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1. ИДЕНТИТЕТ ОБЈЕКТА  
 
1.1. 

 
Данашњи назив објекта 
Музеј савремене уметности у Београду (МСУБ) 
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1.2. Варијантни или претходни/оригинални назив 
Од 1958-1965. године Модерна галерија (МГ); по изградњи нове зграде, Савет 
Модерне галерије усваја нов назив установе – Музеј савремене уметности (МСУ).  
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1.3. Назив улице и број 
Ушће 10, Блок 15 
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1.4. Град 
Београд 
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1.5. Општина 
Нови Београд 
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1.6. Поштански број 
11070 
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1.7. Држава  
Република Србија (изграђено у ФНРЈ / СФРЈ) 
 

9 

1.8. Позиција у оквиру глобалног позиционог система 
44°49'10.7"N, 20°26'32.4"E 
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1.9. Класификација/типологија 
REC – рекреација: музеј 
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1.10. Статус и датуми заштите 
Статус културног добра, Одлука, „Службени лист града Београда бр. 16/87“. 
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2. ИСТОРИЈАТ ОБЈЕКТА  
 
2.1. 

 
Оригинални нацрт/намена 
Модерна галерија - музеј савремене уметности 
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2.2. Датуми: наруџбина/завршетак 
1959. године – конкурс 
1962 - 1965. године - изградња  
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2.3. Пројектанти архитектуре и други пројектанти 
Аутори идејног решења: Иван Антић и Иванка Распоповић (прва награда на 
Конкурсу за идејно решење зграде Модерне галерије у Београду). Иван Антић и 
Иванка Распоповић добијају Октобарску награду Београда за архитектуру 20. 
октобра 1965. године. 
Конструкција: инж. Едмонд Балгач. 
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2.4. Остале особе или догађаји везани за објекат 
Оснивач и први директор Музеја савремене уметности (1965-1980) био је 
Миодраг Б. Протић, сликар и аутор значајних изложби, књига и текстова из 
области историје југословенске и српске модерне уметности.  
Комисија за оцену конкурсних радова за зграду Модерне галерије радила је у 
саставу: Милорад Панић Суреп (књижевник), Бранко Петричић, Оливер Минић, 
Станко Мандић, Ђорђе Крекић, Душан Миленковић (архитекти), Момчило 
Стефановић (кустос Народног музеја), Пеђа Милосављевић (сликар) и Миодраг 
Б. Протић (управник Модерне галерије). Анегдотална је улога ове комисије у 
стручним круговима, с обзиром на то да су аутори више пута наглашавали како 
су конкурсни пројекат нацртали за недељу дана и практично само у назнакама, 
кроз скице, дали предлог архитектуре. Опште је мишљење да је комисија, 
једнако колико и аутори, допринела томе да Београд добије икону модерне 
архитектуре материјализовану у објекту МСУ, јер су били довољно далековиди и 
компетентни да - и поред врло слабе презентације конкурсног рада - увиде 
неспорни квалитет решења које су дали Антић и Распоповић. 
Инвеститор: Савет за културу и Извршно веће Србије; заступник инвеститора: 
Дирекција за изградњу Новог Београда; извођач: ГП „7. јули“ из Београда (са више 
коопераната); пројектна документација: пројектни биро ГП „Рад“. 
Реконструкција: арх. Иван Антић (1923–2005), арх. Иванка Распоповић (1930 - 2015) 
су били укључени у реконструкцију за живота; арх. Дејан Тодоровић, 
Архитектонски факултет Универзитета у Београду преузима пројекат 2016; арх. 
Светлана Марковић, Завод за заштиту споменика културе града Београда врши 
конзерваторски надзор.  
Дејан Тодоровић је добио награду 40. Салона архитектуре за 'Пројекат 
адаптације, реконструкције и доградње МСУБ'. 
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2.5. Значајне измене са датумима 
1993. је нова управа МСУБ одлучила да на фасади зграде истакне веома уочљиви 
натпис МУЗЕЈ/MUZEJ. 
27.04.1999. године је музеј оштећен након НАТО бомбардовања зграде ЦК/ПЦ 
Ушће. Стакла су попуцала и музеј није радио све до новембра 1999. године, а за 
то време је ентеријер био изложен атмосферилијама, што је изазвало знатна 
оштећења подова и зидова, као и једног броја експоната. 
МСУБ је затворен за јавност 2007. године због радова на адаптацији, 
реконструкцији и доградњи зграде. Прва фаза радова на реконструкцији, 
адаптацији и доградњи делимично је завршена 2010. године. Она је обухватала 
сређивање крова, подрумских просторија (депоа, радионица, атељеа за 
конзервацију и економата) и измештање енергетског блока (трафо станице) из 
подрумске просторије Музеја у нови објекат. Следећа фаза реконструкције 
подразумевала је комплетно уређење ентеријера, замену инсталација, 
обнављање фасаде Музеја и реконструкцију крова. Музеј је поновно отворен за 
јавност 20. октобра 2017. године. 
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2.6. Данашња  намена 
Музеј савремене уметности у Београду – непромењена намена. 
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2.7. Постојеће стање 19 

