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КУЋЕ 
ЈУГОСЛОВЕНСКЕКУЛТУРЕ

Сажетак:УрадусеразматрајуобјектикултуреуЈугославији,ко
јисунасталикаоодразконцепатаициљева(нове)југословенске
културе,усложеномдруштвенополитичкомконтекстујугосло
венскесоцијалистичкезаједнице.Радполазиодпретпоставкеда
јекарактеристичнитип–домкултуре,постаоосновнајединица
развојаинфраструктурнемрежекултуре,ииздвојиосекрозсво
јеспецифичне,готовоаутохтоне,модалитете.Овимодалитети
представљају посебне искораке у оквиру типа, по питању про
грамске концепције, својих вишеструких друштвенополитичких
функцијаитежњедасепосебностијугословенскогкултурногпро
јектапосебнорепрезентујууархитектури.Широкопостављена
раванјугословенскекултуреотворилајеједнаковеликоинтерпре
тативно поље архитектуре, кроз коју се додатно подцртавало
припадање(авангардном)европскомкултурномпростору.Оваар
хитектонскадела,билодасерадиоконкурснимрешењима,или
изведенимобјектима,сублимирајуновоуспостављенедруштвене
вредности,крозкреативнапрограмскаивизуелнаистраживања
друштвенестварностиињенихрефлексијанаархитектуру.Ра
зноврсниприступиаутора,којисусекреталинарелацијиекспе
римент–друштвенареалност,оставилисузасобомаутентична
ислојевитаделаипројекте,којасупарадигматсказаразумевање
односадруштвениконтекст–култура–архитектура.

Кључне речи: култура, архитектура, дом културе, културни
центар,спомендом,Југославија

Култура,политикаиархитектура

УсоцијалистичкојЈугославијимоделдруштвеногуређења
дефинисао је и смернице културне политике.Она је била
државнидомен,хијерархијскиуређенаиконтролисана,од
стране свог главног финансијског покровитеља – државе.
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Даљаанализакултурнеполитикеуказуједајејугословенска
културнаполитиканосилаобележјабирократскопросвети
тељскеделатностиитосоцијалистичкогсамоуправногмо
дела,којикарактеришеводећапозицијадржавеусвимдо
менима културногживота, која свој утицај спроводи кроз
промовисањепожељнихмоделакултурнеделатностиицен
зурунепожељних.1Овајмоделједемократизованувођењем
радничкогсамоуправљања, али јереконструкцијоминсти
туција добио обележја „парадржавног” модела. Културна
политикајерегионализованаилокализована,аспровођена
крозустановекојесуделоваленамањекултурнезаједнице.
На томместу, успостављене су одређене релације између
планирања градова и дистрибуције културних институци
ја,установљенјепринципдецентрализацијекаоосноваоба
домена друштвеног деловања. У разматрању друштвених
центара,Минићуспостављањихову хијерархију нанивоу
урбанесрединепремапотребамакорисника,итона„основ
несвакодневнепотребевезанезаместостановања(стано
вање,исхрана,обданиште,школа,трговина,одржавањедо
маћинства,основнеформедруштвеногживотаисл.);нео
пходнепотребечовекакојесенејављајусвакодневнонити
по сасвимправилномритмуучесталости: општење сана
роднимвластима,учешћеуредовномполитичкомживоту,
разноврснијекултурнеирекреативнепотребе(...)потребеи
активностиизузетнијеприродекојепредстављајунајвиши
дометживотнихманифестацијаграда.Овдесеради,сједне
странеонајмасовнијимскуповиманавеликимполитичким
ифискултурнимманифестацијамаиувеликимпарковима
заодмориразоноду,сдругестранеокултурнимактивно
стиманајвишегстепена.”2

На тај начин, успостављена је база дистрибуције објеката
културеиутврђенасупољањиховогделовања:одониху
центрима свакодневних потреба људи, какве су месне за
једнице, локални домови културе, преко оних у градским
центримадруштвеногживоташире заједнице– градаили
насеља, доонихнајрепрезентативнијих, специјализованих
посвојимфункцијама.Истовремено,упостављенисунивои
друштвене одговорности зањиховуреализацијуиделова
ње,чимесесамоуправнимоделпреносиоинапољекултуре
иполитикукултуре.

1 Ђукић,В.(2010)Државаикултура:студијесавременекултурнеполи
тике,Београд:Институтзапозориште,филм,радиоителевизију,Фа
култетдрамскихуметности,стр.83,84.

2 Minić,O.(1951)Strukturagradaicentridruštvenogživota,Urbanizamiar
hitektura5,br.14,Zagreb:SekcijaarhitekataSavezaDITJa,str.151.
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Кућазаинституцијуи
Домјугословенскекултуре

Отварањем земљепрема западноевропским токовима кул
турноделовање је демократизованои, донекле, либерали
зовано. Истовремено, актуелизовано је питање културне
репрезентације, како кроз програм културне делатности,
такоикрозпрограмеархитектуре.Удоменуинвестирања
питањеизградњеобјекатакултурекреталосеудваизрази
тасмера:улагањеукапиталнаделаиинституцијекултуре
уцентримаи,напаралелномплану,развојмрежеполива
лентнихобјекатаумањимнасељима,какобисепроширило
културноделовање.

