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Музеј аутомобила – збирка Братислава Петковића је први музеј аутомобила на нашим просторима. Основан је 
марта 1994. године од стране Скупштине града Београда и Братислава Петковића колекционара. Своју културну 
мисију Музеј је почео да остварује на један посебан начин који до тада није био у пракси. Стицајем околности сам  
објекат Музеја, а то је зграда у улици Мајке Јевросиме бр. 30, био је својим већим делом све до 2002. го-дине  
коришћен као гаража РТС-а. Објекат је у међувремену (1997. године) проглашен за споменик културе. Објекат је 
дело руског архитекте Валерија Сташевског. Музеј је и поред проблема са простором организовао низ културних 
програма као што су позоришне представе, предавања, изложбе, концерти, промоције итд. Од првог тренутка Музеј  
је  настојао  да  има  живи  контакт  са  публиком  и  да  се  могућности  локације,  објекта,  експоната,  максимално 
искористе како би се привукао што већи број посетилаца. Тако је 1995. године реализована представа Гранд При по 
тексту Братислава Петковића. Аутор је користио документарну грађу за овај комад који је приказан 96 пута, а извели 
су га глумци Властимир Стојиљковић, Божидар Стошић, