иовавеличанственаизложба
новенемачкеграђевинскеуметностинесумњивоћеизврши
тисличанподстрекнаидејеиостваривањенашихархите
катаиинжењера.Немањећебитиважаниутицајовеизло
жбе на оплемењивање укусашироких народних слојева у
Југославији”.21

Да ли се разбијена национална слика, настојала поново
склопити на основама колективитета пројектованог у но
вомстилујугословенскогградитељства,којебинекритички
усвојилонаративенемачкогнационалсоцијалистичкогнеи
марства?Одговоринаовапитањасемогупронаћиудубокој
политизованостијугословенскекултуре,инапуклихтемеља
југословенскогидентитета.Узакаснелимпокушајимасани
рањадруштвенихинационалнихпукотина,архитектурасе
показала изузетно захвалним средством.Архитектуром се
настојаообновитиидентитетскипринцип,асасвимнеоче
кивано он је тражен у тоталитарним доктринама које му
нисубилеприродноизвориште.Стога естетикаНове тра
дицијенијебиласуштинскипримењивауконтекстусрпске
ијугословенскеархитектуре.ИзградњајугословенскеНове
традицијенијесеодвијалапоочекивањимањенихмецена,
којисуузорепронашлинаизложбинемачкенационалсоци
јалистичкеархитектуре.

Ширењуидеологијеновенемачке архитектуре,допринела
суипредавањанемачкихпрофесора,којасуодржанауда
ниматрајањаизложбенапрестижнимбеоградскимнаучним
ипросветнимустановама.Предавањеса темом„Новипо
глединаразвитакнемачкеархитектуре”одржао јеДаниел

20Аноним,Њ.Кр.Вис.КнезНамесникиКнегињаОлгаприсуствовалису
свечаномотварањуизложбе,стр.5.

21Исто,стр.5.
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Кренкер,професористоријеархитектуре,напозивДруштва
заисторијууметностинаУниверзитетууБеограду.22Пово
домизложбеновенемачкеархитектурепредавањеонемач
којсредњевековнојпластициодржаојепрофесористорије
уметностисаБерлинскогуниверзитетаВилхелмПиндер,на
позивјугословенсконемачкогдруштва.23Предавањеоновој
немачкој архитектуринапримеруБерлина,одржао је арх.
ХансШтефан,чланканцеларијеАлбертаШпера,напозив
београдскогудружењаинжењераиархитеката.24Овапреда
вањанаишласунадобародзивстручне јавностии јавних
личностиизполитичкогживота.

Пажњу великог броја посетилаца привукла је и сама из
ложба коју је обишло чак 32.000 посетилаца.25 Изложбу
је пратио и обимни каталог у коме су била илустрована
најбоља дела немачке националсоцијалистичке архитек
туре.26 Организоване посете имали су архитекти, инже
њери и чиновници Министарсва грађевина и љубљански

22Аноним,(9.X1940)Министарграђевинаг.ДанилоВуловићнапреда
вањуоновојнемачкојархитектури,Вре ме,стр.5;Аноним,(9.X1940)
Берлинскипрофесорзаисторијуархитектурег.Др.Кренкеродржаоје
синоћпредавањеоновојграђевинскојуметности.Овопредавањепри
ређенојеповодомнемачкеархитектонскеизложбеуБеограду,По ли ти
ка,стр.10;Аноним,(10.X1940)Предавањепрофесораг.др.Кренкера,
Прав да, стр. 17;Аноним (10.X 1940)Министар грађевина г.Данило
Вуловићнапредавањуоновојнемачкојархитектури,Прав да,стр.18.

23Аноним(12.X1940)Професористоријеуметностидр.Пиндеродржа
ћеданаспредавањеонемачкојпластициуСредњемвеку,Вре ме, стр.
10;Аноним(13.X1940)Немачкапластикаусредњемвеку,По ли ти ка,
стр.21.

