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Сажетак: То ком ме ђу рат ног пе ри о да у Но вом Са ду, као и у дру гим 
гра до ви ма та да шње зе мље, би ла је уо би ча је на прак са рас пи си ва ња 
јав них кон кур са за објек те за ко је је про це ње но да има ју од ре ђе ну 
вред ност не са мо за сво је бу ду ће ко ри сни ке већ и за не што што би 
мо гли на зва ти укуп ном ар хи тек тон ском есте ти ком јед ног гра да. 
По про јект ном за дат ку био је то кон курс за по ди за ње но ве згра де 
Срп ског на род ног по зо ри шта (СНП), одр жа ног кра јем 1928. и то
ком пр ве по ло ви не 1929. го ди не. На кон кур су је уче ство вао ве ли ки 
број до ма ћих ар хи те ка та из чи та ве зе мље, као и не ко ли ко ар хи
те ка та ко ји су жи ве ли у ино стран тву, ка кав је слу чај и са Ни ко
лом До бро ви ћем, та да на ста ње ним у Пра гу. Фак тич ки кон курс на 
кра ју ни је ус пео а од из град ње но ве по зо ри шне згра де убр зо се са
свим од у ста ло. Ипак оста ли су са чу ва ни опис и ко мен та ри Ко сте 
Страј ни ћа, као и из глед не ко ли ко ар хи тек тон ских про је ка та ко ји 
су би ли оце ње ни као ус пе ли. На пр вом ме сту је кон курс ни рад ар
хи тек те Ни ко ле До бро ви ћа ко ји је и по ред не сум њи вог ква ли те та 
и нај бо љег пла сма на, у кру го ви ма ко ји су од лу чи ва ли, озна чен као 
„не до вољ но мо де ран за но во сад ску сре ди ну’’. Ло ка ци ја на ко јој је 
би ла пред ви ђе на из град ња по зо ри шта убр зо је по ста ла сво је вр сна 
рас кр сни ца на ко јој су из гра ђе ни да нас већ кла сич ни при ме ри мо
дер не срп ске ар хи тек ту ре. Та ко је, раз ли чи тим спле том исто риј
ских окол но сти, Но ви Сад остао не са мо без но ве згра де за Срп ско 
на род но по зо ри ште већ и без де ла ар хи тек те Ни ко ле До бро ви ћа, 
ве ли ка на срп ске мо дер ни стич ке ар хи тек ту ре.

Кључнеречи: До бро вић, Но ви Сад, по зо ри ште, кон курс, ис ход
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Архитектонска каријера Николе Добровића у досадашњој
историографијивећједефинисанапоградовимаипериоди
маукојимајестварао–Прашки(1923–1934),Дубровачки
(1934–1943)иБеоградски(1945–1967).Студијеархитектуре
ДобровићјезапочеоуБудимпешти(1915),анаконпрекида
збогПрвог светскограта,наставиоих јенаОдсеку за ар
хитектуруВисокешколезаархитектуруиграђевинунаЧе
шкомтехничкомуниверзитетууПрагу, где једипломирао
1923.године.Поокончањустудија,Добровићборавинеко
ликомесециуБеоградубезуспешнотражећиангажман.По
средствомсвојихпрашкихпрофесораДобровићпоповратку
уПрагпрофесионалнукаријерузапочињепрвоуатељеуБо
хуславаХипшмана(1923–1925)дабипотомкраткорадиоу
атељеупрофесорадрАнтонинаЕнгела.Од1925.годинеДо
бровићкаоархитектаделујеупознатомградитељскомби
роу„Душек–Козак–Маца’’,којејеутовремеједнооднај
већихинајзапосленијихпредузећауПрагу.Од1929.године
доповраткауземљу1934,деловаојекаослободануметник,
преузимајући самостално радове.Љиљана Бабић у тексту
публикованомучасописуАр хи тек ту ра ур ба ни замповодом
Добровићеве смрти, детаљно говори о његовим прашким
почецима,сапунодетаљакојиочигледнопотичуизразгово
расаархитектом.1ТањаДамљановићузначајнојмеридопу
њавадотадашњеподаткеоДобровићевомпрашкомпериоду,
откривајућиинекењеговеновеобјектенасталеучехосло
вачкојпрестоници,усарадњисаарх.БохумиромКозаком,
илисамостално.2ИдругиистраживачиДобровићевограда
подвлачеулогуњеговихпрашкихгодина.3

