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Сажетак:Урадусепредстављаисторијаутилитарнихфункција
данашњемалеизложбенесалеМузејаафричкеуметности–збир
кеВедеидрЗдравкаПечарауБеограду,која јеод1952.године,
кадајеизграђена,вишеоддвадесетгодинаслужилакаоатељер
скипросторМошиПијаде,ЗориПетровићиБошкуКарановићу.
Циљрадајеприказцелокупнеисторијеовогобјекта–одњегове
изградњеикоегзистенцијесличнихиразличитихрелацијакојесу
учествовалеуњеговомстварању,доданас–тренуткаукомесе
маласалаозначавакаоместоплуралитетакултурнополитичке
сцене(пост)југословенскогпростора.

Кључнеречи:атеље,МошаПијаде,ЗораПетровић,БошкоКа
рановић,Музеј афричке уметности – збирка Веде и др Здравка
Печара

У раду ће бити приказана и анализирана историја ути
литарних функција мале изложбене сале Музеја афричке
уметности(удаљемтекстуМАУ).1Овајпростор,саграђен

1 Насаветима,сарадњи,помоћииподршциуистраживањузахваљујем
се: Бранимиру Карановићу (професор ФПУ), Емилији Епштајн
(кустоскиња Музеја афричке уметности), Александри Мирчић
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1952.годинепопројектуархитектепројектантаР.Ступара
првобитнојеимаофункцијуатељеауметникаМошеПијаде
(1952–1957),апотомисликаркеЗореПетровић(1960–1962)
и уметника Бошка Карановића (1962–1975). Адаптацијом
и надоградњом 1977. године некадашњи простор атељеа
трансформисан јеу јавнипростор–малуизложбенусалу
Музејаафричкеуметности–збиркеВедеидрЗдравкаПе
чара.Историјафункцијаовогпросторабићепосматранакао
историја„успостављањаилинедостаткарелација,апростор
каодимензијаплуралностиукојојсимултанопостојивише
одједнествари(курзивауторке)икојијесталноунастаја
њу–укомесеувекмогустворити,укинутиилиизменити
релације.”2

Сатзв.просторнимобртом,просторсевишенепосматра
каофизички територијалниконцепт, већкао „процесдру
штвенепроизводњекојиобухватаперцепције,апропријаци
је,утилитарнефункције,каопроцескојијеублискојвезиса
симболичким нивоом спацијалне репрезентације”.3 На тај
сеначинуовомрадупосматраималасалаМАУ,каосво
јеврснахетеротопијакоја„имамоћдана једномстварном
местусучеливишепростора.”4Уњојсе,на једномместу,
сусреће неколико простора, који, конституисани сличним,
алииразличитим(пост)југословенскимрелацијамасведоче
оњиховом(дис)континуитету.

АтељеипрвасамосталнаизложбаМошеПијаде

Наручилацградњеипрвикојијествараоуовомпростору
биојеМошаПијаде5,уметникреволуцонар,припадник„оне
генерацијестарихкомунистакојајеосновалаКомунистич
купартијуЈугославије”6ипосветилајој„савсвојживот,све
својестваралачкеспособностииреволуционарнустраст.”7

(Одељењезауметничкудокументацију,МСУ),АниСимониЗеленовић
(студенткињадокторскихстудијаисторијеуметности).

2 Massey,D. (2009)Conceptsofspaceandpower in theoryand inpolitical
practice, Documents d’Analisi Geografica 55, Barcelona: Universitat de
Barcelona,pp.1526.

3 BachmannMedick, D. (2016) Cultural Turns: New Oriwntations in the
StudyofCulture,Berlin/Boston:DeGruyter,p.216.

4 Fuko,M.Drugamesta,u:MišelFuko1926–1984–2004hrestomatija,prire
diliMilenković,P.iMarinković,D.(2005),NoviSad:Vojvođanskasociološ
kaasocijacija,str.34.

