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Сажетак
У раду се анализирају фотографска дела Милана Јовановића 

(1863–1944), једног од најзначајнијих аутора у историји српске фотогра-
фије. Као носилац престижне титуле „дворски фотограф“ имао је при-
вилегију да ради портрете чланова српског двора Обреновића и Ка-
рађорђевића, као и црногорскe династије Петровић. И пре 1903. године, 
дакле, пре него што је прешао у новоподигнуту модерну зграду првог 
наменски пројектованог фото-атељеа у Београду на Теразијама, Милан 
Јовановић је обликовао идеализовану фотографску слику младе бео-
градске буржоазије и културне елите. Чини се да декадентна епоха fi n 
de siècle носи понешто од типичних карактеристика савремене културе у 
транзицији, јер се и на прелазу између XIX и XX века, преплићу опречне 
идеје: традиционалнo и модерно, локално и глобално на фотографским 
портретима Милана Јовановића.
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Увод
Репортери славног америчког часописа 

Национална географија стигли су први пут 
у Србију, као и у друге земље на Балкану, 
1903. године и тада су, помало изненађено, 
написали: „Може се рећи да је Србија рај 
сиромашних људи“ [1]. Наравно, искусни 
путници који су кренули на пут са намером 
да упознају некадашње турске провинције, 
приметили су и да је српска привреда у за-
остатку и да личи на Канзас и Небраску у 
Америци. 

Београд, као престоница, био је, у њихо-
вим очима, негде између оријенталне варо-
ши и модерног града који се трудио да из-
гледом подсећа на „мали Па-
риз“. Нешто касније, 1915. 
године, а у време друге по-
сете, новинари исте те и да-
нас популарне ревије, при-
метили су да се у „Србији 
једе храна која даје снажна 
тела..., пре свега, она у којој 
има доста меса... Једу се пи-
лићи за празнике, а прасе за 
Божић“ [2]. Да би извештај 
о животу у прекоокеанском 
свету био разумљивији чи-
таоцима на америчком кон-
тиненту, фото-репортери 
су се потрудили да сниме 
пијацу са изобиљем поврћа 

и воћа, неке добростојеће грађане на ули-
цама Београда, жене које воле ручни рад, 
а онда и мушкарце који журе да се добро-
вољно пријаве војним властима јер, не тре-
ба заборавити, то су године Великог рата 
(слика 1). 

Ако после фото-репортажа из прославље-
ног америчког часописа погледамо фотогра-
фије које настају у професионалним атеље-
има у Београду, а посебно у оном најпрес-
тижнијем – атељеу Милана Јовановића, из-
ненадиће нас потпуно другачија слика. По-
казаће се, најпре, колико су проблематичне 
и неухватљиве временско-просторне грани-
це у језику фотографског медија, а онда и 
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Abstract
This paper analyzes the photographic works by Milan Jovanović 

(1863–1944), one of the most important authors in the history of Serbian 
photography. As a holder of the prestigious title of “court photographer”, he 
had the privilege to do portraits of the members of the Serbian court Obreno-
vić and Karadjordjević, and the Montenegrin court Petrović. Even before he 
moved to the newly erected modern building studio at Terazije, in 1903, Milan 
Jovanović shaped the photographic image of idealized young Belgrade bour-
geoisie and the cultural elite in which the splendor and beauty at the end of 
the XIX century blurred the contours of unfi nished modernization of Serbian 
civil society. It seems that the epoch of decadent fi n de siècle bears some of 
the typical characteristics of contemporary culture in transition, because, at 
the turn of the XIX and XX centuries, opposing ideas are intertwined: the tra-
ditional and the modern, locally and globally arranged lifestyle.

Слика 1. Добровољци се пријављују за одлазак у рат, Београд 1915. 
Национална географија, 1915.
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неизвесност различитих слика које настају 
када се камера усмери ка једној те истој ст-
варности. Дакле, то шокантно визуелно ис-
куство ће нас, између осталог, уверити у то 
да постоје непремостиве разлике, не само 
жанровске већ и идеолошке и колонијалис-
тичке, у визуелној нарацији америчких ре-
портера, са једне стране, и домаће профе-
сионалне фотографске продукције, са дру-
ге. Скоро да би се могло посумњати у доку-
ментарност, аутентичност и референтност 
фотографија које нуде посматрачу дијале-
ктички супротне слике о људима који живе 
у једном граду, у Београду, па још и у исто 
време, почетком XX века. 