  

Оригинални изглед објекта је у највећој мери очуван, уз модернизацију 
елемената архитектуре. Како објекат има од отварања проблем са просторним 
капацитетима (тренутно има око 8500 предмета, велику архиву и велику 
библиотеку), био је велики проблем функционално и технолошки унапредити 
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објекат без повећања површине и габарита. 
Уградњом савремене зид-завесе (структурна фасада) објекат je застакљен 
рефлектујућим стаклом, чиме је измењен првобитни изглед фасаде и смањена 
њена транспарентност, која је била једна од главних визуелних карактеристика 
овог објекта. Растер панела углавном прати оригинални растер, с тим да су 
укинути косо сечени панели и рамови који су маскирали косину степенишних 
плоча на ободним степеништима, а које су се налазиле непосредно иза 
стаклених површина. Ови панели су замењени панелима у ортогоналном 
растеру. Стакла имају тамнији плаво-зелени тон у односу на оригинална 
прозирна и безбојна стакла, што је изменило колорит фасаде. Стога је носећа 
рамовска конструкција, која је видљива на фасади и изведена у натур бетону, у 
реконструкцији пресвучена завршним слојем који је знатно тамније нијансе у 
односу на оригинални изглед бетона, да би се смањио контраст (према 
спецификацији ЗЗСКГБ). Оригинални тон натур бетона рамовске конструкције се 
може видети у ентеријеру музеја.  
Трафо станица која је дограђена 2010. године као анекс, чиме је измештена 
оригинална трафо станица из зграде музеја, налази се на југоисточној страни 
објекта, десно од главног улаза. Њен кров је искоришћен за постављање рампе и 
платформе за приступ особама са отежаним кретањем, али и резервни 
простор за приступ камиона за транспорт поставки, око којег се може подићи 
затворена конструкција монтажом изнад ограде.  
На тај начин је отворен још један улаз, што је отворило и проблем организације 
приземља и његовог повезивања у целину, па је направљен нови функционални 
распоред. Постављен је мањи монтажни павиљон за дечију зону и кафе у 
простору између два улаза. Укинута је ранија гардероба и пребачена у простор 
раније пролаза за лифт; постављен мањи пулт за продају карата, публикација и 
сувенира. Положај мултифункционалне сале је непромењен, али је архива 
проширена. Промењена је материјализација ограде; отворена је галерија изнад 
гардеробе која је раније била затворена због безбедности. 
Промењена је комплетна расвета и уведена подесива оптика (раније су била 
флуо светла) и убачене нове инсталације. Највећа промена је извршена у 
куполама, које на унутрашњој страни имају троугаони застор који пропушта 
светло према потреби, како кустос одреди. у простору између спољашње 
површине застакљене плексигласом и унутрашњег застора налази се галерија 
са комплетним инсталацијама и приступом за одржавање.  
Постављени су мали лифтови између 2, 3 и 4 нивоа. Теретни лифт иде до нивоа 3. 
Подови су углавном оригинални.  
 

3 ОПИС  
 
3.1. 

