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Имагинарни и реални живот једног простора:
купола Музеја афричке уметности у Београду
Апстракт: Рад представља куполу Музеја афричке уметности – збирке
Веде и др Здравка Печара као својеврсну машину за сећање кроз структуру
драме са тезом. Представљајући новинске чланке, фотографске, медијске
и документарне изворе, као и усмена сведочења, у намери да анализира
културу памћења овог простора и спој званичне и незваничне историје,
рад анализира музејску куполу као микрослику ширих културно-политичких догађаја у периоду од 1989. године до данас. Пратећи историју њене
изградње, неизвесних догађаја током прве половине деведесетих година
двадесетог века, а потом и њене позније употребе и савремену позицију,
рад отвара питања о музејима, музејским зградама, начинима на које се
оне памте и на које изазивају различите врсте сећања у друштву.
Кључне речи: архитектура, купола, Музеј афричке уметности, СФРЈ,
простор, сећање, драма.

Архитектура као машина за сећање
Архитектура је више од структуре у којој живимо или коју посећујемо;
она је и, корбизјеовски речено, машина, али не само за становање, већ и машина за сећање.1 Тако посматрана, архитектура је попут мембране саткане од
приватних и колективних прошлости, а ми у њој нисмо неми посматрачи, већ
Kris Pint, “If These Walls Could Walk: Architecture as Deformative Scenography of the Past”
in: Performing Memory and Art in Popular Culture. eds. Liedeke Plate and Anneke Smelik (New York:
Routledge, 2013), 133.
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активни део машине у којој се изводи перформанс сећања која она буди.2 На
тај ће се начин у редовима који следе посматрати и архитектура куполе Музеја
афричке уметности – збирке Веде и др Здравка Печара (МАУ) у Београду: као
машина која кроз свој имагинарни и реални живот наводи посматраче и посматрачице на активно учешће у перформансу комплексног сећања. Сећање3 као
спој званичне и незваничне историје представља фокус овог рада који тежи да
на основу разноликог архивског материјала направи тренутни „пресек стања“
крећући се кроз слојеве културе памћења уписане у поткуполни простор МАУ.
Имајући у виду тзв. документарни приступ рестаурацији који аутентичност
историјске зграде види у читљивости различитих делова из којих је њен живот
састављен,4 овај рад настаје у покушају да такав вид рестаурације примени
на сећање, остављајући читатељима и читатељкама простора да виде слојеве
сложене, али ипак фрагментарне меморије. Зграде су недовршени асамблажи
фрагмената, својеврсни кабинети реткости,5 а купола МАУ у овом раду архитектонски јесте и очигледно недовршени асамблаж фрагмената. Односно, такав
је њен реални живот, док кабинет реткости обитава у његовом имагинарном делу,
у свим оним механизмима који покрећу овај простор као машину за сећање.
Сведочанства њеног имагинарног живота, похрањена у музејској хемеротеци
богатој журналистичком грађом одредили су драмску структуру овог рада,
ослоњену најпре на драму са тезом „у којој су радња и представљање карактера подређени једној преовлађујућој идеји која у својој свеопштој важности
доминира над сликом појединачних судбина.“6
Драма је у књижевном приповедању редовни поступак, а у још чистијем
виду она је присутна у миту, Библији, и – код колективног памћења.7 Стога се на
овом месту кроз пролог, заплет, кулминацију, перипетију и расплет тек скицирају
историјске фасете овог простора, а смештањем имагинарног и реалног живота
у полемичку позицију мапирају се феномени уграђени у архитектуру куполе
као машинe за сећање. Драма са тезом, актуелна је и ефикасна, што значи да се
бави проблемима времена и друштва у коме настаје покушавајући да драмски
реши или наговести решење проблема, али је тиме уједно и крхка, склона паду

Pint, “If These Walls Could Walk: Architecture as Deformative Scenography of the Past”, 133-134.
У овом раду се појмови сећање и памћење користе као синоними. О њиховим различитим значењима која упућују на активну и пасивну меморију, види: Todor Kuljić, Kultura sećanja,
(Beograd: Čigoja štampa 2012), и радове Алаиде и Јана Асмана.
4
Edward Hollis, “Architecture about architecture: script and performance” in Actas del 5̊ congreso
della Academia Europea de Disegno, Barcelona (2003), 5. http://www.ub.edu/5ead/PDF/15/Hollis.pdf
(29.10.2021).
5
Hollis, “Architecture about architecture: script and performance”, 5.
6
Rečnik književnih termina, Dragiša Živković i dr. (ur), (Beograd: Nolit, 1986), 134.
7
Kuljić, Kultura sećanja, 40.
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у заборав јер даје одговоре на питања и проблеме пре свега „у духу тог доба.“8
Управо те њене одлике чине је пригодном формом за покушај драматизације
сећања чији фрагменти следе.

Пролог: дивна музејска зграда која ће ући у анале
београдске архитектуре
Како нам казује Речник књижевних термина, пролог није неопходан део
драме, а када постоји, може бити двојак: у неким случајевима тесно је повезан
са структуром драме или је њен саставни део, док у другим случајевима нема
скоро никакве везе са радњом којој претходи и чини аутономну целину.9 У овој
меморијској драми, чији је предмет архитектура, пролог је, попут архитектонске основе, ипак неопходан и неодвојив део од остатка радње. Као једна од тек
неколико београдских музејских зграда,10 МАУ је адаптацијом и надоградњом
некадашњег уметничког атељеа11 свечано отворен за јавност 23. маја 1977.
године.

Слика 1. Првобитна архитектура МАУ, арх. Слободан Илић,
фотодокументација МАУ
Kuljić, Kultura sećanja, 40.
Rečnik književnih termina, 609.
10
Мисли се на зграде које су пројектоване и грађене са намером да испуњавају функцију
музеја.
11
Више о томе види: Aна Кнежевић, „Мала изложбена сала Музеја афричке уметности –
место плуралитета културно-политичке сцене (пост)југословенског простора“ у: Култура бр.
161, 2018, 235-248.
8
9
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„Дивна музејска зграда која ће ући у анале београдске архитектуре“12
равног, травнатог крова, у натур-бетону и са бројним лантернама за природно
осветљење сталне поставке почела је да прокишњава 1981. године. Како наводе
извори, мудра замисао архитекте Слободана Илића13 да читаву зграду укопа у
земљу како би се сачувала од климатских утицаја14 није испоштована и од тога
се још приликом изградње одустало. Иако је на молбу МАУ извођач извршио
поправку радова, кров је изнова почео да кисне. „Тако је већ осам година велика
дилема да ли ће ово здање страдати од потопа – услед прокишњавања крова
или од пожара, због лако запаљиве траве која на њему расте.“15
Одиста дивна, умерено брутална, свакако јединствена првобитна зграда
МАУ (слика 1), још једна машинерија за слојевито, лично и колективно сећање
– тиме завређује улогу неизбежног пролога, увода у имагинарну и реалну драму
овог музејског простора. Дугогодишње чекање на поправку зграде уводи нас
у напету ситуацију заплета и кулминације, пре свега имагинарног дела живота у коме ће се преплитати она „тврда“ сећања, која су записана, штампана,
овековечена, исклесана, романтизована и сл, али и она „мека“ сећања група и
појединаца, која су неканонизована, незабележена, скривена, интровертна, која
су понекад и „прескочена“ сећања.16

Заплет: солидарност поново на испиту!
О техничким проблемима музејске зграде јавно се говори током 1989.
године у тој „еуфорији новог нултог часа“17 иако су они почели осам година
раније. У том се временском раскораку преламају имагинарни и реални животи
ове музејске зграде, јер је Београд био домаћин Деветог самита Покрета несврстаних између 4. и 7. септембра 1989. године. Та се конференција издваја као
друга београдска конференција (прва је одржана 1961. године) и као последња
на којој је учествовала СФРЈ. Будимир Лончар, тадашњи савезни секретар за
Jelena Aranđelović Lazić, „Objekat muzeja“ u Muzej afričke umetnosti, Zbirka Vede i dr Zdravka
Pečara. (Beograd: Muzej afričke umetnosti), 72.
13
У време надоградње МАУ (1975–1976) на некадашњи атеље Моше Пијаде, архитекта
Слободан Илић био је запослен у Дирекцији за изградњу и реконструкцију града. Остало је
забележено да је Илић архитектуру студирао у Београду, да је пар његових пројеката реализовано у Бејруту и Либану. Када је реч о Југославији, поред МАУ и неколико тимских пројеката,
реализован је и његов пројекат Педагошке академије у Вршцу. Види више у: Зоран Маневић,
Лексикон неимара, (Београд: Грађевинска књига, 2008).
14
S. S. „Novi krov do kraja godine“, Borba, 19. septembar 1989.
15
Митраковић, С. „Почела санација Музеја афричке уметности“, Политика, 10. август 1989.
16
Mitja Velikonja, „Načini sećanja na Jugoslaviju – YU – retrovizor“ u Jugoslavija u istorijskoj
perspektivi. (Beograd: Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji, 2017), 493.
17
Kuljić, Kultura sećanja, 20.
12
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спољне послове доводи Девету конференцију Покрета несврстаних земаља у
Југославију, „све у нади да ће углед дипломације и важност коју је СФРЈ имала
у међународној заједници уразумити кругове у земљи да рјешење траже мимо
сукоба и рата, али и повратити глобалну важност коју је земља некада имала...
Био је то један од најсјајнијих дипломатских маневара тог дипломата с визијом,
али и посљедњи велики чин југословенске дипломације ПНЗ-а.“18 Другим речима, у „смртној ури СФРЈ“ Београд је желео остати у игри, бити присутан на
међународној сцени.19 Разумљиво, у том чину било је очекивано да МАУ, као
београдска музејска институција настала захваљујући ентузијазму Веде Загорац
и Здравка Печара, али и контексту антиколонијалне, несврстане и солидарне
политике СФРЈ20 има своју улогу. Управо ће улога за коју је МАУ предвиђен
утицати на настанак простора о коме на овом месту размишљамо, али који ће
у даљем току радње остварити многе друге, мада не и ту улогу.
У марту исте, 1989. године забележено је да је МАУ угрожен, те је постало
„неприхватљиво да га посетиоци (читај: педесет чланица афричких земаља)
нађу у стању у коме се налази“21 и да је савезна влада (Фонд солидарности са
земљама у развоју) одобрила средства за израду репрезентативног каталога за
ту прилику. Како даље сазнајемо, МАУ је уврштен у листу приоритета у оквиру
припреме Београда за Девети самит, а град Београд и Одбор за припрему самита
обезбедили су неопходна средства за реновацију и санацију зграде. Пар месеци
касније, у јуну, најављује се реновирање МАУ, посета делегација афричких
земаља22 и изложба дотада недоступних збирки у новонасталом поткровљу.23
Међутим, услед инфлације која је преполовила обезбеђена средства, замишљени завршетак радова до почетка самита, очекивано, померен је за крај године.
Напетост драмске радње појачава и информација да је МАУ затворен већ три
Tvrtko Jakovina, Treća strana hladnog rata. (Zagreb: Fraktura, 2011), 622.
Tvrtko Jakovina, „Jugoslavija na međunarodnoj pozornici – aktivna koegzistencija nesvrstane
Jugoslavije“ u: Jugoslavija u istorijskoj perspektivi. (Beograd: Helsinški odbor za ljudska prava u
Srbiji, 2017), 472.
20
Културно-политички контекст у оквиру кога је настао Музеј афричке уметности у Београду чини ово место сећања и музејску установу јединственом међу колекцијама и збиркама
ваневропских уметности. О амбивалентној позицији МАУ види више у докторској дисертацији:
Ana Sladojević, Muzej afričke umetnosti: konteksti i reprezentacije, e-publikacija доступна на mau.
rs (2014). О начинима набавке предмета за збирку Печар у контексту савремених расправа о репатријацији и реституцији тзв. афричких предмета, погледај хабилитациони рад: Emilia Epštajn,
Priče o autentičnosti: Poreklo predmeta u Muzeju afričke umetnosti i kako je nastala zbirka Pečar,
e-publikacija доступна на mau.rs (2021). О колекционарским активностима Здравка Печара и Веде
Загорац у контексту њихове целокупне биографије и значајне културно-политичке улоге пронађи
више у: Немања Радоњић, Слика Африке у Југославији (1945-1991), докторска дисертација, Универзитет у Београду: Филозофски факултет (2020).
21
Милошевић, М. „Угрожен Музеј афричке уметности“, Политика, 13. март. 1989
22
М. М. „Реновира се Музеј афричке уметности“, Политика, 10. јун 1989.
23
S. S. „Izložba i u potkrovlju“, Borba, 2. avgust.1989.
18
19
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месеца, и да су у том периоду и четири музејска експоната оштећена.24 Почетак
прве фазе санације забележен је 9. августа 1989. године, када је на крову МАУ
избио „дуго очекивани пожар“ – спаљивањем траве на крову – а „истини за
вољу – да није самита несврстаних, МАУ би вероватно био осуђен на пропаст.“25
Драмски заплет служи нарушавању хармоније и статичности радње, те
тако овај заплет најављује кулминацију и напетост која ће разорити потоњи
имагинарни живот овог простора. У низу немилих и брзих догађаја, инфлација
наводи на мисао о солидарности која је поново на испиту. У реновирању учествују Панчевачка фабрика стакла и Југобанка, у нади да ће МАУ ипак бити
поправљен до самита.26 Ондашња штампа бележи како су улице Београда уочи
тог септембра 1989. године биле испуњене градилиштима, радницима који
„умивају фасаде“, врше поправке, градње и надоградње, али и протестују.27
Најављивана изградња новог простора МАУ, по новинским изворима, почела
је 19. септембра 1989. године, када је постављен костур, а „Гај“ из Подравске
Слатине је обезбедио носаче од посебног дрвета, на које ће бити положен
кровни плашт; тако саграђен кров, како је назначено – биће вечит.28 Стога се
може закључити да брза акција (из)градње у оквиру листе приоритета припреме
Београда за Девети самит ипак премашује предвиђене временске одреднице, и
да је постављање кровног костура – материјалног првенца куполе – изведено
увелико након завршетка самита.
Судећи по фотодокументацији и усменим сведочењима из Музеја афричке
уметности, делегације Покрета несврстаних нису посетиле МАУ током Деветог самита несврстаних. У тој години забележене су посете Роберта Мугабеа
(Robert Mugabe), председника Зимбабвеа (24.01.1989), затим Лансане Контеа
(Lansana Conté), председника Гвинеје (03.06.1989) и Ибрахима Бабангиде
(Ibrahim Babangida), председника Нигерије (09.09.1989) који је тог дана отворио
и изложбу фотографија у МАУ.29 Имагинарни живот МАУ, најављен у штампи
друкчији је од оног реалног који се догодио, у коме је организована изложба
и посета тек неколико представника делегација, током којих је, на пример,
председнику Нигерије детаљније представљена макета адаптације и реновације

П. С. „Музеј афричке уметности већ три месеца затворен. Изложба без крова“, Вечерње
новости, 17. август 1989.
25
Митраковић, С. „Почела санација Музеја афричке уметности“, Политика, 10. август 1989.
26
Исто.
27
Више о томе види на херитолошкој мапи: http://nesvrstani.rs/balon.html (приступ:
27.11.2021).
28
S. S. „Novi krov do kraja godine“, Borba, 19. septembar 1989.
29
Марија Личина, Музеј афричке уметности (настанак, развој, перспективе), мастер рад
(Београд: Фаакултет политичких наука), 2013 (доступан у библиотеци МАУ), 58.
24
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МАУ,30 а на фотографским сведочанствима видљив је и поменути, вечно очекивани и очекивано вечни, зачетак дрвеног костура крова (слика 2).

Слика 2. Посета председника Нигерије, Ибрахима Бабангиде и зачетак
дрвеног костура куполе МАУ, 1989, фотодокументација МАУ

След догађаја овог заплета, који тек најављује кулминацију драме, није
у потпуности познат, када говоримо о имагинарном животу куполе МАУ. У
њеном реалном животу, у периоду од септембра 1989. до прве половине 1991.
делимично је изграђена (кров и поткровна етажа) ентеријерски импознатна купола по пројекту архитекте Милићевића, у изведби „Енергопројектовог“ ООУР
„Еноса“. Старе лантерне заменила је стаклена опека, а природно осветљење
поновљено је постављањем великог стакленог ока. Зидови на таквом здању
такође су остакљени. Пре кратког коментара о архитектури куполе, сетимо се
да је још Бертолт Брехт (Bertolt Brecht) рекао да „свако може бити креативан,