СликарПетарДобровићусвојиминтервјуимаиписмима,
мадаиндиректно,помињеНиколинраддо1930.годинегде
припадаиконкурсзановосадскопозорише.Уједномраз
говорусаМирославомКрлежом,објављеномузагребачком
часописуСа вре ме ник(октобар/децембар1931),Петаркаже:
„МогабратаНиколупрогласилисууБеоградукубистоми

1 Babić,L.(1967)ArhitektaNikolaDobrović,Ar hi tek tu ra ur ba ni zambr.43,
Beograd,str.24.

2 Дамљановић,Т.(1995/96)ПрилогпроучавањупрашкогпериодаНиколе
Добровића,Са оп ште њаXXVIIXXVIII,Београд:Републичкизаводза
заштитуспоменикакултуре,стр.237251.

3 Krstić,D.(1969)Prilogbiografijiarh.NikoleDobrovića–konkurszano
vosadskopozorište,Ar hi tek tu ra ur ba ni zam br. 5657,Beograd: str. 2829;
Manević,Z. (1981)Našineimari:NikolaDobrović,Iz grad nja1,Beograd,
str.4551;VukotićLazar,M.(2002)Be o grad sko raz do blje Ni ko le Do bro vi ća 
(1945–1967),Beograd:Plato,str.2542;Blagojević,L.(2003)Mo der nism 
in Ser bia: the elu si ve mar gins of Bel gra de ar chi tec tu re 1919–1941,Cam
bridge,Massachusetts: TheMIT Press, pg. 104117;Маневић, З. (2008)
Добровић Никола, Лек си кон не и ма ра, Београд: Грађевинска књига,
стр.100104.
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чешкимимитатором,ауХоландијисузањегаутврдилида
јеусвакомпогледуоригиналанисамониклиталенат’’.Та
кође,уједномписмуупућеномМилануКашанину(21.мар
та1930)помињедајенедавнослучајноупознаонајвећегте
оретичарасавременеархитектуреХоланђанинаТеaванДо
есбоурга,„каопознаваоцаивеликогпријатељарадовамога
брата,когаличноинепознаје’’.4

Београд је1929.годинечуозаимеНиколеДобровићакао
добитникамеђународненаградезаТеразијскутерасу.Било
јетоновоимеза југословенску јавност,имемладогархи
тектекојишаљесвојконкурснирадизПрага.Тојеуједнои
првидиректнидодирБеоградасамодерномархитектуром.
Пројекатјебиопоследњаречархитектуретогавремена,че
шкарецензијамодернеархитектуре.5ОвеМинићеверечиби
семоглеприменитиинаконкурснирадзаНовосадскопозо
риште,уздодатакдадомаћасредина,посебномалакакваје
биоНовиСадтогадоба,једноставнонијемогаоприхватити
таквуколичинумодернеархитектуре.Једномречју,Добро
вићеви прашки конкурсни радови за Нови Сад и Београд
билисусувишесмелиисувишемодернизадомаћусреди
нујошненавикнутунасавременастремљењауархитекту
ри.ИстоважиизаконкурсзаКупалиштеБа чви цеуСплиту
(1930).Уствари,сукобсрпскесрединеиНиколеДобровића,
каоортодоксногмодернисте европскогобразовања, био је
дубок и суштински. Упркос романтичној бујности, широ
кимзахватимаиснажнимсукобимакубичнихмаса,Добро
вићевмодернизамбиојеисувишеевропскиобојен,исувише
анационаланзаондашњусрпскусредину.6

