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БРАЧНО ПУТОВАЊЕ МУЗЕОЛОГИЈЕ И 
АРХИТЕКТУРЕ 
РАЗМИШЉАЊА О АРХИТЕКТУРИ МУЗЕЈА 

У тексту се износе размишљања о теоријским аспектима 
архитектонске артикулације музејског простора. Уводи се синтагма 
архитектура музеја у функцији инструмента за разумевање односа 
музеологије и архитектурe. Разматра се њена генеологија, као и 
позиција у односу на биополитику и модерну уметност као 
референтне и комплементарне историјске феномене. Наведене 
релације илустроване су примером Музеја савремене умeтности у 
Београду. 

Кључне речи: музеологија, музеји, архитектура, архитектура музеја, 
хетеротопија, Музеј савремене уметности у Београду. 

 

 

Однос музеологије и архи-
тектуре, чини се, није само 
питање техничких регула-
тива, попут дизајнирања 
осветљења, климатизације 
и других инфраструктур-
них потреба. Иако су оне 
чест узрок конфликта 
музеолошке и архитектон-
ске праксе, могло би се 
рећи да проблеми архитек-
тонске артикулације музеј-
ског простора, тј. онога 
што ћемо овде називати 
архитектуром музеја, нас-
тају и на концептуалној, 
односно, теоријској рав-

 

Слика 1: Музеј без архитектуре  
(М. Duchamp, The First Papers of Surrealism, 1942) 
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ни.1 

Синтагма архитектура музеја, захваљујући алузивности својих 
градивних појмова, не може имати једнозначно одређење попут, на пример, 
оног којим би је денотирали као „грађевину у коју је смештена музејска 
збирка“, мада она, наравно, означава и то.2 С једне стране, архитектура музеја 
јесте дискурс омеђан појмовима архитектура и музеј, али је, с друге стране – 
пресек домена архитектуре и музеологије. Aрхитектура музеја тако означава 
сингуларну појаву – догађај који се не може једноставно протумачити,3 али и 
систем образовања и преображаја исказа, дакле, неку врсту архива онако како 
га је одредио Мишел Фуко (Michel Foucault).4 Комбиновањем ових одређења 
остварује се потенција синтагме архитектура музеја. 

Али, зашто се уопште 
бавити овим мистичним браком 
архитектуре и музеoлогије? 
Зашто можда додатно компли-
ковати проблем – уводећи нова 
терминолошка одређења – када 
је тај проблем већ довољно сло-
жен? Можда зато што ту 
сложеност треба заменити 
саучесништвом. Увођењем син-
тагме архитектура музеја 
успоставља се, дакле, теоријско 
судеоништво архитектуре и 
музеологије. Наравно, њеном 
експлоатацијом не тежи се 
давању некаквих коначних решења, већ обликовању једног од могућих модела 
промишљања проблема. 

Етимологија речи музеј (Μουσείον, Mouseion), чије је првобитно 
значење „станиште муза“, открива, с једне стране, примарну архитектонску 
категорију – стан, (боравиште, обитавалиште), а са друге, аутохтоне 
поседнике тог станишта.5 Стога се може рећи да је појам архитектуре 

                                                        
1 Упор.: Z. Strnasky, Metodes de la presentation museale / Metodika muzejne prezentaci i 
komunikace, Casopis moravskeho muzea LXVIII, Brnо 1983, 195-208; H. Foster, Dizajn i zločin 
(i druge polemike), Zagreb 2006, 44-49. 
2 Упор.: U. Eko, Odbrana doslovnog značenja, Granice tumačenja, Beograd 2001, 26-28. 
3 Упор.: Ј. Baudrillard, J. Nouvel, Singularni objekti – arhitektura i filozofija, Zagreb 2008, 84-
86. 
4 M. Fuko, Arheologija znanja, Beograd 1998, 140-143. 
5 в. Д. Срејовић, А. Цермановић-Кузмановић, „Музе“, у: Речник грчке и римске митологије, 
Београд 2004, 275-276. О станишту као примарној архитектонској категорији в.: G. Bašlar, 
Poetika prostora, Beograd-Čačak 2005, 27-144; M. Heidegger, Building Dwellig Thinking, in: 
Poetry, Language, Thought, New York 1997; W. Müller, G Vogel, Arhitektura: uređenje životnog 
prostora, Arhitektura kao volumen, Arhitektura kao omeđen prostor, Arhitektura kao volumen i 