24Аноним(13.X1940)ДухновеНемачкеумонументалнимграђевинама,
Вре ме, стр. 5;Аноним, (15.X1940)ПреуређењеБерлинакаопример
градњеуновојНемачкој,По ли ти ка,стр.6;Аноним,(15.X1940)Како
сеизграђујеБерлин,Вре ме, стр.11;Аноним, (16.X1940)Предавање
грађевинскогсаветникаарх.г.Штефана.Берлинћеизменитисвојизглед
ипостатиједаноднајлепшихградоваЕвропе,Вре ме,стр.8.

25Премачланцимаиздневнештампеупрвадваданаизложбајеималачак
3.000посетилаца;видети:Аноним,(7.X1940)Изложбуновенемачке
архитектурепосетилоје јучепрекотрихиљаделица,Вре ме,стр.5.У
нареднихдесетдана,закључноса12.октобромбројпосетилацабиоје
око32.000одтога12.000одраслихи20.000студената.Видети:Аноним,
(15.X1940)Изложба„Новогнемачкогграђевинарства”унемачкомпа
виљону на београдском сајмишту биће отворена до 16. о. м. закључ
но,По ли ти ка,стр.6;Аноним,(16.X1940)Изложба„Новогнемачког
градитељства”уНемачкомпавиљонунабеоградскомсајмишту,Прав да,
стр.5.

26Уштамписепомињаокаталогса80илустрованихдела;Аноним,Изло
жбановенемачкеархитектуре,стр.9.Другиизворипомињукаталогод
100илустрованихдела;Аноним,(15.X1940)Изложбу„Новогнемач
когграђевинарства”набеоградскомсајмиштупосетилоједосадапреко
32.000лица,Вре ме,стр.12.
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општински архитекти.27 Такође, за све посетиоце Мини
старствосаобраћаја јеомогућилопосебнеолакшице.28Из
ложбусупосетилеимногобројнеличностиизјавногипо
литичкогживота.29

Реакцијенанемачкуизложбунисуизосталениизстручних
кругова.АрхитектиДрагомирПоповићиМилицаКрстић,
дали су позитивне оцене ове изложбе.30 Такође, у време
одржавања изложбе актуализоване су идеје о реализаци
јиОлимпијскогстадионауСтаромградупопројектуарх.
ВернераМарха,аактуелнојебилоиподизањеБеоградске
опере.31

Увремеодржавањаизложбе,одвијалесусеидругекултурне
приредбекојесуималезациљпродубљивањеполитичких
односасанемачкимвластима.Осимпоменутихпредавања,
биојеодржанконцертрегенсбуршкогцрквеногхора„Врап
чића”,којијеусалиКоларчевезадужбинесвечаноотворио
београдскумузичку сезону.32У време одржавањаизложбе
актуелнојебилоиосвећењекаменатемељцановенемачке
евангелистичкекатедралеуБеограду,којејеуприсуствуви
сокихнемачкихи југословенских званицаобављено свега

27Аноним,(8.X1940)ГрупаархитекатаМинистарстваграђевинанаизло
жбиновенемачкеархитектуре,Вре ме,стр.5;Аноним,(9.X1940)Инже
њериминистарстваграђевинанаизложбинемачкеархитектуре,Вре ме,
стр.5;Аноним,(10.X1940)Посетенанемачкојизложби,Прав да,стр.
18;Аноним,(17.X1940)ЉубљанскиопштинскиархитектиуБеограду,
По ли ти ка,стр.11.

28Министарствосаобраћајаодобрило је свимпосетиоцимаовеизложбе
50%попустанасвимјугословенскимдржавнимжелезницама(Аноним,
(2.X1940)Низвеликихнемачкихкултурнихприредби,Вре ме,стр.9.У
даљемтексту:Аноним,Низвеликихнемачких).

29Аноним,(11.X1940)Г.др.Корошецнанемачкојизложби,Вре ме,стр.
5;Аноним,(11.X1940)Г.др.Корошецнанемачкојизложби,По ли ти ка,
стр.6.