ДобровићевконкурснирадзаНовосадскопозориштенастао
јевероватноупериодујануар–фебруар1929.године,каои
конкурсзаТеразијскутерасу,накомерадинеколикомесеци
касније.Овадвањеговаконкурснарадастогасемогуспра
вомсматратиделомњеговогпрашкогпериоданесамозбог
чињеницедасутамонасталивећизбогочигледногутицаја
иархитектонскихоколностиутадашњојсавременој архи
тектуриЧехословачкеипосебноПрага.Нема сумњеда је
конкурсзаНовосадскопозориштебиоједанодпрвихнасту
памодернеархитектуреудомаћојсрединиидајесамомДо
бровићубиовеомаважантедајебиопосебнозаинтересован

4 До ку мен та ци ја о ства ра ла штву Пе тра До бро ви ћа 3. Ли ков не кри ти
ке, ин тер вјуи, по ли тич ки члан ци, пи сма (приредила Олга Добровић),
(2002),НовиСад:ГалеријаМатицесрпске,стр.81,150.

5 Minić,O.(1967)Dobrović–životposvećenarhitekturi,Ar hi tek tu ra ur ba ni
zam43,Beograd,str.36.

6 Маневић, З. (1972) Срп ска ар хи тек ту ра 19001970, Београд: Музеј
савременеуметности,стр.2324.
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зањеговоостварење.Свакаконетребазанемаритиињегове
чврстепородичневезесаНовимСадом.7Конкурснирадза
позориштеуНовомСадуобјављиванјекомплетноилиде
лимичноувишенаврата.8ИстирадДобровићје(вероватно)
излагаонасвојимзаједничкимизложбамасабратомПетром
уБеограду(1930)уХагу,РотердамуиНовомСаду(1931)и
Прагу(1932).9

ОорганизовањуитокуконкурсазапозориштеуНовомСа
дупостојимонографскитекст.10Уњемусу,измеђуосталог,
детаљноинаосновуархивскихдокуменатаизИсто риј со
ког ар хи ва Но вог Са да, описанеприпреме за конкурс, ло
кацијапредвиђеназабудућупозоришнузграду,саставкон
курснекомисијеиучесници,каоиразултатиапотомодјеци
иреаговањастручнеиширокејавности.

Наконкурсјепристигло39радовадокрајароказапреда
ју (5. март 1929) који су током априла били представље
ни јавности у зградиМатице српске на главном градском
тргу.Разултатеконкурснеутакмицеобјавилајеновосадска

7 Добровићева супругаИванкаДобровић (1920–1995) потиче из позна
теновосадскепородице грчкогпорекла дрКостеХаџи.Њена старија
сестра,ОлгаДобровић(1903–1995),билајеудатазаНиколиногбрата,
сликараПетраДобровића,којијенанеколикосликаовековечиоњихов
породичнидомнановосадскојПодбари.Супружници,двесестреидва
брата,повременосуборавилиутојкућисадвориштемпрепунимзеле
нила.ОпородициХаџидетаљније:Попов,Д.(1996)Најстарији,стари
ји,млађи,најмлађиКостаХаџи,Све ске за исто ри ју Но вог Са дабр.7,
НовиСад:Новосадскиклуби„Прометеј’’,стр.1932.

8 Страјнић,К. (1929) За савремену архитектуру – поводом конкурса за
Новосадско позориште, Летопис Матице српске, књ. 32, св. 3, Нови
Сад:Матицасрпска,стр.400403;Dobrović,N.(1931)Konkursniradovi
zapozorišnuzgraduuNovomSadu,Ar hi tek tu rabr.3,Ljubljana:str.7678;
Dobrović,N.(1971)Sa vre me na ar hi tek tu ra5,Beograd:Zavodzaizdavanje
udžbenika,str.183;Krstić,D.nav.delo,str.2829;Popović,Ž.(1986)Isto
ri ja ar hi tek tu re po zo riš ta, ka za liš ta, gle da liš ča i te a tra Evro pe i Ju go sla vi
je,Beograd:Građevinskifakultet,str.483;VukotićLazar,M.nav.delo,str.
35;Mitrović,V.(2010)Ar hi tek tu ra XX ve ka u Voj vo di ni,NoviSad:Muzej
savremeneumetnostiVojvodine,Akademskaknjiga,str.148.