Развој затеченихинституција културе, а посебноњихових
кућа3,указујенајасандржавниставдасеновимкућамана
правејаснеизјавеоновомкултурномживотуисавременим
културним стремљењима, иако је, генерално узевши, број
реализацијаизузетноскроманупоређењусаобјектимадру
гихтипова.Тако,например,токомсоцијалистичкогпери
ода, у СРСрбији подигнуте су само три нове позоришне
зграде:НароднопозориштеуУжицу, 1962. године,Атеље
212уБеограду,1964.годинеиСрпсконароднопозориште
уНовомСаду,1981,4гдесветризградејасноуказујунаоп
штеопредељењеархитектуревременаукојемсунастајале.
Разлозизаврлоскроманбројреализацијамогусетражити
уприоритетимаулагањаукултуру,којисуускладусасамо
управнимобликоморганизацијеусмерениналокалниниво
иразвојкултурнихцентара.Поредтога,капиталнаулагања
црпљенасузапотребекомплексногивеликогуправногапа
рата,који јеразвијанусвимцентримарепублика.Облици
финансирањаиспорареализацијаучинилисудареализа
ције будуфрагментарнеиисподстандардне, подналетима
променљивих политика којима су мењани пројекти. Као
резултат, домен „високе културе” за „активности изузетне
природе”самојекрозврлореткаделачиниопомакеразвоја
југословенскеархитектуре,уопште.

С друге стране, процес суперпонирања културних и дру
штвенополитичкихпрограма,настаона традицијипосле
ратнеекспанзијеполивалентнихобјекатакојимсеградила
културнаинфраструктурнамрежа,наставио је свој специ
фичан развој даљом експанзијом програма и усложњава
њемдруштвенихфункција.Појам„југословенскекултуре”

3 Овдесетерминкућапосматраунајширемсмислу,иуказујенаинхе
рентнасвојстваархитектонскихобјекатадаудомесадржај

4 Dinulović,R.(2009)ArhitekturapozorištaXXveka,Beograd:Klio,str.16.
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егзистирао је као „феномен” и то као културна традиција
која се развијала кроз појединачне националне доприносе
инатемељимареволуционарногпреображаја,каосвојевр
сна „интернационалистичка допуна” националне свести.5
У теорији, заједничка културна политика Југославије није
била последица репресивнихмера противнеговањанаци
оналнихкултурнихидентитета,него,напротив,пониклаје
изњиховемеђусобнеиглобалнеинтеракције,икроз„борбу
захуманистичкуисоцијалистичкусадржину”6теистекул
туре.Устварностиовај„интерактивниоднос”националних
култураувекјепосматрануконтекстујугословенства,ане
глобалнекултуре,чимеједодатнопроблематизованњихов
однос.Стога,чинисе,одабранајестратегија„хуманистич
кеисоцијалистичкесадржине”,којасепреносиланаархи
тектонскипрограми својеврсниоблик „кућебезинститу
ције”,чимесуинтересизаједницереализованиуопштенои
неконфликтно, избегавањемпитања симболике,фаворизо
вања,проблематичнихисторијаинеприкладнихкултурних
наратива.

Наднационалноиизванинституционално

Концепт „програмске алхемије” препознат је као базични
принципразвојаобјекатакултуре,сајасномидејомсинтет
скогдејствасвихелеменатаобликовањадруштвенестварно
сти.Натајначин,питањекултуреобухватилојесвеаспекте
социјалистичкогживота, ањенразвоји токовитребало је
да рефлектују потребе југословенске заједнице, на новим
основамазаједничкекултуреисуживота.

КонцертнадворанаВатрославЛисинскимеђупрвима јеу
низукапиталнихобјекатакојиепитомизира„неутрално”ин
ституционалнополазиштеидиверзитетдруштвенихфунк
цијакућејугословенскекултуре.Остварениархитектонски
квалитеткућеПремерлприписујењеномауторуМаријану
Хаберлеу, који „није био архитект подложан архитектон
скојмоди,него јеслиједећисвојузамисаонаконтринаест
годинадовршиодјелокојеодпројектадореализацијени
јеизгубилоништанасвојојактуелности.”7КонкурсзаПа
лачуМатице исељеникаХрватске с концертном двораном
у Загребу расписан је 1958. године.Нањему је победило
решењекојепотписујуМаријанХаберле,Минка Јурковић