Слика 2: Архитектура без музеја (Суперстудио, 
Путовање од тачке А до тачке Б, 1967) 
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инхерентан појму музеја.6 Међутим, то не значи да је музеј нужно 
архитектонска структура, већ да у оквиру своје појмовне матрице баштини 
архитектонски потенцијал. Музеј је, према Доналду Прециозију, „пре свега, 
друштвени инструмент за производњу и одржање модерности“, путем којег се 
уоквиравају и издвајају одређени феномени.7 Отуда, по овом аутору, следи да 
је критичка студија музеја превасходно историја пракси, теорија и процеса 
уоквиравања/омеђавања (enframing).8  

Наведена позиција веома је битна за схватање смисла архитектуре 
музеја, односно, за успостављање релације између архитектонског и музејског 
објекта. У овом контексту архитектура може бити сагледана управо као један 
скуп пракси, теорија и процеса омеђавања, што је, уосталом, њен првобитни 
задатак.9 Инхерентни архитектонски потенцијал употребљен је тако у служби 
конструисања музејске слике. Другим речима, архитектура путем просторне 
регулације артикулише музејски дискурс.  

Последица таквог полазишта – осврнемо ли се на горе наведену 
Прециозијеву формулу – јесте да критичка студија музеја нужно подразумева 
студију његове архитектуре као формативни елемент. Отуда следи да 
архитектура музеја представља функцију у којој се музеј, кроз процес 
просторног и визуелног уоквиравања/омеђавања, пресликава у архитектонско 
остварење. Успостављањем ове релације могуће је остварити референтни 
однос архитектонског са музејским објектом, те уочити и тиме настале 
проблеме.  

ЗАЧЕЋЕ 

Када је настао проблем? Настао је у тренутку када је музеју била 
потребна просторна и визуелна артикулација. И шта се тада догодило? Зашто 
музеологија једноставно није унајмила услуге архитектуре? Могло би се рећи 
да су у том тренутку архитектура и музеологија супроставиле своје спознаје 
света, односно стратегије остварења сазнања, те да је у том супростављању 
настао проблем. 

                                                                                                                                        
prostor 1-2, u: Atlas arhitekture 1: Opšti deo, Istorija graditeljstva od Mesopotamije do Vizantije, 
Beograd 2005, 16-25; K. Norberg-Šulc, Egzistencija, prostor i arhitektura, Beograd 2006, 23-27, 
40-42, 53-65, 68-72, 154-155; А. Rapoport, Spatial organization and the built environment, in: 
Companion Encyclopedia of Antropology: Humanity, Culture and Social life, ur. T. Ingold, 
London-New York 2000, 460-502. 
6 Упор.: „Sama arhitektura u stvari predstavlja živi i posvećeni muzej: dela iz prošlosti stoje tik 
uz najsavremenija ostvarenja, dajući pejzažu istorijsku dubinu koja budi sećanja i snove“, D. 
Penson, Arhitektura i moderna, Beograd 2001, 9. 
7 D. Preziosi, Modernity Again: The Museum As Trompe L’Oeil, in: Deconstruction and the 
Visual Arts: Art, Media, Architecture, ur. P. Brunette, D. Wils, Cambridge 1994, 141. 
8 Исти, 146. 
9 M. Heidegger, н. д; W. Müller, G Vogel, Arhitektura kao omeđen prostor, 20-21. 
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Ако је то тако, онда смо нужно прихватили и то да архитектура и 
музеологија имају исто интересно поље, овде означено „спознајом света“ и 
„стратегијом остварења сазнања“. На тај начин се архитектура и музеологија 
сагледавају не само као уметност, односно информацијска наука са 
референтним праксама, већ и као гносеолошке и хеременеутичке активности. 
Тако и архитектура и музеологија могу бити схваћене као облици производње, 
очувања и преноса знања, те као и институционализација и организација 
људског деловања у циљу сведочења о тим знањима.10 

Свакако, заједничко поље интересовања не мора нужно да произведе 
сукоб, односно, супростављање. Разлике су те које, уколико се не прихвате 
као предност и инспирација, доводе до конфликта.  