9 Hakman,S. (1930)Zajednička izložbaP.Dobrovića,R.Stijovića,N.Do
brovića,Mi saosv.78,Zagreb,str.495498;Anonim,(1931)UspjehPetra
Dobrovića slikara i Nikole Dobrovića arhitekte u Holandiji, Sa vre me nik
1618,Zagreb,str.299300;Т.Е.(24.Мај1931)Изложбасликаг.Петра
Добровића и архитектонскихпројеката г.НиколеДобровића у Ротер
даму,Вре ме, стр.7;Аноним, (2.март1932)ИзложбебраћеДобровић
уПрагу,Вре ме,стр.2;М.Ј.(2.март1932)ДобровићиизлажууПрагу,
По ли ти ка,стр.10.

10Митровић,В. (1994)Конкурс за градњу позоришта уНовомСаду из
1928/29.године,Рад Му зе ја Вој во ди несв.36,НовиСад:МузејВојводи
не,стр.209218.Текстјепрештампансамањимкорекцијамау:Iz isto ri
je kul tu re i ar hi tek tu re: Za pi si jed nog is tra ži va ča (1994–2014),Mitrović,V.
(2016),NoviSad:MuzejsavremeneumetnostiVojvodine,str.1320.
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Застава.11Оцењивачкиодбор,укоме јесупротнопрепору
кама Ју го сло вен ског удру же ња ин же ње ра и ар хи те ка та,
биосамједанархитекта,ДрагишаБрашован,којијеисам
узеоучешћеуконкурснојутакмици,донеоодлукудасепр
ванаграданедодели.Другунаградујеосвојионовосадски
архитекта Лазар Дунђерски („Режисер’’), трећу хрватски
архитектаАлфредАлбини(„Дунав–Осијек’’),докјеотку
пљеночакпетрадова–НиколеДобровића(„Број9’’),Ђор
ђа Табаковића („Нови Сад’’), Гојка Тодића („Дубравка’’),
ЕдеМиклошШтајнера („Нада’’) и браће Бранка и Петра
Крстића(„Thaleia’’).

НајквалитетнијиописсвогконкурсноградадаојесамДо
бровић у тексту објављеном у љубљанској Ар хи тек ту ри.
„Позоришназградазаузимахоризонталнотачноместопре
марегулациономплануНовогСада.Самојенајближаоко
линауређена,какотоизискујуулазииизлазиугледалиште,
уманипулационе просторије саме позорнице и у админи
стративнидео са глумачкимдомом.Вертикално је висина
приземљаустановијенанакоту79.00збогблизинеподземне
воде,анинајнижиделовизграденепревазилазекоту75.50.
Радиштедњеодређенјеместомасивнихзидовасистемсту
бова.Унутрашњираспоредзградесастојисеизтриглавна
дела:

А)Гледалиште.Главниулаз,компоновансастранеули
цеКраљицеМарије,можесасвојимдимензијамапропу
ститиивећибројпосетилацаођеданпут.Изапросторног
вестибулајошпросторнијахаласмањивасвојимцентрал
нимположајембројузиданихкубнихметара.Окоњецен
тралносусмештенегардеробе.Даљевезујеонасвасте
пеништаизаспратоведовољнодимензованепросторије
са клозетима. Гледалиште је комбинација амфитеатра и
гледалишта са редовима (Rangtheater). Амфитеатрални
партерсасвојих448местазаседењеомогућујесвакому
гледаоцуудобнупозицију.Осимхалезаосвежавањеслу
жијошипроменоарсазимскомбаштомибалконом,ко
јијеодређенизасвечаности.Првиред(Rang)јеса180
местаи10затворенихложаза56особа.Ложезаузимају
премапозорницисамофронталниположај,јерсмештене
постранамапоказујудостарђавихособина,каоштосу:
оптичкинепружајупредности,којебиодговаралењихо
војцени,преградемеђуложамаспречавајупоглед,паи
самајепозицијателанезгодна.Окоовогареданалазисе
просторанпроменоар.Другиред,са336места,уосталом