5 Kardelj,E.(1981)Onauci,kriticiikulturi,izbortekstova,Subotica:Minerva,
str.143.

6 Исто,стр.149.
7 Premerl,Т. (1980)Graditelj kontinuitetaModerne –MarijanHaberle,Ar
hitektura (Zagreb), br. 172173, Zagreb: Savez društava arhitekata FNRJ,
str.100103.
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иТања Здворжак8.Овај „програмски хибрид” јасно је од
сликан уХаберлеовом решењу, кроз две летимично пове
занекуће,којеуспостављајупотпунодругачијупросторну
хијерархију–снажниволуменКонцертнедворанереализује
сесаскромниманексомМатице.Овајорганизациониприн
ципХаберлећеприменитииупројектуСпомендомаЂуро
СалајуСлавонскомБроду,нареднегодине.Уобапројекта,
главнасалаје„уроњена”умодернистичкипаралелопипед
никубус,укојемсеслободноразвијапремасвојимфунк
ционалнимиакустичкимзаконитостима,докњенволумен
дефинише „петуфасаду”објекта.Међутим, оношто је за
оворазматрањезначајнијеодчињеницеоконтинуитетуХа
берлеовог модернистичког израза јесте чињеница да сама
Дворана није конципирана као „кућа” одређене културне
институције.Њенаизградњабилајерешењезапитањеиз
вођачкогпростораипродукцијеконцератаиосталихдру
штвенихдогађања,крозкојејеостварена„материјалнаба
за”заразвојкултуре.Натајначин,избегнутјепроцесњене
„институализације”,чимесуполитикефаворизовањаодре
ђенихкултурнихинституција,алиитрадицијадржанепод
контролом,иакојеформалноупројектуегзистиралаМати
ца,чијесусуштинскевезесапрограмом„великекуће”гото
вонепостојеће.Тиме,програмомјеизвршено„институцио
налнонеутрализовање”којимсупостизанадваосновнаци
ља.Најпре,обезбеђенојеприближавањепрограмакултуре
свима,штојеистакаоиБожоБек,председникСкупштине
интересне заједнице закултуруградаЗагреба: „самимпо
стојањем,дворанајеинициралапотребукомплетнереорга
низацијеприступаанимацији[грађана]...Увођењеновихи
сувременијихорганизационихобликапосталојенеопходно,
какосенебисамозадовољавалепостојеће,негоиразвијале
нове, јошненаслућенепотребеомладинеиграђаназагла
збенимдогађајима.”9Истовремено „институционалнапра
знина”ипрограмскоустројствосасаламазамасовнадога
ђањаомогућилисукултурнопрограмскошаренило,каопа
радигмуразноврснихпотребакултурногживотаипоставку
новогсоцијалистичкогмоделакућејугословенскекултуре,
којаносиимепрвогдекларисаногЈугословена–Ватрослава
Лисинског.

У тим оквирима, Хаберлеово решење доноси рационал
но функционално решење модерне „куће глазбе”, у ко
јој је театрализован сусрет човека са културом: преко

8 Изградњајепочела1961.годинеитрајаласведокраја1973.годинекада
јеДворанаотворенадводневнимслужбенимотварањем.

9 Fribec,K.(1974)KoncertnadvoranaVatroslavLisinskiuZagrebu,Arhitek
tura,br.148,Zagreb:Društvoarhitekatazagreba,str.30.
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пространог улазног хола, „конзументи културе” крећу се
монументалнимстепеништемиуживајуудруштвенојин
теракцији на прозрачној галерији испред улаза у велику
салу. Остварени просторни потенцијал масовног сценско
гледалишног простора са преко 1800 седишта отварао је
вишеструке програмскемогућности, па и одржавање пар
тијскихскупова.Осимтога,какоје„културнаразонодадру
штвенапотреба”10 оношто је одабир типа омогућио јесте
„институционализацију”оведруштвенефункцијеупливом
државеидруштва,тесупреузимањемовеврстеодговорно
стиелиминисанињени„други”носиоци.Питањеслободног
временаињеговепотрошњеподвргнуто је такоодређеној
контроли упошљавањем сопствених материјалних извора,
теједијапазонпотенцијалнихактивностиукућидефинисан
каонеограничен.Овопреплитањефункција,којимсусадр
жајивисокекултурекоегзистиралисасадржајимакултурне
разонодеиелементимадруштвенополитичкогживота,по
сталојепрототипразвојаукојемсукућезакултурупостале
битнијеодинституцијакултуре.

Споменикјугословенскојеманципацији:
културнисуперцентар

Ипоредизраженихтенденција каформирањукапиталних
поливалентних друштвених центара и на овом пољу ви
дан једисконтинуитетплановаиреализација,што јебила
последица комплексних државних односа и променљивог
курса политике. Већ шездесетих година, као реакција на
први талас изградње поливалентних објеката културе, по
јављујусетенденцијекапостављањукомплекснихобјеката
културенаурбанистичкураван,уформикомплекса.Брацо

10Kardelj,Onauci,kriticiikulturi,str.161.

Слика1МаријанХаберле,
КонцертнадворанаВатрославЛисински,основаприземља;

извор:Arhitektura(Zagreb),148(1974),str.33.
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МушичусвомпрегледустањауСловенијиистичепотребу
дасе„свеоубухватајућа”зграданапусти,идаседруштве
ницентарформиракаоурбанистичкиконцепт,којисефа
зно гради и прецизније програмира.Иако је антиципиран
каорационалнареакцијаначестонеуспелехибриднепро
грамскеконцепције,овајразвојнипутсасобомјеносиојош
више неизвесности око доследностињегове дугогодишње
реализације,чимејеразграђиванаиницијалнаконцептуал
наипрограмскапоставка.ТакојеСкопскикултурницентар
сведен на Македонски народни театар/Македонску оперу
и балет, фрагментарном реализацијом урбаног комплекса,
чији јеобјекатбиодео.11Изостанакизградње зградефил
хармоније, објекта биоскопа и мањих пратећих садржаја
учинилоједасепроблематизујеразумевањезградеОпере,
и посебно,њеног комплексног односа са околином.12Ово
контекстуалноипрограмско„исецање”учинилоједасечи
тањакућеразликујунанивоуразматрањањенетектонике,
коју и поредфрагментарне реализацијеШтраус сматра за
„капитално дјело архитектонскемисли у Југославији,”13 и
њеног урбанитета, који Динуловић описује као „потпуно
поништавањедијалога,исвакекомуникацијепозориштас
градомуопште,”14чимеукупниархитектонскиквалитетза
правоиостајемагловитуконтрадикторнимквалитетимаса
мереализације.Тако,Грчевсправомзакључуједа„тајдо
краја непроведен репертоар просторних закономјерности
и вриједности опстоји у времену нудећи идентичан ути
сак оригиналности, просторне експресије, инвентивности
иопће умјетничке установљеностиформе, која омогућава
реалитет комуницирања неколико генерација потрошача
градскогпростора.Онисууовојформи,уовомпростору,
проналазили различите разлоге за прихваћање или одби
јање њеног присуства. Никад се, међутим, није догодила
њенанегација[...].”15Оноштосеипакдесило,аштоГрчев
нијемогао2008.годинениданаслути, јестењегово„уки
дање”уоквиримаконцептаСкопље2014, где јекомплекс
„довршен” и добренидранновимобјектомФилхармоније
игрчкомстоомкојомјеукинутипоследњипогледсареке
„потрошачимаградскогпростора”.