5 Pijade,M.S.(1957)Slikarevživotopis,Delobr.4,Beograd:RedakcijaBeo
grad,str.627.МошаПијадејеуинтервјууизјавиодајеимаопривремени
атељеуБирчаниновој,којијепозајмљенСретенуСтојановићу.

6 Cobelj,Š.(1969)MošaPijade,izložbaslika,pastelaicrteža,Osijek:Gale
rijalikovnihumjetnosti,str.3.

7 Исто.
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Остраственојицеложивотнојпосвећеностидржавничким
пословимасведочииПијадепитајућисеусвомдневнику
штабинаправиодајесликао„скроз,крозовечетрдесети
двегодине?”8ипотомсамсебиодговара:„Зарнијеочиглед
ноданебихбиотајчовеккојисам,папрематоменитај
уметник, да сам се кроз све то време бавио само сликар
ством.Утаквовреме!”9

У својој 62. годиниживота,Пијаде, који сенакондугого
дишњег револуционарног рада „прихвата давно одложене
сликарскечетке”10одлучуједасебисаградиатељекакоби
сепосветиосликању,упркосдруговимакојина туодлуку
„климајуглавомузнаксумње”11,иунадидаћеипак„не
штоизаћиизтогатељеа.”12Атељејесаграђенпопројекту
„арх.пројектантаР.Ступара”13,какојеурезаноуфасадном
каменупореднекадашњегулазауатеље14,аданашњегулаза
упомоћнепросторијеМАУ.Пијадеградиатељесанамером
дауњемуради„каоопседнут”15,алиидапрвипутпогле
дана окупу своја уметничка дела која нисуизгубљенана
изложбикојујеорганизовао1952.године.

УрадуМошеПијадеоваизложбаиздвајасекаопрва,али
ипоследњасамосталнаизложбакоја јереализованатоком
његовогживота.Нањојјебилопредстављеночетрдесетак
радова које је, коначно сакупљене на једном месту, Пија
де означио каопрегледпрошлости, зањега однеоцењиве
важности, пред почетак великог рада.16 Поред значаја за
лични опус уметника, ова изложба, отворена за ужи круг

8 Петровић,В.(1957)МошаПијаде,Београд:НародниМузеј,стр.6.
9 Исто.
10AndrejevićKun,Đ.(24.6.1952)MošaPijade–slikar.Povodomizložbekoju

jeMošaPijadeprirediousvomnovosagrađenomateljeu,Književnenovine,
str.8.

11Anonim(28.02.1952)PredotvaranjeslikarskogateljeadrugaMošePijade–
razgovornašegsuradnikasdrugomMošomPijadeonjegovomdosadašnjem
slikarskomraduidaljnjimplanovimanatompolju,Borba.

12Исто.
13Дотренутказакључивањаовограда,оархитектиСтупарунијепрона

ђено вишеподатака ни уАрхиву Југославије, ни у архивиУдружења
архитекатаСрбије,архивиАкадемијеархитектуреСрбије.

14Грађенодкаменаиразнобојнеопеке,атељеархитектуромпоказујесво
јуфункцијуредовимапрозорскихтраканапрочељуграђевине,док је
утисак компактног монолита прекинут акцентима рустичног камена.
Фотографијаграђевинедоступнајена:http://foto.mij.rs/site/gallery/584/
allphotos(приступ:28.08.2018).

15Коларић, М. (1957) Ликовни преглед, Савременик бр. 5, Београд,
стр.627.

16Pijade,M.(1952)28. februar1952.Dnevnikumetnika,BibliotekaMuzeja
savremeneumetnosti,Beograd,1.
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пријатеља17билајеинекаврстаинтимногспекатклакоме
јеусвојим„ријеткимтренуцимаодмора”18присуствоваои
ЈосипБрозТито.

