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ДОПРИНОСРАЗВОЈУМЕЂУРАТНОГ
ТУРИЗМАИАРХИТЕКТОНСКОГ 

МОДЕРНИЗМА
Сажетак: Овим ра дом се ис тра жу ју про јек тант ске ак тив но сти 
ар хи тек те Ни ко ле До бро ви ћа (1897–1967) на Ја дран ском при мор
ју то ком че твр те де це ни је 20. ве ка, при ка за не кроз кон курс не про
јек те и ре а ли за ци је ту ри стич ке ар хи тек ту ре у Спли ту и Ду бров
ни ку, ко ји ма је дат зна ча јан до при нос раз во ју ме ђу рат ног ар хи
тек тон ског мо дер ни зма и аван гард не ми сли, али и под стрек раз
во ју са вре ме не ту ри стич ке при вре де ме ђу рат не Ју го сла ви је. Кроз 
не ко ли ко про је ка та ту ри стич ке на ме не на Ја дра ну (ку па ли ште, 
дво ра на за за ба ву, хо тел, цен тар ту ри стич ког са ве за), на ко ји ма 
су по стиг ну ти ви со ки ар хи тек тон ски и естет ски до ме ти ме ђу
рат ног мо дер ни зма, ар хи тек та До бро вић је исто вре ме но ука зао 
на по треб но усме ре ње раз во ја са вре ме не ту ри стич ке из град ње 
об ли ко ва не пре ма зах те ви ма но вих ту ри стич ких ак тив но сти. Иа
ко су не ки од ових про је ка та оста ли не ре а ли зо ва ни, јер за њих ни
је би ло раз у ме ва ња у он да шњој струч ној јав но сти и дру штве ном 
ми љеу, у До бро ви ће вом опу су они пред ста вља ју из раз ви со ких мо
дер ни стич ких стре мље ња свој стве ног про се деа у ју го сло вен ској 
ар хи тек тон ској прак си три де се тих го ди на. Тр жи шни аспек ти у 
ту ри зму су под сти ца ли те жњу ин ве сти то ра за из град њом хо те
ла ко ји би пра ти ли но ве стан дар де у хо те ли јер ству и ти ме за до
во љи ли прох те ве зах тев них го сти ју, ко ји су, по се ћу ју ћи европ ска 
ту ри стич ка од ре ди шта, осе ти ли ква ли тет стан дар ди зо ва не хо
тел ске услу ге. Уз при ме ње не мо дер ни стич ке прин ци пе у ар хи тек
ту ри хо те ла „Гранд” на Ло пу ду по крај Ду бров ни ка, је дин стве ном 
при ме ру мо дер не хо тел ске ар хи тек ту ре у Ју го сла ви ји, ар хи тек та 
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је те жио и со ци јал ној ком по нен ти са вре ме ног ту ри зма при ла го ђе
ног но вом про фи лу ту ри сте.

Kључнеречи: Ни ко ла До бро вић, мо дер ни зам, ту ри стич ка ар хи
тек ту ра, Ја дран ско при мор је, ту ри зам

Увод не на по ме не

ДобровићевепројектантскеактивностинаЈадранусутоком
тридесетихгодинапрошлогвекабилеусковезанезатури
зам.Уинтердисциплинарноституризмакаоцивилизацијске
појаве20.векаможесеиздвојитиулогаархитектеиархи
тектуреупрофилисањупрогресивнихстремљењатуризма,
усмеренихпотребамаикретањимамодерногчовека.Основ
ниспецификумтуризма,јошоддругеполовине19.века,ка
датуризампостајеконституенткласног,друштвеногико
лективногидентитета1,јестењеговапривреднаитржишна
оријентација.ИстраживањемодернеархитектуреуЈугосла
вијибибилонепотпунобезосвртанаприликеутуристич
којпривреди,сагледанеуширемконтекстудруштвамеђу
ратнеЈугославије,нарочитокрозпозицијуархитектекојије
прогресивне идеје у архитектурипренеои у област тури
зма, као нове друштвене парадигме, која је, попутмодер
неархитектуре,представљалаодразсоцијалногпрогресаи
модерностивремена.

ПлановизаразвојтуризманаЈадранусежујошнапочетак
20.векакадасууоквирунеколикоиностранихиницијатива
рађениипредлозипројекатазаизградњувеликихтипских
хотелананеколиколокацијауДалмацији.Новаераразво
ја туризма настаје формирањем заједничке државе Срба,
ХрватаиСловенаца,кадасеЈадранскоприморјепоновоис
тичекаоосновнитуристичкипотенцијал,посебноусфери
нових туристичких кретања и активности. Целисходнији
развојтуризмауЈугославијипочињеполовиномдвадесетих
годинапрошлогвекаивезујесезаоснивањеновихиобно
вустарихудружењазапрометтуриста,којасуузОдсекза
саобраћајпутникаитуриста(каснијеОдсекзатуризам)Ми
нистарстватрговинеииндустријеКраљевинеСХС/Југосла
вије,представљалипочеткеинституционализацијесавреме
ногтуризмауЈугославији.Туристичкеприликеумеђурат
нојЈугославијибисемоглекраткоописатикаонеуједначене
ипресвегаусмеренеосновнимпотребамадомаћихтуриста

1 Baranowski,S.andFurlough,E.Introduction,in:Be ing el sew he re: to u rism, 
con su mer cul tu re, and iden tity in mo dern Eu ro pe and North Ame ri ca,eds.
Baranowski,S.andFurlough,E.(2001)AnnArbor:UniversityofMichigan
Press,p.7
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„средњихсредставаимогућности”којисучинилинајвећи
бројпосетилаца2.