 
Општи опис 
Објекат се налази на Новом Београду, на Ушћу Саве у Дунав, наспрам 
Калемегдана. Планиран је као део урбанистичке зоне „јавних објеката у зеленилу“ 
који су планирани према Регулационом плану за подручје општине Нови Београд. У 
овој зони је била планирана изградња ЦКСКЈ, Етнографског и Природњачког музеја, 
Модерне галерије (данашњег МСУБ) и Резервата (депоа) Модерне галерије (који 
није изграђен а који је требало да има два пута већу основу од самог МСУБ), Музеја 
Револуције, Резервата Музеја Револуције и Партијске школе (цртеж дат у Прилогу 2).  
Пројектним задатком је предвиђено да простор музеја буде што флексибилнији, 
како би се омогућило излагање експоната разних димензија и материјала. Задата 
дужина cimaisa (изложбене површине) је била око 2000 m, оквирна површина музеја 
око 5000 m2 на парцели површине од око 6.50 ha.  
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Пројектанти су усвојили један просторни модул, основни кубус, чијим је 
понављањем, спајањем или дељењем у ентеријеру добијена одговарајућа 
површина и висина излагачког простора, а висина регулисана подизањем или 
спуштањем пода. Простор је континуални, без преграда и коридора,  а висинске 
разлике између нивоа су 1.56m и 2.34m, што омогућава лако кретање кроз простор, 
без већег замора. 
Нижи нивои, на коти ±0.00 (приземље) и +3.90 су намењени излагању скулптура и 
повремене изложбе, и осветљени су природним, бочним светлом. На нивоу +6.25 
планирано је излагање графике и великих платана, те је планирано вештачко светло 
у овом простору. Нивои +8.60 и +10.95 су планирани за излагање сликарских 
платана средње, односно мање величине, те су осветљавани преко цирлихта и 
лантерни. Због неконвенционалног обликовања простора, музеј је лоше примљен у 
уметничким круговима у време отварања, критикован као лош излагачки простор 
због немогућности концентрације на дело, те агорафобије (како је коментарисао 
Шејка) које излагачки простор изазива у посетиоцу.  
Депои се налазе у подруму, на коти -4.80 и -5.30. У приземљу се налази и главни 
улазни хол са гардеробом за посетиоце и WC-ом, помоћно степениште и теретни 
лифт, сала за предавања са пројекционом кабином и ресторан, а у залеђу су 
просторије администрације.   
Oбјекат се може посматрати кроз три дела: приземље, корпус и кров. Објекат има 
кристаломорфну форму, која је додатно наглашена у урбанистичком контексту 
материјализацијом фасаде (бели мермер) која израња из околног зеленила. 
Форма је добијена разрадом и мултипликацијом основног квадратног модула, који 
формира корпус објекта тако што је у основи ротиран за 45º у односу на растер и 
габарит приземља.  
Основа приземља је правоугаоног облика, формирана мултипликацијом 
квадратног модула: конструктивног квадратног поља странице 9.50m (осно 
растојање стубова у основи) у растеру од 3х5 поља. Основа корпуса је 
формирана из 8 квадратних поља, дужине странице 13.75m, који су ротирани за 45º 
у односу на конструктивни растер приземља: страница квадратног модула корпуса 
у елевацији се равна са дијагоналом (мањег) квадратног модула у приземљу. 
Најзад, кров објекта је раван у централном делу габарита објекта и средишњем 
делу „кристала“ (средиште поља рамовске конструкције), а кос (застакљен) изнад 
троугаоних делова основе корпуса, који су препуштени у поље, изван габарита 
приземља. Форма корпуса је својеврсна вежба из нацртне геометрије: 
равнострана призма је правилно пресечена са четири равни, нагнуте у односу на 
базу призме, и тако добијена форма је зарубљена на врху - а затим 
мултипликована у растеру 3х2.  
Бочне стране тако добијеног просторног модула имају облик кристала, или 
архетипски облик куће или пак дрвене оловке/бојице, што доприноси слојевитости 
значења овог објекта. Архитектура објекта - на први поглед врло једноставна - има 
квалитете препознатљивог пиктограма и својеврсни је симбол савремене 
уметности коју сакупља и излаже, отворен за различита тумачења и интерпретације, 
визуелно упечатљив и лак за памћење. 
 

3.2. Конструкција 
Конструктивни систем грађевине је рамовска армиранобетонскa конструкција, 
видљива на фасади и изведена у натур-бетону, са испуном од опеке. Фасадни 
зидови су зидани у три слоја: унутрашњи слој опеке, ваздушни простор (као 
изолација) и спољни слој опеке који је обложен мермерним плочама. Фасада 
корпуса објекта је обложена белим венчачким мермером (првобитно је планирана 
фасадна опека). Приземље објекта и делови корпуса су застакљени зид-завесом 
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(структурном фасадом). Кров је стаклени, коси, односно бетонски, раван, испод 
којег се налази цирлихт са лантернама за природно зенитално и дифузно светло, 
које се регулише металним брисолејима, односно вештачким светлом по потреби.  
Подови су обложени мермером у приземљу, односно храстовим паркетом у 
изложбеном простору. Зидови су малтерисани и бојени полудисперзијом, док је 
блок у  којем се налази санитарни чвор и вертикалне комуникације обложен 
дрвеним плочама. 
 

3.3. Контекст 22 

  

Објекат се налази у Блоку 15 на Новом Београду, односно Ушћу, које је на северу и 
истоку омеђено Дунавом, односно Савом, на западу Парком Пријатељства, са 
јужне стране Булеваром Михаила Пупина, и са југозападне стране Булеваром 
Николе Тесле. Објекат је требало да буде део комплекса јавних објеката у зеленилу, 
који није до краја реализован: осим зграде Централног комитета и МСУБ, ни један 
од планираних објеката није изведен, док је (никад завршени) Музеј Револуције 
измештен на локацију у Блоку 13, поред Палате Федерације, где и данас стоји 
његово конзервирано градилиште. МСУБ је тако до данас остао усред бујног 
зеленила, које чини драматичне кулисе из којих израња белина фасаде и доминира 
окружењем. Објекат се сагледава из правца Калемегдана и са Бранковог моста, 
што је била једна од важних ставки у процесу планирања и пројектовања објекта - 
рачунало се са тим да, захваљујући локацији и изложености, објекат може да 
постане важан визуелни репер града. 
У „Начелној одлуци о локацији зграде“ (ТД ИАБ) од 15.12.1960. коју је издао 
Урбанистички завод, стоји да су габарити и висинска регулација задати 
урбанистичком композицијом приобаља, те висинским односом према Савском 
(Бранковом) мосту. Максимална дозвољена висина изградње је 16m, те је захтев 
био да кров(ове) треба третирати као пету фасаду, због сагледљивости са моста и 
са виших зграда.  
 

 

4. ВРЕДНОВАЊЕ  
 
4.1. 

 
Техничка вредност 
Објекат је грађен на новобеоградском терену, на ушћу Саве у Дунав, који је 
специфичан када је реч о фундирању. Рамовска конструкција, која је примењена 
као конструктивно решење, не представља значајну новину у том тренутку ни у 
домаћој ни у иностраној архитектонској пракси. На овом објекту је примењена из 
два основна разлога: да умањи масу објекта на тлу које је изразито компликовано 
за фундирање због високих подземних вода, и да ослободи унутрашњи простор 
како би се постигла максимална могућа флексибилност ентеријера за разне 
излагачке концепте - конструктивно решење на тај начин омогућава употребу 
слободног плана приликом пројектовања.  
Пре расписивања конкурса, управник музеја Миодраг Протић обилази галерије и 
музеје у свету, како би се упознао са новим технологијама у музеологији и како би 
се осмислио што квалитетнији пројектни програм за нову зграду музеја. Обилази у 
више наврата зграду Музеја савремене уметности у Паризу (1959, 1961, 1963), затим 
проводи шест месеци током 1963. у Њујорку у Музеју модерне уметности, из којег 
доноси како он наводи, преписану поставку, која је у историјском кључу, кроз 
„поетичке низове“ како их он назива, представљала епохе у уметности и њене 
кључне ствараоце. У техничком смислу, од Филипа Џонсона, архитекте МоМА, 
добија савете о постаментима и опреми слика, о класификацији дела у депоима и 
организацији излагачког простора. У тренутку отварања МСУБ представља 
технолошки најбоље и најсавременије опремљен музеј у СФРЈ.  
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4.2. Друштвена вредност 

МСУБ је други по реду наменски грађени музеј у Београду и трећи у Србији (1962. 
године су отворени Збирка Бељански у Новом Саду и Музеј 25. мај у Београду). 
Ово је један од првих музеја савремене уметности у социјалистичким земљама.  
Музеј има изузетан шири друштвени значај, јер чува у својим колекцијама и 
збиркама најзначајније југословенске ауторе у периоду од 1900-1991. године, а 
које се сматрају за фонд од непроцењивог значаја. Фонд броји око 
8000 предмета (у време отварања музеја око 3500) и константно расте 
захваљујући новим аквизицијама у Србији и иностранству. Фонд је подељен у пет 
збирки:  