Иакојеутовременастаознатанбројслика,пејзажаипор
трета, сећања бележе да је „атеље чекао на човјека, коме
јепалетабиладрага,аликојијеинтимнучежњуподредио
осјећају дужности према Револуцији и држави.ˮ19 Редов
нипосланикСавезнеНароднескупштине,од1954.године
председникНароднескупштинеФНРЈ,упериодуод1953.
до1954.ипотпредседникСавезногизвршногвећа(СИВ)20,
МошаПијаде,носилацорденајунакарада1950.године,21у
истојгодиникадаправисвојупрвусамосталнуизложбупо
стаојеипочаснипредседникУЛУСа.22Записавшиусвом
дневнику,„ирадосноитужно”23изјаву„Anch’ioson’pitto
re!”(итал.(Чак)ијасамсликар!),Пијадеконцизнобележи
дихотомијусвогуметничкогиреволуционарнограда.Упр
вихпетгодинаегзистенције (1952–1957)овајпросторбио
јеприватни,раднипросторпознателичностијугословенске
културнополитичке сцене, који је захваљујући томе по
стаодеовеликогкорпусафотографијачијајетематипична
иконографијапосетаЈосипаБрозаТита.24

АтељеЗореПетровићиБошкаКарановића

СликаркаЗораПетровић,захваљујућиодлуциУЛУСа,то
ком пролећа 1960. године добија простор атељеа за рад.25

17Пијаде прави интимну изложбу, јер се бојао да неће имати довољно
радовазаширупублику;Cobelj,Š.нав.дело,стр.8.

18Duda,I.Rijetkitrenuciodmora.Titoislobodnovrijeme,u:Tito–viđenjai
tumačenja,priredilaManojlovićPintar,O.(2011)Beograd:Institutzanoviju
istorijuSrbije,str.313328.

19Polak,N.iMaleš,I.(7.03.1957)Jednomćuipakslikati...sjećanjamajstora
kiparaAntunaAugustinčića,Borba.

20Миленковић,Д.(1957)МошаС.Пијаде,АрхивЈугославије,сигнатура:
ХХХIVMPIV1/42ACKSKJ.

21Аноним,(5.01.1950)Одликовањеорденомхеројарада,Танјуг.
22M.S.K.(18.03.1957)Strastvenislikarirevolucionar,Borba;Напомена:

СИВиУЛУСималису,какоусменииштампаниизворинаводе,пресуд
нуулогуудодељивањуатељеауметницимаПетровићиКарановић,док
јеМАУнастаоадаптацијомистогпростораодлукомСкупштинеграда
БеоградаиОпштинеСавскивенац;Вишеотомеу:AranđelovićLazić,J.
(1977)Objekatmuzeja.Muzejafričkeumetnosti–zbirkaVedeidrZdravka
Pečara,Beograd:Muzejafričkeumetnosti.

23Protić,B.M.(1974)MošaPijade1890–1957.povodomXkongresaSaveza
komunistaJugoslavijei130godinapostojanjaNarodnogmuzeja,Beograd:
Galerija73,Narodnimuzej.

24Фотографије доступне на: http://foto.mij.rs/site/gallery/584/allphotos
(приступ:28.08.2018).

25О.Б.(19.04.1960)Синтеза40годишњеграда,Политика.
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Веомапочаствованаштојебашонаизабранадарадиупро
сторуукомејеМошаПијаде„радиосвојапоследњаплатна
ицртеже”26,Петровићсебрзосродиласаовимновимам
бијентом,„сазелениломдрвећа,парчетомнебазапоглед,и
тишиномзаизванреднуконцентрацијумислииосећања.”27
Прелазак у нови атеље уметницеПетровић истовремен је
са важним догађајем уњеномживоту – прославом 40 го
динарадакоја јеобележенаиизложбомупавиљонуЦви
јета Зузорић.28 Као уметница која је „дала толико дела за
антологијунајвећихјугословенскихликовнихостварења”29,
Петровићјеуовомпросторустваралапоследњедвегодине
свогживота.Описујућипроцесрадаусвомновоматељеу
којијепрвипутнедалекоодсликаркиногстана,Драгослав
Ђорђевићјезабележиоиутисакосамомпростору:

„Крозмалопредсобљеувеламе је у атељекојиме је у
први мах подсетио на Сен Шапел, толико је био про
стран, висок и застакљен.(...) Свуд унаоколо виделе су
се хрпе блинд рамова и гомиле слика окренутих лицем
према зиду. (...)Доста оскудан стилски намештај губио
сеуогромнојкубатури.Јединоштојеподсећалонаатеље
биојевелики,рабатниисавзамрљаништафелај,искоса
постављеннегденасрединипросторије.Нањегајебила
прислоњенанедовршенаслика...”30

НаконпоследњедвегодинерадасликаркеЗореПетровић,
1962. године, атеље на коришћење добија уметникБошко
Карановић, тадашњи декан Академије ликовних уметно
сти.31 „Партијски погоданˮ32, председникСавеза ликовних
уметника Југославије, једанодоснивачаГрафичкогколек
тиваипрофесорнаграфичкомодсекуАкадемијеликовних
уметности,КарановићјеизабранодстранеСавезногизвр
шногвећакаоновипривременикорисниковогпростора.33
Премаречимањеговогсина,професораБранимираКарано
вића,уметникјеатељезатекаоудевастираномстању,саза
кључанимпрозорима.Ипак,токомсвогтринаестогодишњег

26Исто.
27Исто.
28Исто.
29Илић,Б.(14.11.1961)Изатељеанашихуметника:Поезијакојаинспири

ше,Политика.
30Đorđević,D.(1961)SvedočenjaoZoriPetrović,Dosijeumetnice,Biblioteka

Muzejasavremeneumetnosti,Beograd.
31ПремаусменомсведочењупрофесораБранимираКарановића.
32ПоречимапрофесораБранимираКарановића.
33Исто.
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радауњемунијеправиовећеархитектонскеинтервенције.34
УтомјепросторуизрадиофасаднимозаикзаМузејЈугосла
вије,апоредњега,уатељеустваралисуповременоСтојан
ЋелићиБранимирКарановић,којијеуданашњемкабинету
МАУнапрвомспрату,усобикојајетракастимпрозорима
подсећала на „палубу брода”, имаомалуфотографску ла
бораторију.35 Јавнихдешавањау атељеуније било, али је,
попутМошеПијаде,иБошкоКарановићправиоколегијал
не,интимниједогађајеуњему.Свакегодинеујунуувели
којбаштииспредатељеаприређиваојеколегијалнаславља
за своје постдипломце, који су углавном били инострани
студентиуЈугославији.36

ЗаразликуодМошеПијаде,БошкуКарановићунијеупот
пуностиодговаралаимпозантностпростораатељеаграђеног
поузорунаатељеМилаМилуновићаипарискеатељее37–
онјепресвегакористиомањусобупоредкупатила,аглавну
просторијуатељеатекпонекад.ПремасведочењуБраними
раКарановића, овај јепростору једномтренуткубиопо
нуђениИнтернационалнојшколизафункцијуфискултурне
сале.Ипак, он је 1975. године, када јеКарановић прешао
уновиатеље,одређензапотребесмештањавеликезбирке
афричкихуметничкихпредметаЗдравкаиВедеПечар.

МаласалаМузејаафричкеуметности–
збиркеВедеидрЗдравкаПечара

НаконтрагањазаизлагачкимпросторомуРовињуиЗагре
бу,ЗдравкоиВедаПечародлучујудањиховазбирка„треба
даприпаднеглавномградуземљекојајесветудалаТита,а
Титовопријатељствоинашанесврстаностнајбољесусхва
ћениипримљениуправоуАфрици.”38Узадаптацијуина
доградњу,23.маја1977.године,поводомпрославечетрде
сетпетогодишњице Титовог вођењаКомунистичке партије
Југославије39,отворенјеМузејафричкеуметности–збир
ка Веде и др ЗдравкаПечара, чија су мала сала, кабинет,

34Исто.
35Исто. Карановић сведочи и о постављеној скулптури „Композиција”

ОлгеЈанчићиз1957.годинеиспредсамогатељеа.Скулптураседанас
налазиуНовомСадунаПетроварадинскојтврђави.

36Исто.
37Исто.
38Личина,М. (2013)Музеј афричке уметности (настанак, развој, пер
спективе),мастеррад,УниверзитетуБеограду,Факултетполитичких
наука(раддоступанубиблиотециМузејаафричкеуметности),стр.11.

39Челар, М. (24. 05. 1977) Место љубави и пријатељства, Политика
Експрес,Београд.
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библиотека и неколикопомоћнихпросторија од тада сме
штенеупросторатељеа.

Углавномпросторунекадашњегатељеапрведвегодинера
даМАУ(1977–1979)излаганисупредметикојисубилидео
сталнепоставкеовогмузеја.Унареднојдеценијиуистом
простору смењивале су се изложбе40 које су приказивале
и анализирале предмете из различитих афричких земаља,
традиционалнеисавременеуметности,најчешћезахваљу
јућисарадњисаафричкиминституцијамакултуре,чимесе
МАУозначавакао„материјализацијаначеланакојимајепо
чиваласпољнаполитикаСФРЈ”41.Створентаквимрелација
ма,овајпростористичесекаосимболпријатељстваукоме
јеугодиниДеветогсамитанесврстаних(1989)изложбуфо
тографијаоНигеријиотвориопредседникНигеријеИбра
хим Бабангида (Ibrahim Babangida).42 Поменуте изабране,
алиибројнедругеизложбенеделатностиуовомпростору,
одњеговепрве адаптације (1977)уМАУдоњеговедруге
адаптације(1989),43каоизразантиколонијалногдискурсаи
политикеПокретанесврстанихстварајурелацијскиконти
нуитетсадухомпросторапретходнихњеговихкорисника.

Поред трансформације физичког простораМАУ 1989. го
дине, у наредним годинама долази и до великих промена
у друштвенополитичком контексту, чиме се трансформи
шеи садржај који конституишеидејнипростормале сале
МАУ.Токомдеведесетихгодинадвадесетогвека,обележе
ним економским санкцијама и политичком изолацијом из
међународне заједнице, успостављена традиција сарадње

40Напомена: За потребе овог рада изабрано је тек неколико за анализу
илустративнихпримераизложбенихделатности.Вишеоисторијииз
ложбенеделатностиМАУ:Nyimpakorndzizi–Човекнеможеопстати
сам:(Ре)концептуализацијаМузејаафричкеуметности–збиркеВеде
идрЗдравкаПечара,приредилеЕпштајн,Е.иСладојевић,А. (2017),
Београд:Музејафричкеуметности.

41ТаквајебилаипрвапривременаизложбаМАУ„Савременаскулптура
Маконде”(1979)насталазахваљујућисарадњисатанзанијскиминсти
туцијама културе.Више о томе у:Личина,М. Развој програмаМАУ:
Трагом једне идеје, у: Nyimpa kor ndzizi – Човек не може опстати
сам:(Ре)концептуализацијаМузејаафричкеуметности–збиркеВеде
идрЗдравкаПечара,приредилеЕпштајн,Е.иСладојевић,А. (2017),
Београд:Музејафричкеуметности,стр.54.

42Исто,стр.53.
43Тада јепросторнекадашњегатељеаизгубио„СенШапелосветљење”

брзомнадоградњомкуполезбогнеопходнереконструкцијезградечији
јеравнитравнатикровпочеодапрокишњава.Вишеотомеу:Кнеже
вић,А.АрхитектураМАУ:одбетонскогпавиљонадо„афричкекуће”,
у:Nyimpakorndzizi–Човекнеможеопстатисам:(Ре)концептуали
зацијаМузејаафричкеуметности–збиркеВедеидрЗдравкаПечара,
приредилеЕпштајн,Е.иСладојевић,А.(2017),Београд:Музејафричке
уметности,стр.106120.
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саафричкиминституцијамакултурејепрекинута;изложбе
неделатностиодносесенадомаћеуметникеинспирисане
Африком,дечијецртеже,промовисањеафричкемузике,го
стовањадомаћихаутора.44Овајпериодозначиоједисконти
нуитет постојећих релација, односно,њихов недостатак и
стварањенових,унутрашњихрелација,упућенихпресвега
наинституцијеиуметникеизокружењаМАУ.

