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ИЗ ЛО ЖБЕ НИ ПО ТЕН ЦИ ЈАЛ 
НА ЦИ О НАЛ НИХ ПА ВИ ЉО НА 

НА СВЕТ СКИМ И  
БИ ЈЕ НАЛ НИМ ИЗ ЛО ЖБА МА

Сажетак: Традиција излагања у оквиру националних павиљона,
којајеуспостављењанаизложбамаиз19.веканастављенајеи
данасуоквируСветскихизложби(„Expo’’)иБијеналауВенецији.
Урадућебитиразматранаулогаизначајпавиљонакаозасебне
типолошкекатегорије уархитектури, каоињеговаинструмен
тализацијанапоменутимманифестацијама.Павиљонићебити
разматраникаоместаизлагања, и каоаутономниобјектикоји
крозсвојуформуиобликовањеимајухибриднуулогудаговорео
архитектури,уметностиинационалномидентитету.Узистори
јатпавиљона,одпратећесценографиједосамосталногобјекта,
бићеразматранаињиховапозицијауинституционалномоквиру
светскихизложбииБијеналауВенецији.Урадућесеразматрати
идвеконцепцијепавиљона–каопривременихструктура(светске
изложбе)итрајнихпросторазаизлагање(Бијенале)ипоследица
оваквеподеленаархитектурупавиљона.

Кључнеречи:павиљони,Светскеизложбе,БијеналеуВенецији,
национални,архитектура

Увод

Какосеизложбе,независноодњиховогформатаисадржа
ја, скоро увекмогу разматрати и као дискурзивна и визу
елнаплатформазапроучавањеодређеногдруштвеногтре
нутка, приликомизучавања овихманифестација потребно
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јенаправитиувидусведеловеизложбеинаправитиувид
уконтекстуоквирукојегсупрезентоване,какобисебоље
разумелаулогакојусупојединеизложбеималеудруштве
нимикултурнимдешавањима.

Уфамилијиизложби,какозбогњиховогконтинуитета,тако
избогзначајакојисуималенадаљуеволуцијуовогжанра,
посебносеиздвајајусветскеизложбе(Интернационалнеиз
ложбеилиExpo)каоместанакојимасеизлажуекспонати
изсвихсегменатаједногдруштва,иБијеналеуметностиу
Венецијикарактеристичнокаоместоприказивањаликовне
ивизуелнеуметности(аодосамдесетихгодина20.векаи
архитектуре).Овеизложбе,ипоредвеликихразличитостиу
начинуидинамициорганизације,обухватуидужинитраја
ња,имајуједнувеомаважнузаједничкукарактеристикукоја
сеодносинаначиннакојисеорганизујенаступиселекција
уметникаидржаваучесница,акојисесастојиодкомбина
ције националних и анационалних изложбених селекцио
нихпроцеса,1каоипрематомештосезаорганизацијуових
изложбикористепросторинационалнихизложбенихпави
љона,којипредстављајубитносредствоуфункционисању
изложбених манифестација овог формата. Управо из тог
разлогауовомрадујеразматранаулогаизложбенихпави
љона(националних,интернационалнихилинекихдругих)
уфункционисањуизложби.Упрвомделуједаткратакпре
гледосновнихтерминакојисевезујузатиполошкукатего
ријупавиљонаињиховаеволуцијаодПрвеСветскеизложбе
уЛондону1851.доданас,аудругомделурадафокусјена
БијеналууВенецијиинационалнимпавиљонимакојисуза
потребеовеизложбеграђенинапросторуЂардина(Giardini
diCastello)од1895.додеведесетихгодина20.века.

Изложбенипавиљониодпратећесценографије
досамосталногобјекта

Према речима Беатриз Коломине (Beatriz Colomina), реч
павиљонсеизводиизфранцускеречизалептира–papillon,
због асоцијације на странице лаког отвореног номадског
шатора који подсећа на лептирова крила.2Овај термин је,
такође,узависностиодисторијскогпериодаијезикаукоме
сеупотребљаваоозначаваоибаштенскиилогорскишатор,
малилетњиковацсаокруглимкровом,кућицусакубетом,

1 Чубрило,Ј.(2009)Какомеђународнеизложбемисле,ЗборникМатице
српскезаликовнеуметностибр.37,НовиСад:Матицасрпска,стр.301.

2 Kolomina,B. (2007)Paviljoni budućnosti,Orisbr. 48,Zagreb:Arhitekst,
str.17.
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просторијусаекспонатиманаизложбамаитд.3Усвимвари
јантамазначењазапавиљонсевезујекатегоријапролазно
сти,односноограниченогвременскогтрајања,иуправоће
таособинабитиодвеликогзначајазадефинисањеулогеи
значењаизложбенихпавиљона.

Типолошкипавиљонисекаопросторнеструктуре,повезују
сатрадицијомпривременихпозорницакојесусеупериоду
ренесансе користиле за обележавање значајних догађаја и
свечаности.КаконаводиКоломина,павиљони су се кори
стили„каоприликазареализацијуновогстила,новуврсту
простора,новозначењедекорацијестворенемождазасамо
једандан...”4.Павиљонисубилисценографија,декорација,
пратећиелементвећегдогађаја,позадинакојајебилавре
менскиограничена.Средином19.векасапојавомсајамских
манифестацијаиизложби,иакосуидаљепривременогка
рактера,њихова структура се усложњава, и павиљони до
бијајуназначају.Насајмовимаисветскимизложбамакоје
у овомпериоду добијају своју устаљенуформу, улога па
виљонајебиладаобезбедепросторниоквирзаизлагањеи
приказивање„идеализованихсликасвета”5којесубилепре
зентованенаоваквимизложбама.Специфичностнаменеи
привременост,условилисуексперименталнуулогупавиљо
на,њиховупрограмскуодређеностиформалнообликовање.
Ониимајудвострукуулогу,првенственодаобезбедеместо
гдећебитиорганизованаизложба,доксусадругестране
својимформалнимобликовањемимализазадатакдапрене
суодређенупоруку.

Собзиромдасунасталинаосновуконструктивнихидеко
ративнихелемената,преузетихизпарковнеииндустријске
архитектуре,6јошодпрвеСветскеизложбеуЛондону1851.
године,иКристалнепалатекаоизложбеногпавиљона,ар
хитектура ових структура подразумева тренд експеримен
тисањакоји се у једномпериодуунајвећојмериодносио
наподручјеконструкцијаиприменуновихматеријала.7У
каснијимфазамаразвоја,премаречимаБеатризКоломине,
традиција павиљона као места експериментисања је на
стављена,иодносиласепресвеганаконструисањеслике
–„упечатљивесликепонуђенемасовнојпублицикрозпопу
ларнеизложбе–којапотомнадаљебиваизложенаунови

3 Исто,стр.17.
4 Исто,стр.14.
5 Galjer, J. (2009)EXPO 58 i jugoslavenski paviljon Vjenceslava Richtera,

Zagreb:Horetzky,str.120.
6 Kolomina,B.нав.дело,стр.10.
7 Исто.
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нама,магазинима,филмовима,нателевизији,аданасина
интернету.“8Даклеулогапавиљонаједауограниченомвре
менскомпериоду,путемизложбекаомедија,исвогформал
ногобликовања,конструишутј.пренесуодређенусликупу
блици.Оноштојекарактеристичнозасветиповеизложбе
нихпавиљона,уколикосеразматрањиховисторијат, јесте
управо чињеница да већина ових павиљона, изграђених у
периодунаконЛондонскеизложбе1851.године,постојиса
моумеморији.Иакофизичкинепостоје,великибројових
објекатаоставиојетрагуисторијиитеоријиархитектуре.
Иакоформалнонисуималипрограм,павиљонисуврлоче
стобилипромотериновихидејакојесуималевеликиодјек
у архитектури. Међу њима су сасвим сигурно „Стаклени
павиљон” (Glashaus)БрунаТаута (BrunoTaut)изграђен за
изложбуВеркбундауКелну(1914),павиљонСовјетскогСа
везаКонстантинаМељникованаизложбиуПаризу(1925),
МисовпавиљонНемачкенаизложбиуБарселони(1929),не
киодпавиљонакојејеЛеКорбизије(LeCorbusier)радиоу
сарадњисаПјеромЖанереом(PierreJeanneret)наизложба
мауПаризу(1925.и1937),илимногобројнипавиљоникоји
суизграђениупериодунаконДругогсветскогратапасведо
данас.9Оноштојезанимљивоједасупојединиодовихпа
виљонадобилиназначајумногокаснијеуодносунапериод
њиховеизградње,насупротчињеницидафизичкивишени
супостојали.Иакојењиховотрајањенајчешћебиловезано
затрајањеизложбе,павиљонисунаставилидапостојеука
талозима, приказимаизложбиили једноставноу сећању.10
Како наводи Беатриз Коломина у разматрању историјата
изложбених павиљона: „изложбени павиљони 20. столећа
субилимјестаинкубацијеновихобликаархитектурекојаје
понекадтоликошокантнооригиналнаиновадаониникада
нисубилипрепознатикаоархитектура”.11

Светскеизложбе–првобитниконтекстза
реализацијупривременихпавиљона

Иакосечестопосматрајукаоаутономнецелине,павиљони
највероватнијеникаданебибилитоштојесубезконтексту
алногокружењакојесуимомогућилеманифестацијекојесе

8 Исто.
9 Puente,М.(2000)ExhibitionPavilions,Barcelona:EditorialGustavoGili.
10Наиме,поредпаризложбенихпавиљонакојисуреконструисаниука

снијимпериодима(измеђуосталогреконструисанисуодноснопоновно
изграђениМисовпавиљонуБарселони,саизложбе1929.годинеи1987.
године,иЛеКорбизијеовиЖанереовпавиљонсаизложбе„L’EspritNo
uveau”из1925.годинекојијереконструисан1977.године).