 Збирка сликарства од 1900. до 1945. године, више од 900 уметничких дела 
(аутори: Надежда Петровић, Сава Шумановић, Тоне Краљ, Васа 
Поморишац, Милан Коњовић, Зора Петровић, Игњат Јоб, Петар Добровић, 
Љубица Сокић и други);  

 Збирка сликарства после 1945. године, 2.045 дела (аутори: Миодраг 
Протић, Стојан Ћелић, Отон Глиха, Јанез Берник, Фило Филиповић, Едо 
Муртић, Петар Омчикус, Мићо Поповић и многи други.);  

 Збирка скулптуре, 752 дела (Иван Мештровић, Тома Росандић, Антун 
Аугустинчић, Франо Кршинић и други);  

 Збирка графике и цртежа, 1800 графичких листова (аутори: Иван 
Табаковић, Леонид Шејка, Дадо Ђурић, Владимир Величковић, Драган 
Лубарда, Радомир Рељић, Бора Иљовски, Душан Оташевић, Стојан Ћелић 
и др.); 

 Збирка нових уметничких медија, 284 уметничких дела у медијима 
фотографије, филма, видеа, дигиталних медија, инсталације, текста 
и објеката (аутори: Ване Живадиновић Бор, Марко Ристић, Марина 
Абрамовић, Раша Тодосијевић, Неша Париповић и др.). 

Музеј чува и 10 легата најзначајнијих аутора и колекционара: задужбина др. 
Надежде и др. Лазара Ристића; легати: Марка, Шеве и Маре Ристић; Растиславе 
Табаковић; Ане Чолак Антић; Злате и Васка Прегеља; Вана Живадиновића Бора; 
Миодрага Б. Протића; Ксеније Дивјак; Милана Дединца и Радмиле Бунушевац-
Дединац; Ксеније Илијевић. 
МСУБ први у Југославији оснива Одељење за уметничку документацију и Одсек 
за педагошки рад и пропаганду (реформисан у Центар за визуелну културу и 
информације 1974. године. 
Музеј је уврштен у протокол Савезне владе што га је учинило редовном станицом 
страних државника, крунисаних глава, политичара, културних посленика: Николае 
Чаушеску, Кенет Каунда, Луис Ечеверија, британска принцеза Маргарета, 
белгијска краљица Фабиола, холандска краљица Јулијана су само неки од 
званичника који су посетили МСУБ. 
Сретеновић наводи да је, парадоксално, МСУБ основала СР Србија која је уз 
Скупштину града Београда била његов једини финансијер, док је, с друге стране, 
на симболичком плану репрезентације, Музеј третиран као институција од 
савезног значаја. Протић, који је творац излагачког и колекционарског концепта 
музеја, наводи да ће „српска уметност (...) можда бити приказана у ширем 
спектру, док ће уметност других наших народа често бити оцртана у основном, 
репрезентативном профилу“, иако ће музеј настојати „да буде одиста 
југословенски у смислу приказивања вредности познатих и признатих у целој 
Југославији.“ У пројектном програму који је део техничке документације наводи 
се да је Модерна галерија „установа града Београда, али она неће приказивати 
само београдску уметничку школу, већ југословенску уметност уопште (...) и да 
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се заједничке тенденције групишу независно од националних оквира (...) 
коригован када је требало приказати школе и тенденције карактеристичне 
управо за поједине наше културне центре“ (саставио Иван Антић). 
МСУ је од дана отварања, захваљујући излагачкој концепцији и програму, 
захваљујући издавачкој делатности и захваљујући богатству свога фонда и најзад 
архитектури објекта, окосница културног живота Београда и Србије, чак и када је 
радио са смањеним излагачким капацитетима без свог главног излагачког 
простора на Ушћу. 
 