Ути цај ту ри зма на раз вој ар хи тек тон ског  
мо дер ни зма у ме ђу рат ној Ју го сла ви ји

Архитектура модернизма, иако различито прихваћена и
примењенауархитектонскојпраксимеђуратнеЈугославије,
ималајеважнуулогууосавремењивањудруштваипропа
гирањуграђанскихвредности,јерсесматралоутадашњим
уметничким3иинтелектуалнимкруговимада„модернаар
хитектура одговарапотпунои конструктивнои садржајно
модерном,продуктивномикултурномчовеку,јеродговара
свим условимањеговогживота како социјалним и духов
нимтакоиинтелектуалнимиматеријалним”4.Туристичка
архитектурасетокомтридесетихгодина,уследјачањадру
штвенихипривреднихструктура,издвојилакаоспецифич
натипологијакодкојесуначеламодернеархитектуребила
увећојилимањојмеридоследнопримењивана,истичући
таконовевредностиграђанскекласеслободарскиманифе
стованеудоменутуризма.Модернихотелисуобликовнои
функционално одражавалидухновог временаи авангард
нихстремљења,представљајућизнаковитпримермодерног
обликовања.Хотелиутовремепостајупрогресивниприме
риновихпројектантскихмогућностиимодернистичкеесте
тике,којићеистицатињиховеразвојнепотенцијалетоком
нареднихдеценија,следећиопштидруштвени,културнии
привреднимиље.Стајућиуодбранусавременогградитељ
стваархитектаНиколаДобровић,пишућиоразвојуграђе
винарствапочеткомтридесетихгодина,напомињеда„нове
друштвенеконстатацијеодбацујусвевишеивишезастаре
липринципl’ art po ur l’ ar ti,каопотпунонекористан,пашта
вишеиантисоцијаланипротивначеласоцијалнеекономи
је”5.Истовременосеупогледуразвојатуристичкепривреде

2 Архив Југославије (АЈ), Фонд МТУ, 6510121911: Izveštaj o razvoju
turizmau1937.god.,str.2.

3 АрхитектаДрагоИблерпредседникудружења„ГрупаЗемља”умани
фестуиз1929.наглашава:„Требаживјетиживотомсвогадобаитреба
стваратиудухусвогадоба.Сувремениживотпрожетјесоцијалнимиде
јамаипитањимаколектива,аумјетникнеможестајатиизванколектива,
јерсуумјетностиживотједно.”Видети:Zidić,I.,KovačevićE.isuradni
ci.(1971)Kri tič ka re tro spek ti vaZemlja(Katalogizložbe6.Zagrebačkisa
lon),Zagreb:Zagrebačkisalon.

4 Здравковић, И. (19??) Модерна архитектура и њен социјални значај,
ЗбиркаБиблиотекаПо ли ти ка и дру штвобр.47,Београд:Политикаи
друштвоС.О.Ј.,стр.45.

5 Добровић,Н.(1932)Развитакграђевинарства,Ле то пис Ма ти це срп ске 
књ.334,свеска12,НовиСад:Матицасрпска,стр.130.
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истицалодаградњановихимодерниххотела,сакомфором
којиодговара захтевима савременогдоба,представља јед
нуоднајпречихпотребазаразвитактуризма6.Туристичка
изградњатридесетихгодинаје,наводиТомиславПремерл,
била„великашансазамодернуархитектуру[…]”,иако„мо
дернаархитектурасасвојимагресивнимналетиманијебаш
лакопробијалапут”,тесесама„[…]нашлапредтешкорје
шивим питањима и најчешће је била недовољно креатив
носнажнадаихуспјешнопревлада”7,напољутуризма је
она могла да репрезентује своја прогресивна стремљења
прилагођенакарактерумодерногчовека.

Слободновремеједопринелоразвојуличности,пајечовек
управокроздоколичарскеактивностипотврдиосвојеуни
верзалнобићеиповратаксамомсеби,као„савршенинату
рализам”којикоинцидирасхуманизмом8.Каототалнидру
штвенифеномен9,туризам–чији јенастанаквезанзаниз
истовременихузрока–обликоваојенесамоонедруштвене
навикеобезбеђенеслободнимвременом,већсеинкорпори
раоиусвакодневнeдруштвенeактивности,утичућидату
ристичка инфраструктура и сервиси постану универзалан
привредниоблик,сизразитоморганизованошћуишироком
распрострањеношћу.Историјатуризмајетакођеиисторија
хотела,закључујенемачкиписаципреводилацХансЕнцен
сбергер (Hans Enzensberger) у свом есеју названом „Једна
теоријатуризма”,јерштојевишетуризамнапредоваоузна
куразвијеногкапитализма,хотелскаиндустријајепоњему
здушнијеусвајалапреовлађујућепривредненорме10.Утом
вртлогукапиталаидруштвенихпотребаразвилисусеброј
ниоблицисавременетуристичкеархитектуре,која јебила
примерархитектуредруштвенихстремљењаанеодразиде
олошкихобразаца.Акосекрозисторијутуризмаможепра
титиисторијахотела,ондасеистовременокрозхотелскуар
хитектурумогупратититуристичке,алиидруштвенепри
ликеуједномвременуинаједномпростору.Различитостхо
телскеархитектуреујугословенскоммеђуратномраздобљу

6 АЈ,ФондМТУ,ф6510121911:Re fe rat Tr go vač ko Obrt nič ke Ko mo re u 
Du brov ni ku za kon fe ren ci ju 25. i 26. ma ja 1930. god.,str.7,8.

7 Premerl,T. (1982) Sudjelovanje arhitekture u razvoju turizma doDrugog
svjetskog rata,Čo vjek i pro stor br. 78/352353,Zagreb: Savez arhitekata
Hrvatske,str.29.

8 Todorović,A.(1978)Ličnostiturizam,Tu ri zmo lo gi jabr.9,Zbornikstručnih
inaučnihradova,str.5859;Lefebvre,H.(1988)Kri ti ka sva ki daš njeg ži vo ta,
Zagreb:Naprijed,str.110.

9 Todorović,A. (1982)So ci o lo gi ja tu ri zma,Beograd:Privredna štampa, str.
1921.

10Encensberger, M. H. (1983) Jedna teorija turizma, Kul tu ra br. 60/61,
Beograd:Zavodzaproučavanjekulturnograzvitka,str.2627.
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најбољеосликавадруштвениконтекст, алиипозицију ар
хитектедадиректноутиченаобликовањесавременихтури
стичких токова.Хотелска архитектура је такопосталадео
туристичкепонудеиодразтуристичкерепрезентације..

Ограничен капитал је био узрок недовољног броја нових
(модерних)хотела,нарочитоугодинамапослеПрвогсвет
скогратакадатуризамнијебиоприоритетобнове.Иакосе
често наглашавала потреба за модернизацијом и унапре
ђењем туризма, реалне економске околности су спутавале
његовмасовнијиразвој,нарочитоупасивнимислабораз
вијеним подручјима, каошто је било Јадранско примори
је,аучијетуристичкепотенцијалесумахомбилеусмере
не активности како надлежних државних служби, тако и
стручнихорганизацијаиприватнихиницијатива.Приватне
иницијативе,превасходнонапољуизградњеновиххотела,
показаће се најзначајнијим за развој југословенскогмеђу
ратногтуризма.Тржишниаспектиутуризмусуподстица
литежњуинвеститораиакционарскихдруштавазаизград
њомхотелаилиреконструкцијомпостојећихобјекатакоји
бииуархитектонскомсмислузадовољилиновестандарде
ухотелијерству.

Честојеустручнимполемикама,очемусведочебројнииз
вориизтогвремена,истицанапотребазаизградњоммодер
ниххотела, адасениуобластихотелијерстваније тачно
разумелоштасеподразумеваподмодернимхотелима.Мо
дернимхотелимасеутовреме,изуглатуристичкепривре
де,називајусвиновихотели,безобзиранањиховеархитек
тонскекарактеристикеисавременепројектантскемогућно
сти.Сдругепакстране,заступљеностмодернеархитектуре
ухотелскојизградњитридесетихгодинаималајеважанеко
номскизначајзатуризамумногимделовимасвета.Какоби
задовољилипрохтевезахтевнихгостију,којисупосећујући
европскатуристичкаодредиштаосетиликвалитетстандар
дизованехотелскеуслуге, југословенскихотелијерисуто
комчетвртедеценијехотелскуорганизацијуприлагођавали
потребама гостију, одлучујући се такои замодерно архи
тектонско обликовање којим се постизала рационалност у
изградњииопремањухотела.ПространаЈадранскаобалаод
СушакадоУлцињапостајеутовремесвеатрактивнијаиза
домаћетуристе,алисунедостатаксмештајнихкапацитета
инедовољнауређеностмногихприморскихместауспора
вали туристичку експанзију. Мањак одговарајућих хотела
наПриморјубиојеосновниразлогдасеподстичењихова
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изградњаидасеобезбедеповољниусловизаприватнехо
телијерекојибиулагалиутуризам11.

Смер ни це за раз вој ту ри зма по сле 1930. го ди не и 
пр ве До бро ви ће ве про јек тант ске ак тив но сти на 

Ја дра ну

Појавамодернеархитектурејеустручнимкруговимаотво
риладискусијадалијеовајуниверзалниархитектонскије
зикприкладанзаприродниикултурниконтекстПриморја
и Медитерана. Ова расправа је углавном вођена поводом
изградње нових објеката, када су на конкурсима заједно
учествовалиархитектикојисузаступалитрадиционалнеи
новемодернистичкеприступе, попутжустрихполемика о
модернистичкимпројектима архитектеНиколеДобровића
уСплитуиДубровнику.„УДалмацијисенисусупротност
ипроблемстарогиновогпостављалисамипосеби”,при
метићеДушкоКечкемет,„већпрвенственоуодносунаспе
цифичнипејзажнииповијесниамбијент”12,штоједоводи
лодопреиспитивањановогграђењауконтекстуукомесу
преовладавали доминантни слојеви градитељске традици
је.Стајућиуодбранумодернеархитектуре,поводомполе
мичког осврта загребачког архитекте Марка Видоковића
на појаву модерне архитектуре у Далмацији, објављеног
1933. године у љубљанском часописуAr hi tek tu ra13, млади
сплитскиархитектаиДобровићевпријатељНиколаАрман
даизносикритичкипогледнаовудвозначнуоценумодерне
архитектуре, закључујућида јесукобновихидејаизаста
релог градитељства у ствари сучељавање мисли и сти ла,
штобисеујугословенскомконтекстутакођемоглопрева
зићиафирмацијомдухаданашњице14.Дискусијаиразмена
опречнихставовасечестосводиланасагледавањемодерне
архитектуре кроз употребу нових материјала у односу на
онетрадиционалне,атимеинаразматрањеприкладности
естетскогизразановихобјекатауисторијскимамбијентима.

11Оцену стања југословенског туризма и хотелијерства из 1930. године
видетиу:Anonim (1930)Promet stranaca igradnjahotela,Ju go slo ven ski 
ho tel: struč ni or gan za ho te li jer stvo Ju go sla vi jebr.13/14,god.II,Zagreb,
str.195.

12Kečkemet, D. (1976) Moderna arhitektura u Dalmaciji, Ar hi tek tu ra br.
156157,god.XXX,Zagreb:SavezarhitekataHrvatske,str.69.

13Vidoković,M.(1933)ZarmodernaarhitekturauDalmaciji?,Ar hi tek tu rabr.
34,god.III,Ljubljana,str.6162.

14Armanda,N. (1933)Dalmacija imoderna arhitektura,Ar hi tek tu ra br. 78,
god.III,Ljubljana,str.123;ОсплитскомархитектиН.Армандувидетиу:
Plejič,R.(2011)SplitskiarhitektNikoArmanda–arhitektonskimodernizam
ipovijesniprostor,Kul tur na baš ti nabr.37,Split:Društvoprijateljakulturne
baštineSplit,str.227258.
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Самосвесни архитекти и критичари, износећи својеврсна
оправдањазаприменусавременеархитектуре,наглашавали
су да је она последица нових условаживота и да би сто
гановеграђевинетребалодаиспуњавајуусловесавремене
изградње,такоштоћеупотпуностиодговаратиинтелекту
алнимиматеријалнимпотребамасавременогчовека15,али
сеузтоипакистицалоданационалне,климатске,обичајне
и економскосоцијалне разлике представљају упориште у
тражењуодговарајућегизразаусавременојархитектури16.

На фону туристичког прогреса након светске економске
кризе крајемдвадесетих годинаи уследпродора архитек
тонскогмодернизмапочеткомтридесетихгодина,уЈугосла
вијидолазидопрвихпројекатанаунапређењутуристичке
инфраструктуре.Првизначајанпројекатрађенуоквируме
ђунарадногконкурсазауређењепросторанамењеногтури
стичкимактивностиманаЈадранскојобалибиојепројекат
регулацијесплитскогградскогкупалишногпределаБачви
це,ФирулаиЗентеиз1930.године.Учешћеуовомконкурсу
узимаиархитектаНиколаДобровић,утоврменастањену
Прагу,чијијеидејнипредлогдонеоновипогледнесамона
модернуархитектурутуристичкенаменеипланирањепро
стораприморскогградаускладусановимфункцијама,већ
инапозицијусавременогтуризмауопште.

Добровић се, како сампишео свомконкурсномпредлогу
уљубљанскомчасописуAr hi tek tu ra,водиоурбанистичким
принципима заснованим на пројекцијама будућег разво
ја Сплита, што је подразумевало и удвостручавање броја

15Здравковић,И.(1941)Оправданостпојавемодернеархитектуре,Умет
нич ки пре гледбр.2,год.IV,Београд:МузејКнезаПавла,стр.4850.

16Здравковић,И. (1940)Утицајподнебљаиоколиненановуархитекту
ру,Умет нич ки пре глед бр. 12, год. III, Београд:Музеј Кнеза Павла,
стр.5254.

Слика1НиколаДобровић:Планрегулацијекупалишногпредела
Бачвице,ФирулаиЗентеуСплиту,конкурснирадиз1930.године.
Извор:Dobrović,N.(1933)RegulacijakupališnogpredelaBa čvi ce,

Fi ru laiZen te,Ar hi tek tu rabr.12,Ljubljana,str.16.
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становника17.Ови принципи су обухватали регулацију са
обраћајнихтокова (пешачкихиколских),зонирањеоснов
нихсадржајанарочитотуристичке,спортскеиздравствене
намене, издвајајући рекреацију за житеље и туристе као
посебанлејер,априрешавањутехничкихиестетскихпро
блемаДобровић је применио принципемодерног урбани
зма.Сложенурбанистичкипројекат,којијеприобалнипојас
градатребалодаповежесаосталимградскимделовима,об
ухватио је и архитектонска решења туристичких садржаја
заувалуБачвице.Просторкојипретходнонијебиообухва
ћенгенералнимпланомДобровићјеподелионаулицекоје
се по висинским линијама простиру паралелно са обалом
инаулицекојеуобликузракасилазенизпадинукаобали.
Уциљушторационалнијегкоришћењапростораархитекта
предвиђатерасастопозиционирањехотелаједаннаддругим
удваредадоврхатерена,чимејеомогућенаприступачност
сасвихстрана18.Добровићевпрвонаграђенираднаовомме
ђународномконкурсу,накомесуучествовала23архитекта,
оцењенјеодстранепредседникажиријаЈожеПлечникакао
„снажноделоипосвојојконцепцији,ипотехнициизраде”,
којимјеисказаосавременприступпланирањуиорганиза
цијипросторазаснованнановимусловиматехникеиеконо
мије,докгаСтрајнићкарактеришеевропским,наводећида
својимуравнотежениммасама,пропорцијамаиконтурама
пристајеуамбијентобале,чинећисаобалом,моремипеј
зажемхармоничнојединство19.Упериодуограниченихраз
војнихмогућностизатуризам,Добровићјеовимпројектом
указао на потенцијале развоја Јадранске обале, гледајући
далекоиспредбилокојестручнеорганизацијеоснованеза
унапређењетуризма,чијесуразвојнемеребилечестоусме
ренеускомрешавањуразличитихоперативнихпрепрекау
хотелијерствуипрометутуриста.

За Добровићеве наредне архитектонске активности на Ја
драну заслужан је његов пријатељ, угледни историчар и
критичаруметности,КостаСтрајнић.НанаговорИванаМе
штровићаиМаркаМуратаСтрајнићсе1928.годинедосе
љавауДубровникизапошљавакаопомоћникградскогкон
зерваторастаринауНадлештвузаумјетностиспоменике.
Одмахпотомпочињедарадинаформирањуликовнесцене
окупљајућиокосебемладеликовнеталенте,а1930. годи
не објављује програматски чланак „ЧувајмоДубровник” с

17Dobrović,N.(1933)RegulacijakupališnogpredelaBačvice,FirulaiZente,
Ar hi tek tu rabr.12,god.III,Ljubljana,str.16.

18Исто,стр.17.
19Strajnić,K.(1932)SavremenaarhitekturaJugoslovena–NikolaDobrovići

njegovoznačenje,Ar hi tek tu rabr.4god.II,Ljubljana,str.113.
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поднасловом„Спашавајмоњеговхисторијскииумјетнички
карактер”, који ће се потом публиковати у књижици „Ду
бровникбезмаске:узалуднинапориитешкаразочарења”,
значајнојзаразумевањеондашњегдруштвеногконтекстаи
конзервативнекултурејавности20.Страјнићсејавнозалагао
замодернуархитектурусматрајућијелогичномзавршницом
органскогразвојаисторијскихстиловадубровачкеархитек
туре,ањеговувизијумодерногДубровникаје,какоистиче
Крунослав Иванишев, једно делио и делимично остварио
НиколаДобровић21.АрхитектаДобровићјеузМештровића,
ПлечникаиЕдуШенабиосведокодбранеСтрајнићутоком
судскогпоступказбогњеговихоштрихкритикаархитекти
ИвануИванчићу и то управо због пројекта преуређења и
надоградње туристичкогобјекта, односнохотелаEx cel si or
наПлочама22,којисесвојимтрадиционалнимприступому
начинуградњеипримениматеријаласупротстављаовизији
туризмакаосавременедруштвенеактивности.

ПочеткомтридесетихгодинаДобровићучествујенанеколи
коконкурсауДалмацији,међукојимаби,уконтекстутури
стичкетеме,требалоиздвојитииконкурснирадзаадапта
цијуГрадскекафанеуДубровникуиз1931.године,накоме
једобиопрвунаграду.Уобликовањуентеријераовекафане
каоместаокупљања,Добровићје,блискоекспериментима
холандскогДе Стиј ла,креираопросторпластичког једин
ства, у коме испредматеријализације стоје просторни од
носииповршинекојесемеђусобнопрожимају.Попутен
теријераCafé l’A u bet teуцентруСтразбураиз1926.године,
адаптираногпремапројектухоландскогархитектеТеаван
Дисбурха(TheovanDoesburg)иуметникâХансаАрпа(Han
saArpa)иСофијеТуберАрп(SophieTaeuberArp)увојној
зградиAu bet teиз18.века23,архитектаДобровићунекада
шњем дубровачком арсеналу уводи нову геометризовану
структуру типизираних елемената који постају компонен
тепросторногконтиниумаизмеђуунутрашњегпростораи
спољашњегамбијента.

СличаннеопластичанприступДобровић је имаои у про
јектузаКурсалоннадубровачкимПиламаиз1929.године.

20Viđen,I.ur.(2007)Ko sta Straj nić: Du brov nik bez ma ske i po le mi ka s Vin
kom Bra je vi ćem o oču va nju dal ma tin ske ar hi tek tu re,Zagreb:Hrvatskoresta
uratorskodruštvo.

21Ivanišin,K.(1999)HotelGrandnaLopudu,Oris: ča so pis za ar hi tek tu ru i 
kul tu ru ži vlje njabr.3,Zagreb:Oris,str.129.

22Viđen,I.ur.(2007)Ko sta Straj nić: Du brov nik bez ma ske i po le mi ka s Vin
kom Bra je vi ćem o oču va nju dal ma tin ske ar hi tek tu re,Zagreb:Hrvatskoresta
uratorskodruštvo,str.5361,9899.