11Kolomina,B.нав.дело,стр.16.
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одсредине19.векаорганизујууформатусветскихизложби.
Развојовогмоделаизложбенихманифестацијапомногоче
му јебиоспецифичан.Овеманифестацијесуималеулогу
дапромовишуновевредностиидакрозразнеформатеиз
лагања, експонате и пратећа дешавања прикажу напредак
цивилизацијенаглобалномилокалномнивоу.Оношто је
карактеристичнозаовеманифестацијејестемасовнапубли
ка,тј.чињеницадајевеликибројпосетилацаимаоприлику
дазавреметрајањаовихизложбинаправиувидуноведру
штвене,економске,политичкеиестетскевредности.12Иако
суврлочестоизгледалекаоместа забавногкарактера,из
ложбе суу стварипосталеместоразменеиконструисања
новихидеја,идеалаиидеологија,којисуимализазадатак
дапонуденовувизијубудућностикрознауку,технологију,
уметноститд.КаконаводиЈасминаЧубрило,историјаових
манифестацијазапочиње„уосвитмодерногдоба”,13кадасе
светскеизложбеконципирајунанационалнојоснови,ислу
жекаоместоприказивања„светскогнапретка”,крозизлага
њенационалнихсавременихдостигнућа14,уоквирукојихсе
каопосебансегмент,већодСветскеизложбеуПаризу1855.
године,излажуинационалнауметничкадостигнућа.15

УприказуМеђународнеизложбеуБриселукоја јеодржа
на 1958. године, ЈаснаГаљеристиче дафеноменизложби
нијереконструисањенизаизолованих,историјскихдогађа
ја,односноскупформалнихобележјакојасеидентификују
саархитектуромиконцепцијом,темамаипоставкама,него
знатно комплексније подручје међусобних утицаја из раз
личитихсфераполитикеикултуре.16Оноштојезаједничко
овимизложбамајестедаонечинетематскиоквир,уоквиру
којегсеодвијаразменаодређених(друштвених)вредности
имоћи.Утомсмислу,овеизложбенесамодапроизводеоно
штобитребалодабудеприхваћенокаојавномишљење,не
гоконституишујавномишљењеипредстављајуњеговуре
флексију.17Будућидајевећинаизложбибилапропагандног
карактера,занимљивојепитањеодносапремаидеологији,
односнополитичкиконтекстбезкојегњиховареализација
небибиламогућа.Оношточинисветскеизложбезанимљи
вимзаистраживањејечињеницадасубилепосредникиз
међу„високеиниске”културе,вишеинижекласе,иизмеђу

12Galjer,J.нав.дело,стр.90.
13Чубрило,Ј.нав.дело,стр.301.
14Исто.
15Исто,303.
16Galjer,J.нав.дело,стр.195.
17Чубрило,Ј.нав.дело,стр.301.
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трговине, индустрије, технологије, науке и уметности.18У
почетку, на изложбама су грађени централни павиљони у
оквирукојихсупостављанесвеизложбеипратећадешава
ња,доксеод1873.годинеиСветскеизложбеуБечупоја
вљујуипрвинационалнипавиљони.19Иакосубилипривре
менеструктуре,националниизложбенипавиљониималису
улогудапредстављајудржавеуартифицијелномглобалном
поретку.20 У том случају концепт националних селекција
није самопитањемеханизама за реализацију и продукци
јунационалногогледала,тј.закакоЈасминаЧубрилокаже,
запројекцијувластитогидентитета,већизапитањезначаја
изначења(не)компатибилности.21Оваквомселекцијомод
носнокомбинацијомразличитихконтекста,култура,умет
ничких пракси и продукција, могло би се рећи да струк
тураовихманифестацијапроблематизујеодноседржаваи
нацијаунајширемдруштвеномсмислу,гдесенудиувиду
друштвенетоковекојисубазиранинанационалнојприпад
ностиалиинаанационалномприпадањуширојзаједници
гдесеизложбеистовременомогутумачитикаоместосуо
чавањаиупоређивањалокалногсаглобалним.Државесусе
наовимизложбамарепрезентовалепутемизложбенихпави
љона,гдесуималеприликуда,показујунационалнадостиг
нућаизпрошлостиидакреирајуиконструишувизијубуду
ћихкретањаиочекивања.Изложбакаоповодипавиљони
каосредствокоришћенисузаконструисањесистемазнања
икреирањесликеоодређенојдржави.Управосуовомпро
цесупавиљониињиховаархитектураималивеликизначај
приликомпозиционирањаилидепозиционирањапојединих
земаљанаглобалнојмапи.

БијеналеуВенецијииизложбенипавиљони

Изложбенипавиљоникојисудобилиназначајусасветским
изложбама,каотиполошкакатегоријадодатносуеволуира
литокомвремена.Какосетренд„панпавиљонизацијегло
буса”22 наставио све до данас, павиљони су еволуирали и
добили додатне функције па се данас све чешће користе,
несамоуоквируинституционалнихоквиравеликихизло
жбивећикаопривременеинсталацијеубројнимуметнич
кимакцијама,пачакикаоалтернативамузејимасавремене

18Исто.
19Wesemal,P.(2001)ArchitectureofInstructionandDelight.Asociohisto
ricalanalysisofWorldExhibitionsаsadidacticphenomenon(17981851
1970),Rotterdam:010Publishers,р.20.