Ако сад још једном погледамо фотогра-
фије објављене на пожутелим страницама 
Националне географије видећемо да се бе-
оградским калдрмисаним улицама шетају 
грађани за које се може рећи да су снажни 
и са јасним траговима оријенталних и ру-
ралних навика у облачењу. Али, у богатој 
продукцији фотографског атељеа Милана 
Јовановића готово да нема таквих модела 
(слика 2). Напротив, у овом атељеу који је 

успешно радио у Београду дуже од четврт 
века (1887–1922), настала је галерија фото-
графских портрета која представља двор-
ску, културну, војну и економску елиту 
Краљевине Србије [3]. У тако репрезента-
тивној галерији портрета није било места 
за људе са села ни за представнике нижих 
слојева урбанизованог градског ткива који 
су били у фокусу Националне географије. 

И пре 1903. године, дакле, и пре него што 
је прешао на Теразије и у новоподигнуту мо-
дерну зграду првог наменски пројектованог 
фото-атељеа у Србији, Милан Јовановић је 
обликовао идеализовану фотографску сли-
ку младе београдске буржоазије и културне 
елите. У његовом елегантном фото-атељеу 
грађеном по европским стандардима, то је 
данас напуштена зграда биоскопа Звезда у 
Београду, настале су фотографије на којима 
елеганција модерног грађанина, сјај и лепо-
та отмених дама, свечано обучених краљев-
ских официра замагљују контуре недовр-
шене модернизације српског грађанског 
друштва (слика 3). Многи истраживачи 
сматрају да декадентна епоха fi n de siècle 

Слика 2. Милан Јовановић, Стана Жујовић у јахаћем 
костиму, око 1890. Музеј примењене уметности, Београд

Слика 3. Милан Јовановић, Отац са сином и ћерком, 
Београд, око 1900. Музеј примењене уметности, Београд
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носи понешто од типичних карактеристи-
ка савремене културе у транзицији, јер се и 
на прелазу између XIX и XX века преплићу 
опречне идеје: локално и глобално, стари и 
нови погледи на свет, традиционални и мо-
дерни канони у уметности. 

Принципи прошлих животних стилова, 
који су одговарали оријенталним и феудал-
ним системима, у том тренутку су у Србији, 
још увек опстајали, али су на јавној сцени 
доминирали новоустановљени, модерни 
европски и буржоаски културни модели 
понашања и животних стилова. 

У визуелном идиому Милана Јовано-
вића, такође, има велике неуједначености и 
оштрих супротности које се крећу од смелих 
и иновативних портретских студија до сте-
реотипних решења на којима камера неза-
интересовано клизи по спољашности порт-
ретисаног модела. Масовно умножавање и 
репродуковање баналних гестова и устаја-
лих кулиса у артифицијелном амбијенту 
фотографског атељеа типично је за индус-
тријализацију фотографских слика про-
изведених „на велико“ у професионалним 

радњама око 1900. године, види се и у ог-
ромној продукцији Милана Јовановића. 
Међутим, његов фотографски опус се одли-
кује и атипичним, смелим репрезентатив-
ним грађанским портретима културне ели-
те, а они се пре могу упоредити са естетизо-
ваним импулсима модерне уметности него 
са комерцијалном праксом фотографских 
атељеа у Србији са почетка XX века. 

Естетика епохе fin de sièclе 
и „селебрити иконе“
Истраживачи, као што је Горан Малић, 

акцентовали су ефекте природне светлос-
ти у компоновању фотографских портрета 
као важне естетске вредности у раду Ми-
лана Јовановића [4]. Размишљање и истра-
живање светлости у обликовању репрезен-
тативне портретне слике јесте конститути-
ван елемент читавог његовог фотографс-
ког опуса. Пажљиво истицање светлости а 
онда и њена кључна улога у обликовању ат-
мосфере, тог несталног флуида, који меко 
моделује сенке и гради илузионистички 
волумен, најбоље илуструју фотографски 
портрети, на пример, књижевника Боре 
Станковића, или сликарке Ане Маринко-
вић (слика 4). Затим, може се говорити и о 
лепоти сивих тонова у фотографијској сли-
ци Милана Јовановића поводом раскош-
них платинотипија, какав је портрет Павла 
Маринковића. 

Укратко, у концепцији фотографског 
портрета Милана Јовановића све визу-
елне алатке наводе посматрача да се пре-
пусти задовољству гледања, да ужива у 
скопофилији и да се диви отмености ис-
такнутих представника српске грађанске 
елите. Уметност ради уметности, l’art pour 
l’art, била би квалификација која пристаје 
како бројним портретима водећих фигура 
политичког живота Краљевине Србије на 
крају XIX века и на почетку XX века, тако 
и славним именима са сцене Народног по-
зоришта у Београду (слика 5). Славни гл-
умци и глумице су радо свој драмски лик 
са позоришне сцене реанимирали у арти-
фицијелном атељеу Милана Јовановића 

Слика 4. Милан Јовановић, Борисав Бора Станковић, 
око 1905. Музеј примењене уметности, Београд 
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како би њихове улоге наставиле да живе на 
фотографским сликама и после пада позо-
ришних кулиса (слика 6). Портрети Веле 
Нигринове, Софије Цоце Ђорђевић, Зорке 
Тодосић, Олге Илић и Десанке Ђорђевић, 
као и Пере Добриновића, Милоша Цветића 
и многих других несумњиво су сведочан-
ство да су темељи модерне и масовне визу-
елне културе која се фокусира на портете 
славних, постављени на крају XIX века баш 
са фотографијама Милана Јовановића.

Може се слободно рећи да је специфична 
идеологија и естетика „селебрити икона“, 
у контексту популарне визуелне културе, 
рођена, најпре, у фотографским атељеима 
Париза, одакле је убрзо стигла до сецесио-
нистичког Беча и славног фотографског 
атељеа Бенда-Д’Ора, а онда и до Београда 
и Милана Јовановића. Софистицирани фо-
тографски портрети славних и фаталних 
јунакиња модерног друштва спектакла, 
какве су биле Сара Бернар и Вела Нигри-
нова, путовали су из руке у руку, од позо-
ришних плаката до илустрованих новина и 
разгледница, зато што је сваки посматрач 
несметано могао слободно да пројектује 

своје интимне жеље и снове у њихову визу-
елну структуру. „Селебрити иконе“ су, као 
масовно штампане површине празних мас-
ки, већ тада поседовале магнетизам који 
је привлачио пажњу милиона анонимних 
посматрача у друштву модерног спектакла 
слика у коме све до данас живимо (слика 7). 

У обликовању фотографских слика слав-
них личности Милан Јовановић се понекад 
понашао као позоришни редитељ који гра-
ди инсценацију и перформанс само за око 
камере, каква је била „декадентна маскара-
да“ Веле Нигринове, трагеткиње београд-
ског Народног позоришта о којој је детаљно 
писао Игор Борозан [6]. Популарне иконе 
водећих позоришних јунакиња, књижев-
ника, сликара, као и припадника дворске 
елите, поседовале су не само естетске већ 
и моралне вредности. Нова и модерна ре-
презентативна слика културне и економске 
елите требало је да пренесе визуелну поруку 
и усади европске културне обрасце станов-
ницима Краљевине Србије који су храбро 
одбацили навике отоманске прошлости. 

Слика 5. Милан Јовановић, Принцеза Јелена Карађорђевић, 
Београд, око 1905. Милош Јуришић, Београд

Слика 6. Милан Јовановић, Милорад Петровић 
као Милош Обилић, око 1900. Музеј позоришне 

уметности, Београд 
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Естетизоване и софистициране предста-
ве Милана Јовановића, пренаглашеним ге-
стовима, сентименталним позама, смелим 
дисторзијама тела, која су била обликована 
према актуелним модним линијама, ради-
кално су помериле фотографску праксу у 
Србији ка европским представљачким мо-
делима епохе fi n de siècle. Поједина дела, ка-
кав је портрет Олге Илић, глумице Народ-
ног позоришта у Београду, о коме су савре-
меници говорили као о порнографској сли-
ци, смело су разбила старе табуе у вези са 
женским телом као и стандарде професио-
налних фотографских атељеа. Уметничке и 
индивидуалне слободе модерног поједин-
ца, како мушкарца тако и жене, самосвесно 
су и јавно демонстриране на фотографској 
слици Милана Јовановића. 