11Аноним,(31.март1929)Законкурспозориштапристигло39планова,
За ста ва,стр.8.
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сличан првоме, симетрично је раздељен простором за
стајање,доксуложе,смештенекаоупредњемреду,отво
ренеисанискомбаријером.

Б)Позорница.Премапостојећимпрописимапозорницаје
сасвимодељенаодгледалишта.Самаповршиназаигру,
довољно димензована, омогућава ради транспарентног
осветљавања,дајеприређивањевеликихсцена,уоквире
них округлим хоризонтом (Kuplerhorizont) и прозирно.
Пролазисподнивоапозорницезавремеигреодржавасе
ходникомисподхоризонта.Заштобржупреградњусцена
и уопштеманипулацију омогућава сеизменапојединих
сликаухоризонталномправцупомоћуточковаимонта
жнихспратова.Садоњомпозорницомсувишипросторза
оркестариинструментесормаримаузидузаноте.

Ц)Гардеробе.Раздељенесунадваспратаузпозорницу,
засебнозаглумицеиглумце.Вертикалнасувезастепени
шта.Ходнициигардеробеснабдевенесу,радисмештања
оделаисл.ормаримаузиду.Кројачкерадионицеистова
риштакостиманалазе сеу трећемспрату.Администра
тивноодељењеидомглумацазаузимазадњидеозграде.
Уприземљу,изаспоредногулазаналазисестанвратара.
Уосталомделусмештенесуканцеларијеекономскоад
министративногвођства.Запробепредвиђенајенарочи
тасала.Даљејеуређенакњижницаисалазастудирање,а
заразонодуслужетерасаибалкони.’’12

ИзједногдокументаИсторијскогархиваНовогСадасазна
јемоикоментаржиријанаДобровићеврад.Конкурснирад
подгеслом„9’’,стојиудокументу,решиојепитањекомуни
кациједобро,степеништазапартерзамишљенасуамфитеа
тралнипросторуприземљу.Гледалиштеимасувишеширок
просценијумуслучајуједногсалонскогкомада,кадасесве
де„арлекин’’наминимум,местасастранесунеупотребљи
ва.Седиштанапрвомспратусастранесасвимсупогрешно
постављенауправојлинијиинемогућасузбогвизуере;ло
жекојетребадабудуглавнидеопрвогспратасудегради
ране.Истосеодносиинадругиспрат,гдесуложесасвим
непотребнезаовопозориште.Архитектурајемодерна,ве
омаслободнаиинтересантна.Ауторјебинуипростороко
биневрлодоброрешио.13Какојеужириубиојединиархи
тектаДрагишаБрашовани једанграђевинскиинжењериз
градскеуправе,НиколаПлавшић,наведениовакостручни
коментарсумоглинаписатисамоони.Наравноузпомоћне
когкојебиодоброупознатсасвимпроцесимапозоришних

12Добровић,П.(1931),нав.дело,стр.7678.
13IANSF.150.24894/1936.
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представа,ато је,уовомслучајутакођечланжирија,Пе
тарКоњовић,тадашњидиректорпозориштауНовомСаду.
Ипоредсвеганаведеног,стојиСтрајнићевапримедбадаје
„неразумљивозаштојежирибиосастављеноднестручња
каисамоодједногархитекте,ДрагишеБрашована.Према
томеискљученоједабижири,укомејебиојединиструч
њакД.Брашован,могаокомплетноинепристрасносудитио
пројектима…Акакодасеуовукомпетентностнесумњака
дасезнадајеСавет,кадајепозваоД.Брашованадасепри
мичланстважирија,истовременопоручиоикодњегапроје
кат(подознаком„Horsconcours’’).14ПосебнуљутњуСтрај
нића,иначенајжешћегкритичараовеконкурснеутакмице,
изазвао је став жирија да је Добровићев рад представља
„одвишемодернуизаНовиСаднесавременуархитектуру’’.