ЗахваљујућиделатностиМАУпочеткомновогмиленијума
истипросторможесепосматратиупостјугословенскомкон
текстуукоме„постимплициракултурнипросторкојини
каданијеупотпуностиизван”45оногјугословенског.Поред
„савременихизложбиуМАУ”46којеопредмећујутеоријску
критичкумисао,алиибројнихизложбикојеобрађујузбир
кеМАУидругихмузеја/колекционара,поновосеуспоста
вља континуитет гостовања афричких уметника учешћем
камерунскогуметникаБартелемиТогоа(BarthélémyToguo)
2006.године.47ТогојезасвојкритичкиперформансОмаж
ЗдравкуПечарукористионовоизграђени,недовршенипро
сторкуполеизнадмалесалеМАУ,али јењојбилаприре
ђенаизложбаТранзит(и)истогуметника,анастепеништу
поредкамина(којиводикакуполи),каоједном„транзитном
месту”48биојепостављенвидеорад.49

Успостављањеновихрелација,алиинадоградњаонихпо
стојећихможесеприметитиуактивнојсарадњисауметни
цимаиуметничкимгрупама2015. године, када јеумалој
салипостављенаизложба „Граница је затворена”50 која се

44Вишеотомеу:Личина,М.РазвојпрограмаМАУ:Трагомједнеидеје,
у:Nyimpakorndzizi–Човекнеможеопстатисам:(Ре)концептуали
зацијаМузејаафричкеуметности–збиркеВедеидрЗдравкаПечара,
приредилеЕпштајн,Е.иСладојевић,А.(2017),Београд:Музејафричке
уметности.

45Anđelić,N.(2017)PostYugoslavCinemaandPolitics:Films,LiesandVi
deoTape,InternationalJournalofHumanitiesandSocialScienceInvention
Vol.6,р.65.

46Вишеотомеу:Sladojević,A.(2014)Muzejafričkeumetnosti:kontekstii
reprezentacije,Beograd:Muzejafričkeumetnosti,str.8789.

47Sladojević,A,нав.дело,стр.89.
48Исто, стр.91.Камин,којисупосведочењуБранимираКарановића,у

времеМошеПијаделожиливојници,акоји једанассачувануориги
налном облику, могао би се посматрати и као стално пратећи, делом
сценографскиекспонатизложбенихделатностиМАУ.Самимтим,онје
транзитноместонавишеначина–управоуњемусеодвијајутранзи
ти,односнопрелази,преплитањаисусретањаразличитихпросторних,
историјскихпутања,ионихкојесу„унастајању“.

49Исто. Више о томе у: Sladojević, A. (2014) Muzej afričke umetnosti:
kontekstiireprezentacije,Beograd:Muzejafričkeumetnosti.

50Епштајн,Е.(2015)Будућностјемит:омузејима,путовањимаиразним
„другима”,у:Границајезатворена,Београд:Музејафричкеуметности,
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бави „актуелномдруштвеномтемомвеликихмигрантских
кретања”51уциљуподизањасвестијавностиомигрирању
као глобалном друштвеном феномену.52 ПопутМоше Пи
јаде,каозваничногдржавникакојије,поТитовимречима,
обележио „борбу наше земље за истинску равноправност
међународима,”53уистомпростору,иМАУсензитивноод
говаранасавременепотребемигранатаи,ускладусаанти
колонијалнимдискурсомкојијеуписанусамчинњеговог
отварања54учествујеуангажованомговоруомиграцијамау
постјугословенскомконтексту.