Где настаје проблем? Видели смо да музеологија и архитектура имају 
потенцијално заједничко поље интересовања. Означимо ову релацују као: 
МУЗЕОЛОГИЈА ↔ АРХИТЕКТУРА. Музеологија се опредмећује у музеју, музеју је 
потребна визуелизација, а визуелизацију обезбеђује архитектура. Архитекту-
ра, дакле, са своје стране, артикулише простор, моделује музеј, те опредмећује 
музеологију. Стога можемо да поставимо хипотетички повратни низ: 

                                                        
10 Упор. http://www.a4a.info/ArticleView.asp?article_id=665. (K. Rogina, Interview: Bernard 
Tchumi. Arhitektura i disjunkcija); S. Berstain, Goethe’s Arhitectonic Bildung and Buildings in 
Classical Weimar, MLN Vol. 114, No. 5, 1999, 1014-1036; I. Maroević, Uvod u muzeologiju, 
Zagreb 1992, 92-93; E.Hooper-Greenhill, Museums and the Shaping of Knowledge, London 1992; 
D. Bulatović, Muzeologija i/kao hermeneutika, Glasnik Narodnog muzeja Crne Gore, Nova serija, 
II knjiga, Cetinje 2005, 109-121.  

 

Слика 3: Лавиринт архитектуре и музеологије (Franquin, Gaston - 818) 
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МУЗЕОЛОГИЈА ↔ МУЗЕЈ ↔ АРТИКУЛИСАНИ ПРОСТОР ↔ АРХИТЕКТУРА. Дакле, ако 
проблем постоји, он се крије негде у овом низу.  

 Ако је тачна претпоставка да је релација МУЗЕОЛОГИЈА ↔ 
АРХИТЕКТУРА остварива, а грешка, односно проблем ипак постоји, онда линк 
неминовно пуца на унутрашњем нивоу МУЗЕЈ ↔ АРТИКУЛИСАНИ ПРОСТОР. Има 
ли, међутим, разлога за такав прекид? 

Мишел Фуко у предавању О другим просторима (Des Espace Autres), 
одржаном марта 1967. године, говорио је, између осталог, о музеју као 
примеру хетеротопије.11 Хетеротопија, насупрот утопији као иделистичкој 
конструкцији, припада свету реалности социјалних институција. То је простор 
акумулација времена и разлика, простор другости који експонира реалан 
простор тако да реалност може деловати као илузија. Поред музеја, примери 
хетеротопије које наводи Фуко јесу библиотеке, гробља, колоније...  

 
Слика 4: Пресек релација архитектуре музеја 

Музеј је, дакле, хетеротопија. И као што хетеротопија не може да не 
буде негде другде, архитектура не може да не буде овде и сад. Тако настаје 
проблем за чијим извором трагамо. Онде где музеологија, опредмећена у 
музеју, тражи хетротопију, архитектура нуди артикулисани простор. Између 
музеологије и архитектуре тако се нужно јавља процеп – и управо ту 
феноменолошку празнину попуњава архитектура музеја. Архитектура музеја 

                                                        
11 http://foucault.info/documents/heteroTopia/foucault.heteroTopia.en.html. Упор.: B. Lord, 
Foucault’s museum: difference, representation, and genaology, Museum and Society 4(1), 2006, 
11-14; М. Foucault, Of Other Spaces: Utopias and Heterotopias, in: Rethinking Architecture: A 
Reader in Cultural Theory, еd. N. Leach, New York City and London 1997, 350-356; Д. 
Прециози, Збирке/Музеји, у: Критички термини историје уметности, прир. Р. С. Нелсон – Р. 
Шиф, Нови Сад 2004, 490.  
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је инструмент којим се повезују полови попуцале везе; њиме се интегришу 
примарне релације (МУЗЕОЛОГИЈА ↔ МУЗЕЈ, АРХИТЕКТУРА ↔ АРТИКУЛИСАНИ 
ПРОСТОР) и остварују се потребне секундарне, односно, изведене релације 
(МУЗЕОЛОГИЈА ↔ АРТИКУЛИСАНИ ПРОСТОР, АРХИТЕКТУРА ↔ МУЗЕЈ). 

РАЂАЊЕ  

Чини се да се може одредити и историјски почетак ове кризе 
архитектуре и музеологије. У протопериоду музеја, петнаестом, шеснаестом и 
седамнаестом веку, колекције раритета (чудеса, старина, уметнина) биле су 
смештене у приватном домену, у просторијама називаним camerino, studietto, 
scrittoio (scriptoio), cabinetto (gabinetto), tesoro (tesoretto), guardaroba или 
antiquario (antiquarium)12. Сви ови називи означавају приватну радну собу 
испуњену драгоценим поседима, простор осаме и најличнијих потреба 
власника. Кључна реч је, ако не тајност, оно свакако приватност. Повлачећи 
се у студиоло, власник је заиста био негде другде. Хетротопијска функција 
ових простора била је могућа, парадоксално, захваљујући њиховој 
херметичности. Целокупни процес артикулације сведен је на човека (власника 
студиола) и слободу његове мисли. Другим речима, добровољно осамљен у 
инспиративном окружењу своје колекције, власник студиола могао је бити 
било кад и било где. 

 Отварањем збирки широј публици, демократизацијом политике 
погледа, приватност је замењена јавношћу. Концепт херметичности нужно је 
трансмутирао у концепт социјалне комуникације, а ars memorative студиола 
добила је институционални облик, односно, постала је музеј.  

 Архитектура се у том тренутку јавља као стабилизатор социјалних 
односа, демонстрирајући позицију да „значај простора за социјалне формације 
лежи у његовом капацитету да фиксира садржај“.13 Динамична хетеротопијска 
структура музеја сусрела се, дакле, са тежњом архитектуре да је спрегне. На 
пређашњем ступњу – на нивоу студиола – овакав проблем није постојао јер, 
једноставно, није било „социјалне формације“ која би захтевала фиксацију 
садржаја. Једном поставши јавна, па била та јавност и контролисана, збирка, 

                                                        
12 Упор.: O. Impey, A. Mac Gregor (eds), The Origins of Museum: The Cabinets of Curiosities in 
Sixteenth and Seventeenth-Century Europe, Oxford, 1985; K. Pomian, Collectors and Curiosities, 
Paris and Venice, 1500-1800, Cambridge, 1990; P. Findlen, Possessing Nature, Museums, 
collecting, and Scientifing Culture in Early Modern Italy, Los Angeles, 1994; A. Milosavljević-
Ault, Studiolo kao predmet istraživanja u istoriji umetnosti i istoriji kolekcionarstva, Glasnik 
Narodnog muzeja Crne Gore, Nova serija, II knjiga, Cetinje 2005. 
13 G. Simmel, The Socilogy of Space, in: Simmel on Culture: Selected Writings, ed. D. Frisby, M. 
Featherstone, London 1997, 146, цитирано у: T. F. Gieryn, What Buildings Do, in: Theory and 
Society, Vol 31, No. 1., 2002, 36. Упор.: „If I had to say which was telling the truth about 
society, a speech by a Minister of Housing or the actual buildings put up in his time, I should 
believe the buildings”. C. Clark, The skin of our teeth, in: Civilization: a Personal View, London 
2005, 18. 
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артикулисана архитектуром музеја, постаје видљиви носилац конструкције 
организованог памћења.14 

 Музеологија и архитектура кренуле су на ово брачно путовање – 
„медени месец“ је, по Фукоу, такође хетеротопија – крајем осамнаестог века, 
односно, у оно време које се обично означава као доба рађања модерности. 
Тако архитектура музеја своје почетке, те тиме можда и генетски склоп, дели 
са бројним институцијама и феноменима насталим у том периоду. Међу 
осталима, биополитика и модерна уметност посебно су значајни исписници 
архитектуре музеја. 

БИОПОЛИТИКА AРХИТЕКТУРE МУЗЕЈА 

 У исто време када је настао музеј, у историју је ушао и живот.15 
Рационализацијом у домену државне праксе биолошких феномена 
својствених (свеже откривеном) становништву – попут хигијене, здравља, 
наталитета, дуговечности – нужно се поставило питање управљања њима, па, 
сходно томе, и питање импликација тог управљања на политику и 
економију.16 Дајући човеку биологију, државни управљачки апарат морао му 
је дати и комплементарну димензију – памћење. Тек тада је човек могао 
постати корисни грађанин своје државе.  

Држави је стога био потребан генератор тражене меморијске 
димензије. Како је то генерисање најефикасније могло бити спроведено 
системом репрезентација – односно системом излагања „неке ствари“, њене 
актуелне слике и њене менталне слике 17 – капацитети архитектуре музеја 
могли су бити у потпуности искоришћени. Баштинећи од архитектуре 
привилеговани естетски језик,18 а од музеологије способност организовања 
људског сазнања као сведочанства, архитектура музеја била је идеалан 
мнемотехнички инструмент државне управе. Није ли Лувр еклатантан пример 
такве праксе? Претварањем владарске палате у музеј, музејским просторима 
додељена је недвосмислено репрезентативна архитектонска артикулација, 
бременита управљачким дискурсом. Интересантно је да high-tech пирамида 
архитекте Минга Пеиа (Ioh Ming Pei), интервенција с краја осамдесетих 
година двадесетог века на уласку у Лувр, садржи, или се барем тако чини, 

