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РЕЉЕФИ СРЕТЕНА СТОЈАНОВИЋА У РЕЦЕПЦИЈИ СТИЛА
АР ДЕКО У СРПСКОЈ АРХИТЕКТУРИ
Сажетак: Сретен Стојановић је вајар који је оставио изузетно значајан допринос развоју српске уметности 20. века. Иако је његов уметнички опус
углавном истражен и историографски валоризован, један сегмент Стојановићевог рада остао је на маргинама приказа и оцена његове плодне делатности. У питању је велики oпус фасадне пластике, остварен у међуратном
периоду на јавним и приватним објектима у Београду и Новом Саду. Промовишући примену модерног стилског рељефа на фасадама и у ентеријерима,
Стојановић је рефлектовао утицај Париза и стила ар деко, који је еволуирао
у француској престоници у време његовог школовања. Сарађујући са најзначајнијим градитељима у Србији међуратног раздобља Миланом Злоковићем
и Драгишом Брашованом, као и архитектима Миланом Секулићем и Проком
Бајићем, Стојановић је пласманом својих рељефа подигао визуелне квалитете архитектуре коју су они креирали и допринео стилској дефиницији самих
објеката. Градитељска остварења попут Трговачке коморе у улици Модене у
Новом Саду, палате Асикурациони Ђенерали у београдском булевару Краља
Александра и двојне куће са атељеом Сретена Стојановића и Младена Јосића, врхунска су остварења зрелог стила ар деко у српској архитектури. Поред улоге који су имали у развоју српске архитектуре стила ар деко, токови
ликовне мисли које исказује стилска варијабилност ових рељефа насталих у
периоду од пет година, као и њихова уметничка вредност оправдава сазнање
да је то сегмент Стојановићевог рада без којег будући прегледи остварења
овог уметника неће бити потпуни.
Кључне речи: Сретен Стојановић, Милан Злоковић, Драгиша Брашован,
Милан Секулић, примењени рељеф, фасадна пластика, ар деко, српска архитектура

ЗБОРНИК НАРОДНОГ МУЗЕЈА XXIII – 2/2018. Историја уметности

217–243

Уметничка критика је Сретена Стојановића (Приједор, 1898 – Београд,
1960), уз Тому Росандића, Петра Палавичинија и Ристу Стијовића, још за
живота уврстила међу протагонисте српске савремене скулптуре.1 Његова
дела налазе се у збиркама Народног музеја у Београду, Спомен-збирци Павла
Бељанског у Музеју савремене уметности, Фондације Сретена Стојановића
итд. Иако је Стојановићев уметнички опус углавном истражен и историографски валоризован, његови рељефи настали у међуратном периоду као
дела примењене фасадне пластике, реализовани у сарадњи са најзначајнијим српским архитектима овог периода, остали су на маргинама приказа и
оцена његове плодне делатности.
Склоност ка рељефу Стојановић је изразио још у младости, када је као
следбеник идеја Младе Босне утамничен у Зеници и у затворској резбарској радионици украшавао кутије за дуван од липовог дрвета, стекавши
тако своје прво искуство. Стојановићево школовање започело је у Бечу (с
почетка 1918. до лета 1919. године) под покровитељством Кристе и Ђурице
Ђорђевића. Учио је моделовање у дрвету и камену код мајстора декоративне скулптуре Франца Целезног (Franz Zelezny), а израду бисте у радионици пољског вајара Станислава Романа Левандовског (Stanisław Roman
Lewandowski), где је ушао у многе тајне заната и стекао важну основу своје
будуће уметности. Левандовски, који је неко време провео у атељеу Огиста
Родена (François-Auguste-René Rodin), сугерисао му је да настави школовање у Паризу.2
Сретен Стојановић је стигао у Париз крајем октобра 1919. године, где
је поред могућности да се упише на угледну Академију лепих уметности
за своје школовање одабрао приватну школу Grande Chaumiére, у којој је
класу водио Антоан Бурдел (Antoine Bourdelle). Привучен његовим стваралаштвом, право „са станице одлетео је пред Théâtre des Champs-Elysées,
да види Бурделове рељефе“.3 Бурделова посвећеност, знање и искуство, као
и умешност у педагошком раду омогућили су Стојановићу да развије свој
пластични израз, као и свој лични уметнички дух, који не прати неки устаљени систем, већ учи да тражи лепоту у разним формама. Бурдел је својим
ученицима саветовао:
„Учите од Грка, од Романа и свуда тражите лепоту, а највише у природи,
јер знајте да у уметности нема правила и система“.4

У тежњи ка синтези пластичних вредности облика, Стојановић је током
формативног, париског периода имао прилику да се упозна с уметношћу
готике и романике, с античком и примитивном уметношћу коју је налазио у музејима француске престонице. У овим формама он је тражио пластичну изворност којом ће надоградити своје приједорске корене, чистоту
1
2
3
4

M. B. Protić, Savremenici: likovne kritike i eseji, knj. 1, Beograd, 1955, 97.
Л. Трифуновић, Сретен Стојановић, Београд, 1973, 9–12.
Исто, 13.
Према: С. Стојановић, О уметности и уметницима, Београд, 1952, 59.
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и инстинкт. Уметност Бурдела, Родена, Аристида Мајоа (Aristide Joseph
Bonaventure Maillol) и Јозефа Бернара (Joseph Bernard) била је за Стојановића пут ка перцепцији утицаја различитих форми. Како Лазар Трифуновић
наводи:
„За свега три године Стојановић је створио циклус зрелих дела, тематски разноврстан и пластично усмерен ка модерним токовима европске
скулптуре, - више и комплексније од својих савременика он је померио
границе српског вајарства према модерном пластичном сензибилитету, а
архаизам, обојеност, стилизација и геометријски облици представљали
су прве експерименталне продоре у нашој уметности“.5

Након три године боравка у Паризу, које је обележило уметничко формирање и боемски живот на Монпарнасу око кафана Ротонда и Ла Купол,
где су се кретали Сава Шумановић, Мило Милуновић, Ристо Стијовић, Душан Јовановић Ђукин и други, Сретен Стојановић се 1922. године настанио
у Београду.
Будући да су у време његовог доласка у Београд наруџбине значајнијих
вајаних дела биле ретке, Стојановић се прилагодио потребама наручиоца,
правећи пластику мањег формата: фигурине, портрете и рељефе, радећи
надгробне споменике на Новом гробљу, као и фасадне рељефе.6 Стојановић
је у Паризу стекао сазнање о важности спреге између декоративних уметности и архитектуре, као и о томе да су многи париски вајари у време непосредно пре и за време његовог трогодишњег боравка у Паризу интензивно
пласирали свој рад на фасадама и у ентеријерима тада подизаних објеката.
Стојановић је српској средини понудио овај вид уметничке продукције препознавајући је као врсту уметничке промоције и начин осигуравања материјалне сигурности, због чега га сматрамо за једног од промотера фасадног
рељефа у Београду. Стварајући модерне, карактером, темом и стилом увек
уникатне радове, он је инвеститорима и градитељима понудио драгоцен
уметнички производ, који директно преноси дух Париза, а који је у трагању за моделом грађанског идентитета био веома цењен у поратној Србији у
тренутку послератног формирања њеног уметничког и културног живота.
УПОТРЕБА ФАСАДНЕ ПЛАСТИКЕ У СРПСКОЈ АРХИТЕКТУРИ

Развој фасадне скулптуре у српској архитектури је доживео врхунац између два светска рата,7 када су многи вајари и ликоресци украсили око 400
здања југословенске престонице.8 У овом периоду фасаде и ентеријере јавних здања и грађанских домова обогатила су, поред Стојановићевих и дела
5
6
7
8