20Чубрило,Ј.нав.дело,стр.304.
21Исто.
22Beroš,N.(2007)Drugapriroda,Oris48,Zagreb:Arhitekst,str.18.
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уметности.23Каосупротностнационалнихпавиљонакојисе
свакипутизновапројектујуиградезасветскеизложбе,сто
је национални павиљони који су изграђени уВенецији за
потребеВенецијанскогБијенала.Иакојепрограмскаструк
тураовеизложбеврлосличнаконцептусветскихизложби,
оноштоихразликујејестеуправочињеницадасузаизло
жбууВенецијипавиљонификсни,тј.трајни,докјепромен
љивњиховсадржај.

ПрваинтернационалнаизложбауВенецији(EspozicioneIn
ternanazionaled’Arte) отворена је 30. априла 1895. године.
С обзиром да историја великих интернационалних изло
жби савремене уметности започиње управо овомманифе
стацијом,каоизбогчињеницедаћевеликибројизложби
насталих након Бијенала у Венецији бити конципиран по
узору на овуманифестацију, може се рећи да је Бијенале
истовременобилоипоследицаиузрокбројнихпроменау
уметничкомсвету.Самаречинтернационално,којаседота
давезивалазаконцепцијесветскихсајмоваиизложбиинду
стријскихартефакатакојесубилеорганизованеувеликим
светскимметрополомаикојесупопуларисалесамизраз,по
првипутсеповезујесасавременомуметношћууправона
Бијеналу уВенецији.24Венецијанско Бијенале је конститу
исано,каконаводиШуваковић,упериодутрансформација
националнихграђанскихмодернистичкихкултурауинтер
националнијезиквеликогевропскогинештокаснијеангло
америчкогМодернизма,иовајисторијскимоменатјеуписан
упросторнуорганизацијувртаЂардини,наободуВенеције
гдесесвакедругегодинеодржаваоваманифестација.25Овај
високобуџетниспектаклпредстављадобарпримерхетеро
топије(каоштобисемоглорећиизасамуВенецију).26Сам
концептструктуреБијеналауВенецији,којисезадржаодо
данас,заснивасенакомбинацијианационалнепроблемат
скеизложбеинационалнихселекција.27Оваквомконцепци
јомодноснокомбинацијомразличитихконтекста,култура,
уметничкихпраксиипродукција,оваманифестацијануди
увиду токове уметности базираннанационалној припад

23Исто.
24Šuvaković,M.TheIdeologyofExhibition:OntheideologiesofManifesta,

January2003.,20. July2014.,http://www.ljudmila.org/scca/platforma3/su
vakoviceng.htm.

25Исто.
26Mari,B.Spain,Muntadas.OnTranslation,51.Internationalartexhibition,

LaBiennalediVenezia,ParticipatingCountries,118;http://www.artnet.com/
Magazine/features/cone/cone6905.asp; http://www.interviewstream”Blog
Archive”.zkm.de.

27Чубрило,Ј.нав.дело,стр.301.
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ностиалиинаанационалномприпадањуширојуметничкој
заједници.

НационалнипавиљониуВенецији–
сталнипросторниоквирзаизложбе

Како је на самомпочетку приликомодржавањапрвогБи
јенала1895.године,оваизложбабилазамишљенакаоин
тернационална,тосеодпочеткапостављалопитањео за
ступљеностииначинуизлагања„домаћих”италијанскихи
уметникаизстранихземаља.Токомвременанасамојизло
жбибилојесвевишестранихизлагача,пајеиназив„интер
национална”оправдан.Умеђувремену,италијанскиуметни
цису били свенезадовољнији, јер су веровалида се због
прокламованеинтернационалностиуизложбеномпростору
њиманепосвећуједовољноместа.Решењезамањакизло
жбеногпросторапојавилосе1907.годинепоидејиАнтониа
Фраделета(AntonioFradeletto)генералногсекретараБијена
ла,којијепредложиодаседеластранихуметникаизлажуу
националнимпавиљонимакојибисеизградилиуЂардини
ма.28Услучајуизградњепавиљона,једномодобрене,земље
учесницемоглесудаодаберудалићеизградитипавиљоне
одмах о сопственом трошкуи по сопственом одабиру ар
хитекте,илидаповереизрадупројектаиизградњузванич
ницима Бијенала. И у једном и у другом случају, било је
предвиђенодакадаједномпавиљонбудеизграђен,постане
власништвоиодговорностземљеучеснице.Наовајначин
италијанскиуметницидобилисувишеместауцентралном
павиљону.Овакавмеханизамучествовањаипредстављања
земаљаомогућиојесталнуинтернационалнупартиципацију
иосигураојеконтинуитетБијенала.