30
О архитекти Слободану Милићевићу, аутору пројекта „друге адаптације МАУ“, као ни
о аутору пројекта првобитне зграде МАУ, Слободану Илићу, у историографији није забележено довољно података. Слободан Милићевић рођен је 1924. године у Београду, и попут Илића,
имао је интернационалну каријеру у Замбији и Танзанији, где је реализовано неколико његових
пројеката. Од реализованих пројеката у Србији издвајам: мотел „Стари храст“ на аутопуту Београд-Ниш, уређење ентеријера Југословенске инвестиционе банке на Теразијама у Београду,
и стамбени комплекс Зебиновац у Новој Вароши (Зоран Маневић, Лексикон неимара, (Београд:
Грађевинска књига 2008), 220.
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али је писање преко већ постојећих рукописа изазов.“31 То може важити и за
оне архитектонске рукописе, а врло је извесно да је у датој ситуацији, реалној
и имагинарној, и архитекти Милићевићу велики изазов представљало писање
преко бруталистичке зграде травнатог крова Слободана Илића.
У штампи се у пар наврата помиње и постављање косог крова, након кога
се све учесталије наводи купола, односно – афрички кров. Изграђена је купола, а
када размишљамо о њеној архитектури у оквиру дијалога старо-ново,32 резултат
јесте промена визуелног идентитета првобитне архитектуре, у којој се она данас
тек назире кроз заостале сведоке: масивни бетонски цилиндар и пар преосталих
лантерни. Са друге стране, пригодно решење постављања стаклене опеке на
некадашње отворе кроз које је природно осветљење долазило у МАУ, као и понављање истог система осветљења у поткуполном простору наводи на (по)мисао
о минималном поштовању дијалога новог према старом. Неиспуњена функција
простора извесно је последица нестабилних економско-временских услова (и
даљих драматичних заплета) у којима овај простор настаје, а оно што се поред
дисфункционалности данас чини посебно упечатљивим јесте дискрепанција
куполног ентеријера и екстеријера. У првом је реч о монументалном, природно
осветљеном, бродоликом простору у коме се назире дијалошка игра са првобитном
архитектуром; у другом је реч о гиганту „насађеном“ на претходно здање, који
дијалог остварује са ширим амбијентом – баштом МАУ, али не и са натур-бетоном,
лантернама, цилиндрима и снажном хоризонталом првобитне зграде (слика 3).

Слика 3. Екстеријер и ентеријер куполе МАУ, фотодокументација МАУ
Наведено према: Edward Hollis, The Secret Lives of Buildings. (New York: Metropolitan
Books, 2009), 16.
32
Више о томе: Ана Кнежевић, „Архитектура МАУ: од бетонског павиљона до ’афричке
куће’“ у: Nyimpa kor ndzizi – Човек не може опстати сам. (Ре)концептуализација Музеја афричке
уметности – збирке Веде и др Здравка Печара, Емилиа Епштајн и Ана Сладојевић (ур), (Београд:
Музеј афричке уметности, 2017), 106-120.
31
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Имагинарни живот куполе МАУ у периоду након Деветог самита Покрета
несврстаних благо је утихнуо, а њен се реални живот одвијао организовањем
прве изложбе домаћег савременог уметника у МАУ, Богдана Јовановића, под
називом Африка, с љубављу коју је 1991. године отворио Стив Ханингтон (Steve
Hannington), у овдашњој популарној култури познат и као Стева Шумадинац.
То је уједно и прва поставка приказана у привремено отвореном поткуполном
простору.33 Исте године у истом простору реализована је још једна изложба
под називом Столице народа Ашанти кустоскиње Тијане Јовановић, коју је
отворио амбасадор Гане Томас Бенџамин Сам (слика 4).

Слика 4. Изложба Столице народа Ашанти коју је 1991. у куполи МАУ
отворио амбасадор Гане Томас Бенџамин Сам, фотодокументација МАУ

Наведени сегменти имагинарног и реалног живота у настајању овог простора сведоче о првом слоју сећања које поткуполна машинерија буди. Прозирна и
порозна, а опет силно наслоњена на један од бетонских цилиндара, она нас сећа
на тешке околности и последњи трзај СФРЈ, и тиме – МАУ – у активном учешћу
у политици Покрета несврстаних и нелагодној позицији на међународној сцени;
импозантношћу ентеријера сведочи о и даље великим замислима, визијама и
мисијама како ове институције, тако и СФРЈ у политици солидарности. Ипак,
неугодном температуром, глувим простором који је још увек без сврховите јавне
употребе, експлицитно бележи контекст у коме је настала: ситуацију сумануто
брзе градње и инфлације, а на микроплану – личној судбини – најављује кул33

Личина, Музеј афричке уметности (настанак, развој, перспективе), 17.
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минацију заплета и на колективном нивоу. Другим речима, у фрагментима који
следе, она се означава као микрослика, микроогледало у које се рефлектује шира
друштвено-политичка ситуација у оквиру СФРЈ у нестајању.