11Конкурс за културни центар расписан је 1969. године, док је објекат
реализован1982.године.

12РеализованикомплексобухватазградуМакедонскеопереибалета,као
изградубалетскеимузичкешколеибанку.

13Štraus, I. (1991) Arhitektura Jugoslavije 1945–1990, Sarajevo: Svjetlost,
str.234.

14Dinulović,Arhitekturapozorišta,str.143.
15Grčev,К.(2008)ŠifraMetrum,Oris,br.52,Zagreb:Orisčasopiszaarhi
tekturuikulturuživljenja,str.166.
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СлучајРавникаровогЦанкарјевогдома још јаснијеодсли
кава програмску позицију објеката културе, која тежи да
постанепарадигматсказакултурнеидруштвенетежњеепо
хе.Комплексностпрограма,којимјеодсликаванакултурна
еманципација,постављанајекаоциљсампосеби.Контекст
објекта,Тргреволуције16уЉубљани,представљасублима
цијуРавникаровогархитектонскогопуса,којисе„компози
цијскирастежеодиницијалногархитектонскогминимали
зма,прекосвеживљихкострукцијскихмасаудухусавре
меногструктурализма,дораневаријантепостмодернизма,
њемусвојствене,рефлектованепосебноуедифактукултур
ногцентра–Цанкарјевомдому (1977–1983)”17.Победана
конкурсузауређењетрга1960.годинеозначилајепочетак
његовогдводеценијскограданатргуиобјектиманањему.
Решење за централни простор Љубљане тражено је кроз
програмску концептуализацију јавног простора и она је
крозконкурс,постављањемпроблемапозиционирањаспо
меникареволуције,усмеренакацеремонијалномпростору.
РазвојРавникаровеидејеполитичкогрепубличкогседишта
обележенјемасамадвекулетроугаонеоснове,којесуини
цијалнотребаледапостануседиштеЦентралногкомитета

16УређењеТрга трајало је од 1960. године па све до 1981. године када
сузавршенирадовинаЦанкарјевомдому.Године1975.натргу јепо
стављен споменик револуције, а 1981. споменик Едварду Кардељу.
Трг је преименован уТрг републикепослепроглашењанезависности
Словеније,26.јуна1991.године.

17Кrečič,P.ArchitecturefromtheAvantgardetothePostmodern”,in:Impossi
bleHistories–HistoricalAvantgardes,Neoavantgardes,andPostavant
gardesinYugoslavia,1918–1991,eds.Djurić,D.andŠuvaković,M.(2003),
CambridgeMA:TheMITPress,p.356.

Слика2ЕдвардРавникар,Цанкарјевдом,пресеки
основаподземнеетаже;извор:http://www.arhitekturnivodnik.org/?

object=23&mode=1&pic=0&pl=296&o=0&a=15
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савезакомунистаСловенијеиИзвршногвећаСРСловеније,
ауконачнојреализацијипосталесуседиштеНовељубљан
скебанкеиИскре(кулаТР2иТР3).Програмскаконцепци
ја тргамењана је у дуготрајномпериодуизградње, али је
основнисмисаотрга,највећегјавногпростора(репрезенто
вањеполитичкемоћи) остваренпосредно– репрезентова
њемдруштвеногблагостањаикултурнееманципације.

Цанкарјев дом, упрограмском смислу, представљамодер
низацијумоделадомакултуреињеговохипертрофирањеза
потребевеликогграда,„високекултуре”,паисамерепубли
ке,чимејеобјекат,алиичитавтиполошкиред,уведенудо
менполивалентнихсуперструктура18.Амбициознипрограм
куће,којатребадаобједининајвећидеокултурнеразменеу
главномградурепублике,претпостављаојемонументални
културницентар,намењенсвима.Осимштојепредодредио
њене колосалне димензије, комплекснипрограмски развој
њенихдруштвенихфункцијадовео једотогада„самаве
личинакућесадржиидеолошкипрограм,независноодво
љеархитекта.”19Идеја кућенастајеугодинамакултурног
иекономскогблагостања,општедруштвенееманципације,
гдеоваквипројектизначелествицувишеудруштвенојса
моперцепцији,нарочитоусрединиукојојнастају.Цанкар
јевдомнастајекаоодговорнаразвијенекултурнепотребе
средине,утренуткукадасенафедералномнивоуограни
чавају инвестиције у друштвене објекте и када топостаје
изразпрестижарепубликеииграда.20Типкултурногцен
трапретпостављенајетрадицијаукојојсеиовакућапро
грамскиразвија.Програм,којијеразвијандугоидетаљно,
представљасуперпонирањевишекућау једној– сценско
гледалишнедворанекојеварирајуубројуместасвојомкон
фигурацијом одговарају на потребе позоришта, опере или
балета, затим музичких извођења, филмских пројекција
или конгресних активности, чиме се развија богат систем
функцијауоквируистекуће–центрадруштва.21