Л. Трифуновић, нав. дело, 20.
Исто, 5.
З. Јаковљевић, „Фасадна скулптура у Београду – проблеми заштите“, Гласник ДКС 16
(Београд), 1992, 179.
Ј. Sekulić, „Predgovor“, u: Đ.Sikimić, Fasadna skulptura u Beogradu, Beоgrad, 1965, 1.
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других истакнутих вајара: Ристе Стијовића, Живојина Лукића, Владимира
Загородњука, Томе Росандића, Драгомира Арамбашића, Петра Палавичинија, Ђорђа Јовановића, Стаменка Ђурђевића, Михаила Томића, Душана
Јовановића Ђукина, Илије Коларевића, Лојзе Долинара, Карла и Злате Барањи, Бранка Крстића, Марка Брежанина, као и бројних ликорезаца попут истакнутог Аце Стојановића.9 Реч је о свежој напредној струји младих
уметника, који су, превасходно у Београду, тражили своју афирмацију. Процват рељефа у архитектури настао је у тренутку уметничке еманципације
друштва у којем су изложбе и уметничке критике биле ретке, а примењени
рељеф, уз портрет и фигурину, могућа наруџбина. Интензивна примена архитектонске пластике била је након 1920. године подстакнута позитивном
рецепцијом стила ар деко у градитељству,10 а изузетан потенцијал домаћих
вајара овог периода додатно је потенцирао овај, у Србији широко прихваћен, декоративни стил. Архитектонски израз стила ар деко дао је рељефу
функцију исказивања укуса и социјалног статуса наручиоца, а објектима
луксузну, декоративну компоненту овог стила.
Фебруара 1924. године у згради некадашњег Министарства иностраних
дела организована је изложба, чији је приход био намењен изградњи Уметничког павиљона „Цвијета Зузорић“. На изложби је излагало двадесет четири сликара и осам вајара, међу којима и Сретен Стојановић. Излажући своје
радове изведене у дрвету, Стојановић је скренуо пажњу критике Густава
Крклеца и Милана Кашанина, који у његовим рељефима препознају баланс
између вајарске бруталности и сензибилности изражене у моделацији, као
и дар за композицију и линију који „показују вајара од знатне будућности“.11
Иако је тенденција пласирања рељефа била јасно изражена у пројектима и
раним реализацијама елемента фасадне пластике на здањима с почетка треће деценије 20. века, Стојановић рељеф прво развија у ентеријеру.
По доласку у Београд Стојановић је био посвећен изради рељефа за хол
куће својих пријатеља Кристе и Ђурице Ђорђевић. Ђорђевићи су упознали
Сретена Стојановића као талентованог младог уметника мобилисаног у војсци двојне монархије у Првом светском рату. Ђурица Ђорђевић, професор
Медицинског факултета, помогао је Стојановићу да се ослободи војне обавезе и био је покровитељ његовог уметничког формирања у Бечу и Паризу.
Криста Ђорђевић, блиска рођака Саве Шумановића, била је подпредседница
Друштва „Цвијета Зузорић“, и личност од кључног значаја за прикупљање
средстава и подизање Уметничког павиљона удружења на Малом Калемегдану.12 Када су Ђорђевићи након рата прешли из Загреба у Београд, њихов
9 B. Popović, Primenjena umetnost i Beograd 1918–1941, Beograd, 2011, 59–71.
10 М. Јовановић, „Француски архитект Експер и ар деко у Београду“, Наслеђе 3 (Београд),

2001, 67–83; M. Prosen et B. Popović, „L’Art Déco en Serbie”, in: 1925, quand l’Art deco séduit
le monde, (eds.) Е. Bréon et Ph. Rivoirard, Paris, 2013, 198–207; М. Просен, Ар деко у српској
архитектури (докторска дисертација), Београд, 2014.

11 Г. Крклец, „Велика изложба у Београду“, Мисао14 (Београд), 1924, 311; М. Кашанин, „Изложба
београдских сликара и вајара“, Српски књижевни гласник 11 (Београд), 1924, 309.
12 Детаљније о томе видети у: Р. Вучетић Младеновић, Европа на Калемегдану: „Цвијета

Зузорић“ и културни живот Београда 1918 – 1941, Београд, 2003.
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дом у улици Страхињића Бана 67 постао је стециште београдских интелектуалаца и уметника, глумаца, писаца, музичара, сликара и вајара. Адаптирајући ову кућу, коју је Криста Ђорђевић добила у мираз, Ђорђевићи су
трагајући за идејним решењем одбацили иницијални пројекат, који је 1921.
године сачинио архитекта Данило Владисављевић, као и други пројекат
архитекте Милана Секулића из 1923, те усвојили коначни план инжењера
Винка Ђуровића из исте године.13 Ђорђевићи не само да су свој дом испунили уметничким делима и етнографским предметима већ су и ангажовали
сликара Мила Милуновића да у трпезарији наслика фреску с алегоријским
мотивом, а архитекту Милана Злоковића14 да пројектује хол, познат као
„Босанска соба“, за који је Сретен Стојановић од 1922. до 1927. године извео
тридесет шест рељефа у храстовини. Према Злоковићевој замисли, зидови
су били обложени ламперијом, са обе стране хола пројектоване су нише за
седење одвојене двочланим дрвеним аркадама, док је таваница била покривена дрвеним панелима са ортогоналном геометријском шаром. Новинару
листа Политика, који је јануара 1927. године дошао у Стојановићев атеље
смештен иза фабрике гума у улици Кнеза Данила 47, уметник је показао завршене рељефе за хол куће Ђорђевића.15 Представљали су сцене робовања
под Турцима, отмице, насиља, продају робиња, севдах, игре босанских младића, појединачне фигуре са темом уживања у дувану (сл. 1). Дом породице
Ђорђевић уништен је у бомбардовању Београда 6. априла 1941.
Хол куће Ђорђевића био је први познати контакт Сретена Стојановића са
српском архитектуром. У време када је завршен „Босански хол“, након прве
поратне деценије, Београд почиње да губи обележја културне провинције.
Био је то тренутак када се престоница већ делом обновила и изградила, а
када је еманципована грађанска класа почела да препознаје улогу уметности
у резиденцијалном простору и њен значај у самопрезентацији идентитета
појединца. До 1928. године у градитељском погледу настала су бројна јавна
и приватна здања: Нови двор, плате министарстава, универзитетске зграде, аеродром. У Београду се прати светска мода, развија се спорт, оснивају
елитни клубови – Београд добија боб стазу, ски стазу, одржавају се ауто
трке, филм и позориште постају део градског живота. У Београду гостују
иностране изложбе и светски познати уметници различитих профила. Павиљон „Цвијета Зузорић“ отвара своја врата 1928. године стварајући нове
услове културног и уметничког живота.
У оваквом амбијенту Стојановић почиње интензивније да сарађује са
својим колегама градитељима, од којих је неке могао упознати још у париским боемским данима, будући да су у Паризу боравили и школовали се
Modernism in Serbia.The Elusive Margins of Belgrade Architecture 1919–1941,
London, 2003, 44, 241.
14 Опширније о Милану Злоковићу видети: З. Маневић, Архитект Милан Злоковић,
Београд, 1989; М. Ђурђевић, Живот и дело архитекте Милана Злоковића (1898-1965), ГГБ
38 (Београд), 1991, 145–162.
15 Ђ. П. Б. „У Атељеу г. Сретена Стојановића“, Политика, 22. 1. 1927, 6.
13 Lj. Blagojević,
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многи српски градитељи.16 Париз је како у погледу ликовних уметности,
тако и у погледу архитектуре дао узоре и моделе, који су многи покушали
да следе. Следити Париз није било лако, посебно не у финансијском погледу,
те многе замисли српских архитеката остају неиспуњене жеље инвеститора
који финансијски још увек нису били спремни на велике изазове. Ипак, и
градитељи и инвеститори нашли су средњи пут између финансијске слабости и заводљивог париског луксуза у који су се многи уверили на изложби
модерних декоративних и уметности и дизајна Exposition Internationale des
arts Décoratifs et Industriels Modernes у Паризу 1925. године. У Београду, као и
у другим српским градовима у модернизацијском развоју, брзо се искристалисала идеја о прилагодљивости новом стилу живота, чији одјек пратимо
у градитељском стилу ар деко пониклом у Паризу, који се брзим модерним
средствима комуникације лако проширио светом.17
Ову париску разигранoст лудих двадесетих Les Annéesfolles, који су неки
сматрали за „галску ексцентричност која као таква нигде другде не може
ухватити корена“,18 Стојановић је донео из Париза, подједнако обузет њеним
новим духом као и Милан Злоковић, Драгиша Брашован, Милан Секулић,
Прока Бајић, архитекти с којима је сарађивао у периоду 1928–1932. године.
Недуго након завршетка ентеријерског обликовања куће Ђорђевића, Стојановића је позвао на сарадњу славни српски архитекта Драгиша Брашован.19 На згради Индустријске коморе у Македонској 25,20 која је саграђена
1928/29. године (сл. 2),21 Брашован је применио осавремењен академски
концепт фасаде. Он пројектује функционално разуђено приземље, троделну
поделу фасаде са пластично наглашеним првим спратом. Брашован фасадну композицију употпуњује низом од четири рељефа постављеним високо,
међу прозорима четвртог спрата, одмах изнад завршног венца. Складно
завршавајући фасаду овим низом рељефа, архитекта је унео додатни живи
и декоративни акценат у обликовању, чији је ефекат умањен накнадним
надзиђивањем објекта, које је пореметило хармоничне односе међу деловима композиције. Брашован се увођењем Стојановићевих рељефа удаљио
од академизма и приближио ар деко стилу. Постављени високо, ван фокуса
посматрача, ови рељефи имају чисто декоративну сврху, подређени су архитектонској композицији и не долазе у потпуности до изражаја. На њима су
16 О школовању српских архитеката у Паризу видети у: М. Просен, Ар деко у српској

архитектури (докторска дисертација), Београд, 2014, 50–53.

17 B. Hillier, Art Deco of the 20s and 30s, Minneapolis, 1968; D. Klein, N. Mc. Clelland et M.

18
19
20
21

Haslam, In the Deco style, London, 1987; A. Duncan, Art Deco, London, 1988; A. Duncan,
The Enclyclopedia of Art Deco, New York, 1988; P. Bayer, Art Deco Architecture, London, 1992;
P. Bayer, Art Deco source Book, London, 1997; I. Zaiczek, Essential Art Deco, London, 2000;
Ch. Benton, T. Benton et G. Wood (eds.), Art Deco 1910–1939, London, 2003; Е. Bréon et Ph.
Rivoirard (eds.), 1925, quand l’Art deco séduit le monde, Paris, 2013.
A. Duncan, Art Deco, London, 1988, 9.
Опширније о Драгиши Брашовану видети у: З. Маневић, „Дело архитекте Драгише
Брашована“, ЗЛУМС 6 (Нови Сад), 1970, 187–199; А. Кадијевић, „Живот и дело архитекте
Драгише Брашована“, ГГБ 37 (Београд), 1990, 141–173.
Đ. Sikimić, nav. delo, 98; М. Маринковић, Архитектонска пластика јавних објеката
Београда (1918–1941) (магистарски рад), Београд, 2005, 169–170.
ИАБ, X-4-1928.
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приказани мушкарац са муњама – бог Зевс, до њега је представљена жена са
жрвњем, потом женска фигура са ћупом (питос), која представља прву жену
коју је створио Зевс – Пандору, а на крају мушка фигура са овном – преттпоставља се да је реч о богу Аполону, чији је атрубут ован (сл. 3).
Следећи пројекат настао као плод сарадње Брашована и Стојановића
била је двојна зграда са становима и атељеима Сретена Стојановића и Младена Јосића, из 1929. године, а подигнута 1929/30. у улици Османа Ђикића
10–12 (сл. 4).22 Брашован је, за разлику од ранијих наговештаја у промени
концепта архитектонског обликовања, на овом објекту применио јединство
модерне функције и форме објекта, користећи глатке неорнаментисане површине, равно сечене форме и геометријску стилизацију маса. Фасадна пластика била је уклопљена у форме објекта на модеран начин, без посебних
декоративних оквира који би нарушавали њену пластичну аутономност. На
углу објекта у оштро исеченој правоугаоној ниши постављена је Стојановићева „каријатида са воћем“ симбол плодности, просперитета и благостања.
У средишту објекта, над првобитним улазом постављен је плитки рељеф
Венера и Амор у гондоли, који је приказивао алегорију љубави, док је на бочној фасади био постављен рељеф са приказом два стрелца.23 Стрелац као
персонификација љубави био је општеприхваћен симбол епохе и стила ар
деко. Изглед куће у улици Османа Ђикића 10–12 данас је драстично измењен. Каријатида и Стрелци нису више део ансамбла фасаде, а судбина ова
два Стојановићева дела није позната аутору у тренутку настанка овог рада.
О првобитном изгледу ове зграде можемо судити само на основу архивске
грађе и сачуваних фотографија. У односу на друга скулпторална дела, архитектонска пластика представља наслеђе високе осетљивости, које с обзиром
на то заслужује подробније истраживање и заштиту.
Брашованов пријатељ и блиски сарадник архитекта Милан Секулић,24
који је са Брашованом делио атеље до 1925. године, био је инвеститор и
пројектант стамбене зграде подигнуте 1929. у улици Страхињића Бана 82
(сл. 5).25 Своју модерну оријентацију Секулић је осведочио сведеним неорнаментисаним фасадним платном на којем је истакнуто улазно прочеље са
рељефном представом два женска акта са лоптом, рад Сретена Стојановића,
постављеном као ликовни оквир модернистичког окулуса.26 Симетрично
постављене фигуре које придржавају лопту (универзум), представљају универзалну хармонију.
Стојановић и Секулић сарађивали су наредне године на згради Трговачке коморе у Новом Саду,27 која се убраја у најрепрезентативније објекте ар
деко архитектуре у овом граду подигнутој 1930/31. на углу улица Модене 5 и
22 ИАБ, 15-16-1929.
23 Đ. Sikimić, nav. delo, 122–123.
24 Документација која сведочи о раду архитекте Милана Секулића сачувана је у његовој

породичној заоставштини.

25 ИАБ, 20-8-1929.
26 Đ. Sikimić, nav. delo, 148.
27 В. Брдар, Од Париза до Брашована. Архитектура јавних здања у Новом Саду између два