Кулминација: афрички кров од хрватског
дрвета у Београду
У драмској структури, кулминација је најнапетији тренутак радње у коме
је неизвесно како ће се дело завршити. У том смислу, кулминација драматичног живота куполе МАУ се у овом раду смешта у прву половину деведесетих
година двадесетог века, током којих се распад федеративне државе коју прати
националистичка реторика јасно очитава и кроз призму имагинарног живота
овог простора. Током 1992. године били су настављени радови на опремању
простора у дограђеној кровној куполи и санирању влаге у објекту, а након
више месеци МАУ је поново отворен за публику у децембру исте године.
След догађаја који се тичу наставка радова на згради МАУ која је годинама
„у запуштеном стању, прокишњава и нема ни за основне трошкове“34 најбоље
осликава ту карактеристику драме са тезом у којој једна преовлађујућа идеја у
својој свеопштој важности доминира над сликом појединачних судбина. У тој су
се кулминацији деведесетих, изразито од 1992. до краја 1994. године, на бојном
пољу имагинарног живота куполе МАУ сукобљавале „појединачне“ судбине,
жеље, интереси стварајући свакако јединствену и вероватно најгломазнију континуирану медијску експонираност ове институције у читавој историји њеног
досадашњег постојања.35
Џунов, Б. „Кад нема сарадње“, Политика, 16. април 1993.
Види: Мишић, Г. 1992. Кустос против донатора, Борба. 23. јун, В.С. Оспособљени за све
радове. Савски Венац. 25. септембар, Џунов, Б. 1993. Моћ и немоћ управних одбора у институцијама културе: Нејасни закони. Политика. 14.април, Мићевић, С. 1993. Београду је потребан
Музеј афричке уметности. Политика. 24. новембар, Џунов, Б. 1993. Кад нема сарадње. Политика.
16. април, Џунов, Б. 1993. Тим који побеђује. Политика. 23. април, Џунов, Б. 1993. Неспоразуми
остају. Политика. 27. април, Јововић, Ј. 1993. Донатор на зрну грашка. Политика експрес. 26.
јун, Пеција, П. 1993. Угрожена збирка. Политика експрес. 13. јул, Јововић, Ј. 1993. Расплет око
Музеја афричке уметности: реч вештака. Политика експрес. 17. јул, Џунов, Б. 1994. За смену
директора. Политика. 14. јануар, Kostić, S. Oprijan Ilić, B. 1994. Muzej – taj pusti predmet želja.
Borba. 19. januar, О. И. 1994. Вратите паре, поклањамо трећину. Борба. 21. јануар, Сретеновић,
С. 1994. Далеко је Африка. Нин. 11. фебруар, Челар Марјановић, М. 1994. Лажна узбуна донатора. Политика експрес. 24. фебруар, Ј. З. 1994. Пожелео туђе експонате. Вечерње новости. 24.
фебруар, С. К. 1994. Замире ли музеј? Борба. 25. фебруар, Џунов, Б. 1994. Нови заплети око
Музеја афричке уметности у Београду: Печар Африканац. Политика. 27. фебруар, Даниловић,
Р. 1994. Игнорисање донатора. Политика. 16. март, К. П. 1994. Афрички музеј само у Београду.
Вечерње новости. 21. март, Вујошевић, В. 1994. Донатор претерао. Новости. 2. април, Аноним.
34
35
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Бивајући у реалном животу предмет расправе – „пусти предмет жеља“
– између оснивача МАУ, Здравка Печара, управе МАУ, Скупштине града Београда и фирме за инвестициону делатност у производњи стамбеног и пословног простора Колинг, купола МАУ је на имагинарном нивоу попримила улогу
синегдохе: преко једног парчета архитектуре ломила се, кулминирајући, шира
слика о друштвено-политичким системима и њиховим сменама, о распаду СФРЈ,
идејама несврстаности и солидарности чији су се обриси губили, како унутар,
тако и изван земље, о позицији легатора и колекционара у социјалистичком
југословенском друштву.
Прве борбе и реакције почеле су након уговора Колинга и Скупштине града
Београда, начињеног без конкурса, са условима који фирми омогућавају дванаестогодишње коришћење зграде након комплетног реновирања и паралелног
одржавања.36 Такав начин послања Печара је упућивао на мисао о МАУ као
„жртви грабежљиве отимачине у околностима када пропада један друштвени
систем.“37 Упркос томе, прва фаза радова адаптације и санације је обављена,
након чега је МАУ свечано поново отворен децембра 1992. године.38 Врло је
извесно да су тада стаклене опеке у поткуполном простору покривене бетоном;
додато је степениште од армираног бетона за улаз са друге стране зграде,39 а као
занимљивост у архиви усмених историја МАУ40 јавља се податак да је у истом
периоду саграђена и дрвена колибица у башти МАУ.
Након поновног отварања МАУ и делимичног затишја, сукоби су попримили и правну димензију и све ширу јавну расправу. Купола се у функцији
синегдохе у њима односила на „подмукли вид распродаје друштвене имовине“,41 „процес наглог одумирања“,42 „потребу да МАУ уђе у деобни биланс СР
Југославије са Хрватском“ и као – кап која је прелила чашу – „Београд који
уништава и деградира муслиманску уметност.“43 Парадокс националистичког
Олтар културе испод писоара? ТВ новости. 13. април, Božović, B. 1994. Afrički krov od hrvatskog
drveta. Duga. 11. jun.
36
Џунов, Б. „Тим који побеђује“, Политика, 23. април 1993.
37
Џунов, Б. „Неспоразуми остају“, Политика, 27. април 1993.
38
Јововић, Ј. „Донатор на зрну грашка“, Политика експрес, 26. јун 1993.
39
Даниловић, Р. „Игнорисање донатора“, Политика, 16. март 1994.
40
У оквиру истраживачког рада за припрему изложбе/публикације Nyimpa kor ndzizi –
Човек не може опстати сам (Ре)концептуализација Музеја афричке уметности – збирке Веде
и др Здравка Печара којом је обележена четрдесетогодишњица постојања МАУ (2017) др Ана
Сладојевић, теоретичарка уметности и Емилиа Епштајн, виша кустоскиња МАУ започеле су
процес систематичног прикупљања усмених историја чиме је уједно у МАУ успостављен нов
приступ према оваквој врсти наслеђа, с намером да се он и даље развија стварајући својеврсну
архиву усмених историја.
41
Џунов, Б. „Печар Африканац“, Политика, 27. фебруар 1994.
42
Oprijan – Ilić, Kostić, S. „Papirno pokriće ili dobro delo?“, Borba, 20. januar 1994.
43
Џунов, Б. „Печар Африканац“, Политика, 27. фебруар 1994.
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тона, коме је приписана и „непријатна и нечасна политичка конотација“44 у
говору о овом делу архитектуре МАУ попримио је географски шире димензије
чланком објављеном у часопису Жен Африк (Jeune Afrique), на који је, како се
наводи, реаговао и UNESCO, а представници четири афричке земље су, наводно,
управо зато посетиле МАУ и „провериле“ реално стање цењене институције.
Сукоб који је почео идејом о санацији МАУ на овом је месту представљен са
тек неколико одабраних „кључних“ речи које данас покрећу, могло би се рећи,
ону прустовску mèmoire involontaire у архитектонској машинерији за сећање.
Кров, раније називан и европским поткровљем45 у овом се делу драмске радње
означава као афрички кров (и даље), али од (новог) хрватског дрвета,46 а распад
југословенске федерације, сматрало се, директно води до угрожавања колекције
вредних афричких предмета, често спомињане у предимензионираним бројкама.
У тешким егзистенцијалним условима, како за архитектуру тако и за људе,
дуготрајни спор око куполе МАУ је утихнуо; у међувремену, реални живот
МАУ одвијао се јединим могућим током. Као имплицитни сведоци кулминације у драматичном животу куполе МАУ, остали су тек неки видљиви трагови:
бетоном покривена стаклена опека на месту некадашњих лантерни, помоћно
степениште од армираног бетона, и дрвена колибица у башти МАУ...