                                                        
14 Упор.: T. Kuljić, Razvoj organizovanog pamćenja, u: Kultura sećanja: teorijska objašnjenja 
upotrebe prošlosti, Beograd 2006, 19-28, посебно 25. 
15 Упор.: I. Milenković, Goli život: Mišel Fuko „Psihijatirska moć“ i „Rađanje biopolitike“, 
Vreme br. 789, Beograd , 09. 02. 2006.  
16 М. Фуко, Рађање биополитике, Нови Сад 2005, 431. 
17 Упор.: Д. Самерс, Репрезентација, у: Критички термини..., 23. 
18 Идеју о архитектури као привилегованом естетском језику изнео је Фредерик Џејмсон. 
Цитирано у: М. Ј. Dear, Postmodern Bloodlines: From Lefebre to Jameson, The Postmodern 
Urban Condition, Oxford – Malden 2000, 55. 
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исту симболичку вредност репрезентативне владарске идеологије и 
меморијске потенције.19 

 Но, иако је управљачка природа оваквог система несумњива, могло би 
се рећи да ако се биополитика одреди као пракса обликовања људског 
понашања (публике), односно, као „начин делања усмерен ка циљевима и 
регулисан сталним промишљањем“,20 архитектура музеја могла би бити 
схваћена, свакако – не као циљ, већ управо као један од модела регулације и 
константног преиспитивања. 

АРХИТЕКТУРА МУЗЕЈА МОДЕРНЕ УМЕТНОСТИ 

 Док су релације биополитике и архитектуре музеја усмерене ка 
публици, односи модерне уметности и архитектуре музеја пре су, мада не и 
искључиво, окренути ка изложеном делу. Од свог конституисања модерна 
уметност и њени производи баштине специфичан просторни и меморативни 
потенцијал, исказан још у Бодлеровим (Charles Baudelaire) тезама да је 
уметност мнемотехника лепог, сликарство уметност памћења, а музеј његова 
архитектура.21 

Архитектура музеја тежи да институционализује наведене таленте 
модерне уметности. „Као један од најизузетнијих модерних европских изума, 
'уметност' је најефикаснији идеолошки инструмент за ретроактивно писање 
историје људског друштва“, каже Доналд Прециози, расправљајући о односу 
уметности и музеја.22 Уметност, дакле, никад није невина (нити наивна), а 
увек је, пак, модерна. Стога се чини оправданим да ни од архитектуре музеја 
модерне уметности не треба очекивати невиност, а поготово не наивност. 

 Због наглашене идеолошке црте архитектуре музеја модерне 
уметности увек су могући различти облици „културне довитљивости“, 
посебно у домену „проклизавања“ из приватног у јавно, што не указује нужно 
на демократизацију, већ може указати и на конзумеризам.23 Другим речима, 
архитектура музеја модерне уметности јесте полигон за сучељавање 
различитих интереса и стратегија.  

[Скица за студију случаја. Неколико дана по отварању Музеја 
савремене уметности (МСУ) у Београду, 20. октобра 1965. 
године, Музеј је обишао књижевник Иво Андрић и у разговору са 

                                                        
19 „Човек се плаши времена, али се време плаши пирамида“ – арапска пословица, ако је 
веровати – по питању цитата – Борхесу. 
20 М. Фуко, н. д., 432. 
21 Наведено према: H. Foster, Dizajn i zločin (i druge polemike), Zagreb 2006, 70-71. 
22 Д. Прециози, н. д., 488. 
23 Упор.: R. Brettell, Afterword: The Private Institutionalization of 'Modern Art', in: Modern Art 
1851-1929: Capitalism and Representation, Oxford 1999, 211-217; Ž. Kler, Odgovornost 
umetnika, Čačak-Beograd 2006, 64. 
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тадашњим управником Миодрагом Б. Протићем, приметио да је 
„Музеј изванредан... – изузетна дела у изузетној згради“, али и да 
„ово нисмо ми, ово је сувише светски начињено, сувише чисто, 
сувише сређено и блиставо.“24 
 Архитекта Оливер Минић, пишући о згради Музеја, примећује 
да тамо где он види архитектонску иновацију, уметници налазе 
недостатке.25 Он такође запажа да постоји „извесна мера 
несагласности“ у тежњи да се музеализује савременост, али у 
домену архитектуре подвлачи квалитет унутрашњег простора, 
који је истовремено и јединствен и рафинирано 
издиференциран.26 Но, тамо где Минић налази хладноћу и 
умањену изражајност у материјализацији фасаде, архитекта 
Михајло Митровић уочава „светлосну игру невиђених 
окулистичких сензација“.27  

  

Слика 5: Натпис за неписмене 
(МСУ средином деведестих) 

Слика 6: Улаз с друге стране 
(Календар Публикума за 2005.) 