Познато је да је Богдан Поповић, пи-
шући о модерној књижевности око 1900. 
године, давао предност естетским квали-
тетима, а не ангажованим и критичким то-
новима литерарне нарације. За њега су „от-
меност и претањеност укуса“ били неоп-
ходни у књижевном језику краја века. Није 
било ни лако ни једноставно испунити ове 

високе захтеве у уметности писања, јер су 
они били „резултат целокупне отмености 
и ’претањености’ природе човекове“ [7]. 
Можда се та „претањеност“ о којој је гово-
рио естета Богдан Поповић може пренети 
и на отмене даме које у раскошним балским 
хаљинама, наглашено „претањеног“ струка, 
граде популарну сецесионистичку „S“ си-
луету окрећући леђа камери и посматра-
чу. Наиме, атеље Милана Јовановића био 
је „српски бренд“ за високо естетизоване 
женске портрете који се могу посматрати и 
као прве модерне модне фотографије. 

Главни мотив на овим Јовановићевим 
фотографијама није личност женског мо-
дела већ елегантна хаљина и стајлинг који 
се доследно прилагођавају владајућем сти-
лу епохе fi n de siècle. Тордирано женско тело 
појављује се тек као носач чипканих хаљина 
и раскошних шешира који заклањају лице 
портретисаног модела. Може се, отуда, 
лако извести закључак да се естетика лепих 
уметности несметано прелила у структуру 
фотографске слике Милана Јовановића у 
ери fi n de siècle. Тако је и Даринка Јовановић 
позирала у балској хаљини своме супругу 
Милану Јовановићу, дворском фотографу, 
исказујући колико своју личну „отменост 
и претањеност“ толико и друштвени ста-
тус свога мужа, дворског фотографа, па 
онда и читаве породице Јовановић, чији је 
најславнији припадник био сликар Паја Јо-
вановић (слика 8).

Фотографски портрет Милана Јовано-
вића ласкао је политичкој и друштвеној 
моћи српске дворске елите, али и новим 
генерацијама буржоазије око 1900. године 
нудећи им репрезентативну, театрализо-
вану и естетитозовану представу. Милан 
Јовановић је био мајстор раскошног ре-
презентативног портрета, често без жеље 
да се упушта у истраживање сложених 
психолошких слојева модела. Спољашност 
која одише префињеним укусом у избо-
ру одеће и ципела код мушкараца, а онда 
бројним модним детаљима, међу којима су 
дамски шешири посебно акцентовани као 
узбудљиве визуелне тачке, увек су били у 

Слика 7. Милан Јовановић, Олга Илић као Сакунтала, 
око 1900. Милош Јуришић, Београд
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фокусу Јовановићевог портретног интере-
совања. Коначно, помало одсутна лица која 
се тек делимично окрећу у смеру камере и 
посматрача нуде заокружену естетизовану 
представу смештену у виртуелни амбијент 
уметничког/фотографског атељеа. То су 
портрети који не говоре толико о поје-
диначној личности портретисаног колико 
о позицији моћи нове друштвено-културне 
елите у Краљевини Србији. 

Поетска занесеност, какву видимо на 
портрету Боре Станковића, сентиментал-
ност и мекоћа гестова код Олге Илић као 
Дездемоне, знак су визуелне „отмености 
и претањености“. Читава идеализована 
конструкција појаве портретисаног, поред 
савршене композиције светлосних ефеката, 
открива дух епохе краја века, а онда и жељу 
уметника/фотографа Милана Јовановића 
да досегне софистицирану лепоту. Дакле, 
фотографски опус Милана Јовановића по-
тврђује да се о идеологији епохе fi n de siècle 
не може говорити само поводом сликар-
ства симболизма и поезије парнасоваца, јер 
она важи и у домену тада нових техничких 
слика, какве су фотографије и популарне 
разгледнице фаталних лепотица. У ствари, 
естетицизам је промовисао концепт умет-
ности ради уметности у широком пољу 
модерне визуелне културе наглашавајућу 
слободу индивидуалног креативног чина 
који смело помера утврђене границе умет-
ничких канона. 