30Крстић, М. (16. X 1940) Изложба немачке архитектуре у Београду,
Прав да,стр.5;Поповић,Д.М.(1940)Изложбановогнемачкогграђе
винарства,Умет нич ки пре глед III, бр.8,Београд:МузејКнезаПавла,
стр.249252.

31Угала,Д.(10.X1940)ОлимпијскистадионуБеоградупозамислипро
фесораВернераМарха,Вре ме, стр. 7;Аноним, (12.X 1940) Грађење
спортскогстадионаиуређењедоњегграда,По ли ти ка,стр.11;Здрав
ковић,И.(1940)ИсходконкурсазабеоградскуОперу,Умет нич ки пре
глед III,бр.45,Београд:МузејКнезаПавла,стр.144148;Илијевски,А.
(2011)ЂурђеБошковићкаосавременикитумачархитектуреБеограда
измеђудвасветскарата,Го ди шњак гра да Бе о гра даLVIII,Београд:Му
зејградаБеограда,стр.190195;Марковић,И.Р.(2013)Провокацијано
веестетике;двапројектаархитектеВернераМархауБеограду,Збор ник 
Ма ти це Срсп ке за ли ков не умет но сти 41,НовиСад:МатицаСрпска
–Одељењезаликовнеуметности,стр.163180.

32Аноним,Низвеликихнемачких, стр.9;Аноним, (8.X1940)Концерт
хорарегензбуршкекатедрале,По ли ти ка,стр.6.
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неколикоданапозатварањуизложбе.33Дворјеувремеодр
жавањаизложбебиоукључену активности,попутпосете
исељеничкомлогоруНемацаизБасерабије.34Билојепојача
ноиантијеврејскорасположење,амржњајепотпириванау
дневнојштампи,којајебилаподконтроломјугословенских
власти.35Тимесујугословенскевластипоказалесвојупол
тронскупозицијукојомсусенастојаледодворитинемачким
властима,такоштосустваралеполитичкиамбијентпоугле
дунасвојенемачкеузоре.

ИзложбанемачкеархитектуреуБеоградуостварилајесвоју
мисију.Југославијиисветусуприказанаделановенемачке
архитектуре.Изложбајеималавеликупосетуиизазвалаје
дивљењеделајугословенскестручнејавностиињенештам
пе,допринелајеполитичкомприближавањудвејуземаља,и
остварилаидеолошкипродорвансвојихграница.Иакојетај
продорбиоумерениненарочитораширен,онјенесумњи
воутицаонаредефинисањеодређенихградитељскихставо
ва,мањеусрпској,анештовишеухрватскојисловеначкој
средини, где јеперципиранкаоградитељскиикултуроло
шкимоделкојијекрајеммеђуратногпериодаимаосвевише
поклоника.

33Аноним,(13.X1940)Освећењекаменатемељцановенемачкееванге
листичке цркве у Београду,По ли ти ка, стр. 26;Аноним, (18.X 1940)
Освећење камена темељца немачке евангелистичке цркве у Београду,
По ли ти ка,стр.11;Аноним,(21.X1940)Освећењетемељановееванге
листичкецрквеуБеграду,По ли ти ка,стр.7.

34Аноним,(8.X1940)Њ.Кр.Вис.КнегињаОлгапосетилајеприхватни
логорзанемачкеисељеникеизБасерабије,По ли ти ка,стр.5.

35УлистуВре месуготовосвакодневноизлазиличланцикојисунапада
лиЈевреје.Видети:Аноним,(11.X1940)Јевреји–дошљациуспелису
дасеувукуусвеграненашепривреде.ТригрупеЈеврејауЈугослави
ји,Вре ме,стр.6;Аноним,(13.X1940)Јевреји–дошљациуБеограду
улажумилионскесвотеунепокретности,Вре ме,стр.6;Аноним,(13.X
1940)ЈеврејскецентралеуБеограду,Вре ме,стр.6;Аноним,(15.X1940)
УтрговиниицелокупнојпривредиБанатаЈеврејиимајуводећуулогу,
Вре ме,стр.6;Аноним,(16.X1940)Јеврејима–странимдржављанима
дозволезаборавакунашојземљинећебитипродужаване,Вре ме,стр.
6;Аноним,(16.X1940)СомборскучаршијудржеЈевреји,Вре ме,стр.
6;Аноним,(18.X1940)Јеврејскикапитали,Вре ме,стр.6;Аноним,(18.
X1940)„Рускицар”нећевишебитицентралаЈевреја,Вре ме,стр.6и
друго.
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ЛИТЕРАТУРА:
Аноним,(2.X1940)Изложба„Нованемачкаархитектура”биће
свечаноотворена5.октобрауНемачкомпавиљонунаСајмишту,
По ли ти ка.