18Укупнаповршинаобјектаизноси38000м2.
19Koolhaas,R.Bigness,in:S,M,L,XL,eds.Koolhaas,R.,Mau,B.andWerle

mann,H.(1998),NewYork:MonacelliPress,p.496.
2015.јануара1978.годинепотписанјеуговороизградњиифинансирању

КултурногцентраИванЦанкар, упркосдирективиизБеограда. „Can
karjevDomHistory”,20x365,SpominskizbornikCankarjevegadomaob
20letnici,Ljubljana,13.maja2000,Cankarjevdom,predstavitvenazgiban
ka,Ljubljana,julij2003(januar2013),http://www.cdcc.si/default.cfm?Je
zik=En&Kat=04010304

21ДворанаГалусима1545седиштаиконципиранајекаосалазавелике
сценскеспектакле,Линхартовасалаима616седиштаикомплетнупозо
ришнуопрему,Косовелдворанаса204седиштанамењенајепревасход
нофилмскимпројекцијама,Штиховадворанаса253местајепозориште
укругу,ДушаПочкајдворанајезапотребеинтимнихпозоришнихпред
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Овимпрограмскимпоступкомдодатнојепроблематизован
архитектонскиидентитеткуће,ауовомпосебномслучају,
изазванајењенаурбанапозицијанавећдефинисаномпро
сторуградскогтрга.Комплекснаградскалокација,садефи
нисанимграницамаиизраженомсилуетом,онемогућилаје
развојрешењасличнихБеоградскојопери,теРавникарово
решењеодговаранискомразуђеномструктуромиразвија
њем објекта испод земље. Овим радикалним пројектант
ским приступом Равникар је очувао композициону слику
урбаног простора на којем је годинама радио. Изградња
масивнеформедомаугрозилабивисинскурегулацијутрга
којајевећбилаизазванаизменамависинекула.Осимтога,
пројектантска диверзија којом се Равникар служи изузела
јеобјекатизтипологије„великих”,барупогледустварања
снажног архитектонског присуства и обликовне безоблич
ности, те јекућасведенанаразмерутргаиразмеручове
ка.Богатиунутрашњипросториипотенцијалзабескрајне
друштвене,културне,едукативне,пачакиполитичкефунк
цијеучинилисудаДомбудеприхваћенодруштвенодобро,
већупрвимданима,докјошувекнисубилиупотпуности
завршенирадови.22

Култураимеморија–
архитектонскоспомендело

Процесмешањаиобједињавањасвихсферасоцијалистич
когживотасазреваојеутридесетогодишњемпроцесудаби
сепрограмскииволуменскиусложњаваодотачкекада је,
у напону тежње да обујмишто већи део социјалистичког
живота, превазишаомогућности самогдруштва.У тојне
којпознојфазиразвојаседамдесетихгодина,кадасуида
љеприсутнетенденције„споменовања”тековинаНОРаи
Револуције,засновалосеимишљењедасе„естетскофунк
ционирањеспоменикаутемељујењеговимпросторнимод
ређењемисадржајностима.”23Изузетностовогдруштвеног
задаткаутврђенајекаовишистепен„аутентичнoсти”соци
јалистичке архитектуре, која се истраживала, јер су теко
винесоцијализмапредстављанекрозпросторнииликовни

става(72места).Поредовихсала,уДомујевећибројконгреснихсала,
клубипространифоајеикојимогуиматиразличитенамене.

22КултурницентарЦанкарјевдомје2011.годинепроглашенкултурним
добромнационалногзначајаистављенподзаштитудржаве.„Odloko
začasnirazglasitviCankarjevegadomavLjubljanizakulturnispomenikdr
žavnegapomena”,Uradnilist,novembar2011(pristupljenofebruara2013),
http://www.uradnilist.si/1/content?id=106079

23Pisanović, A. (1976) Regionalizam spomenarhitekture, ili spomeničnost
arhitekture u regiji, Arhitektura  br. 158159, Zagreb: Društvo arhitekata
Zagreba,str.61.
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медиј, где је аспектмонументализације истраживан не на
нивоупластике,негонанивоусамогобјекта,уконтекстуу
којем сеутврдиофункционалниипрочишћениобликовни
системинтернационалногстила.

Овакво конципирање процеса меморализације укључиће
просторнеипејзажнеаспектеи,сходнотоме,областархи
тектуре, алиће утврдитиипосебандиксурсовогпроцеса
којисеотеловљујеуархитектонскомспоменделу24.Утом
погледу, интегративни учинак процеса културне изградње
исећањанаположенетемеље/жртвесоцијалистичкогпро
гресасагледанјекаокомплементарнисистемидејакојимсе
дефинишуобефункциједруштвеногживота.Изовеконцеп
цијеразвијенајепосебнадискурзивнагранаспомендомо
ва,културнихсредиштакојасу„тематизована”постојањем
меморијенапалогборца,жртвуилиреволуционара.Про
грамскаконцепцијадомовакултуретакоједобилајасанпу
токаззасвојуекспанзију,аосимтога,ијасанзахтевда„рје
шење треба репрезентирати жељу заједнице да споменик
револуционарну(омладинску)традицијуоствариуоблику
савременогакултурногдома(омладине).Онотребаствори
тиновихуманиамбијент,принципоминтегралнефункцио
налности,каоозбиљноиавангарднодјелонашеархитекту
ре,тежећисинтезиумјетничкогостварења.”25