НационалнипавиљонисубилилоциранинапросторуЂар
дина,којијепретогаимаоулогуградскогпарка.Насамом
почеткуодржавањаБијенала,националнеселекцијесубиле
излаганеуцентралномпавиљону,аод1907.годинепочиње
реализацијаидејеизградњенационалнихпавиљонаирегу
лисањењиховогправногстатуса,дабиупериодуод1928.
до1938.годинеЂардинидобилисвојконачниизглед.Прве
земљекојесуодлучиледаприкажусебенаБијеналубиле
сувеликеимоћнеколонијалнесилекаоштосуБелгија,прва
земљакојајеподигласвојпавиљон1907.године.НаконБел
гије,током1909.годинесвојепавиљонеградеВеликаБри
танија,НемачкаиМађарска, затимФранцускаиШведска

28Martini,V.AbriefhistoryofIGiardini:OrabriefhistoryoftheVeniceBien
naleseenfromtheGiardini,20.July2014.,http://www.artandeducation.net/
paper/abriefhistoryofigiardiniorabriefhistoryofthevenicebiennale
seenfromthegiardini/.
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1912.,Русија1914.аод1938.годинеуметнициизтадашње
КраљевинеЈугославијепочињудаизлажуусвомпавиљону
наострвуСв.Хелена,29накојисешириизложбеникомплекс
проширио1920.годинесобзиромдајеострвобилоодмах
поредЋардина.До 1942. године, број павиљона се попео
на19.ДанаснапросторуЂардинапостоји30националних
павиљонаукојимасерепрезентује34земаља.Последњииз
грађенипавиљонјепавиљонЈужнеКореје,1995године.

ИмајућиувидугодинукадајеодржаноПрвоБијенале,као
и датуме изградње појединачних павиљона, трансформа
цијаЂардинаодпаркадосвојеврсногмузејаилигалерије
наотвореномодиграласеупериодуодстотинугодина.За
товреметрансформацијаЂардинапратилајетрансформа
цијуземаљаучесница,теуколикоанализирамопериодиз
градње и групацију националних павиљона можемо пра
тити својеврсну „археолошку слику”како самогБијенала,
тако и земаља учесница.Први талас павиљона чинили су
павиљонБелгије (1907),Мађарске (1909),Немачке (1909),
ВеликеБританије(1909),Холандије(1912)иРусије(1914).
Удругомталасуизградњенационалнихпавиљона,којисе
одвијаодвадесетгодинанаконпрвог,доксунавластибили
фашисти,саграђенисупавиљониШпаније(1922),Чехосло
вачке(1928),Сједињенихамеричкихдржава(1930),Данске
(1932),Швајцарске(1932),Пољске(1932),Аустрије(1934),
Грчке (1934), Румуније (1938), Југославије (1938) и Егип
та(1938).НаконДругогсветскограта,одиграосетрећита
ласпроширењаиизградњепавиљонанапросторуЂардина,
међутим,збогнедостаткапростораивеликогбројазахтева
државазаизградњунационалнихпавиљона,одобренајеиз
градњапавиљонаИзраела(1952),Венецуеле(1954),Јапана
(1956),Финске(1956),Канаде(1958),Уругваја(1961),пави
љонаскандинавскихземаља(1962)иБразила(1964).Иако
јебилаопштепознатачињеницадајепросторЂардинапре
натрпанидавишенијебилопростора заизградњунових
павиљона,Аустралијаједобиладозволузаизградњупави
љона1988.аЈужнаКореја1995.године.

Пројектовањеиизградњанационалнихпавиљонабилојеза
земљеучесницеодвеликогзначаја,тејеупојединимслу
чајевима тај посао био поверен водећим архитектима тог
периода. Такође, велики број павиљона је током времена
надограђиванилирушен,анекисуипонеколикопутаме
њалисвојеформалнообликовањеифасаду,узависностиод
историјскогконтекстаипорукекојијеконкретназемљапа

29Више о овом погледати на: http://www.commonpavilions.com/pavilion
serbia.html.
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виљономжелеладапокаже.КолонизацијаЂардинајеима
лаврлозанимљивток,нарочитоуколикосеразматравреме
изградње појединих павиљона и њихово окружење, тј. са
којим су се земљама граничили. Уколико узмемо у обзир
ову „занимљиву географију”Ђардина, уз чињеницу да су
павиљониималисврхудабудуместоизложбенационалних
селекција,отварасепитањеграницаикритичкегеографи
јекоја,премаречимаМишелаФукоа,можедаоткриједис
курсмоћиуписанупростор,односноуњеговугеографију.30
СамконцептБијеналаилокацијапавиљонаунутарЂардина
проблематизујепитањегеографијеиграница.Мождаданас
тоинијетоликовидљиво,алијеувремеконституисањаБи
јеналаињеговихпрвихгодинаодпресудневажностибила
позицијапавиљонаињеговоокружење.Павиљонисукон
струисалипросторнеигеографскеграницеунутаркојихсу
секреталеизложбесхваћенекаоапорије,односнокаоме
стауоквирукојихсенештонастало„овде”желиприказа
ти„онде”,икојадефинишуграницукаомоћан,просторно
лоциранентитеткојиистовременоповезујеиделиподручја
различитегеографскетериторије.31Управојеутомконтек
сту занимљиво пратити историјате појединих павиљона,
њиховутрансформацијукрозвреме,динамикуизложбених
активности,каоивезуовихместасапојединцимакојису
радилинањиховомпројектовању,изградњиилиупроцесу
организовањаизложби.32