23Overy,P.(2014)De Stijl,NewYork:Thames&Hudson,рp.178186.
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СупростављајућисепројектузаизградњуКурсалонабечког
архитектеАлфредаКелера(AlfredKeller),Страјнићсеобра
тиоДобровићудаизрадинацртеКурсалона,какобичланове
„Ривијере”увериокакоидомаћиархитектимогуодговори
тиовомзадаткукојибивишебиоускладусадубровачком
средином24.ОДобровићевомпројектузаКурсалонСтрајнић
језаписао:„СхватившиграђевнипроблемједногКурсалона
нанајсувременијиначин,користећисесвимискуствимада
нашњетехникеимеханичкепродукције,иводећирачунао
економијииконструкцији,употребиновихматеријалаиор
ганизацијиштојаснијегплана,НиколаДобровићјенапра
виопројекткојијенесамоевропскиунајбољемсмислури
јечинегокоји,својимуравнотежениммасама,хармоничним
пропорцијамаиизразитомсил[х]уетом,изванредноприста
јеуамбијентихармонирасасусједнимградскимзидовима
итврђавомМинчетом.”25

Дијаметралноразличитипројектииархитектонскипристу
пи за Курсалон Добровића и Келера подједнако показују
однос архитекте и према архитектури и према друштву и
друштвенимпотребамавременаукоместварају.Тадашња
јавностјесаодушевљењемдочекалапројекатархитектеКе
леразаКурсалонилиЛечилишнисалон,пајетакочасопис
Ju go slo ven ski tu ri zam(саредакцијамауБеограду,Загребуи
Сплиту)1928.годинеобјавиократакприказКелеровогидеј
ног пројекта, уз навођење да је иницијативомнеколицине
угледнихграђанапредузетаакцијадасенанајпрометнијем
делуградаподигнеудобанимодерансалон:При зе мље згра
де, са отво ре ним ар ка да ма, бит ће у глав ном упо тре бље но 

24Исто,стр.99100.
25Исто,стр.100.

Слика2НиколаДобровић:КурсалоннаПиламауДубровнику,
идејнипројекатиз1929.године,перспективниприказ;

Извор:Dobrović,N.(1931)KursalonnaPilamauDubrovniku,
Ar hi tek tu rabr.3,god.I,Ljubljana,str.76.
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за тр го вач ке рад ње и ду ћа не док ће на пр вом спра ту би ти 
ве ли ка дво ра на, ко ја ће слу жи ти и као ка фа на (за 300 осо
ба) са ве ли ком те ра сом, по гле дом на мо ре. […] Уко сна дво
ра на за све ча но сти бит ће упра во ве ле град ски уре ђе на […]. 
У стра жњем ди је лу згра де, пред ви ђе на је још јед на ве ли ка 
дво ра на, ко ја мо же да бу де упо тре бље на за ки но (за cca 
350 осо ба) те за пле сне за ба ве. На рав но да је пред ви ђе но и 
све дру го што тре ба да има је дан мо де ран Ље чи ли шни са
лон, та ко да ће ова но ва те ко ви на мно го до при не ти раз во ју 
ту ри зма у Ду бров ни ку и у чи та вој Дал ма ци ји, по себ но за 
зим ску се зо ну. Вањ ска ар хи тек ту ра згра де при ла го ђе на је 
по туп но на шем ам би јен ту, у че му је без двој бе глав на врли
на свих ра до ва арх. Kel le ra. Ра ду је мо се, да ће на по кон би
ти оства ре на та дав на по тре ба Ду бров ни ка, тог би се ра 
на шег Ја дра на и стје ци ли шта от ме них стра них го сти ју.26 
ДатиописпројектаКурсалонауказуједасеразликаизме
ђуКелеровогиДобровићевогпројектанијеогледаласамоу
архитектуриобјекта,већиуначинуразумевањањеговена
менеуконтекстувременаиновихтуристичкихпотреба.За
разликуодКелеровогпројекта,укомесеогледајуистори
цистичкиприступиреферисањенакласичнуархитектуру,
нарочитоупредлогусвечанедворанеобликованепоугледу
насалоне19.века,Добровићпредлажесасвимсавремени
функционаланобјекатукомесуакцентованипросторнии
функционалниодносиразличитихсадржаја(свечанадвора
на сапозорницом–којаможепослужитии запозоришне
представе, кафана, ресторан, хотел,продавнице, биоскоп),
узмогућносттрансформацијепојединихпросторнихцели
на27,штобисеуданашњемархитектонскомтумачењусма
трало хибридним објектом.Добровић је у опису архитек
тонских и функционалних аспеката овог пројекта управо
нагласиодајезбогразноврсностиархитектонскогпрограма
унутрашња организација хетерогена28.Опис свог пројекта
за Курсалон у Дубровнику, архитекта Добровић закључу
једа је архитектуромпостигнутахармонијамаса, уравно
теженост пуних и празних површина, изражавајући тако
дисциплину,једноставностиприкладност29.

У чланку под називом „Изградња хотела и зашти
та историјскоархитектонског карактера Далматинских

26Anonim(1928)LječilišnisalonuDubrovniku,Jugoslovenskiturizam:organ
zapropaganduturizmauJugoslavijibr.4,god.I,Beograd/Zagreb/Split,str.
1415.

27Dobrović,N. (1931)KursalonnaPilamauDubrovniku,Arhitekturabr.3,
god.I,Ljubljana,str.7476.

28Исто,стр.74.
29Исто,стр.76.
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градова”,објављеном1928. годинеучасописуJu go slo ven
ski tu ri zam, бечки архитекта Келер износи свој став о из
градњихотеланаЈадрану,истичучида јенадалматинској
обалинеопходноподизањеновихивеликиххотелачијаби
архитектураупотребомстарихстилскихобликабилапри
лагођенаамбијентудалматинскихградова30.Иницијативеи
плановизаизграњухотеланаЈадранскојобалисежујошна
почетакдвадесетогвека,кадајеуБечу1907.годинеоснова
накомисијасазадаткомприпремеплановазаизградњуниза
великихлуксузниххотеладуждалматинскеобале,којомје
председаваогрофХараш(Harrach)31.Једанбечкиархитекта
јетадаизрадионеколикопројекатавеликиххотелазакојесе
показалодајенереалнањиховареализацијазбогпотребних
енормних инвестиција, да би после смрти грофаХараша,
председавањекомисијомод1910.годинепреузеокнезХу
гоВинидишграц(HugoWindischgrätz),којијебечкомархи
тектиАлфредуКелеруповериодаизрадиновепројектеза
мањехотеле.АрхитектаКелерјепотомупериодуод1911.
до1913. годинепропутоваодалматинскуобалуиизрадио
идејнепројектеузнеколиковаријантизапетхотелапредви
ђенихуСплиту,Трогиру,Трстеном,ДубровникуиКотору.
РеализацијуовихпројекатајеобуставиоПрвисветскират.