24Ова идеја о утврђивању споменкуће, функционалног објекта живота
присутна је већ на прослави двадесетогодишњице револуције. Дарко
Вентуриниистиче:„Минисмобогатаземља,новацјенамаскуп.Ми
лијардединарапретворенеукаменеблокове,нисупонашојмјери.[...]
Болнице,споменпаркови,одмаралишта,старачкидомови,санаторији,
дјечјаигралишта,домовислепихиинвалида,шеталишта.Школазапо
частпрофесору,концертнадворанауспоменмузичару,галеријамртвог
сликараиликипара, спортскадворана, пливалиште.Стотине објеката
којизначеживот.Иуњимабистаилиспоменплоча.Насјећање;Ventu
rini,D.(1961)Spomenici,ArhitekturaXV,br.12,Zagreb:Društvoarhiteka
taZagreba,str.38.

25Pisanović,нав.дело,стр.61.

Слика3аОмладинскиспомендом„БороиРамиз”уПриштини,
1.награданаконкурсу,перспективниприказ,ауториЉерка

Лулић,ЈаснаНосоиДинкоЗлатарић;
извор:Arhitektura(Zagreb),151(1974):68
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Конкурсизаовепројектеготовосупретпостављалиаутор
скапрограмскаистраживањауврлоширокопостављеним
оквирима јер је процес синтезе претпостављао постојање
уметничких слобода, нарочито када су ови објекти доби
ли својаизузетна тектоничнаиликовна својства.Конкурс
заОмладинскидом„СедамсекретараСКОЈа”уЗагребуна
некиначинутврдио јеправацразвоја типологије чињени
цомдаје„расписивачнатјечајапрограматскиставиозахтјев
за авангардном архитектуром.”26 Награђена конкурсна ре
шењауказујуназначајанотклонодпостојећепродукцијеи
јасанискоракупољеобликовногексперимента.Осимтога,
већкроздругивеликиконкурсзаСпомендом„БороиРа
миз”уПриштини,овајексперименталнипроцесдодатноје
поспешенчињеницомдасупрограмскизахтевипоставље
ниширокоиостављенитумачењукреаторапростора,како
биекспресивнекарактеристикеисамаконцепцијадосегле
нивоавангардностикојитипологијатребадаима,апосеб
нокадасерадиоомладинскимцентрима.Какосенаводиу
приказуконкурснихрешења,„садржај’ДомаБороиРамиз’
својомсвестраношћуишириномтоликојеопсежандагани
сам распис нијежелио дефинирати до краја, остављајући
натјецатељимаштовећистепенкреације.”27Наовомпрови
зорномпрограмскомоквируразвијанисуконкурснирадови,
високихконцепцијских,програмскихиестетскихквалите
та.Првонаграђенирадотишаојенајдаљеукреирањупро
стора који „персонифицира тежње омладине за слободом,
демократичношћу и кретањем напријед,”28 постављајући
Дом као амбивалентну просторнопрограмску платформу,
којаорганскирастеиразвија сеу суперструктуру,блиску
онојкојусупромовисалепрогресивнеархитектонскепрак
севремена,окупљенеокоАрхиграма.Овајавангарднидом
за3000омладинаца,иливише,јаснојеодсликаваопроцес
обликовногослобађањаиадаптибилнепрограмскеконцеп
ције,потврђујућитакодајесамтипактуелизованареакција
накреатањаглобалнеархитектонскепраксе,макарудомену
папирнеархитектуре,собзиромдањеговаизградњаникада
нијенизапочета.

РеализацијаДомареволуцијеуНикшићу,међутим,започета
јеупркосврлонестабилномодносувеликих(политичких)
идејаокућииматеријалнихусловареалности.Наконкурсу
расписаном1976.године,првунаградуоднеојерадМарка
Мушича,словеначкогархитекте,којијенашаопрограмски

26Исто,стр.61.
27Аnonim,(1972)Natječajzaidejnorješenjeomladinskog„SpomendomaBo

roiRamiz”uPrištini,Arhitekturabr.106,str.54.
28Исто.
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ивизуелникључзаозначавањетековинареволуцијенана
чин који превазилази све дотадашњемоделе, ашто је од
сликавало претензије локалне власти и општег државног
благостања.29 У тренутку расписивања конкурса Мушич
је располагао значајним искуством пројектовања оваквих
објеката јер јесвојимрадовимаучествоваонаконкурсуза
Омладинскидому Загребу1964.(?) године (I награда), на
конкурсузаСпомендом„БороиРамиз”уПриштини,1969.
године(IIнаграда),имаоизасебеосвојениконкурсзаСпо
мендом„МитарТрифуновићУчо”уБосанскомШамцу,ко
јијебиоуфазиреализације,докјеСпомендомуКолашину
биозавршен.

