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1 Blagojević, Lj. (2015) Itinereri: moderna iMediteran. Tragovima arhite
kataNikoleDobrovića iMilanaZlokovića,Beograd: JPSlužbeni glasnik;
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модерниста ‒ у време обележавања пола века од смрти
Злоковића,2015,иДобровића,2017‒ангажујесавремени
приступупроучавањуисторијеи теорије (модерне) архи
тектуре,културнеисторијеиисторијеуметностиидруштва,
у суперпонираној геокултуролошкој (и геополитичкој)
сферимитскогимодерногМедитерана.

МонографијаИтинерери:модернаиМедитеран,уследује
досадашњихтеоријскихиисторијских,архитектонскихис
траживањадрБлагојевић,уоквирукојихсуобјављенекњи
ге:МодернакућауБеограду,19201941(Београд,2000),Mo
dernisminSerbia:TheElusiveMarginsofBelgradeArchitectu
re,19191941(Cambridge,Mass.,2003),НовиБеоград:оспо
ренимодернизам(Београд,2007).НајновијакњигаЉиљане
Благојевић заснована је на дугогодишњем продубљеном
научном истраживању модерне и модернизма у архитек
турииурбанизмуиисцрпномразумевањуархитектонског
иживотног опуса истакнутихмодерниста,Милана Злоко
вића (18981965)иНиколеДобровића (18971967).Више
слојност ове студије чине познавање и поимање корена и
одликаархитектонскеиопштекултуреиуметностипредмо
дерногимодерногдобаевропскецивилизације.Укњизисе
испитујекултурнатрансгресијаархитектонскогмодернизма
првенственокритичкоманализомтеоријскихиемпиријских
истраживања, у највећој мери дела архитекатаДобровића
иЗлоковића,архитектонскихпројекатаиизведенихобјека
та,подигнутихипројектованихвртова,објављенихкњига,
цртежа, фотографија, најзад прецизним праћењем трајек
торијеживотних путева актера који припадају или грави
тирајугеографскомподручјуМедитерана.Тојепојамкоји
обележаванастанакизначењерелацијаизмеђуархитектон
ске модерне, вернакуларног у архитектури медитеранског
приморја балканског залеђа, и модерног медитеранства,
односно изналажења начина за пренос медитеранске кул
туреи традиције, „вернакуларнихпринципакрозмодерну
архитектуру [...] уз уважавање климатских и географских
посебностии[...]одбацујућирегионализам”2.

Књигајеструктуриранаудеветпоглавља,названихпото
понимима испреплетаних животних пејзажа Николе До
бровића и Милана Злоковића: 1. Italienische Reise; 2. Га
лиција; 3. Балканске експедиције; 4.Медитеран; 5. Јужни
Јадран (Потрага за здрављем, Улцињ, Бока Которска); 6.
ПутовањепоЗападу;7.Дубровник;8.МитскиМедитеран
и9.МодернанаМедитерану.Итинерерикамена.Осимна
ведене, главне теме књиге која је усмерна ка проучавању

2 Исто,стр.78.
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архитектонскекултурнетрансгресијемодернизмаимодер
ногмедитеранства,развијасенеколиколатералнихтокова.
Поредосталог, важнатема јепроблематизовањепитањаи
савремене друштвене улоге архитектуре и архитеката и,
кроз концепт модерног медитеранства, актуализовање у
великојмериданасзанемареногенвајронменталногаспек
та,иначеинхерентногградитељскојделатности.Истотако,
упрецизномидисциплинованомначинунакојијеукњизи
изложена материја, издваја се дубоко разумевање ауторке
засампроцеспројектовањаиграђења–описиархитектон
скихобјекатаипројекатасудатитакодасе,осимосновног
дескриптивногнивоа,уњимаоткривасуштинаикомплек
сност архитектонске делатности, каона пример код архи
тектонскеанализеХотела„Кооп”,отвореног1939.уУлци
њу,попројектузагребачкихархитекатаХинкаБауераиМа
ријанаХаберлеа3.

Коришћена грађа у књизи почива на фондовима приват
нихзбирки(учемупосебнуважностимаархивапородице
Злоковић,алииличнасведочењаакадемикаЂорђаЗлоко
вића и архитектеМилицеМојовић, сина и кћериМилана
Злоковића), као и различитих институционалних архива.
Уопсежномпописуцитиранихизвораилитературе,каои
додатнимобјашњењимаунапоменама, видисеширокра
курс који је интелектуална база овог дела и која може да
будепосебнанадструктурапутоказазадаљаистраживања.
Свиелементиукњизи,играфичкиитекстуални,имајупод
једнакуважностукорпусумонографије,односноу„интер
претативнојмрежи”којасеуњојствара–фотографије,цр
тежи,мапе,свеилустрацијеукњизи,нисунемифрагменти,
већорганскаалтернацијаусазвучјусписанимделовимаове
синтетичке студије, која је, као и архитектонски пројекти
чврсте структуре ‒ дефинисана, функционална, доследна,
забавнаиинспиративнацелина.

Једанодважнихаспекатакњигејетоштоприказујућидија
логизмеђуархитектонскихпоетикаЗлоковићаиДобровића,
ињиховихразличитихпрофесионалнихиживотнихлинија,
каоидијалогсвакогодњихпонаособсасвеукупнимокру
жењем,истовременоприљежнопроучава,уважава,исамим
тимеодсликаваиисторијуархитектонскекултуремодерни
змаумедитеранскомприморју,укојем,уширемконтексту,
својеместозаузимајуиБеоград,СрбијаибившаЈугослави
ја.Уприказанимоквирима теоријскихиисторијскихуте
мељењаевропскеархитектонскемодерненапросторуМе
дитерана,којеЉиљанаБлагојевићиспитује,оцртавајусеи

3 Исто,стр.116117.
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односиизмеђуглавнихилатералнихтоковатрансформаци
јаархитектонскихпарадигми,каоиодносиизмеђу„малих”
и „великих”, или „развијених” и „неразвијених” култур
них средина, у чему се недвосмислено исказује неодржи
вост ових стриктних подела. КњигаИтинерери: модерна
иМедитеран, каои остале књиге ауторке, усмерена јена
суштинскоупознавањеархитектонскекултуре.Утомкон
тексту,цитирамоДобровићевпреводГетеове (JohannWol
fgangGoethe)реченице:„Оношточовекзна,можетекида
види”4.Посебанпогледнапејзажархитектонскемодерне,у
којемИтинерериЉиљанеБлагојевићсклапајууниверзално
илокално,садашњеипрошло,уметничкоимитско‒допри
носиунашојсрединиразумевањусопственеархитектонске
културе,атимеиисторијеиидентитета.

4 WasMannweiss,seihtmanerst;Исто,стр.144.
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