30Keller,A.(1928)Izgradnjahotela izaštita istorijskoarhitektonskogkarak
tera dalmatinskih gradova, Ju go slo ven ski tu ri zam: or gan za pro pa gan du  
tu ri zma u Ju go sla vi jibr.1,god.I,Beograd/Zagreb/Split,str.34.

31Čulić,J.(1928)Načinzariješenjeproblemanašihpasivnihkrajeva!Histori
jatakcijezapodizanjehotelauDalmaciji,Ju go slo ven ski tu ri zam: or gan za 
pro pa gan du tu ri zma u Ju go sla vi jibr.2,god.I,Beograd/Zagreb/Split,str.17.

Слика3АлфредКелер:НовихотелMa de i ra(уместоназиваWil
son)наХвару,перспективниприказ.Извор:Čulić,J.(1928)Način
zariješenjeproblemanašihpasivnihkrajeva!Historijatakcijezapodi
zanjehotelauDalmaciji,Ju go slo ven ski tu ri zam: or gan za pro pa gan du 

tu ri zma u Ju go sla vi jibr.2,god.I,str.7.
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Током активности на промоцији и унапређењу југосло
венског туризма двадесетих година „Централни уред за
пропагандуЈадрана”је,знајућизапретоднеплановезаиз
градњухотеланаЈадрану,поновнодошаоуконтактсаархи
тектомКелеромкојијепозвандапосетиЈугославијукрајем
1927.годинеидасепоновоукључиуизрадупројекатаза
хотеленаЈадранскојобали32.Наосновуидејнихпредлогаза
хотелеархитектеКелера,објављенихутуристичкојперио
дицикрајемдвадесетихгодина,можесезакључитидаови
предлозиињиховеваријацијепредстављајуустварикопије
пројекатаиз1913.године,паархитектаКелер,когајеСтрај
нићназваодругоразреднимархитектом,двадесетакгодина
касније,уконтекстуновихдруштевенихстремљења,пози
цијетуризмаапресвегаархитектонскепраксе,остајепри
истимпредлозимазаизградњухотелауциљуунапређења
југословенскогтуризма.Овајпримериницијативезаизград
њухотелапредстављапогледемногихстручнихудружења
натадашњиразвојтуризмаивизијутуристичкеархитекту
ре,алиуједноуказуједасуукреирањумодерногтуризмау
товремеважнуулогуималиуправоархитектимодернисти,
који су савременим пројектима хотелске архитектуре да
липодстицајтуристичкимактивностима,посебнодоласку
странихгостију.

Из град ња хо те ла Гранд на Ло пу ду

ПројекатзахотелГранднаЛопудуобележиојеДобровиће
востваралаштвонаЈадрану,алииразвојтуризманадубро
вачкојривијериудругојполовинитридесетихгодина.Из
грађензалопудскупородицуГлавовић,претпостављасена
препорукуКостеСтрајнића,хотелјезагостебиоотворену
лето1937.године.ИакојеистраживањехотелаГрандбилоу
фокусубројнихистраживача,архитекатаиисторичараумет
ности,вишеслојностњеговеархитектуреивременаукоме
јеизграђен,дајепросторзановаистраживањаитумачења.
Сви пројектантски аспекти – примењени конструктивни
склописавремениматеријали,просторнаифункционална
организација,пуристичкообликовањеиуређењеентеријера
иврта,билисуусмеренисавременојхотелскојнамени.То
комтридесетихгодинахотелијерскапериодикајеувишена
врата представљала различите проблеме у југословенском
хотелијерству, који сусечестовезивали захотелскеусло
векојичестонисузадовољавалипотребенарочитостраних
гостију.Међутим,кадајеизграђенхотелГранд,којисвојом

32АЈ,ФондМТУ,ф6510291948:ДописПриморскогсавезазаунапрђење
туризмаизСплитаОдсеку за унапређење туризмаприМинистарству
трговинеииндустрије,бр.9467/27,од14.новембра1927.године.
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савременомархитектуромпревазилазитаквупроблематику,
стављајућиупрвипланкорисникаињеговборавакухотелу,
изостаојеприказовогхотелаиоценахотелијерскихструч
њака.Добровићевдоприностуризмуприметићеархитекта
ИванЗдравковић,украткомприказухотелаГрандобјавље
ном1937.годинеучасописуУмет нич ки пре глед,наводећи
дамуприпадазаслугајерјемеђупрвимуказаокакоможеда
серазвијајугословенскитуризам33.АрхитектаДобровићје
разумеоулогуархитектуреупрофилисањутуристичкепри
вредеоријентисаненовомтипутуристе,којизаразликуод
привилегованихскраја19.ипочетка20.веканеодлазена
дужапутовањаипропутовања,наодморунепроводивреме
ураскошнимсобамаибодуарима,салонимаитрпезаријама,
већкористикраћевремеодморадагапроведеуборавкуна
отвореном,плажи,шетњи,натерасамауживајућиусунцу
иморскомваздуху.ХотелГранд јесвојимгостимапружао
такавамбијент.

Модерна архитектура је донела питање стандардизације,
штоћесеухотелскојизградњиубрзопоказатикао знача
јанаспекткојићеутицатинабудућиразвојхотелијерства.
Према наводима из „Декларације архитеката сабраних на
међународномприпремномконгресузамодернуархитекту
ру”,ушвајцарскомградуЛаСаразу(LaSarraz)1928.године,
за појаммодерне архитектуре била је битнаидеја везано
стиархитектурезапринципеекономије,каоитоданајсвр
сисходнија продукција претпоставља рационализацију и

33Здравковић,И.(1937)ХотелнаЛопуду,Умет нич ки пре гледбр.2,год.I,
Београд:МузејКнезаПавла,стр.5657.