Перипетија: живнути је за наше услове
подвиг без преседана!
У драмској структури перипетија је та која представља обрт који радњу
усмерава ка расплету, у виду неке углавном неочекиване ситуације која промени ток радње или доведе до неког новог сазнања. Тако би нам у узаврелом
имагинарном (тј. медијском) животу МАУ благи обрт ка другачијем погледу
могла понудити чињеница да је истовремено са проблемима у музејској згради,
МАУ настојао да у стручном раду бар мало живне; у истом периоду приређене
су изложбе музејских збирки и развијана је сарадња са универзитетским професорима и локалним уметницима.
Изложбе које се нижу у првој половини деценије бавиле су се савременим
и традиционалним феноменима афричких култура. Преплитање личних и колективних прошлости у архитектури као машини за сећање већ је на почетку
рада предочено. У овој се перипетији која приказује реални живот МАУ, под
слоганом живнути – то је подвиг, издваја једно сведочанство о употреби поткуполног простора за едукацију будућих архитеката, које не пропушта прилику
Исто.
Даниловић, Р. „Игнорисање донатора“, Политика, 16. март 1994.
46
Božović, B. „Afrički krov od hrvatskog drveta“, Duga, 11. jun 1994.
44
45
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да да коментар и на ширу друштвено-политичку, и што да не – егзистенцијалну
атмосферу тренутка.
Средином маја 1994. године „овећа група матураната се неопажено увукла
у поткровље здања” у циљу припреме за пријемни испит на Архитектонском
факултету са проф. др Михаилом Чанком. Припремајући се уједно за пријемни
испит, али и за јавну изложбу – приказ припремних радова, у краткој изјави
за каталог изложбе Чанак је рекао: „у овој беди и немаштини одржати се, преживети, живнути, па се чак и подмладити – то је за наше услове подвиг без
преседана.”47 На пуком симболичном нивоу, на овом месту читамо те редове,
имајући на уму да су они написани током или након интензивног рада управо
у поткуполном простору МАУ.
Друга половина деведесетих година двадесетог века МАУ позиционира у
неформалну и дискретну улогу у културној дипломатији, догађајима попут Афричког базара (1995), Дана Африке (1996) и првог Афро фестивала (1997) који
се одржава и данас.48 Другим речима, док су се нежељена сећања прикупљала
и складиштила под недовршени кровни плашт МАУ, смештајући тиме шири
растер дисонантног наслеђа49 под осамсто квадрата једног музејског простора
у настајању, основне функције музеја – у складу са могућностима – одвијале
су се својим темпом и током, чекајући разрешење заплета...

Расплет: у ритму музике за плес и artworld-а
Двехиљадите године доносе расплет догађаја и антиципирају нови почетак,
како у имагинарном и реалном животу куполе МАУ, тако и у свеукупном раду ове
установе културе. Почетком тих година у МАУ се реализују пројекти који нуде
другачији поглед на позицију афричких уметности/предмета и култура, наш однос према овом континенту и доводе до нових закључака и критике институције
изнутра. Унутрашњост куполе, створене насупрот Корбизјеовом начелу балона

47
Mihailo Čanak, beleška povodom „Afrička umetnost kao inspiracija – crteži brucoša arhitekture“
u okviru Pripremnog tečaja za studije arhitekture dr Mihaila Čanka, dokumentacija MAU.
48
Личина, Музеј афричке уметности (настанак, развој, перспективе), 2013.
49
„Термин „дисонантност“ херитолози су позајмили из музичке уметности, у којој дисонанца означава два тона која се не стапају хармонијски, већ стварају извесну напетост. Ешворт
(G.J. Ashwort) и Танбриџ (J.E. Tunbridge), аутори који су га увели у дискурс (интерпретације)
налсеђа, под њим подразумевају наслеђе којем различите групе приписују другачија тумачења,
вредности и значења. Нежељено наслеђе, то јест, негативни остаци прошлости произашли из
конфликта, по природи (п)остања у себи носе плурализам супротстављених идеја.“ Наведено
према: Milica Božić Marojević, (Ne)željeno nasleđe u prostorima pamćenja. Slobodne zone bolnih
uspomena. (Beograd: Centar za muzeologiju i heritologiju, 2015) 59-60.
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сапунице50 – неумереним дахом – због чега настаје раскорак између визуелног
решења простора у ентеријеру и екстеријеру (слика 3), у овој је деценији (и
касније) врло привлачна сценографија за разнолике пројекте популарне културе,
али и за постајање делом уметничких и теоријско-едукативних радова.
Видео појмовник уметности и теорије 20. века, као ауторска емисија
теоретичара Мишка Шуваковића у продукцији АРТ телевизије из Београда
настаје и снима се делом на сталној поставци МАУ, делом у ентеријеру куполе
(као и у другим установама културе) 2000/2001. године. Говорећи о апстрактној
уметности, супрематизму, неопластицизму и конструктивизму, овај теоретичар
уметности кадриран је у недовршеном ентеријеру куполе који оставља утисак
уметничког атељеа.51 Фрагменти простора провучени кроз објектив камере
сачувани су у овом серијалу, и у њему су с намером попримили одлике уметничког радног простора. Да купола може доиста функционисати као променљива
и мобилна сценографија на разноликим екранима, потврђују и њена каснија
упризорења у популарној, односно телевизијској култури.
Црвене драперије, рефлектори у боји, завесе, пурпурни тепих, ентеријерске
биљке, свећњаци, комади намештаја и глатких, fake стена у једној пригушеној,
вечерњој атмосфери попунили су простор куполе и претворили је у сценографију
за емисију Певајте моје песме Милутина Поповића Захара у продукцији Радио
телевизије Србије 2002. године. Поред серијала народне музике, припремане
за телевизијско емитовање, купола МАУ, треперавог природног осветљења, са
импозантним дрвеним ребрима архитектонски је background и за pop-rock ритмове; између осталих, на пример, у споту за песму Звуци улица (1998) Дејана
Цукића & Спорог ритма бенда, као и за баладу Жељка Јоксимовића Можда је
то љубав (2019). Музички ритмови у куполи МАУ запамћени су и концертима
Игора Винцетића, Irie FM-а и DJ наступима у истој деценији. Поред присутности у популарној култури – махом музичкој и телевизијској, од којих је само
пар примера наведено овде, купола се користи и за популаризацију музејских
програма, углавном у оквиру манифестације Ноћ музеја.