Дом револуције у Никшићу својим програмом предвиђао
јетриосновнасегмента:Едукативницентар,Меморијални
центарсаВеликомсаломиКлуб,уцелиничијипросторни
концептподстичењиховопреливањеи, сходно томе, упо
требу. Просторно решење организовано је на „основама
хуманих принципа отворености, потпуне приступачности
и једнакости, ускраћивања приватности, хоризонталног и
вертикалногконтинуитета, акцентованихвизура, стварају
ћиинтерактивни,слободантекућипросторбезоштрихгра
ница,чијијециљдаинициракреативностиучешћекори
сникаиспонтанопроизведеокупљање,размену,разговори
дискусију.”ПрограмирањепростораиуовомМушичевом
пројектупратиидејуактивацијеучешћа–„концептпрола
зностииукључивањеузбивање”30–стратешкимпоставља
њем „магнета интензивног посјета” и „променаде”, улице

29StamatovićVučković,S. (2012)Architecturalcommunicationaspects:De
notativeandconnotativemeaningsofRevolutionmemorialhall inNikšić,
Montenegro, in:Proceedings of the InternationalConferenceArchitecture
andIdeology,pp.165172.

30Mušič,M. (1976) Spomen domNikšić,Arhitektura, br. 158159, Zagreb:
DruštvoarhitekataZagreba,str.130.

Слика3бОмладинскиспомендом„БороиРамиз”уПриштини,
2.награданаконкурсу,МаркоМушичсасарадникомТомажом

Јеглићем;извор:Arhitektura(Zagreb),158159(1976):61
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којимсемотивишеукључивањеДомаудневниживотгра
ђана.Уовомслучају,дужпроменадеразвијајусеедукатив
ни садржаји, „стваралачког амбијента, отворенога додиру
пролазникасакцијамаидјелатностима,памакарпоцијену
губиткаквалитетеинтензивнограда.”31Снажнамотивација
дасеактивираучешћерезултиралајекреирањем„контакт
нихзона”,којимсенепосредно,осимпрековизуелнетран
спарентности,пролазницимапрезентујепроцесирезултат,
сјаснимпозивомдасеукључе.32

Просторни концепт ињегова хијерархија указује на разу
мевањеиинтерпретацијудруштвенихфункција.Какообја
шњаваМушич,комплексмеморијалнихдворана„посамом
карактеруи занимљивости [...] је [...]најјачимагнетскре
тањапјешачкогсмјераудубинукомплекса.”Наовајначин,
Мушичпостижејаснопресликавањесоцијалногустројства
на простор свог објекта, тумачећи хијерархију садржаја и
квалитативна својства припадајућег простора. Тако „нови
просторниконцепт,базираннаслободномтокупростораи
концепту’самопослуживања’стварановииконичникод,”33–
улазак у меморијални простор има карактеристике ритуа
ла и започиње монументалним „пропилејима”, дефиниса
ниммеморијалним зидовима, који се настављају и у уну
трашњости објекта, у просторумеморијалне ауле.Улаз је
сасвим увучен унутар ове структуре и проласком између
зидова, „плоха записа и симбола,” прави се церемонијал
ни прелаз у свет револуционарнемеморије.На тај начин,
просторсеформирауунутрашњостикао„далек”(„дубок”)
унутрашњи простор, којем се приступа према правилима,
или„прецизнимсистемомпросторниходносаипомерања
у времену.”Меморијална аула представља основну тачку,
која се увек пролази у приступању основним садржајима
културе,и,нанекиначин,постајеместоконтролепростора
иконтролеактивностисвакодневногживота,каоипростор
којимсеконтролишесусрет.Њенимстратешкимпозицио
нирањемиувођењемсистемапростораокоњекомпензова
најењенаскромнадимензија.

Ентеријерска обрада простора прати потцртани флуидни
карактерпростораувођењем„органиченог” системапане
ла, преграда и сепареа, а који је интерпретиран у сва три
дела Дома. Овај систем кругова, полукругова и кружних
сегменатанапојединимместимаинтереагујесаструктуром

31Исто,стр.131.
32Пројектом је предвиђена библиотека сафондом у слободном присту

пу,предаваоница,студиозамузику,балетидраму,сликање,скулптуру,
фотографијуифилм.

33StamatovićVučković,ArchitecturalCommunicationAspect,p.167.
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правећи неочекиване обликовне акценте. У Омладинском
клубуовојенајизраженијејер,заправо,увођењеовогсекун
дарногсистемаимазациљдасерелаксирагеометризовано
устројствочитавеформе.

КомпозициониконцептДомапоследицајеистраживањаре
гионалнемонументалностиипројектованатектоника,врло
карактеристичназаМушича,представљаобликманипула
цијепросторомсаврлоекспресивнимобликовнимисходом.
Оватенденцијарегионализацијеупериодуразвојаспомен
архитектуребилајевећприсутнаујугословенскојархитек
тури,аличиниседајеупредметнојтипологијидобиласвој
врлоистакнут архитектонски значај. Запотребеове типо
логије „очувати идентитет нашег простора, наших обли
ка,нашетрадицијеи темперамента”, какоистичеМушич,
одпресудног језначаја.Његовапластичнаинтерпретација
црногорскогпејзажа,каоисвихдругихпејзажаукојимаје
стварао,представљадоприносзавичајнојутемељеностику
ћа и олакшава експликацију апстрактне, готово нестварне
формесредини,којатогодинамастрпљивофинансира.