4.3. Културна и естетска вредност 
Објекат положајем, волуменом, архитектуром и материјализацијом представља 
градски репер, који се сагледава са Београдске тврђаве, са Бранковог моста и 
са реке.  
На основу техничке документације, у процесу пројектовања могу се уочити 
елементи Raumplan-а (просторни план), метода који је конципирао Адолф Лос 
(Adolf Loos) а који подразумева организацију основе око вертикалних 
комуникација (степеништа, како централног тако и бочних), динамични пресек и 
формирање простор(иј)а у контексту разноврсног кретања кроз објекат. Такви 
објекти су чувени по театричности ентеријера и по специфичном спознавању 
простора из перспективе посетиоца, а што је био одговор архитеката на 
пројектни задатак.  
Попадић истиче и везу са скицама и пројектима музеја Ле Корбизијеа и Френк 
Лојд Рајта, у којима се појављује „спирална структура у функцији регулације 
кретања“, а исто тако и Попадић и Благојевић истичу у МСУБ надградњу 
корбизијанксог принципа „архитектонске шетње“ (promenade architecturale). 
Благојевић такође истиче и принципе геометријске пропорције која је заснована 
на квадрату (ad quadratum геометрији) те анализом пропорцијског дијаграма 
указује на то да се однос архитектонских елемената приближава односу златног 
пресека. Једна од одлика Антићевог стваралаштва, генерално, јесте употреба 
јасних и пречишћених геометријских облика, фигура, тела или површи, око којих 
онда наставља да гради своју архитектуру. Благојевић такође истиче структурални 
потенцијал раста и трансформације, који је уочио Милан Лојаница 1975. године, 
те повезао са принципима метаболизма. Најзад, Перовић ово дело сврстава 
међу најуспелије примере социјалистичког естетизма у архитектури.  
Требало је приказати три периода у генези савремене југословенске уметности: 
дати историјску ретроспективу кроз период до Првог светског рата и међуратни и 
трећи, савремени, послератни период, који је имао највећу тенденцију раста 
збирки кроз сталне аквизиције и поклоне. У контексту излагачке концепције  
требало је направити изложбени простор за графику, скулптуру, сликарство, 
салу за повремене поставке и салу за предавања, односно пројекције са 80 
седишта - сваки од ових простора/медија захтева другачије осветљење, висине 
просторија и димензије зидних површина. Особеност објекта јесте и повезивање 
екстеријера и ентеријера захваљујући постављању транспарентних фасадних 
платана, те формирање малих одморишта, како су их архитекти назвали, а у 
сврху предаха од музејског замора.  
По свом изгледу и опреми ова грађевина сврставана је међу најлепше и 
најсавременије уређене музејске зграде у СФРЈ, а данас је један од 
међународно најпрепознатљивијих објеката југословенског модернизма. 
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4.4. Историјска вредност 
Музеј је основан 1951. године, а делатност Музеја почиње 1958. године, када је актом 
Савета за културу Народног одбора града Београда донета одлука о оснивању 
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Модерне галерије, установе чији је задатак био да прати развој југословенске 
савремене уметности. Извршно веће СР Србије одлучује да за потребе Модерне 
галерије сазида зграду која би задовољила модерне музеолошке принципе и 
одређује локацију на Новом Београду на ушћу Саве у Дунав, наспрам Београдске 
тврђаве. Конкурс за идејно решење нове зграде расписан је 1959. године, са 
програмским задатком да сакупља, приказује, проучава и популаризује савремену 
југословенску уметност. У музеју су излагана дела свих најзначајнијих уметника 
Србије и СФРЈ и музеј „располаже најпотпунијом и највреднијом збирком наше 
уметности XX века. Од појединих аутора (Надежде, Шумановића, Јоба, Тартаље, 
Зоре Петровић, Бијелића, Милене, Лубарде, итд.) и – читавим малим изложбама” 
(Протић). Такође, у МСУБ су излагане и важне иностране изложбе: Пикасо, Кле, 
Кандински, Ив Клајн, Нолде, Нови правац. 
 