светска рата, Нови Сад, 2003, 52–53.
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Илије Огњановића (сл. 6).28 Објекат је конципиран као равни неорнаментисани положени квадар са вертикалним кубусом над улазом, који надвисује
објекат и носи декоративни кружни рељеф Сретена Стојановића, хоризонталну профилисану траку и носач за заставу. Вертикане акценте стварају
клинасти двоспратни еркери, од којих је један на улазном ризалиту, а два
смештена на бочној, мирније компонованој фасади. Њима супротстављена
је хоризонтала надстрешница улазног степеништа, под којом је други Стојановићев рељеф, на којем је представљена ткаља са разбојем, везиље, као и
две женске фигуре с преслицама за вуну. Стојановићеви рељефи, свакако,
представљају основни мотив стила ар деко на овом објекту, који би се по
својој једноставној кубичности, у формалном и орнаменталном погледу
могао посматрати у контексту прочишћене модерне архитектуре. Поменути рељефи престављају јак ликовни акценат и у потпуности одређују стил
објекта. У овом погледу посебно се издваја кружни рељеф са представом
три радника унутар рељефног диска. Својим нагим и полунагим мишићавим телима, они покрећу точак индустријског развоја.
Сретен Стојановић и Милан Злоковић остварили су у Земуну 1929. године необичан декоративни ансамбл на кући Ђорђа Драгутиновића у Змај
Јовиној улици број 31. Прикључен престоници након Другог светског рата,
Земун је интензивно грађен, а у њему су остварена дела водећих српских
архитеката овог периода: Милана Злоковића, Драгише Брашована, Миладина Прљевића, Леонида Макшејева, Светомира Лазића и Ђорђа Табаковића. Злоковићева фасада послужила је као рам за рељефе са националним
мотивима. Према сведочењу власника, ови рељефи су коштали колико и
сама зграда.29 Постављени у два хоризонтална низа, у приземљу су крајње
лево приказани сејачи као млади пар. До њих су човек са косом и жена са
класјем обучени у ношње. Десно од њих су две жене са воћем постављене
у динамичан однос тако што је једна окренута леђима, а друга фронтално
ка посматрачу. Ова два рељефа указују на Плодност и убирање плодова.
До улаза, позиционирани су Стрелци у одећи постављеној крзном. Млади
стрелац је спреман да стави стрелу и затегне лук, док га старији задржава
хватајући лук. Окренути су један ка другом. Стрелац је симбол љубави. Задржавајући младог стрелца, старији стрелац указује на Искуство. На првом
спрату је „кокета“, девојка која скреће пажњу на себе својом младошћу и
лепом одећом, гестом и положајем главе. На супротној страни је гајдаш, код
кога се Стојановић потписао иницијалима и годином 1929. Млади гајдаш
гестом руке указује на своју збуњеност у сусрету са „кокетом“. Млади пар
сеје, старији пар жање, две жене указују на младост и плодност, док стрелци
исказују поуку искуства зрелости потребног у љубави (сл. 7).
Зграду осигуравајуће компаније Асикурациони Ђенерали, на углу Булевара
краља Александра 94 са Молеровом и улицом Патријарха Гаврила,30 извео је
28 M. Prosen et B. Popović, op. cit., 200.
29 Lj. Blagojević, op. cit., 48.
30 Đ. Sikimić, nav. delo, 22; M. Јовановић, нав. дело, 80; B. Popović, nav delo, 62.
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1931/32. године инжењер Прока Бајић.31 Декоративни акценти формирани су
рафинирано, у виду стилизованих ковина ограде балкона и модерних картуша са копљима за заставу, постављених на један угао објекта, који у ликовном
погледу ствара контратежу другом, заобљеном углу (сл. 8). Врх ризалита фасаде ка главном београдском булевару краси рад Сретена Стојановића – таласаста бордура и дуга рељефна трака са представама актова приказаних у динамичном ритму у различитим позицијама. Стапање модерних декоративних
форми и фигуралног рељефа у декорацији прочишћене фасаде карактеришу
овај објекат као врхунско остварење стила ар деко у српској архитектури. На
рељефној траци представљена су четири пара актова у међусобној интеракцији (сл. 9). Први акт представља мушкарца који се одмара ослоњен на лакат,
благо спуштене браде, са руком опуштеном преко колена савијене ноге. Са
његовим ногама, укршта се забачена нога женског акта који лежи на стомаку
једне руке ослоњене о под, док у другој држи огледало у којем се љупко огледа.
У наредном пару мушки акт је придигнут, ослоњен на полуиспружену руку.
Другом посеже за лоптом (симбол Универзума) који му нуди женски акт,
држећи га за цеваницу, окренут ка њему у клечећој позицији. Иза ове групе
налази се котарица са јабукама, која одређује центар композиције и одваја наредни пар. Мушки акт лежи на боку ослоњен на лакат. У рукама држи објекат
са писком, који би могао бити идентификован као гајде. На њега се наслања
полулежећи женски акт који преко испружене руке има пребачену драперију.
Последњи пар чине женски акт на боку који је обгрлио ногу мушког акта, који
у гесту заноса има забачену руку.
Стамбено-пословни објекат подигнут на углу Булевара краља Александра 17 и Ресавске улице,32 подигнут 1932/33. према пројекту архитекте
Јована Ранковића (сл. 10),33 пружа разноврстан спектар орнаменталне декорације, који укључује пуну скулптуру – две истоветне пуне скулптуре жене
са траком, које су постављене на бочним ризалитима у нивоу првог спрата,
декоративне маске, рељефну декорацију улазних врата, као и вертикални
низ од четири рељефа изведен у средишњој оси фасаде, које је стилизованим линијама и апстрахованом формом у духу париског ар декоа извео Сретен Стојановић.34 На најнижем и највишем рељефу представљене су по две
женске фигуре оријентисане у супротним смеровима, чиме се потенцира
31 Постојећа документација чува се у Историјском архиву Београда (ИАБ, XI-4-1931) и

садржи изјаву Проке Бајића о ауторству овог објекта. Усамљено у његовом опусу, будући
да се бавио извођењем, а не пројектовањем објеката, ово изузетно дело ар деко стила
може се на нивоу хипотезе довести у везу са његовим колегом Миланом Секулићем, који
је био ожењен Бајићевом сестром. Бајић је рођен у Шапцу 1895. године, а дипломирао
грађевински одсек Техничког факултета у Београду 1926. В. С. Марковић (ур.), Именик
дипломираних инжињера и архитекта на Техничком факултету Универзитета у
Београду 1919–1939, Београд, 1939, 32.
32 ИАБ, II-54-1932.
33 З. Маневић (ур.), Лексикон неимара, Београд, 2008, 344. Архитекта Јован Ранковић (1902–
1992) дипломирао је у фебруару 1928. године. В. С. Марковић (ур.), Именик дипломираних
инжињера и архитекта на Техничком факултету Универзитета у Београду 1919–1939,
Београд, 1939, 42.
34 Đ. Sikimić, nav. delo, 19.
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покрет и динамика сцене (сл. 11). Други и трећи рељеф представљају мушку
и женску фигуру које остварују присан међусобни однос истакнут тиме што
су им лица окренута једно ка другом (сл. 12). Међу рељефима које је Сретен
Стојановић радио за зграду у Булевару краља Александра број 17 потребно
је указати на рељефне плоче резбарене у дрвету за средишњи стуб улазног
портала. На дрвеним улазним вратима налази се пет актова изведених у
дуборезу, а представљених у истоветној пози са једном руком подигнутом
преко главе, наизменично окренутих налево и надесно. Рађени су у плитком
рељефу и постављени у правоугаоне оквире (сл. 13).
Није познато када су настали Стојановићеви рељефи на згради у улици
Тадеуша Кошћушка 20.35 Постављени у кружне, делом конвексне оквире,
они се унутар њих развијају, испуњавајући их својим облим линеарним
формама, нежног лирског тона. На рељефима су представљени мушки акт
који седи, жена са дететом и жена са корпом воћа, који указују на материнство, плодност и благостање. Приликом каснијих градитељских интервенција рељефи су дислоцирани на више етаже (сл. 14).
СТИЛ СТОЈАНОВИЋЕВИХ РЕЉЕФА