Портретна фотографска слика Мила-
на Јовановића показала је лепоту и сјај 
модног тела које се рекреира у виртуел-
ном амбијенту атељеа пред камером. Она 
је разбила стереотипе и обликовала слику 
позоришних дива као гламурозних икона и 
коначно одбацила традиционалне предста-
ве о жени као „кућном анђелу“ и смерној 
супрузи. Стара пословица: „Не стоји кућа 
на земљи, већ на жени“ деконструисана је 
естетизованом визуелном реториком фо-
тографске слике Милана Јовановића. 

Модерна жена је напустила просторе по-
родичне куће и иступила на сцену најпре 
у равни фотографске репрезентативне 

представе, показујући да је и жена у Ср-
бији, као и она у Европи, освојила нову 
друштвену позицију у јавном животу који 
је до тада био у знаку мушкарца. Та нова 
слика модерне жене, конструисана на фо-
тографијама Милана Јовановића, подвлачи 
њену отменост и личну претањеност, ес-
тетицизам, који треба разумети као симп-
том новоосвојене женске самосвести. Све 
то ће, даље, водити ка обликовању нових 
женских идентитета, али не оних смеште-
них иза затворених врата породичне куће 
него у сфери јавности и грађанских инсти-
туција, каква је Коло српских сестара, на 
пример. Фотографије Милана Јовановића 
извеле су жену на јавну сцену у пуној ле-
поти и сјају и дозволиле јој да се представи 
не само у нежној улози модерне мајке већ и 
у улози учитељице, сликарке, глумице, ба-
лерине, добротворке, лекарке итд.

Фотографско дело Милана Јовановића 
показало је, такође, да језик механичке сли-
ке, као језик уметности, нуди неограничену 
слободу изражавања, али да ни академска 
хијерархија, успостављена између разли-
читих уметничких медија, више не постоји. 

Слика 8. Милан Јовановић, Даринка Јовановић, 
око 1900. Приватна колекција
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Угледни дворски фотограф са атељеом 
„преко пута двора“, какав је био Милан Јо-
вановић, да би оправдао и задржао своју во-
дећу позицију, подједнако је морао брину-
ти о актуелним токовима у уметности, као 
и о жељама младе српске буржоазије, коју 
је у тадашњој престоници чинила политич-
ка и културна елита школована у великим 
европским универзитетским центрима. 

Summary
Th is paper analyzes the photographic works 

by Milan Jovanović (1863-1944), one of the 
most important authors in the history of Serbian 
photography. As a holder of the prestigious 
title of the “court photographer”, he had the 
privilege to do portraits of members of the 
Serbian court Obrenović and Karadjordjević, 
and the Montenegrin court Petrović. Even 
before he moved to the newly erected modern 
building studio at Terazije in 1903, Milan 
Jovanović shaped the photographic image 
of idealized young Belgrade bourgeoisie and 
the cultural elite in which the splendor and 
beauty at the end of the XIX century blurred 
the contours of unfi nished modernization of 
Serbian civil society. 

In his elegant photo-atelier constructed 
according to European standards, which is 
now abandoned building of cinema “Zvezda” 
in Belgrade, many photos insisted on the 
elegance of the modern citizen, brilliance and 

beauty classy lady, dignity of the royal family. 
Principles of past lifestyles, who answered 
oriental and feudal values, has survived in rural 
regions of Serbia, but in Belgrade, in capital’s 
public scene, dominated the new established 
and modern European lifestyles models.

In short, the concept of photographic 
portraits by Milan Jovanović incorporates so 
many visual tools which were leading to the 
satisfaction of seeing and to the scopophilia. 
Modern gaze can admire the elegance of 
prominent representatives of Serbian civil elite. 
Art for art’s sake, l’art pour l’art, it would be 
qualifi cations that fi t many portraits of leading 
fi gures of the political life of the Kingdom of 
Serbia at the end of the XIX century and the 
early XX century, and leading names from the 
scene of the National Th eatre in Belgrade.

It can be said that the specifi c ideology and 
aesthetics of the “celebrity icon”, in the context 
of modern popular visual culture was born, 
fi rstly, in the photographic studios of Paris, 
but soon reached the Vienna secession, and 
the famous photo studio Benda-d’Or, and 
fi nally came to Belgrade and Milan Jovanović’s 
photo-studio. Finally, it seems that the epoch 
of decadent fi n de siècle bears some of the 
typical characteristics of contemporary culture 
in transition, because, at the turn of the XIX 
and XX centuries, opposing ideas intertwine: 
the traditional and the modern, locally and 
globally arranged lifestyle.
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