Коментар жирија о Добровићевим грешкама у решавању
техничкихпроблема ложаи унутрашњих комуникација, и
насамогјеаутораоставиодубокутисаккојисевидиуње
говомписмуупућеномизПрагавећ31.маја1929. године
градоначелникуНовогСада,дрБраниславуБороти,гдесе,
небездозегнева,жалинаБрашовановпоступакизахтева
иститретманзасебе:„…дабимогаопоказатисвејеспособ
ностиупуномопсегу,каоштојетоучиниог.Брашован,да
насвојтрошакпутујемуНовиСадидапредамличносвоје
радове,каоштојебиоучиниог.Брашованидаобразложим
својеплановечлановимаоцењивачкогодбораколикогодто
буде требало, каошто је био учинио и г. Брашован’’. Да
љеДобровићскорољутитокоментаришеградоначелникову
изјавудневнимновинаманамађарскомјезикукојесууто
времебилештампанеуСуботици.’УствариВашегмишље
њаомомпројектуобелодањеномуBac smegyei Na plo,даон
садржаватаквеелементарнегрешкеида(је)збогтогаморао
придодељивањунаградадаиспаднеизкомбинације,слобо
дансамупозоритиВас,дастесеизволилипренаглити.Кри
тичарсамисувишехладан,такодамогунесамоодреди
тисасигурношћукаквомјенивоумојпројекатуевропској
релацији,негоиустановитисалакоћом,коликоможеједан
нестручњак,макарбиониградоначелникбио,дасеразуме
утехничкезнаности.ЗбогтоганесматрамВашуизрекуза
увредљиву,алиизволитеидругимаомогућити,дасесвојом
радиношћуипожртвованошћупоништеизвеснепредрасу
де,којеусебигајитеидапокажунаоноускоиједнострано
становиштесакојегполазите,несамоурасписивањукон
курса,мењањуусловаиоцењивачкогодбораиодређењуро
кованегоиусамомповеривањуградње’”.

14Страјнић,К.нав.делостр.401.
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ДајеДобровићуовајконкурснипројекатбиоизузетнова
жанпотврђујеидругописмо,интонираноузнатноблажеми
умеренијемтону,такођеупућеноновосадскомградоначел
нику, овога пута из самогНовогСада 26. новембра 1930.
године,укомеауторизносиконкретнупонуду:„…Акоград
НовиСадпристинедасепозориштеподигнепремаплано
вимакојесамјапројектоваоиакосемениповериизвођење
градње,јаћу,поштомистојинарасположењуједнајакафи
нансијскагрупачешкихфинансијераизПрага,ставитисав
заизградњупозориштапотребанкапиталуизносуодоко11
милионадинаранарасположење.Обавезујемсеизвршити
градњустрогопремапројектуоднајбољегматеријала.Пре
матоме,молимВасг.Градоначелниче,даовајмојпредлог
изволитесаопштитиградскомСавету,пресвегарадиприн
ципијелногаприхвата,паакоГрадскиСаветуначелупри
хватиовајпредлогиотомеменепутеммогаопуномоћеника
адвокатадрКостеХаџиизвести,поднећуВамаиГрадском
Савету и план за амортизацију уложеног капитала као и
условезаобезбеђењеамортизационихратаочемућеима
тиГрадскиСаветпосебнуодлукудонети.’’15Каковидимо,
Добровићевпредлогсеодносионесамонапонудусвогпро
јектаираданаизвођењувећинанекуврстуфинансијске
конструкцијезаобезбеђивањесамихсредставазаизградњу.
ПредлогјеодбијенсаобразложењемдабиГрадбиовезану
погледуизборанацртаиизбораизвођачасамеградње.