4.5. Генерална оцена 
Протић је значај оснивања Музеја објаснио историјско-уметничким: „без потпуних и 
сређених збирки – нашу савремену уметност није могуће у целости упознати”, 
музеолошким: „најбоља и најособенија дела XX века су у протеклим деценијама 
ишчезавала и пропадала” и социокултурним разлозима „без посебног Музеја, 
савремена уметност није могла бити озбиљније коришћена ни у културном ни у 
друштвеном смислу, које је сматрао неодвојивим.  
У домену архитектуре, МСУБ је одмах по отварању стекао култни статус и постао 
незаобилазно дело свих антологија југословенске архитектуре, захваљујући 
препознатљивој форми објекта, његовој ликовности, те квалитетима ентеријера и 
урбанистичке композиције и примени (тада) најновијих достигнућа и методологија 
музејске технике. Објекат Музеја савремене уметности у Београду јесте једно од 
најважнијих дела архитектуре и урбанизма Београда, Србије и бивше Југославије, 
због своје намене и због њене материјализације и визуелне репрезентације кроз 
архитектуру МСУБ, али и урбанизам Ушћа у контексту (Новог) Београда. 
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5.2. Визуелни материјал у прилогу 

 
Прилог 1: Историјске фотографије 
Прилог 2: Планови: 

1) Конкурски рад, Arhitektura urbanizam br. 1, Beograd, 1960, стр. 33. 
2) Детаљи конструкције, Arhitektura urbanizam br. 16, Beograd, 1962, стр. 39-41. 
3) Изведено стање, Arhitektura urbanizam br. 38, Beograd, 1966, стр. 18-19. 
4) План намене површина према Регулационом плану из 1961. године, Novi 

Beograd / Ville Nouvelle, стр. 31 
5) Ситуација према Регулационом плану (неизведено), ТД ИАБ 
6) Макета објекта и окружења, Novi Beograd / Ville Nouvelle, стр. 42, 44 

Прилог 3: савремене фотографије, Реља Иванић 
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5.3. Подносилац извештаја/датум 
Јелица Јовановић, д.и.а. / децембар 2015; допуна април 2018. 
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Прилог 1: Историјске фотографије 
 

 
Štraus, Ivan: ARHITEKTURA JUGOSLAVIJE 1945 – 1990 (dopunjeno 2. izdanje). Sarajevo Green 
Design, Sarajevo, 2013, str. 58. Аутор фотографије: Иво Етеровић. 

 
Музеј у изградњи (извор: http://www.msub.org.rs/zgrada-muzeja-savremene-umetnosti) 
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Музеј пре реконструкције фасаде (извор http://www.msub.org.rs/zgrada-muzeja-savremene-
umetnosti) 
 

 
Насловна страна часописа Архитектура урбанизам 38: стилизована фасада МСУБ 
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Поглед са Калемегдана ноћу (преузето из:  Sava Center Belgrade Yugoslavia. Monograph 
printed on the occasion of the 21st General Conference of UNESCO in Sava Centar, September 
23rd – October 28th 1980.) 
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Депо сликарства МСУ (Прилози за историзацију МСУ, стр. 30) 
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Прва стална поставка у МСУ 1965. (Прилози за историзацију МСУ, стр. 35) 
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Прилог 2: Планови 
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Конкурсни рад, Arhitektura urbanizam br. 1, Beograd, 1960, стр. 33. 
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Детаљи конструкције, Arhitektura urbanizam br. 16, Beograd, 1962, стр. 39-41. 
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Изведено стање, Arhitektura urbanizam br. 38, Beograd, 1966, стр. 18-19. 
 

d o •  c o _ m o •  m o _ србија



 
 
План намене површина према Регулационом плану из 1961. године, Novi Beograd / Ville 
Nouvelle, стр. 31 
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Ситуација према Регулационом плану (неизведено), ТД ИАБ 
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Основа нивоа +8.60 и +10.35, ТД ИАБ 
 

 
Главни изглед, ТД ИАБ 
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Изглед са Ушћа, ТД ИАБ 
 

 
Изглед са Саве, ТД ИАБ 
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Макета објекта, Novi Beograd / Ville Nouvelle, стр. 42 
 

 
Макета окружења (нереализовано), Novi Beograd / Ville Nouvelle, стр. 44 
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Прилог 3: савремене фотографије, Реља Иванић 
 

 
Поглед са Калемегдана 
 

 
Главни улаз из парка на Ушћу - дневна 
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Главни улаз из парка на Ушћу - ноћна 
 

 
Приступ са Савског кеја - ноћна 
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Мултифункционална сала 'Миодраг Протић', приземље 
 

 
Библиотека са читаоницом, приземље 
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Изложбени простор, ниво 2 
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Централно степениште између нивоа 2 и 3 
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Детаљ ентеријера, нивои 1 и 2 

Детаљ ентеријера, нивои 1 и 2 

d o •  c o _ m o •  m o _ србија