Белгијски павиљон саграђен је на иницијативу проф.Фи
ренсаГеваерта(FierensGevaert)којијеутовремебиоди
ректорАкадемије Лепих уметности.Пројекат за павиљон
иунутрашњудекорацијуурадиојеархитектаЛеонСнејерс
(Léon Sneyers). На ову структуру павиљона током година
дограђивани суделови, 1930. годинена већпостојећипа
виљондограђенесујошдвепросторијесаобестранецен
тралнедворане,докје1948.годинепромењенацелафаса
дапавиљонапопројектуВиргилијаВалота(VirgilioVallot).
Непосредно пре одржавања осмог по редуБијенала 1909.
године,саграђенасујоштристранапавиљонамеђукојима
ибританскипавиљон,којијеустварипредстављаоадапта
цију већпостојећег објектапопројекту архитектеЕдвина
АлфредаРикардса(EdwinAlfredRickards),док јепројекат
ентеријераурадиоФренкБрангвин(FrankBrangwyn).

30Faucault,M.(1980)Power/Knowledg,SelectedInterviewsandotherWri
tings19721977,NewYork:Pantheonbooks.

31Piotrowski,P.(2011)AvangardausjeniJalteUmjetnostSrednjoisto;neEu
ropeurazdoblju19451989,Zagreb:Institutzapovijestumjetnosti,str.17.

32ОисторијатупавиљонауЂардинимапогледати:http://www.labiennale.
org/en/architecture/history/.
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Немачки павиљон, које се налази у непосредној близини
Британскогпавиљона,пројекат јеДанијелаДонгија (Dani
ele Donghi), архитекте из Венецијанске градске општине.
Упрвовремепавиљонјеслужиокаопросторзаизлагање
уметникаизБаварске,доксеод1912.годинеуњемуизлаже
уметностизцелеНемачке.Павиљонјебиозатворентоком
Првогсветскогратаипоновојеотворен1922.године.Инте
ресантноједајепавиљондо1938.годинебиоувласништву
градаВенеције, када прелази у власништвоНемачкеВла
де.ПоХитлеровомнаређењупавиљонјетоталнопроменио
својизглед,аархитектазадужензатајпројекатбиојеЕрнст
Хајгер(ErnstHaiger).

Мађарски павиљон изграђен је исте 1909. године по про
јекту архитекте и скулптора ГезеМаротија (GézaMaróti),
којијебиоинспирисанмађарскомисторијомиуметношћу.
Мозаике у павиљону израдио јеМикша Рот (Miksa Roth)
на основу скицаА.Коросфоија (A.Korosfoi).Павиљон је
био затворен у периоду од 1948. до 1958. године због ре
конструкције,којујеизвеоАгостБенхард(AgostBenkhard).

Францускиишведскипавиљонизграђенису1912.године
по пројектима локалних архитеката. Приликом отварања
францускогпавиљонауњемујебилапостављенаРодино
ваизложба.Шведскипавиљонје1914.годинеуступљенна
коришћењеХоландији.Холандијакористиовајпавиљонсве
до 1954. године када руше старии граде нови изложбени
павиљонпопројектуГеритаРитвелда.Рускипавиљонјеиз
грађен1914.годинепопројектуархитектеАлексејаСкусева
(AleksejV.Scusev).АрхитектаКарлоСкарпа(CarloScarpa)
пројектоваојепавиљонВенецуелеуоквируЂардина1956.
године.Какобиизашлиусусретземљамакојенемајусвоје
павиљонеуЂардинима,1980.годинеизграђенјепривреме
ни павиљонна обали канала у непосредној близиниЂар
дина.Током1982.и1984. годинеовајпавиљонугостио је
укупно 15 земаља укључујући и земље изЛатинскеАме
рике.НастогодишњицупостојањаБијенала,организатори
изложбе покренули су нову иницијативу, нудећи земљама
којима сунедостајалипавиљони,могућностдаизлажуна
одабранимлокацијамаширомградауприватнимгалерија
ма,институцијамакултуреитд.

Јасноједајепостојалаодређенадинамикаизградњепави
љонакојасеможеповезатисадруштвеним,политичкими
културнимпроменамакојесусеодигравалеупојединимзе
мљама.Самимтимпавиљонисуистовременобилииекспо
натииместауоквирукојихсуорганизованеизложбе,нако
јимасубилиизложенидругиекспонати.Различитаархитек
тонска решењапавиљона су заправоповезана са начином
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накојисупојединеземљесамесебесагледавале,односно
каквусусликужелеледапошаљуусвет.Појединачнипа
виљони, уписани у простор Ђардина, чинили су својевр
снумапусвета.ПремаречимаЈасминеЧубрило,изградњом
павиљонапаркје,добившипавиљоне,почеодаличинаба
штенскиградилиидеалниградсабелгијским,холандскими
шпанскимпавиљониманаједнојглавнојстази,саиталијан
скимпавиљономупрочељу,ифранцуским,британским,не
мачкимиканадскимнаузвишењукојимсезавршавадруга
главнастаза.33Структураовогградамоглабидасе,захва
љујућидоминирајућимнеокласичнимфасадама,осипарка
ињенимсиметричнимпропорцијама,премаречимаМарка
Виглија(MarkWigley)разматракаопремодерна.34Новокре
иранамапасветакоја је јасноуписанаупросторЂардина
годинамајеималазазадатакдапроизводиноведискурсеу
ликовнимивизуелнимуметностима.Иакојетокомгодина
институцијаБијеналавишепутакритикованакаопревази
ђенаидавишенемаштадапонуди,самаизложбајеуспела
да опстане и да кроз стално самопотврђивање и надогра
ђивањеуспенесамодаостанеактуелна,већидапослужи
каоорганизационимоделзановебијеналнеилитријеналне
изложбе.