Укидање просторних граница и ток функција у простору
којесемогуизноваистраживатикрозувођењеновихдога
ђаја представља својеврсну просторну кулминацију идеје
демократичностисоцијалистичкогдруштва, гдесеобразо
вање,меморија,култура,слободновреме,пачакизабава,
преплићууоквиримаистекуће,агде,сдругестране,само
постојање таквекућепроблематизујеидеје демократично
сти.Њенаконцепција,проистеклаизпрограмскеширинеи
његове авангардне интерпретације, надахњивала јемашту

Слика4МаркоМушич,ДомреволуцијеуНикшићу:
основаприземљаифотографијемакете;извор:Arhitektura

(Zagreb),158159(1976):132,129,131.
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наручиоца у дугогодишњем процесу припреме пројекта.
Каорезултат,поливалентносткућекојасеразвијалаукон
курсномпројектуод9000м2прераслајекућуипретворила
јеуникадзавршеникомплексод24000м2,уградусаједва
45.000становника,представљајућисвојеврснукулминацију
развојатипологије,алиињенкрај,почеткомосамдесетих.

Архитектуракаоплатформакултуре

Темауниверзалнекућекултуре,антиципиранашездесетих
година, представила је концепт објектаинфраструктуре
уметности и културе, који почива на програмској отворе
ностиисходнотоме,диверзитетудруштвенихикултурних
функција.РеализацијомпарискогкултурногцентраБобур,
успостављенјеновитипзападноевропскогкултурногцен
тра–иконе,крозотворенидемократизованјавнипростор,
у којем је уметност додирљива категорија за масе. Нова
културнапарадигмапромовисанајеновомархитектуром–
транспарентном,искреномизачуђујућом.

Овај виталан и пријемчив концепт креирања центра или
дома, каокомплекснепросторнеплатформе задифузијуи
конзумирањекултуре,развијанјеујугословенскојсредини
на темељима специфичног друштвенополитичког живота
заједнице.Тиме, југословенскодруштводемонстрирало је
припадање западноевропском културном простору и ње
говим развојним процесима, али истовремено и неговало
вредностисопственогразвојногкурса,развијајућисложену
програмскуосновусвојихкућа.

Развојовогтипакретаосеудвасмера:уњеговомконцеп
цијском програмском усложњавању за примање додатних
функцијадруштвенезаједнице–меморијалне,едукативне,
забавне; и у његовом просторнопрограмском прошири
вању,што јерезултовалоукомплекснимсистемима,урба
нистичкимилиархитектонским,којисууспостављаникао
симболи културне еманципације Југословена. У оба слу
чаја, архитектонски тип био је парадигма југословенског
културног пројекта и изградње југословенства на новим
темељима.Програмскизадациовихспоменикаархитекту
ре тежили су кристализацији изворних револуционарних
идеја,којесусеуосталимархитектонскимзадацимараста
кале,ињихову„кондензацију”запотребејаснијеперцепци
је.Дакле,архитектура једеловалакаовизуелнирепрезент
друштвенополитичког концепта, оваплоћење авангардних
социјалистичкихисамоуправнихидејадруштваосамомсе
би,и својојкултури.Утомпогледу,некиодњихпостали
су парареалност, инспирисана или инструисана друштве
нимпрограмом,аостваривана,често,крозличнуауторску
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интерпретацију.Осимтога,архитектураобјекатакултуреу
себи садржи све особености југословенскогмодернистич
ког архитектонског система – посвећеност интернациона
лизму,прогресивнимпроцесима,идејио„модернизујућој”
функцији објеката и грађене средине, којом се васпитају
навикеикреиравизуелнакултура;архитектонскипрограм
којинастајенатемељимадруштвенихопредељењаиидео
логијеиразвијасерефлектујућипромене.

Оваделасведочеовиталностиструке,високимдруштвеним
задацима,решеностидруштваидржаведасеуовиминве
стицијамаистражујудометиархитектонскогстваралаштва,
зарад искорака према сопственим моделима изграђавања.
Концепткултурногцентрапостаојебазазаовеексперимен
те–каослободна,недефинисанапросторноорганизациона
платформа сензитивна на актуелна друштвенополитичка
кретањаипромене,ослобођенаинституционалнетрадици
јеипридружених (националних)политика.У томконтек
сту, пројекат изградње југословенства, културе и архитек
туре стоје као комплементарни систем вредности, који је
мотивисаоикреираоконцептДомајугословенскекултуре,
истинског„социјалногкондензатора”,чијидометиграде,у
великојмери,базуукупнихвредностијугословенскепосле
ратнеархитектуре.
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Abstract

This paper deals with the Houses of Culture in formerYugoslavia,
which are anticipated as a reflection of concepts and goals of (new)
Yugoslav culture, in the complex sociopolitical context of the
Yugoslav socialist community. It builds on the assumption that a
specific type of institution – House of Culture – was taken for a
basic unit for developing infrastructural network for culture, and
refinedintospecific,almostautochthonemodalities.Thesemodalities
represent specific contributions within autochton type, considering
its programme concept, its multiple sociopolitical functions and its
aspirations to reflect particularities of theYugoslav cultural project.
SuchabroadlysetframeworkofYugoslavcultureopenedupanequally
wideinterpretativefieldforarchitecture,throughwhichthebelonging
toEuropean(avantgarde)culturalspacewasemphasized.Theseworks
of architecture, whether just competition entries or actual buildings,
have condensed thenewly established social values throughcreative
programmeandvisualresearchesofsocialrealitiesandtheirreflections
on thebodyof architecture.Various approachesof different authors,
foundbetweenthetwoendsofthespectrumspectrum,theexperiment
andthesocialrealm,haveleftbehindhaveleftbehindsomeauthentic
layeredworksanddesigns,whichareparadigmaticforunderstanding

therelationsofsocialrealms,cultureandarchitecture.
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