Аноним,(2.X1940)Изложбановенемачкеархитектуреодржаће
сенаБеоградскомсајмиштуод5.до16.октобра”,Вре ме.

Аноним,(2.X1940)ИзложбанемачкеархитектуреуБеограду,
Време.

Аноним,(2.X1940)Низвеликихнемачкихкултурнихприредби,
Вре ме.

Аноним,(5.X1940)Репрезентативнаизложбановенемачкеархи
тектуреотвараседанаспреподнеуНемачкомпавиљонунаСај
мишту,Вре ме.

Аноним,(6.X1940)ЊиховаКраљевскаВисочанстваКнезНаме
сникиКнегињаОлганаизложбинемачкеархитектуре,Вре ме.

Аноним,(6.X1940)Њ.Кр.Вис.КнезНамесникиКнегињаОлга
присуствовалисусвечаномотварањуизложбеновенемачкеархи
тектуре,Вре ме.

Аноним,(6.X1940)Њ.Кр.Вис.КнезНамесникиКнегињаОлга
насвечаномотварањуизложбенемачкеновеархитектуреуБео
граду,По ли ти ка.

Аноним,(6.X1940)Уприсуствуњ.кр.вис.кнезаНамесникаи
кнегињеОлгејучејесвечаноотворенавеликаизложбановене
мачкеархитектуре,По ли ти ка,стр.56.

Аноним,(7.X1940)Изложбуновенемачкеархитектурепосетило
јејучепрекотрихиљаделица,Вре ме.

Аноним,(7.X1940)Банкетминистраграђевинаг.Вуловићау
„Српскомкраљу“поводомнемачкеархитектонскеизложбе,
Прав да.

Аноним,(8.X1940)ГрупаархитекатаМинистарстваграђевинана
изложбиновенемачкеархитектуре,Вре ме.

Аноним,(8.X1940)Њ.Кр.Вис.КнегињаОлгапосетилајепри
хватнилогорзанемачкеисељеникеизБасерабије,По ли ти ка.

Аноним,(8.X1940)Концертхорарегензбуршкекатедрале,По ли
ти ка,стр.6.

Аноним,(9.X1940)Инжењериминистарстваграђевинанаизло
жбинемачкеархитектуре,Вре ме.

Аноним,(9.X1940)Министарграђевинаг.ДанилоВуловићна
предавањуоновојнемачкојархитектури,Вре ме.

Аноним,(9.X1940)Берлинскипрофесорзаисторијуархитекту
рег.др.Кренкеродржаојесиноћпредавањеоновојграђевинској
уметности.Овопредавањеприређенојеповодомнемачкеархи
тектонскеизложбеуБеограду,По ли ти ка.



431

ТАДИЈА СТЕФАНОВИЋ

Аноним,(10.X1940)Данасћенасајмиштубитисвечаноотворе
навеликаизложбанемачкеграђевинарскеуметности,По ли ти ка.

Аноним,(10.X1940)Предавањепрофесораг.др.Кренкера,
Прав да.

Аноним,(10.X1940)Министарграђевинаг.ДанилоВуловићна
предавањуоновојнемачкојархитектури,Прав да.

Аноним,(10.X1940)Посетенанемачкојизложби,Прав да.

Аноним,(11.X1940)Г.др.Корошецнанемачкојизложби,Вре ме.