Већ у својим најранијим радовима, у бисти оца и мајке са којима се представио Антоану Бурделу, Стојановић је испољио дуалитет у интерпретацији
мотива и прилагодљивост технике теми и задатку који је себи поставио.
Фасадна пластика коју он креира у кратком временском периоду од 1927. до
1932. године говори о његовој ликовној речитости. Разносврсном стилизацијом форме, која се креће од облих матисовских линија до вибрантности
готичких узора, Стојановић избегава натурализам, на исти начин као што
уметност његовог доба тежи одрицању од директних узора из природе и
постојећих уметничких дела, тражећи у њима само суштину естетике и карактера који треба поновити на нови, индивидуални начин. Свеједно да ли
пројектује рељеф развијене или сасвим сведене композиције, он га испуњава ритмом који заснива на стабилности коју смењује покрет, снагом која
за алтернативу има разиграност линије. У његовом раду исказују се лирска
осећајност и суптилна грација, чврсто моделоване, зидане масе и вибрантна
моделација детаља, који их покрећу и оживљавају.
Рељефе у кући Ђурице Ђорђевића карактерише декоративно-орнаментални карактер, са линеарним видом стилизације и плитком пластиком.
Они су строгом стилизацијом и оштрином цртежа одражавали преовлађујућу тенденцију треће деценије ка синтетичким и стилизованим формама.
Стојановић у овим рељефима развија стил артикулисан у Паризу и исказан
у дрвеном рељефу Девојка са ружом из збирке Народног музеја у Београду.
У овој групи лирских интерпретација налазе се и дрвени рељефи портала
35 Isto, 153.
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зграде у Булевару краља Александра 17, изведени с изражајном непосредношћу као и рељефи које је у младости резбарио на кутијицама за дуван.
У обликовању форми, он се користи облим моделовањем и сенчењем. Овај
стил се понавља и на рељефима постављеним на зграду у Тадеуша Кошћушка 20, где Стојановић ствара контраст пуне масе плошних фигура и линеарности форме и детаља резаних у различитим нивоима. Дубљим и плићим
урезивањем, постигнута је игра светла и сенке. Нежне обле линије показују утицај Анрија Матиса (Henri Émile Benoît Matisse), док меком формом
и заносном сензуалношћу буде асосијацију на скулптуру Аристида Мајоа,
као модела које је Стојановићу понудило париско искуство. Стојановићеве
рељефе одликују фини сензибилитет, лирска осећајност и сликарски разигране линије.
На рељефима рађеним за зграду Индустријске коморе 1928/29. године,
Стојановић је ликовима дао јасне обрисе сечењем ивица које потенцира
сенке и обликовао њихов простор тродимензионалношћу форме и перспективним решењем планова. Форме рељефа дате су меко, са драперијама које
прате фигуру и потом стварају динамичне наборе. Фина стилизација форме, модерно компоновање планова и ликови дати у профилу уносе извесни
архаизам и удаљеност од реализма као особеност стила ар деко. Рељефи на
кући Драгутиновића у Земуну поседују извесну барокну усковитланост покрета и форме која динамиком тела одаје чулни сензибилитет. Стојановић
својим поетичним синтезама, у којима се огледа његово виђење историје и
фолклора представља различите физиономије и психолошке моменте. На
својим рељефима Стојановић истиче чулност, форме и материју, динамику
и пластичне трептаје фигурације, који нам преносе пуноћу локалног тона.
У стилском погледу извесан помак у Стојановићевом раду чини представа „универзалне хармоније“ на згради Милана Секулића (1929), која је
изведена у стилизованој форми карактеристичној за љупку иконичност
алегоријских представа ар деко стила. Ову форму Стојановић истиче меком
обрадом, издуженом формом, исказаним гестом и ликовима приказаним у
профилу. Рељефе на згради Асикурациони Ђенерали у Булевару краља Александра 94 одликује стилизација форме у чијем се моделовању Стојановић у
потпуности удаљио од натурализма. Уочљива је његова концентрисаност на
исказивање пластичности, стабилности и ритма оствареног кроз алтернације покрета и гестова. Он постиже ефекат лакоће како стилом и моделовањем, тако и растерећеном развијеном композицијом.
На кружном рељефу постављеном на зграду Трговачке коморе у Новом
Саду осећамо моћ потребну да се обузда и укроти енегрија и савлада снага.
Мускулозност, пластичност тела, блиски су стилу Стојановићевог Роба –
изложеног у Уметничком павиљону 1934. године. Покрет, и ослобођена и
умножена енергија коју Стојановић потенцира на свом рељефу извиру из
материјала који аутор обликује, претварајући тврду непокретну материју у живо експлозивно кретање форме. Заснивајући снагу и чврстину на
оквиру композиције, његови ликови усклађеним ритмом покрећу кружни
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рам упирујући у њега. Својом унутрашњом снагом која тежи да избије ван
овог оквира, они стварају замајац и покрећу точак индустрије. Стојановић
је снагом свог уметничког генија, произашлом из урођене сирове енергије,
обликоване кроз париско искуство, претворио мирну и хладну материју у
узаврелу и незаустављиву магму физичке духовне енергије (сл. 15). Томе у
прилог говоре његове речи:
„Скулптор мисли покретом, покрет га инспирише, покрет условљава
композицију, он намеће пропорцију, [...] чини једно дело истинитим и,
ако га је уметник добро осетио, даје замаха стварању у највећој мери“.36

У Фондацији Сретена Стојановића сачувана је бронзана плакета Покретачи рађена као модел за кружни рељеф на палати Трговачке коморе, која
у сведеној форми исказује непосредност снаге и покрета који је Стојановић
разрадио на монументалном рељефу на поменутој палати у Новом Саду (сл.
16). Два рељефа на палати Трговачке коморе у Новом Саду говоре о прилагодљивости форми рељефа и њихове стилизације која је зависила од места постављања рељефа и њихове тематике. Свеједно да ли представља спортисту,
музичара, радника или ратника, човек је у Стојановићевим делима оличење
снаге. Његово тело је гипко, мускулозно, вретенасто, испреплетено са другим
телима. Мушко тело је деификовано, а женско поприма карактер нимфе.
Стилизација и материјализација које Стојановић примењује на рељефима постављеним на зграду у Булевару краља Александра 17 (1932/33) аналогију могу пронаћи у рељефима Антоана Бурдела рађеним за Позориште на
Шанзелизеу (Théâtre des Champs-Elysées) у авенији Монтањ у Паризу (1910–
1913),37 на којима је Бурдел приказао плес, инспиришући се игром Исадоре
Данкан (Angela Isadora Duncan) и Вацлава Нижинског (Wacław Niżyński).38
Поменути Бурделови рељефи представљали су изузетну сензацију за Сретена Стојановића по његовом доласку у Париз.39 Као и Бурдел, Стојановић рељефе поставља у јасан правоугаони оквир. Он ствара динамику сучељених
позиција фигура, а у равној подлози линијом истиче ликове дате у профилу.
Са снажним линеарним профилацијама, Стојановић „слика“ композицију
светлим и осенченим партијама, чиме раствара површину рељефа дочаравајући покрет, енергију, коју одражава на коси и драперији приказаних
фигура. Третман косе је орнаменталан, изведен у стилизованим линијама
цикцак мотива, који је карактеристичан за ар деко. Стојановић врши градацију планова рељефа. Стојановићеви рељефи архаизмом, линеаризмом,
сенчењем, покренутошћу и енергијом коју је уметник удахнуо у материјал
представљају својеврсни омаж великом учитељу Антоану Бурделу. Ово препознајемо у смерницама да плошни рељеф мора да буде оштро засечен по
36 Према: Л. Трифуновић, нав. дело, 215.
37 J. M. Labodiére, Paris Art deco. L’architecture des années 20, Paris, 2008, 89.
38 P. Curtis, “Deco Sculpture and Archaism”, in: Art Deco 1910–1939, Ch. Benton, T. Benton et

G.Wood (eds.), London, 2003, 52.