Првомизложбомкојајепосвећенаживотуирадукултурних
радника, колекционара и путника, ЗдравкаПечара иВеде
Загорац(2017)55,којисуутемељењезасвојрадпронашлиу
темамаантиколонијализма,социјалнеправдеиједнакости56
остварен јеконтинуитетрелацијасанекадашњимјугосло
венскимпростороматељеа.Поредпоновногприсустваљу
диуовомпросторукојису,попутпрвогкорисникаатељеа,
одиграли„важнуулогууматеријализацијикултурнеполи
тике социјалистичке Југославијеˮ57 поменуте теме истичу
се и као један дисконтинуитет у теоријској мисли јер су

11.Изложба је реализована сарадњомМАУи невладине организаци
јеГрупа484иуметникаИванеБогићевићЛеко,СнежанеСкоко,Луке
КнежевићаСтрикеиколективаШкарт.

51Епштајн,Е,нав.дело(2015),стр.11.
52Исто.
53Наведено према: Из Титовог говора: (Моша Пијаде, Мала галерија

споменмузејаIIзаседањаАВНОЈа19431963.
54Вишеотомеу:Sladojević,A,нав.дело(2014).
55ИзложбаокојојјеречбилајесегментизложбеNyimpakorndziziЧовек
неможеопстатисамповодомпрославејубиларне40.годинепостоја
њаМАУ.Сегментизложбеумалојсаликојијепосвећенживотуираду
ЗдравкаПечараиВедеЗагорацносиојеназивРаспакивањеархиваВеде
ЗагорациЗдравкаПечара.

56Епштајн,Е.иСладојевић,А.Речуредница,у:Nyimpakorndzizi–Човек
неможеопстатисам:(Ре)концептуализацијаМузејаафричкеуметно
сти–збиркеВедеидрЗдравкаПечара,приредилеЕпштајн,Е.иСладо
јевић,А.(2017),Београд:Музејафричкеуметности,29.

57Исто,стр.30.Напомена:Јошједнасличностурадуиинтересовањима
МошеПијадеиЗдравкаПечараогледасеуловачкојактивности,којусу
обојицапрактиковали.Наиме,ловачка збиркаЗдравкаПечара,која се
данасналазиуМАУ,била јеизложенауМузејуМеђумурја (наведено
према:Jurgec,I.(12.03.1982).Učakovečkomstaromgradu.VikendZg),
докјеПијаде„крајатељеаимаоиловачкусобуˮ(М.S.K.(18.03.1957)
Strastvenislikarirevolucionar.Borba),аусвомдневникује1952.године
записаода,докчекаусељењеуатеље,крећеулов(Pijade,M.Dnevnik).
Поред тога, иако су били различитих генерација, и ангажмана након
Другогсветскограта,обојицасубилилучоношесвог(југословенског)
времена.
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„токомпротеклихдеценијабиленамаргинамадруштвеног
интересовања.ˮ58

Закључак

Хетерогенострелацијакојекоегзистирајууовомпростору
видљива је на основумногобројних перцепција, апропри
јација, реалних и идејних утилитарнихфункција; од сим
болаПокретанесврстанихпрекоочитогизразадруштвено
политичких промена у земљи током деведесетих година
двадесетогвека,доактуелнихпостколонијалнихиглобал
нихтема.УњемусесусрећуловачкасобаМошеПијадеи
ловачки предмети Здравка Печара; монументална платна
ЗореПетровићичувенимозаикБошкаКарановића;много
бројнеизложбеМАУнасталесарадњомсаафричкимумет
ницимаиинституцијама,ињенимнедостатком;завештани
предметијугословенскихпутникаисавременеинтервенци
јетеоретичараиуметника;приватни,породичнииколеги
јалнидогађајиуметникаипосетеделегацијаПокретанесвр
станих;девастиран,закључанпросториактиван,ангажован
просторМАУ(итд).Перцепцијеиидејеоадаптацијиовог
просторакреталесусекрозисторијуодмузејапосвећеног
МошиПијаде59,прекофискултурнесалеИнтернационалне
школе, до музеја „одликовања старих српских ратника”60
и пословног просторафирме „Колинг”.61Овиимагинарни
простори заједно са поменутим дисконтинуитетом током
деведесетихгодинадвадесетогвекасучељавајусенаистом
местусаконтинуиранимнизомрелацијапредстављениму
претходним поглављима, дајући овом месту специфичан
утисакпросторногнабоја.