Аноним,(11.X1940)Јевреји–дошљациуспелисудасеувукуу
свеграненашепривреде.ТригрупеЈеврејауЈугославији,Вре ме.

Аноним,(11.X1940)Г.др.Корошецнанемачкојизложби,
По ли ти ка.

Аноним,(12.X1940)Професористоријеуметностидр.Пиндер
одржаћеданаспредавањеонемачкојпластициуСредњемвеку,
Вре ме.

Аноним,(12.X1940)Грађењеспортскогстадионаиуређењедо
његграда,По ли ти ка.

Аноним,(13.X1940)Духновенемачкеумонументалнимграђе
винама,Вре ме.

Аноним,(13.X1940)Јевреји–дошљациуБеоградуулажумили
онскесвотеунепокретности,Вре ме.

Аноним,(13.X1940)ЈеврејскецентралеуБеограду,Вре ме.

Аноним,(13.X1940)Немачкапластикаусредњемвеку,
По ли ти ка.

Аноним,(13.X1940)Освећењекаменатемељцановенемачке
евангелистичкецрквеуБеограду,По ли ти ка.

Аноним,(15.X1940)УтрговиниицелокупнојпривредиБаната
Јеврејиимајуводећуулогу,Вре ме.

Аноним,(15.X1940)КакосеизграђујеБерлин,Вре ме.

Аноним,(15.X1940)Изложбу„Новогнемачкогграђевинарства“
набеоградскомсајмиштупосетилоједосадапреко32.000лица,
Вре ме.

Аноним,(15.X1940)Изложба„Новогнемачкогграђевинарства“
унемачкомпавиљонунабеоградскомсајмиштубићеотворенадо
16о.м.закључно,По ли ти ка.

Аноним,(15.X1940)ПреуређењеБерлинакаопримерградњеу
новојНемачкој,По ли ти ка.

Аноним,(16.X1940)Јеврејима–странимдржављанимадозволе
заборавакунашојземљинећебитипродужаване,Вре ме.

Аноним,(16.X1940)СомборскучаршијудржеЈевреји,Вре ме.
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Аноним,(16.X1940)Предавањеграђевинскогсаветникаарх.г.
Штефана.Берлинћеизменитисвојизгледипостатиједаноднај
лепшихградоваЕвропе,Вре ме.

Аноним,(16.X1940)Изложба„Новогнемачкогградитељства“у
Немачкомпавиљонунабеоградскомсајмишту,Прав да.

Аноним,(16.X1940)Хитлеркаоархитекта,Прав да.

Аноним,(17.X1940)Љубљанскиопштинскиархитектиу
Београду,По ли ти ка.

Аноним,(18.X1940)Јеврејскикапитали,Вре ме.

Аноним,(18.X1940)„Рускицар”нећевишебитицентрала
Јевреја,Вре ме.

Аноним,(18.X1940)Освећењекаменатемељцанемачкееванге
листичкецрквеуБеограду,По ли ти ка.

Аноним,(21.X1940)Освећењетемељановеевангелистичкецр
квеуБеграду,По ли ти ка.
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EXHIBITIONOFNEWGERMAN
ARCHITECTUREINBELGRADE,1940

Abstract

Among architectural exhibitions that marked the interwar period
of Serbian architecture, the exhibition of new German architecture
heldinBelgradeinOctober1940attractedgreatattention.Itwasthe
first exhibitionofGermannational socialist architecture abroad.Top
members of Yugoslav government took part in the organizational
activities,withPrincePavleasapatron.Theexhibitionwasprepared
by architectAlbert Speerwhowas a publicworks inspector for the
Reichcapital,andaccordingtothedirectivesoftheForeignMinister
RibbentropandpropagandaministerGoebbels.Theexhibitionattracted
agreatdealofattentionfrombothhighprofileandwidepublic,and
was reportedwidelyby thedaily press. It has interpreted the social,
culturalandpoliticalaspectsofGermanarchitectureanditsreception

inSerbianandYugoslavarchitecture.

Keywords: Belgrade, exhibition, new German architecture, Sajmište, 
society, culture, politics