50
„Зграда је као балон сапунице. Она је савршена и хармонична ако се дах једнако дистрибуира и регулише изнутра. Екстеријер је резултат ентеријера.ˮ Le Corbusier, Towards A New
Architecture, (New York: Dover Publications, 1986).
51
Види: https://vimeo.com/channels/umetnost20veka (приступ: 11.11.2021).
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Слика 5. Бартелеми Того – Омаж Здравку Печару, детаљ,
фото: Влада Поповић (2006)

Половином деценије, израђен је пројекат за реновацију и реконструкцију
куполе и музејске зграде који ипак није доживео реализацију. Убрзо потом, нови
закони противпожарне заштите затварају куполу за јавну употребу, а у њену
машинерију сећања уписују се уметнички радови-инсталације. Године 2006.
приликом гостовања у Београду и МАУ, камерунски уметник Бартелеми Того
(Barthélémy Тoguo), приликом уласка у поткуполни простор и откривања приче
о контексту настанка МАУ одлучује изненада у њој постави монументалну инсталацију Омаж Здравку Печару, као одговор на питање како се осећа човек с
афричког континента у Музеју афричке уметности.52 Том приликом ентеријер
куполе попримио је обрисе великог брода, на чијим су ободима разапета бела
платна, а у самом средишту импозантног простора, као на фабричкој траци, положени су и пуштени у промет гледања предмети са музејске сталне поставке,
из збирке Печар, из музејске продавнице и са српских бувљака (слика 5). Тиме је
Того у поткуполни простор уписао и додатно нагласио критичку интерпретацију
аутентичности тзв. афричког предмета и амбивалентне колекције Печар која
чини сталну поставку МАУ, антиколонијалну у метанаративну, а атемпоралну
и анонимну,53 и тиме – колонијалну – у оном основном наративу.
Sonja Ćirić. „Lepota crnog”, Vreme. 20. jun 2006.
Види више у: Ana Sladojević, Muzej afričke umetnosti – konteksti i reprezentacije. Beograd:
Muzej afričke umetnosti, 2015, http://mau.rs/sr/e-publikacije/354-muzej-afri%C4%8Dke-umetnosti,konteksti-i-reprezentacije.html (pristup: 10.11.2021).
52
53
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Слика 6. Саша Ткаченко – Екстремно сиромаштво (застава),
Незаштићени сведок бр. 1: Афродизијак, фото: Иван Зупанц (2019)

Поред поменуте Тогоове, одиста непланиране, а веома присутне у контексту
сећања о уметничким интервенцијама на меморијску мембрану куполе МАУ,
током 2019. године настају и две планиране интервенције у оквиру пројекта
Незаштићени сведок бр. 1: Афродизијак, који преиспитује бројне теме у изразито амбијенталној комуникацији са простором, али и историјом и радом МАУ.
Уметник Саша Ткаченко, управо због слојевитог наслеђа музејске зграде, одлучује да у унутрашњости куполе, једном од „најлепших изложбених простора
у граду“54 изложи свој рад Extreme Poverty/Екстремно сиромаштво (слика 6).
Као нераздвојни део његовог рада, који се поиграва и са музејским односима
доступно-недоступно, купола је синоним за летаргичност, индиферентност,
рањивост како музејских простора, тако и савремених ставова према другостима, односно, према проблемима који далеки други (попут унутрашњости куполе
недоступни други) имају. Истом приликом настаје и експериментални филм О
оруђу и оружју уметника Синише Илића, са Душаном Барбарићем и Јеленом
Максимовић, у коме је купола покривалица за теме инспирисане књигом Оскара
Давича Црно на бело, као што су експлоатација афричког континента, рудних
богатстава, разливање боје белаца, питање бившег белца55 и сл. Купола је поЈелена Спаић, „Активација периферног видаˮ у: Незаштићени сведок бр.1: Афродизијак.
(Београд: Музеј афричке уметности, 2019), 47.
55
Оскар Давичо, Црно на бело, (Београд: Просвета, 1969).
54
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примила и функцију скулпторског атељеа у којој је извајана рањена антилопа
инсталације Сликај се/Take a Shot Милице Јосимов, као и дословни кабинет
реткости из кога су издвојени елементи и за друге радове у оквиру исте интервенције (нпр. за рад Несврстана Милице Ракић).
На основу неколико наведених привремених и кратких спојева куполе МАУ
са телевизијском, музичком популарном културом, као и дантоовским artworldом56 у овом се драмском расплету она, иако и даље у функцији опне зграде, ипак
смирује у оквиру меморијске драме и наставља свој живот у драмском тону
једино по разноликим улогама које су јој приписиване. Двехиљадите године у
њу уводе полифонију гласова – оне који се тичу едукације и популаризације у
пријатном, уметничком амбијенту теорија и уметности 20. века, оне који представљају афричке уметности и културе попут Ноћи музеја, оне који у великом
музејском простору промовишу и афричке музичке жанрове, или оне који њоме
сценографски манипулишу у ритму народне и pop-rock музике, и најзад – оне
који је на интерпретативном нивоу укључују у уметничке радове. Афрички
кров од хрватског дрвета ипак је преживео, и у том свом преживљавању и
претрајавању деведесетих, добио је више различитих живота, постајући део
ширег наслеђа популарне културе и савремене уметности.