Током наредних пар година идеја али и конкретна акција
окоподизањановепозоришнезградеполакојегубиласвој
првобитниентузијазамифактичкисеполакогасила.Када
је1.децембра1936.годинеотворенановазградаСоколског
дома,подигнутапопројектимаарх.ЂорђаТабаковића,који
јепредвиђаоизатовремепристојноуређењуидефинисану
позоришнусалу,коначносеодусталоодизградњенаменске
позоришнезграде.Токомнаредногпериодасвеактивности
позоришта уНовомСаду одвијале су се уСоколском до
мукаоиувременупослеДругог светскограта, када сеу
згради,поредпредстава,садавећСрп ског на род ног по зо ри
шта,одржавалоиСте ри ји но по зор је(од1956),каонајвећа
манифестацијајугословенскепозоришнеуметности.

Непосреднаоколиналокацијепредвиђенезаизградњупозо
риштатокомчетвртедеценијејепосталасвојеврснапостав
канаотвореномсаданасвећкласичнимпримеримамодер
нихделасрпскихархитеката–ДрагишаБрашован,Милан
Секулић,ЂорђеТабаковић,ДанилоКаћанскииБранислав

15ОбаДобровићева писма се чувају уИсторијском архивуНовогСада:
IANSF.150.35692/1929.
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Ристић.Различитимсплетомисторијскихоколности,Нови
СадјеостаонесамобезновезградезаСрп ско на род но позо
ри штевећибезделаархитектеНиколеДобровића,великана
српскемодернистичкеархитектуре.Такојеконкурсзаново
садскопозориштеиз1928/29.године,каовероватноједнаод
удомаћојисториографијинајвишекоментарисаних,публи
кованихианализиранихманифестацијаовеврстеархитек
тонскогстваралаштваумеђуратнојКраљевиниЈугославији,
остало,нажалост,безконкретногрезултата.
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NIKOLADOBROVIĆ:OPENBUILDINGDESIGN
COMPETITIONFROM1928/29FORTHETHEATREIN

NOVISAD

Abstract

InbetweenthetwoWorldWars,itwaspracticeinNoviSad,andinother
citiesacrossthecountry,tohaveopencallsforthedesignoffacilities
whichweredeemedofcertainvaluenotjusttotheirimmediateusers,
butalsotosomethingwecouldcalltheoverallarchitecturalaesthetics
ofacity.Oneofthemwastheopencompetitionwithtermsofreference
foranewbuildingoftheSerbianNationalTheatre(SNP),whichwas
launchedattheendof1928andremainedopenforthefirsthalfof1929.
Alargenumberofarchitectsfromoverthecountryapplied,including
somewholivedabroad,likeNikolaDobrovićwhohappenedtolivein
Pragueatthetime.Thecompetitionneverclosedproperlyandtheidea
ofbuildinganew theatrewas soon tobeabandoned.Still,whathas
remainedisadescriptionandacommentarybyKostaStrajnić,aswell
asvisualevidenceof someof thearchitectural solutionswhichwere
evaluatedasmostsuccessful.Thetopofthelistwasasolutionbythe
architectNikolaDobrović,whichinadditiontoevidentqualityandthe
firstplaceinevaluation,wasalsomarkedas“insufficientlymodernfor
theNoviSadenvironment”bycirclesthatmadedecisions.Thelocation
intendedforthetheatresoonbecameacrossroadswithmanyexamples
ofmodernSerbianarchitecture,whicharetodayconsideredasclassic
piecesofarchitecture.Duetoanintricatenetofhistoriccircumstances,
NoviSadthusremaineddeprivednotonlyofanewseatoftheSerbian
NationalTheatre,butalsodeprivedofabuildingbyagreatmasterof

modernSerbianarchitecture,NikolaDobrović.

Keywords: Dobrović, Novi Sad, theatre, competition, result


