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ПРИВРЕМЕНИ КОЛОСЕУМ
Ис кле са на у ка ме ну, ар хи тек ту ра ко лев ке европ ске ци ви ли за ци је, ан тич ке Грч ке 

и ан тич ког Ри ма не пре ста је да пле ни сво јом ле по том и по сто ја но шћу. Ар хи тек тон ска 
ре ше ња сми шља на у свр ху по бољ ша ња ква ли те та жи во та ста нов ни ка др жа ва ста рог 
све та, аква дук ти и ам фи те а три, сто пи ла су се то ком ве ко ва са при ро дом. Угла ча ни 
ка мен по стао је део пеј за жа. Је ди но што у том при зо ру от кри ва чо ве ко во при су ство 
и на ум, је су пра вил ни рит мич ни об ли ци и свр сис ход ност гра ђе ви на. По је ди ни објек-
ти де ли мич но су сру ше ни, али и да ље је њи хо ва на ме на и ле по та ја сно ви дљи ва.

Фа сци ни ра на про шло шћу као тај ном ко ја се ни ка да не мо же до ку чи ти, слу те ћи 
не ка да шњи жи вот, ко ји увек за ми шља мо бо љим од овог на шег, На да Ђу ро вић Не дељ-
ко вић уне ла је у свој ли ков ни рад ан тич ке гра ђе ви не као ди рект ну ин спи ра ци ју. Го ди-
на ма је кроз раз ли чи те тех ни ке об ра ђи ва ла мо ти ве аква дук та и ам фи те а тра, њи хо ве 
хар мо нич не и сми ру ју ће луч не и кру жне об ли ке, оку па не ме ди те ран ским све тлом, 
окру же не воћ ња ци ма и дру гим ра сти њем. Од сли ка, па сте ла и ко ла жа, сти гла је до 
мо за и ка, па и са ме тро ди мен зи о нал не фор ме, до про стор не ин ста ла ци је. Ис пред свог 
ате љеа на Пе тро ва ра дин ској твр ђа ви, на још јед ној ста ме ној гра ђе ви ни оста вље ној 
бу ду ћим ге не ра ци ја ма у на сле ђе, ко ри сте ћи пет то на про чи та них и не про чи та них 
днев них но ви на, из гра ди ла је свој ма ли ко ло се ум. Са гра ди ла је сте пе ни ке, сту бо ве, 
дор ски, јон ски, ко ринт ски, по ди жу ћи их из ме ђу за те че них ста ба ла и бе де ма Твр ђа ве, 
по ве зу ју ћи сво ја се ћа ња на при зо ре са деј ства при ро де са ар хи тек ту ром ко јој се ди ви. 

Раз лог да ода бе ре но ви не као ма те ри јал за из град њу ко ло се у ма ни је био са мо у 
бес плат ном ма те ри ја лу и еко ло шкој осве шће но сти. Днев не но ви не пра те и кре и ра ју 
исто ри ју ко ју жи ви мо. Ин фор ма ци је се сла жу и та ло же у на ма, вре ме ном нам по ста ју 
не пре по зна тљи ве и са мо им по не кад ин ту и тив но на зи ре мо об ли ке, пре по зна је мо их 
као ма су пре жи вље них до га ђа ја, ми сли и ре ак ци ја од ко јих на сто ји мо да из гра ди мо 
сво ју бу дућ ност, или чак ко лев ку за не ке но ве ци ви ли за ци је.

Овај ко ло се ум је би о ра згра див. Во да и ки ше ко је на по чет ку по ма жу да се ли сто ви 
па пи ра сје ди не у же ље не фор ме, вре ме ном ће исти тај ма те ри јал и раз гра ди ти све 
док пот пу но не не ста не под но вим ра сти њем. На дин ко ло се ум не ма мо ну мен тал ност 
у свом тра ја њу, ни је за пра во ни бли зу ди мен зи ја оног пра вог ко ло сал ног ам фи те а тра 
у Ри му у ко јем су се бо ри ли гла ди ја то ри. За пра во је пи том, се тан, сра стао са при ро дом 
и по зи ва на кон тем пла ци ју. Он је аутен тич но аутор ско де ло, ме ђу тим, по пут гра ђе ви-
на ко је су по слу жи ле као ин спи ра ци ја за ње гов на ста нак, има и ути ли тар ну вред ност, 
те че сто по ста је ме сто за пред ста вља ње де ла дру гих из во ђач ких умет но сти. На кон 
огра ни че ног пе ри о да свог по сто ја ња, овај обје кат ће не ста ти, као и днев не ве сти из 
на шег се ћа ња, али као ме сто кул тур них де ша ва ња, кон це ра та и ре ци та ла, ко ло се ум 
ће мо жда пре то га ус пе ти да у сво јим по се ти о ци ма про бу ди она из ми шље на се ћа ња 
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на не ку дав ну исто ри ју. Или мо жда у њи ма по кре не пи та ња о са да шњо сти, о ма те ри-
ја ли ма, исто ри ји и днев ним зби ва њи ма ре ци кли ра ним у кул ту ру. Или о бу дућ но сти и 
о то ме ко ли ко ће би ти трај на се ћа ња на ци ви ли за ци ју ко ју оста вља мо за со бом, ка кво 
ка ме ње и ка кве об ли ке да нас кле ше мо.