Бијеналакаопосебнагрупаизложбенихманифестација,по
следњихгодинасупосталаједнооднајраспрострањенијихи
најпопуларнијихместаизлагањаиприказивањауметничких
остварења.Уприлоговојтврдњииденесамочињеницада
сепротеклихдеценијаповећаобројиобимовихманифеста
ција,већидасеповећаобројиразноврсностпосетилаца–
штоговориопопуларностиовихизложби.35Акосунекада
биле резервисане за уметнике и припаднике уметничких
професија уопште (критичари, кустоси, историчари умет
ности),данассусасвимсигурнонамењенеширокомкругу
посетилацаодстуденатадотуриста.

33Чубрило,Ј.нав.дело,стр.303.
34Wigley,М.(2005)Cultureisalwayswellinadvanceofterritory–AConver

sationbetweenAntoniMuntadasandMarkWigley,september2005.,20.july
2014.,http://interviewstream.zkm.de/?p=26

35Уприлог овим тврдњамаидуиподаци да је наБијеналу уВенецији
2001.годинеучествовало63земаља,илидаје52.БијеналеуВенецији
2007.годинеза165данатрајањапосетилооко320000људи.Поредтога,
евидентнајечињеницадасе,поредвећвеликогбројапостојећихизло
жби, сваке године организују нове, бијенала уИстанбулу,Ливерпулу,
Сиднеју,СаоПаолу,Сингапуру,Јоханесбургуитд.).
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МеђународнаизложбаархитектуреуВенецијии
њензначајзатеоријуипраксуархитектуре

ИакоупоређењусаИнтернационалномизложбомвизуел
нихуметностиБијеналеархитектуреуВенецијиимакраћу
традицију, ова манифестација је у кратком периоду свога
постојањауспеладасенаметнеидобијеназначају,каоида
свакипутпокрененоветемеидаприказујезначајнепомаке
у архитектонскомстваралаштву.Собзиромда јеБијенале
архитектуренасталоуоквируБијеналавизуелнихуметно
сти, приликом конципирања изложбе преузети су органи
зационимоделикоришћенихзатзв.уметничкоБијенале.У
свакомслучају,оведвеманифестацијесунераскидивопо
везанеместомодржавањаиврлосличним,илиистим,изла
гачкимиконцептуалнимоквирима.

Иако су настале по узору на Бијенале визуелних уметно
сти, изложбе архитектуре се релативно касно појављују у
Венецији.Утренуткукадасеархитектурапопрвипутпо
јавилауоквируБијеналауметности,старијеБијеналеима
лојеконтинуитетодједногвека,доксеФилмскифестивал
одржаваоредовноод1932.године.Пресвогконачногоса
мостаљењаодБијеналауметности,изложбаархитектуреје
организована као део веће изложбе Визуелних уметности
од1975.годинекадајеорганизованапрваовакваизложба.
Иакојеизложбабилаорганизованаусклопуизложбевизу
елнихуметности,каокустосделаизложбекојасеодносила
на архитектуру именован јеВиторио Грегот (VittorioGre
gott).ОвојеуједноибилагодинакадајеБијеналепопрви
пут отворено, након вишегодишње паузе после затварања
1968. године.Наиме,уоквирудруштвенихпревирањако
јејенаглобалномнивоуобележила1968.година,студенти
суте годинепротествовалиуВенецијитражећидасеБи
јеналеукине,јерсепоњимапретворилоуместотрговања
уметничкимделимаиидејама.36Наконовегодине,почиње
период институционалних промена. После осмогодишње
паузе,Бијеналесепоновоорганизује1975.годинеиуокви
рубројнихновинакојејетребалодаодговореназахтевеиз
‘68.,попрвипутприказујеархитектурукаоекспонат.37По
томсуорганизованеизложбе1976.и1978.године,такође,
подвођствомистогкуратора,усклопуБијеналавизуелних
уметности, док се као самостална манифестација Бијена
ле архитектуре у Венецији по први пут организује 1980.

36Levy,А.andMenking,W.(2010)ArchitectureonDisplay:OntheHistoryof
theVeniceBiennaleofArchitecture,London:AAPublications,p.25.

37Исто.
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године.38Изложба и архитекта Паоло Портогези одиграли
суједнуоднајбитнијихулогаууспостављањуБијеналаар
хитектурекаоинституцијекојаћеубудућемпериодуимати
великуулогууодређењусавременеархитектуре.