Слика4НиколаДобровић:ХотелГранднаЛопуду,разгледница
из1930тих.Извор:колекцијаМилошаЈуришића
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стандардизацију архитектуре34, што се у области туризма
показалоизразитокориснимиопштеприхватљивим.Раци
онализацијаистандардизација, како јеобразложеноуДе
кларацији,утичунаметодерада,тј.концепцијеумодерној
архитектури,каоинаграђевинскуиндустријукрозграђе
винскоизвођење,причемубиикорисницитаквеархитек
туре требало да прилагоде своје потребе условима новог
социјалногживота35.У Југославији су тридесетих година,
управоухотелскојархитектури,остваренизначајнипомаци
упрофилисањумодернеархитектуре,којићеостатипрепо
знати не само као примери јединственихмодернистичких
проседеâ,већидометихотелскеархитектурекојајеупотпу
нилавизијууспонајугословенскогтуризма.

УКраљевиниЈугославијије1934.годинедонетаУред ба о 
по ди за њу и гра ђе њу уго сти тељ ских рад њи, којом су про
писаниминималниусловикојетребадазадовољехотелии
угоститељски објекти у то време, нарочито у погледу ди
мензијасобаиходника,каоиопремљеностихотелскихпро
стора,штојебиопрвипропискојијеуредиопитањеоснов
не стандардизације угоститељских објеката36. На основу
сачуване пројектне документације за хотел Гранд, може
се закључитидасеархитектаДобровићприликомпројек
товањахотела водиопрописанимусловима заизградњуи
опремањехотелскихобјеката37,чимејеобезбеђеносновни
нивостандардизације,докјеквалитетпросторнихифунк
ционалниходносахотелскихсадржајапостигнут,пресве
га, доследним концепцијским јединством архитектонске
структуре и обликовања. Ниво стандардизације присутан
јеиуорганизацијисмештајнихетажа,такодавећинасоба
има једнаке димензије и функционалну терасу, што је у
тадашњојхотелскојархитектурибиоредакслучај.

34„Deklaracija arhitekata sabranih nameđunarodnom pripremnom kongresu
zamodernu arhitekturu”, u:Tre ba zna ti – Pro gres gra di telj stva – Pro ble
mi sa vre me ne ar hi tek tu re,Planić,S.(1932)Zagreb:NakladaJugoslovenske
štamped.d.,str.910.

35Исто,стр.10.
36Уред ба о по ди за њу и уре ђе њу уго сти тељ ских рад ња,у:Угоститељски

зборник,уредиоНикетић,Г.(1935)Београд:ГецаКон,стр.526.
37Учлану8.Уредбеоподизањуиуређењуугоститељскихрадњајебило

прописанодахотелскесобеморајубитиминималнеповршинеод8м2
акоимајуједанкревет,а12м2акоимајудвакреветаилидупликревет.
Нацртежуоснове2.спратахотела,којасеналазиуДобровићевојзао
ставштиниуМузејунаукеи техникеуБеограду, котамасуназначене
димензиједвокреветнесобе–4,28х2,75,штоизносинештомањеод12
квадратнихметара.
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Aрхит ек тон ски до ме ти Хо те ла Гранд –  
идеј на и ми со на ве за са ста ром ду бро вач ком  

ар хи тек ту ром

Осимзаступљенихпринципамодернеархитектуре,концеп
цијскиспроведенихуидеји„хотелброд”,аналогноЛеКор
бизјеовојодредници„кућамашина”,Добровићјекрозпро
сторноизражајну вишеслојност хотелске архитектуре дао
идејнуимисаонувезусастаромдубровачкомархитектуром
икултуромладања.Описујућиједаноднајпознатијихдво
рацадубровачкеладањскеархитектуре–дворацПетраСор
кочевића,саграђенпочетком16.века,ЦвитоФисковићис
тичедаархитектонскуструктуруовогдворцачинењегови
интимниамбијентиуроњениуоколнипејзажизеленилоу
којимакорисникчулнодоживљаваархитектурууњеномко
ришћењу38.ОовомдворцуФисковићјезаписао:„Читавовај
грађевни склоп је разрађен и разигран.Сваки одњегових
дијеловајепосебнацјелина,одвојениамбијент,асвисуони
опетмеђусобнопрактичноиестетскиповезани.Товјештои
укуснорјешењенасвакоммјеступружаразличитеугођајеи
обликујеграђевнеоквирекојеокружујеилинадкојималеб
диоколникрајолик.Укућаниигостимоглисусеовдјеоку
пљатибезмеђусобнихсметњаунеколикоскупинаиужива
тиухладовиникрошањапунихптичијегпјева,усунчањуи
упријатномструјањушумскогиморскогзрака,нависоким
терасамаиуограђеномцвјетњаку,средложе,пододринама
иудворанама.Тајскладјенастаосарадњомвласникасвје
штимидаровитимградитељима[…]Соркочевићјетакођер
склопиопогодбусдомаћимградитељима […],избјегавши

38Fisković,C.(1966)Kul tu ra du bro vač kog la da nja (Sor ko če vi ćev ljet ni ko vac 
na La pa du), Split: Historijski institut Jugoslovenske akademije znanosti i
umjetnostiuDubrovniku,str.2425.

Слика5НиколаДобровићХо тел Гранд на Ло пу ду,поглед
нахотелскиврт,разгледницаиз1930тих.Извор:колекција

МилошаЈуришића
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тиметуђеграђевинскеобликеискупестранемајсторе.[…]
Странибимуархитектбиоусвојојвеличанственојзамисли
окрњио људско мјерило и прилагођавање окружењу, дви
јенајосновнијевреднотедубровачкогиопштеприморског
градитељства[…].”39

У својој књизи о дубровачким дворцимаДобровић пише:
„Некадашњивластеоскивртови, у своје време сим[в]боли
интимне одвојености привилегованих, треба да се у духу
савремене демократске урбанистике и у оквируновог ин
тегралногградскогпросторасаставесаопштимзаштитним
зеленимпојасомитакоставеуслужбународу.”40Културне
тековинепрошлостисузаДобровићаистовременоиликов
на могућност и готов инвентар при савременој изградњи
Дубровника41.ОдноспремаприродибиојеважанслојиДо
бровићевеархитектуре.УписмуупућеномбратуПетруДо
бровићу10.јануара1937.годинесаЛопуданалазесенаводи
којиговореоДобровићевомставупремаприродикојувиди
каодеоархитектурехотела42.„Урадиосамизакућеједанно
ви парк”, наводиДобровић у овом писму, „Сада се хотел
налазиунаоколо,упарку,чегаранијенијебило.Натерасама
самурадиовисећебаште,такодавишенисуонетакоголе.
Садасеградњаприљубилаузоколнуприродујошвише,од
носнообрнутоприродамизагрљујејошприснијемојузгра
ду.”43Истовремено, на овомпримеру првогДобровићевог
реализованогпројектауЈугославијиинадубровачкомпод
ручју,могућејеувидетикакозградекојесеуклопеупејзаж
као архитектура, делује на посматрача као скулптура44. У
времекадасупринципииобликовнивокабулармодернеар
хитектуренеуједначенопримењиванимеђујугословенским
архитектима,асаммодернипокретнедовољнопознатархи
тектимаикритичарима,Добровићјеархитектуромхотелана
Лопудупоказаодасуелементимодернистичкогинвентара,
истичеАлексејБркић,самосредстваанепосебинужност,
јер линије и запремине својом слободном игром треба да
послужезапревођењестатичнестереометријеудинамични