39 Л. Трифуновић, нав. дело, 13.
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ивицама фигура како би се стварала сенка, без које би светлост у потпуности избрисала све ефекте, а да линије које су оивичиле фигуре дефинишу
композицију и дају карактер рељефу. Стојановић је сматрао да:
„Ако су линије оштре и једноставне, онда је рељеф декоративно-орнаменталног карактера, ако су једноставне али садржајне, онда је рељеф
монументалног карактера“.40

Период од пет година када настају Стојановићеви рељефи наставља се на
период дрвених рељефа и, према мишљењу Лазара Трифуновића, представља прелазак из фазе стилизације и фазе реализма у Стојановићевом раду.
Пишући поводом заједничке изложбе Марина Тартаље и Сретена Стојановића 1929. године, Густав Крклец је приметио изузетну разноврсност Стојановићевих радова који остављају утисак као да их је радило неколико људи.41 Ова стилска хетерогеност коју опажамо у Стојановићевим рељефима
насталим у кратком временском периоду од 1928. до 1931. године није плод
пуког тражења пластичне концепције, него је проистекла из дубљег промишљања сврхе и положаја рељефа у архитектури. Стојановић је истицао
да архитектонска скулптура често оправдава постојање објекта кога краси,
који по вредности рељефа остаје уметничко дело.42 Такође, тврдио је да:
„Ако дело треба да дође уз архитектуру, скулптор мора да осећа архитектонски. Његово дело мора бити тако замишљено да се хармонично
повезује са целином, мора да је у складу са стилом архитектуре...“43
„О важности рељефа није потребно ни говорити, јер је та грана скулптуре потпуно равноправна са статуом и раширена је скоро исто толико као
и статуа. Разлика постоји само у примени и обради“.44

Рељеф сам по себи представља уметничко дело. Уметник води рачуна о
томе где ће рељеф бити постављен, на којој висини и на каквом светлу, од
чега зависе размера фигура, дубина рељефа и обрада детаља.45 То потврђују
и Стојановићеве тврдње:
„Скулптор мора даље да води рачуна да ли ће дело доћи у кућу или на
кућу, [...]да ли ће доћи у зеленило парка, на јавни трг, велики или мали,
архитектонски изграђен или неизграђен, или у свечану дворану. Из овога
се види да простор такође игра значајну улогу код скулптуре. Исто толико је важно и осветљење [...] Значи да је потребно и у овом погледу наћи
решење за сваки случај понаособ [...] Стил, хармонија, линија, силуета,
40 Према: Л. Трифуновић, нав. дело, 230.
41 Г. Крклец, „Изложба Марина Тартаље и Сретена Стојановића“, Живот и рад 3(Београд),
42
43
44
45

1929, 315.
Према: Л. Трифуновић, нав. дело, 232.
Исто, 214.
Исто, 228.
Исто, 229.
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симетрија односно асиметрија, тродимензионалност скулптуре, сви ти
елементи засновани на конструкцији, подели маса, плановима, формама
и моделацији својствени су сваком скулпторском делу било оно нечим
условљено или потпуно слободно замишљено. Помоћу њих се постиже да
дело има живота и израза, дакле да је истинито, и тек ако се на њима оснива, оно је производ праве стваралачке снаге и разликује се од занатства“.46

Године 1931. Стојановић је на изложби коју је организовао са Костом Хакманом приказао рељефе у дрвету: Игра, Коло, Под пуним једрима и Домаћа
Музика.47 Настали истовремено кад и поједина дела архитектонске пластике, они пружају могућност компарације у стилским тенденцијама. Сматра
се да је после изложбе са Хакманом Стојановић „подвукао црту испод свог
рада“ и да са тридесет и три године уноси измене у свој живот, напуштајући
уметничку критику и место наставника на Вишој педагошкој школи, потпуно се предајући вајарству у свом новом атељеу.48 Завршивши циклус рељефа
пласираних у виду архитектонске пластике на објектима у Београду и Новом Саду 1928–1932, он се тим видом уметничког стваралаштва више није
бавио. Године 1934. у Уметничком павиљону „Цвијета Зузорић“ Стојановић
први пут излаже десет својих плакета у бронзи насталих у претходном периоду. Ова изложба, која је означила пресек полетног периода у којем су
настали радови које посматрамо, показала је, осим тематске и пластичне
разноврсности, интимни карактер Стојановићевог рада, скулптуру „са којом се може живети“, у чему се он разликовао од својих савременика.49 Овај
интимни карактер његовог рада створио је приврженост публике Стојановићевом делу, а тиме и популарност међу градитељима који су са њим имали
прилике да у овом кратком периоду сарађују.
***
Према мишљењу Лазара Трифуновића, „Сретен Стојановић је наш први
скулптор који се појавио тек после рата, у тренутку када је цело вајарство
било на прекретници“.50 Као уметник који је био усредсређен на аналитичко
продирање у суштину модела, Стојановић је истицан као творац психолошког
портрета у српској скулптури.51 У његовим рељефима препозната је стилизација, преовладавање волумена и архаична уопштеност,52 елементи који су
пратили ар деко стил.53 Вајарска остварења Сретена Стојановића изразито су
Исто, 216.
Ђ. Бошковић, „Изложбе“, Српски књижевни гласник 32 (Београд), 1931, 337.
Л. Трифуновић, нав. дело, 39–40.
Исто, 43.
Р. Петровић, „Изложба Сретена Стојановића у Уметничком павиљону“, Политика, 21. 4.
1934, 11.
51 M. B. Protić, Savremenici: likovne kritike i eseji, knj. 1, Beograd, 1955, 97.
52 Исто, 99.
53 P. Curtis, op. cit., 50–56.
46
47
48
49
50
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допринела стилској дефиницији и уздизању визуелне и уметничке вредности
српске архитектуре. Надахнут уметничком сценом Париза, Стојановић је као
један од најснажнијих промотера примењене фасадне пластике утицао на
афинитете српских градитеља и наручиоца да прихвате модеран и декоративан стил – ар деко, који је обележио градитељство међуратне епохе.54
Стојановић је за тему својих рељефа одабрао људску фигуру симболичко-алегоријског карактера. Рељефи стварају средину у којој се креће човек
новог доба, осликавају ексапизам економске кризе и бег од ратне трауме,
уводећи представе новог раја: богове, нимфе, егзотично цвеће, птице, теме
љубави, младости и радости живота. Представе античких божанстава као
персонификације људских емоција и врлина, тек повремено срећемо код
Стојановића, попут Венере и Амора, Јупитера и Аполона. Стојановић не
потенцира божанске атрибуте, приближавајући божанску аркадију нашем
простору. Теме његових рељефа су љубав, младост, плодност, благостање,
материнство, универзална хармонија и покретачка енергија.
Деликатност изведбе, декоративна разиграност пластичним елементима и
фина стилизација карактеришу Стојановићеве рељефе. За разлику од портрета на којима није усредсређен на стил колико на психолошку дијагностику,55
на рељефима аутор се окреће тражењу стила, којим ће дефинисати како рељеф,тако и фасаду објекта. Карактер његових рељефа постигнут је смелим ликовним поигравањем линијама и пластично обликованих маса. Разноврсност
његове депикције прилагођена је концепту објекта и материјалу, и исказана
диверзитетом форме и фактуре површине. Она се креће од мускулозних набреклих и напетих тела у акцији исказаних на тонду Палате Трговачког фонда
у Новом Саду, до плошних линеарно исказаних рељефних представа на фасади зграде у Булевару краља Александра 17. Такође, супротно ликовно поларизовани, налазе се алегоријски рељефи на објектима у улици Страхињића Бана
82 и Булевару краља Александра 94, сa једне стране, а сa друге, дескриптивни,
у детаљу истанчанији и концептуално различити рељефи националних мотива на дому Драгутиновића у Земуну. Дом Трговачке коморе у Новом Саду
архитекте Милана Секулића, као и палата осигуравајућег друштва Асикурациони Ђенерали у Београду Проке Бајића, представљају остварења зрелог
стила ар деко, чије се ликовне вредности и естетика не би могле реализовати
без акцента који дају рељефи Сретена Стојановића.
Стојановић ствара корпус архитектонске пластике у садејству с водећим
архитектима посматраног периода. Близак његов сарадник, Милан Злоковић,
након студија у Грацу и Београду боравио је у Паризу (1921–1923) као стипендиста француске владе и Министарства просвете Краљевине СХС, допуњујући своје школовање на École supérieure des аrts.56 Његов рад предат на конкурс
54 M. Prosen et B. Popović, op. cit.
55 M. B. Protić, nav. delo, 98
56 Милан Злоковић као тема српске историографије обрађен је у: D. Milašinović-Marić,

„Srpska istoriografija o arhitekti Milanu Zlokoviću“, Arhitektura i urbanizam 9 (Beograd), 2002,
62–69.