Иакосуизложбеархитектуреодржаванеиранијеуоквиру
ВенецијанскогБијенала,управосеоваизложбаврлочесто
узимакаопочетакБијеналаархитектуре.Оваизложбајесу
штинскидефинисанаидејомПаолаПортогезијазареализа
цијуизложбе‘PresenceofthePast’(Присуствопрошлости),
којајепосталадеоисторијеархитектуре,аистовременоје
Венецијудовелауцентардешавањавезанихзаархитекту
рутогдоба.ИакојеПортогезибиозадуженизаорганиза
цију изложбе и наредне године, изложба из 1980. године,
тзв.ПрвоБијеналеархитектуреостаће запамћенопомно
гочему.Пресвега,уоквирупоставкеуАрсеналубилису
приказанирадовиархитекатавеликанасапочетка20.века
иинсталација‘StradaNovissima’(Новаулица)која јебила
састављенаизнизафасада,зачијусуизрадубилизадужени
различитиархитекти,учеснициизложбе,којејеПортогези
одабрао.Управо ће оваинсталација обележитиизложбуи
биће једноодбитнихместаприликоморганизовањабуду
ћихБијенала.39Поредтогаштојебилапрваизложбатаквог
типауобластиархитектуре,изложбаиз1980.годинесета
кођеозначавакаоместодостигнућаипрекретницеуширем
архитектонскомдискурсу.

Закључак

Испитивањемулогепавиљонанаизложбама, сапосебним
фокусомнасветскеизложбеиБијеналауВенецији(овдесе
подразумевајуиликовнеивизуелнеуметностииархитек
тура)отворенасупитањаоприродиизначајупавиљонакао
посебнетиполошкекатегоријеуархитектури.Павиљонисе
могуразматратиикаоархитектураалиикаоинсталација.
Где јеутомслучајуграница,каконештопрестаједабуде
архитектонскипросторукласичномсмислутогтерминаи
кадапостајеуметничкипројекат?Далијепавиљонносилац
садржајаилијесамсадржај,односнодалијепавиљонме
стопросторнеорганизацијеекспонатаилијеионсамекс
понат?Највероватнијеједајеодговорнегдеизмеђу,идасу
павиљонииједноидруго,иекспонатиместоизлагања,и
садржајиносилацсадржајаизложбе.

38У том периоду  директор Бијенала био јеЂузепе Галасоа (Giuseppea
Galassoa(19791982)).ОвојизложбисупретходилеизградњаРосијевог
TeatrodelMondoиизложбаподназивомLadelpassatopresenza.

39LevyandManking,ArchitectureonDisplay,3547.
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Разматрањемзначењатерминаизложбакојипотичеодла
тинскогпојмаexhibition,exibeo,штозначипоказати,изло
житинаувидјавности,штоистовременозначидасенешто
излажејавнојоценипајесамимтимподвргнутоконтроли
или надзору,40 указује на значај који павиљони имају као
активниучеснициуовомпроцесу.Другимречима,овакво
одређење значења термина „излагања”, у комбинацији са
простором изложбених павиљона, отвара проблем пози
цијемоћи,односнопостављапитањекоилиштаимауло
гу контролора који вршинадзори чија улога „подразуме
васупервизијуиевалуацијуоногаштојепоказано”41?Код
изложбених павиљона простор постаје означитељ и игра
кључнуулогуусистемумоћи.Простор,каоштопримећује
МишелФуко,чиниосновнураваннакојојсеуспоставља
јуодносимоћи.Односно, какопреносиПјотрПјотровски
(Piotr Piotrowski), моћ је лоцирана унутар просторних
структура,42 па самимтимпавиљонине самодаподража
вајупринципенакојимамоћпочивавећсуисаставнидео
механизамакојиомогућавајутајпроцес.Уоваквомконтек
сту,изложбенипавиљонипостајусаставнидеомеханизама
функционисања великих изложби, и додатно наглашавају
сукобкојисејављаизмеђудвеконцепцијепокојимабииз
ложбетребалодафункционишу–каоприликазакреативни
искорак, експеримент, промишљања практичног и теориј
скогдискурсаиликаоместогдећесетежитирепрезентаци
јиуревијалномтону,којанећеобавезнодонетиновинеали
ћенанајдетаљнијиначиндокументоватипостојећестање.
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EXHIBITORYPOTENTIALOFNATIONALPAVILIONS
INTHEVENICEBIENNALEANDOTHERWORLDFAIRS

Abstract

Byexaminingtheroleofexhibitionpavilionswithaparticularfocus
ontheWorldFairsandtheVeniceBiennale(includingvisualartsand
architecture), questions arise as to the nature and importance of the
pavilions as a specific type of architectural objects.Having inmind
thatcontemporarypavilionscouldbeconsideredasarchitectureitems
or installations, boundaries between these two are questionedwithin
this research.Atwhat exactmoment does something cease to be an
architecturalspaceintheclassicalsenseofthetermtobecomeanart
project?Pavilionsareexaminedbothasexhibitionspaceshostingthe
content,andthecontentitself.Mostprobablytheanswerissomewhere
inbetweenandthepavilionsarebothexhibitionspacesandtheexhibits
perse.Theyareveryoftensmallscaleinsizebutareveryimportant

inidea.

Key words: pavilions, world fairs, Venice Biennale, national,
architecture