Простор,којијеувек„унастајању,препознајесекаопроиз
водмеђуодноса,каоонајкојисеконституишекрозразличи
теинтеракције.”62Представљенипросторнекадашњегумет
ничкогатељеа,аданасмалесалеМАУсе,ускладусатим,
означава као сфера „истовремене плуралности, као сфе
ра у којој различите путање коегзистирају.”63 Посматрана
каофукоовскахетеротопија,укојој се једнакосучељавају,

58Епштајн,Е.иСладојевић,А,нав.дело,стр.29.
59Augustinčić,A.(17.03.1957)SjećanjanaMošuPijade:Uvijekjeosjećao

velikuljubavzalikovnuumjetnost,Vjesnik.
60Božović,B.(11.06.1994)Afričkikrovodhrvatskogdrveta,Duga.Напо

мена:Управооваидејанајилустративнијеприказујепоменутидискон
тинуитеттокомдеведесетихгодинадвадесетогвека,итимедоприноси
утискусучељавањавишепросторанаједномместу.

61Вујошевић,В.(2.04.1992)Донаторпретерао,Новости.
62Massey,D.(2005)Forspace,London:SagePublications,р.9.
63Исто.
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алиисусрећуразличитипростори,каоместоидаљеуна
стајању,маласалаМузејаафричкеуметности,саокамење
ниминепомичнимсведокомовдепредстављенеисторије–
камином64, фигурира као својеврсно место плуралитета
културнополитичкесцене(пост)југословенскогпростора.
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AnaKnežević
MuseumofAfricanArt,Belgrade

SMALLEXHIBITIONHALL
OFTHEMUSEUMOFAFRICANARTINBELGRADE

APLACEOFPLURALITYONTHECULTURALPOLITICAL
SCENEOF(POST)YUGOSLAVSPACE

Abstract

Theaimofthispaperistopresentandanalyseahistoryofutilitarian
functions of today’s small exhibition hall of theMuseumofAfrican
ArtinBelgrade–TheVedaandDr.ZdravkoPečarCollection.Original
purpose of this buildingwas an artistic studio designed in 1952 for
the famousYugoslav politician and artist –Moša Pijade. Over five
years(19521957),Pijadeusedthisbuildingasprivateworkingspace
wherehealsoarrangedaprivateeventorganisingaprivateexhibition
of his paintings,whichwas visited by JosipBrozTito, president of
Yugoslavia.AfterPijade,thisspacewasusedbyYugoslavartistsZora
Petrović (19601962) and Boško Karanović (19621975). Petrović
painted a number ofmonumental canvases in the same spacewhere
KaranovićlatercreatedawellknownfacademosaicfortheMuseum
of Yugoslavia. Another change of function of this space occurred
whenZdravkoandVedaPečarwantedtoopenaspecialisedmuseum
dedicated toAfrican arts and cultures. In1977, during eventswhich
celebrated 45 years of Tito’s leadership of the Communist Party of
Yugoslavia,theMuseumofAfricanArtwasopenedinthesameplace
(withbuildingadaptation).Up to thisdate, this space, locatedat14,
AndreNikolić street, had a few different utilitarian functions.There
werealsoanumberofunrealizedideas–imaginaryfunctions,which
markedthisspaceasaplaceofpluralityontheculturalpoliticalscene

of(Post)Yugoslavspace.

Key words: atelier, Moša Pijade, Zora Petrović, Boško Karanović,
MuseumofAfricanArt–theVedaandDr.ZdravkoPečarCollection