Епилог: прича отвореног краја
Епилог је последња или завршна сцена драме у којој је сумира или коментарише њена радња,57 па ћемо до сада наведене фрагменте сећања у представљеној
драмској структури заокружити такође терминологијом теорије књижевности.
Прича отвореног краја екоовски је појам, везан за отворена дела која свој завршетак добијају тек читањем.
Односно, отворена дела аутор предаје читаоцу на употпуњавање, не
знајући тачан закључак и само предлаже потенцијале завршетка које је оставио читаоцима да остваре.58 Тако и на овом месту препуштамо рад форми
отвореног краја – његов епилог је у 2022. години, у којој постајемо свесн(иј)и
тридесеттрогодишње архитектуре МАУ као машине за сећање, у чије је ткиво
уткано слојевито наслеђе. Како је запажено, ентеријери су, по својој природи,
историјски уређаји, палате памћења у којима перформанс сећања никада није
56
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ограничен на један историјски период.59 Однос архитектуре куполе са оном
претходном већ је поменут; ипак, не треба заборавити да је сан архитекте о непромењивости зграде само сан, илузија, плошна слика заробљена у раму.60 Као
ни да је у срцу архитектонске теорије парадокс: зграде се пројектују да трају,
али оне претрајавају своје створитеље. И онда, ослобођене окова непосредне
утилитарности и намера својих стваралаца, оне су слободне да раде шта желе:
њихови животи су јогунасти, протејски и непредвидљиви.61 У овом смо раду
покушали да обухватимо бар делић јогунастих, имагинарних и стварних живота
куполе МАУ и да укажемо на још једну могућност, у којој зграде не раде једино
оно што желе, већ и оно што им се каже, у шта се инвестира, што се одреди или
захтева, и да понекад запамте управо сукоб интереса и жеља поводом онога што
би се са њима требало чинити.

Слика 7. Изложбени grid поставке Несврстани свет кустоског тима:
Емилиа Епштајн, Ана Кнежевић, Милица Наумов, др Немања Радоњић.
Фото: Јелена Јанковић (2021)

Године 2019. расписан је нови конкурс за реконструкцију и реновацију
поткуполног простора и зграде МАУ.62 Овом приликом бележимо „пресек стања“
Pint, ʺIf These Walls Could Walk: Architecture as Deformative Scenography of the Pastʺ, 128.
Hollis, The Secret Lives of Buildings. New York: Metropolitan Books, 2009.
61
Исто.
62
Види: „Градоначелник Радојичић најавио велику реконструкцију Музеја афричке уметностиˮ http://mau.rs/sr/61-vesti/najava-doga%C4%91aja/1792-gradonacelnik-radojicic-najavio-velikurekonstrukciju-muzeja-africke-umetnosti.html (приступ: 21.11.2021).
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у намери да се купола прикаже као огледало, и то оно које рефлектује историју
СФРЈ у нестајању, и њено претрајавање до данас. Оквир и структура изложбе
Невсрстани свет (2021), посвећене шездесетогодишњици Прве конференције
Покрета несврстаних (слика 7) делимично су били инспирисани поткуполним
простором МАУ63 и усменим сведочењима о идеји да се Девети самит Покрета несврстаних одржи управо под овим ћудљивим кровним плаштом. Заједно
са МАУ и наново истакнутим сидром као знамењем антиколонијализма у
дворишту овог музеја, купола је означена као важно обележје несврстаности
у граду Београду на херитолошкој мапи www.nesvrstani.rs која чини plug-in
изложбе Несврстани свет. Тиме су реални и имагинарни животи овог тридесеттрогодишњег простора забележени и интерпретирани у оквиру најскоријих
музеолошких акција МАУ.
Крочимо ли у куполу МАУ, видећемо велики отворени ентеријер, тек
понеког сведока претходне архитектуре: бетонски цилиндар, пар лантерни,
прекривене отворе за природно осветљење. Закорачимо ли унутра након читања
ове записане драме, видимо сећања која се роје, отежан настанак простора,
микрослику деведесетих година прошлог века, чујемо музичке ритмове, уметничке теорије 20. века, пред очима су нам истовремено и уметнички радови,
речју, дантоовски уметнички свет. У свакодневици је присутно мноштво разних
слика прошлости, паралелних и конкурентских,64 а у овом поткуполном кабинету сећајућих реткости преплићу се оне личне, приватне, институционалне,
колективне, уметничке, популарне... Ова актуализација ускладиштених памћења
испод поткуполног простора МАУ само је један од покушаја стварања приче
отвореног краја у којој се врло једноставно (пре)познаје сторија о култури
памћења архитектуром и простором, о (не)званичној историји СФРЈ, њеном
нестајању и претрајавању првог и јединог антиколонијалног музеја афричке
уметности од тог тренутка до данас.
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Summary
Ana Knežević
Imaginary and real life of one space:
the dome of the Museum of African Art in Belgrade
This paper presents the dome of the Museum of African Art – the Veda and Dr. Zdravko
Pečar Collection as a specific machine for remembering using drama with thesis concept.
It analyzes how we remember this space within official, but also unofficial history, through
the presentation of newspaper articles, photographic, media and documentary sources, and
oral histories. This paper observes the Museum dome as a microimage within wider frame of
cultural and political events from 1989, till today, paying attention to the historical context and
the place of Yugoslavia. Understanding the construction of this space as a complex product of
museum struggle and tough existence, as well as its relation to the organization of the Ninth
Summit of the Non-Aligned Movement (1989) in Belgrade, the paper makes an introduction
into the origin of this space. Using a drama with thesis concept and the idea of the architecture
as a machine for remembering, the paper presents 32 years-long history of this unfinished
dome: the space crisis during the breakup of Yugoslavia, its survival period, educational and
media usages, as well as the artistic interventions and interpretations of this unusual space.
Following the history of the construction of the dome, and uncertain events during the first
half of the twentieth century, and then its later usage and contemporary position, this paper
opens questions about museums, museum buildings, and the methods of building a memory
about them, as well as how museums trigger different cultures of remembrance in the society.
Keywords: architecture, the dome, Museum of African Art, Yugoslavia, space, memory,
drama.