РЕЉЕФИ СРЕТЕНА СТОЈАНОВИЋА У РЕЦЕПЦИЈИ СТИЛА АР ДЕКО У СРПСКОЈ ...

231

за Дом инжењера и архитеката јануара 1923. године истиче исту импресионираност париским уметничким миљеом коју налазимо код Стојановића, и
препознатљив дух Позоришта на Шанзелизеу на којем се прожимају архитектонске форме и вајарска остварења. Као професор на Архитектонском
одсеку Техничког факултета и учесник на скоро свим значајним конкурсима
међуратног периода, Злоковић је својим педагошким и пројектантским радом
утицао на формирање градитеља млађих генерација, као и на стварање укуса српског градитељства, у којем се прожимају модерни, национални слог са
духом Париза. Значај њиховог заједничког рада на ентеријеру дома породице
Ђорђевић лежи у стварању првог модерног ентеријера у српској средини. Постављени као репрезентативне сценографије, овакви ентеријери претварају
приватни простор у јавни, који постаје простор друштвеног живота појединца. Улога стила ар деко представљала је уобличавање репрезентативног простора у модерном европском духу, чија савременост и актуелност потискује
историцистички ентеријер предратних салона.
Драгиша Брашован сврстава се у најпризнатије српске градитеље и значајне учеснике домаћих конкурса, као и неретко привилеговани идеатор
изложбених павиљона Краљевине СХС/Југославије на међународним изложбама. Сарађивао је са Стојановићем у периоду кад и сам чини помак ка
модерном дискурсу павиљоном у Барселони, а потом и у Милану. Брашован
је пројектом двојне зграде са атељеом за Стојановића и Јосића 1929. године
реализовао своје прво у потпуности савремено конципирано градитељско
дело, у којем је подредио конструкцију и основу функцији животног и радног простора, а екстеријер функцији идентитета савременог уметника.
Концептуалне финесе Стојановићевих рељефа, сем оригиналности и
формалног диверзитета, одликује избор пробраних детаља који су у функцији целине рељефа и доприносе његовом употпуњавању и оживљавању.
Сам рељеф консеквентно делује на ликовност фасаде објекта и не представља пуку декорацију, него даје дубљи стилски и ликовни аспект који је одређује квалитет градитељског остварења. У својим рељефима Стојановић тежи
интимној, поетској уметности било да је реч о митолошим, алегоријским,
било фолклорним темама. Његови рељефи нису празни наративи, него се
у њима користи снага симбола: љубави, плодности, напретка и хармоније.
У питању су општи симболи једног времена, чији је полет најсликовитије
обележио ар деко стил, стил наклоњен ескапизму у времену кризе, склон
сликању радости живота и љубави. Модеран а декоративан, приступачан и
популаран, овај стил карактерише мека стилизација кроз наговештај геометријске апстракције форми и архаизма, које читамо у Стојановићевом раду.
Апстракција није потпуна јер тежи читљивости и естетском уживљавању
у интимности њене лирике. Ова геометријска апстракција која стилизује
форму тек је толико истакнута колико је потребно удаљити форму од натурализма. Архаизам поникао из бројних изворишта ар деко скулптуре
надахнуте древним цивилизацијама од Египта до готике такође је изражен
код Стојановића у благој, суптилно одмереној мери, као што је случај са ап-
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стракцијом, примењен толико да не ремети локални карактер поднебља из
којег је поникао. Линеаризам у Стојановићевим рељефима потекао из апстракције и архаизма близак је сликарском Шумановићевом линеаризму, и
у њему се читају париски узори Андреа Лота (André Lhote) и Матиса.
Лазар Трифуновић у Стојановићевом стваралаштву препознаје три уметничка периода који карактеришу различите пластичке концепције. Први
период 1919–1928, као период стилизације; други период 1929–1944, као
период реализма; и трећи од 1945. до смрти 1960. године, као период романтике. У другом периоду, он издваја онај од 1929. до 1934. као прелазну
фазу, којој припадају рељефи настали на објектима у Београду и Новом Саду,57 у којој је исцрпљено тражење израза и карактера, а експериментисање
довело до приближавања животу реалистичким начином изражавања, који
је прво развијен у бисти, а потом на рељефима. У раду Сретена Стојановића преовлађује сензуалност проистекла из осећања за материју и облик и
израз пластичне форме, које остварују јасан и логичан међусобни однос и
однос према простору у који су смештене. Његов рад избегава форсирану
монументалност и тежи лирском, сензуалном тону. Посматрајући период
настанка Стојановићевих примењених рељефа, уочавамо га као период истраживања различитих форми изражавања и пластичких концепција, који
се подудара са периодом развоја зрелог стила ар деко у српској архитектури
и највеће експанзије примене рељефа на градитељским остварењима и у
концепцијама српских архитеката.
Ар деко стил је одражавао савремене потребе, а његова прилагодљивост
свакој средини и њеним традиционалним вредностима и формама одразила
се на ширину његове распрострањености. Полазећи од карактера архитектуре, Стојановић дефинише карактер својих рељефа, стварајући прожимање два ликовна израза. Било да је рељеф по својим димензијама и ексресивности дискретан, као што је то случај са Зградом осигуравајућег завода
Асикурациони Ђенерали у Булевару краља Александра и стамбеном зградом
Милана Секулића у улици Страхињића Бана, било да је карактер рељефа
доминантан као на згради Трговачке коморе у Новом Саду, он објекту даје
преовлађујући тон, и ни у ком случају се не своди на пуку декорацију. Умерена модерност, комуникативност и пријемчивост у односу на апстрактност и херметичност пуристичког дискурса модернизма, као и избегавање
натурализма и еклектичног копирања стилова прошлости карактеришу
архитектуру и вајарство ар декоа. Стојановићеви рељефи постају деликатан скупоцен украс модерно конципираних објеката. Подређивање ефекта
фасадне композиције његовим рељефима исказује поштовање које су међу
уметницима других профила, али и инвеститорима уживала дела Сретена
Стојановића. Пред Стојановићевим рељефима повлаче се други видови
декорације и орнаментисања који су карактерисали рецепцију ар декоа у
српској архитектури, дајући децентну софистицирану фасадну концепцију,
57 Л. Трифуновић, нав. дело, 58, 61.
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која осликава визуелну културу времена у којем је настала. Стојановићеви рељефи одају савремени израз чулне лепоте облика, визуелности која
одражава стварање новог животног простора и потребу напуштања старог
поретка окончаног првим светским ратом, и окретању новом, полетном,
савременом животу. Обимом мали, али уметничким карактером богат опус
примењене архитектонске пластике настао у кратком петогодишњем периоду на фасадама београдских и новосадских објеката говоре о широким
уметничким хоризонтима, креативности и свежини концепција при сваком
наредном приступању архитектонском делу. Његово уосећавање с архитектуром, лично и урођено, подстакнуто рељефима париских грађевина попут
Позоришта на Шанзелизеу и Фоли Бержер (Folies Bergère), остварено у садејству са најзначајнијим пројектантима овог времена, створило је врхунска
дела рецепције стила ар деко у српској архитектури. Градитељска остварења
попут Трговачке коморе у Новом Саду, палате Асикурациони Ђенерали у
београдском Булевару краља Александра и двојне куће са атељеом Сретена Стојановића и Младена Јосића представљају врхунска дела зрелог стила
ар деко у српској архитектури. Поред улоге који су имали у развоју српске
архитектуре стила ар деко, токови ликовне мисли које исказује стилска варијабилност ових рељефа насталих у периоду од пет година, као и њихова
уметничка вредност, оправдава сазнање да је то сегмент његовог рада без
кога будући прегледи остварења овог уметника неће бити потпуни.
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СКРАЋЕНИЦЕ:
Гласник ДКС – Гласник Друштва конзерватора Србије
ГГБ – Годишњак града Београда
ЗЛУМС – Зборник за ликовне уметности Матице српске
ИАБ – Историјски архив Београда
Краљевина СХС – Краљевина Срба, Хрвата и Словенаца
MPU/МПУ – Музеј примењене уметности
САНУ – Српска академија наука и уметности
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Milan I. PROSEN