Забележено је и да је Слободан Пенезић, председник Извршног 
већа Србије – које је било инвеститор пројекта – зграду Музеја 
током извођења (1963) окарактерисао као „очигледно ружан 
објекат“, а да ју је неколико година по завршетку градње 

                                                        
24 М. Б. Протић, Нојева барка, Београд 2000, 636. 
25 O. Minić, Jedna nova prostorna koncepcija muzeja, Arhitektura urbanizam 33, Beograd 1966, 
19. 
26 Isti, Moderna galerija u Beogradu, Arhitektura urbanizam 16, Beograd 1962, 33, 34; Упор: Д. 
Милашиновић Марић, Водич кроз модерну архитектуру Београда, Београд 2002, 142. 
27 O. Minić, Jedna nova prostorna..., 21; М. Митровић, Новија архитектура Београда, 
Београд 1975, 21. 
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архитектонски критичар Washington Postа назвао „најлепшом 
зградом целог комунистичког света“.28 
О чему сведочи овa, готово насумичнa анкета индивидуалних 
перцепција Музеја савремене уметности у Београду? Пре свега, 
сведочи о томе да се не ради о једноставном, већ о јединственом 
архитектонском и музејском објекту, а потом и да је једна од 
главних црта те јединствености – гледано ван објекта – 
парадоксалност.  
Чини се да је наведена парадоксалност настала управо из 
међуодноса архитектуре, музеологије, биополитике и модерне 
уметности. Другим речима, феномени о којима је реч обухватају 
теорије и праксе архитектонске и музеолошке дисциплине, 
аспекте релевантних уметничко-теоријских тенденција, као и 
импликације референтних друштвених и културних околности. 
Заједно, оне творе домен архитектуре музеја.] 

 ЗАКЉУЧАК: СПОРАЗУМ О СТВАРИ 

 Архитектура музеја је инструмент за разумевање односа музеологије 
и архитектуре. Она је тако део херменеутичког круга који у себе укључује и 
биополитику и модерну уметност као референтне и комплементарне дискурсе. 
Но, ако је циљ разумевања споразум о ствари,29 онда се нужно морамо 
запитати какав је тај „споразум“ и, на крају крајева, „у чему је ствар?“.  

 Чини се да се однос архитектуре музеја, биополитике и модерне 
уметности не може илустровати једним кругом, па био он и херменеутички, 
већ динамичним системом концентричних кружница промењиве хијерархије. 
Другим речима, архитектура музеја, биополитика и модерна уметност стоје у 
узрочно-последичном односу, у којем позиција узрока, односно последице 
флуктуира у зависности од историјског пресека. 

 Архитектура музеја тако функциоише у систему у коме долази до 
размене креативног и управљачког потенцијала. Она спацијализује естетски 
доживљај – који по Хабермасу мења начин на који се односе наша когнитивна 
значења и нормативна очекивања30 – као и тенденције у обликовању људског 
понашања, а све у циљу визуелне артикулације институционалог и 
организованог очувања баштине и њених порука.  

На крају, могло би се рећи да архитектура музеја, као сврха брачног 
путовања архитектуре и музеологије, јесте ствар истраживања, 

                                                        
28 М. Б. Протић, н. д., 616; M. R. Perović, Srpska arhitektura XX veka: od istoricizma do drugog 
modernizma, Beograd 2003, 193. 
29 Х. Г. Гадамер, О кругу разумевања, у: Похвала теорији, Подгорица 1996, 71. 
30 J. Habermas, Modernost – jedan necelovit projekat, u: Umetnost i progres, ur. M. Damjanović, 
E. Kulenović-Grujić, Beograd 1988, 35. 
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преиспитивања, уживања и (ре)продукције. Наравно, увек треба оставити 
простора за изненађења. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Слика 7: Секвенце међуодноса архитектуре музеја, биополитике и модерне умeтности. 
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