39Исто,стр.910.
40Dobrović,N.(196?)Du bro vač ki dvor ci,knj.3,Beograd:Urbanističkizavod

NRSrbije,str.23.
41Исто.
42АрхивСАНУ,Заоставштина сликараПетраДобровића,писмокуцано

написаћојмашининамеморандумуХотелаГлавовић,сиг.14758/IV393,
странадруга.

43Исто,стр.2.
44Vukotić–Lazar,M.(2002)Be o grad sko raz do blje ar hi tek te Ni ko le Do bro vi ća 

(1945–1967),Beograd:Plato,str.47.
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стереометрикон45.Добровићјепоредтогапоказаодагради
тељскидијалогсаисторијскимнаслеђемикарактеромме
станеподразумевасамопреузимањеисторијскихмотиваи
применуистихградитељскихматеријала,већпресвегараз
умевање основних принципа архитектуре прошлости који
супроизашлиизклиматскихусловаилокалногпросторног
јединства.УархитектуриНиколеДобровићаудубровачком
подручјусепореддоследнеприменефункционалистичких
иуниверзалнихпринципамодернеразвијају,какоистичедр
ЉиљанаБлагојевић,веомаспецифичниконцептимо дер ног 
ме ди те ран ства, које „подразумева синтетичке поступке
културногпреноса[…]медитеранскекултуреикласичних
и вернакуларних принципа кроз модерну архитектуру, уз
уважавањеклиматскихигеографскихпосебности”.46

45Бркић,А.(1992)Зна ко ви у ка ме ну. Срп ска мо дер на ар хи тек ту ра 1930
1980,Београд:СавезархитекатаСрбије,стр.94.

46Blagojević,Lj.(2015)Iti ne re ri – Mo der na i Me di te ran. Tra go vi ma ar hi te ka
ta Ni ko le Do bro vi ća i Mi la na Zlo ko vi ća,Beograd:Službeniglasnik,str.78.

Слика6ЛетњиковацПетраСоркочевићанаЛападу,око1520.го
дине.Извор:Fisković,C.(1966)Kul tu ra du bro vač kog la da nja
(Sor ko če vi ćev ljet ni ko vac na La pa du),Split:Historijskiinstitut
JugoslovenskeakademijeznanostiiumjetnostiuDubrovniku
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За кљу чак: До бро ви ћев до при нос раз во ју ту ри зма 
и ту ри стич ке ар хи тек ту ре

Осим пројектантских активности, којима је допринео об
ликовањумодерногтуризманаЈадрану,Добровићјетоком
свогборавкауЛопуду,премаизвештајимаТу ри стич ког са
ве за у Ду бров ни ку,заједносавласникомхотелаГрандНиком
Главовићембиоодборникмесногопштинскогтуристичког
одбора,којијеформиранрадиунапређењалокалногтури
зма47.ОваДобровићеваактивностпоказујењеговоразуме
вањезначајасавременогтуризмазадруштвенииекономски
развој.Лопудјезакратковремепостаозначајнотуристичко
одредиштена јужном Јадрану,штопотврђују статистички
подациза1938.годину,премакојимајеЛопуд1938.године
посетило513домаћихи2.549странихтуриста(највишету
ристаизтадашњеЧехословачке)48.Можесезакључитидаје
ДобровићсвојимделовањемнаЈадранутридесетихгодина,
подједнакодопринеоразвојуархитектонскогмодернизмаи
успонутуризма,дајућисмерницепрофилисањусавремене
туристичке изградње обликоване према потребама савре
меногтуризмауширемпроцесукултурнееволуције.Иако
сунекиодДобровићевихпројекатаосталинереализовани,
јерзањихнијебилоразумевањауондашњемдруштвеном
миљеу,уДобровићевомопусуонипредстављајуизразви
сокихмодернистичких стремљења својственогпроседеа у
југословенскојархитектонскојпракситридесетихгодина.
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WORKSOFNIKOLADOBROVIĆINTHEREGIONOF
THEADRIATICSEA

ACONTRIBUTIONTOTHEDEVELOPMENTOFINTERWAR
TOURISMANDMODERNISMINARCHITECTURE

Abstract

ThispaperisaresearchofthedesigningactivitiesofarchitectNikola
Dobrović (18971967) in the Adriatic Sea region in the 1940s,
represented by his designs for competitions and tourist facilities
architecture in Split andDubrovnik.Theywere a great contribution
to the development of the avantgarde thought and Modernism in
architectureinbetweenthetwoWorldWars,aswellasastimulusfor
thedevelopmentofmoderntouristeconomyintheinterwarYugoslavia.
InseveraldesignsoftouristfacilitiesattheAdriaticSea(publicbathing
sites, entertainment hall, hotel, tourist office), which showed high
architecturalandaestheticvalueasexamplesof interwarmodernism,
NikolaDobrovićdrewattentiontothenecessityofdevelopingmodern
touriststructuresdesignedaccordingtotherequirementsofnewtourist
demand. Some of these designs have remained unrealized, because
therewasnotenoughunderstandingforthemamongtheexpertpublic
orthewidersocialcommunity,buttheystillareexcellentexpressions
ofDobrović’smodernistideasandhisauthenticarchitecturallanguage
so important for theYugoslav architecture of the 1930s.Themarket
aspectsoftourisminspiredtheinvestorstoplanconstructionofhotels
thatwould follow new standards in the hospitality industry in order
to meet the requirements of demanding guests who got used to the
standardsofhighqualityhotelserviceswhilevisitingotherEuropean
touristresorts.Havingappliedmodernistprinciplesinthearchitecture
oftheGrandHotelonLopud,nearDubrovnik,asauniqueexampleof
modernhotelarchitectureinYugoslavia,thearchitecthasalsopointed
to the social aspect of themodern tourist industryoriented at a new

profileoftourists.

Key words: Nikola Dobrović, modernism, tourist architecture,  
Adriatic Sea, tourism