RELIEFS OF SRETEN STOJANOVIĆ IN THE RECEPTION OF THE ART DECO
STYLE IN SERBIAN ARCHITECTURE
SUMMARY

Sreten Stojanović is a sculptor who made an exceptionally significant contribution to the development of 20th century Serbian art. Although his artistic opus has
mostly been researched and evaluated in the context of historiography, one segment of Stojanović’s work has remained on the margins in reviews and assessments
of his prolific activity. That is his sizable opus of facade plastics, created during
the inter-war period on public and private buildings in Belgrade and Novi Sad. In
promoting the application of modern stylistic relief on facades and in interiors,
Stojanović reflected the influence of Paris and the Art Deco style, which evolved
in the French capital while he was studying there. In cooperating with the most
renowned builders in Serbia of the inter-war period, Milan Zloković and Dragiša
Brašovan, as well as with architects Milan Sekulić and Proka Bajić, Stojanović elevated the visual qualities of the architecture they were creating with the installation
of his reliefs, and contributed to the definition of the style of these buildings. The
architectural achievements such as the Trade Chamber in Modena Street in Novi
Sad, the Assicurazioni Generali palace in the Bulevar Kralja Aleksandra in Belgrade and the dual building containing the studio of Sreten Stojanović and Mladen
Josić, are supreme works of mature Art Deco style in Serbian architecture. Besides
the role they played in the development of Serbian architecture in the style of Art
Deco, the trends of thought in visual art expressed by the variability of the style of
these reliefs, created over the period of five years, and their artistic value, justify
the realisation that this segment of Stojanović’s work is one without which future
reviews of this artist’s opus would not be complete.
Key words: Sreten Stojanović, Milan Zloković, Dragiša Brašovan, Milan Sekulić,
applied relief, facade plastics, Art Deco, Art Deco architecture, Serbian architecture
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Сл. 1 Фигура која седи и пуши, Хол
куће др Ђурице Ђорђевића (1922–1927)
1. A Figure Sitting and Smoking, Hall in
the house of Dr. Đurica Đorđević
(1922-1927)

Сл. 2 Зграда Индустријске коморе, Македонска 25 (1928–1929), фото: М. Просен
2. Chamber of Industry building,
Makedonska 25 (1928-1929),
photo by M. Prosen

Сл. 3 Човек са Муњом, рељеф на згради Индустријске коморе, Македонска 25 (1928–1929),
фото: М. Просен
3. Man with Lightning, relief on the Chamber of
Industry building, Makedonska 25 (1928-1929),
photo by M. Prosen
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Сл. 4 Османа Ђикића
10–12, двојна зграда са становима и атељеима Сретена
Стојановића и Младена Јосића (1929–1930), колекција
М. Јуришић
4. Osmana Đikića 10-12,
Dual building with apartments and studios of Sreten
Stojanović and Mladen Josić,
(1929-1930),
Collection of M. Jurišić

Сл. 5 Универзална Хармонија, рељеф на
згради Милана Секулића, Страхињића
Бана 82 (1929), фото: М. Просен
5. ‘Universal Harmony’, relief on the
building of Milan Sekulić, Strahinjića
Bana 82 (1929), photo by M. Prosen

Сл. 6 Трговачка комора,
угао улица Модене 5 и
Илије Огњановића, Нови
Сад (1930–1931), Заоставштина архитекте Милана
Секулића
6. Trade Chamber, corner
of Modene 5 and Ilije
Ognjanovića streets, Novi
Sad (1930-1931), Heritage
of architect Milan Sekulić
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Сл. 7 Гајдаш, рељеф на кући Ђорђа Драгутиновића у
Змај Јовиној улици број 31, Земун (1929),
фото: М. Просен
7. ‘Piper’, relief on the house of Đorđe Dragutinović in
Zmaj Jovina Street No. 31 in Zemun (1929),
photo by M. Prosen

Сл. 8 Зграда осигуравајуће компаније
Асикурациони Ђенерали, угао Булевара краља Александра 94 са Молеровом и улицом Патријарха Гаврила,
(1931–1932), фото: М. Просен
8. Building of the Assicurazioni
Generali insurance company, corner of
Bulevar Kralja Aleksandra 94, Molerova
and Patrijarha Gavrila streets (19311932), photo by M. Prosen

Сл. 9 Детаљ рељефа на згради осигуравајуће компаније Асикурациони Ђенерали, угао
Булевара краља Александра 94 са Молеровом и улицом Патријарха Гаврила
(1931–1932), фото: М. Просен
9. Detail of relief on the building of the Assicurazioni Generali insurance company, corner of
Bulevar Kralja Aleksandra 94, Molerova and Patrijarha Gavrila streets, (1931-1932),
photo by M. Prosen
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Сл. 10 Објекат на углу
Булевара краља Александра 17 и Ресавске улице
(1932–1933),
фото: М. Просен
10. Building on the corner of
Bulevar Kralja Aleksandra
17 and Resavska streets
(1932-1933),
photo by M. Prosen

Сл. 11 Рељеф, објекат на
углу Булевара краља Александра 17 и Ресавске улице
(1932–1933),
фото: М. Просен
11. Relief, building on the
corner of Bulevar Kralja
Aleksandra 17 and Resavska
streets (1932-1933),
photo by M. Prosen

Сл. 12 Детаљ рељефа, објекат на
углу Булевара краља Александра
17 и Ресавске улице (1932–1933),
фото: М. Просен
12. Detail of relief, building on
the corner of Bulevar Kralja
Aleksandra 17 and Resavska streets
(1932-1933), photo by M. Prosen
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Сл. 13 Дрвени рељеф портала зграде, угао Булевара краља Александра
17 и Ресавске улице (1932–33), фото: М. Просен
13. Wooden relief on the building’s portal, corner of Bulevar Kralja
Aleksandra 17 and Resavska streets (1932-1933) photo by M. Prosen

Сл. 14 Материнство, рељеф на згради у улици Тадеуша Кошћушка 20 (време настанка
није познато), фото: М. Просен.
14. “Motherhood”, relief on the building in
Tadeuša Košćuška street нумбер 20
(time of creation unknown)

Сл. 15 Покретачи, рељеф на палати Трговачке коморе у Новом Саду, угао улица
Модене 5 и Илије Огњановића
(1930–1931), фото: М. Просен
15. “Motivators”, relief on the Trade Chamber
Palace in Novi Sad, corner of Modene 5 and
Ilije Ognjanovića streets, Novi Sad
(1930-1931), photo by M. Prosen
Сл. 16 Покретачи, бронзана скица (п. 8 cm), Фондација
Сретен Стојановић (преузето из: Л. Трифуновић, Сретен
Стојановић, каталог изложбе САНУ, Београд ,1973)
16. “Motivators”, bronze study (d. 8 cm), Foundation of Sreten
Stojanović (taken from Трифуновић Лaзар, Сретен Стојановић, Каталог изложбе САНУ, Serbian Academy of Science
and Arts (SANU), Belgrade 1973)
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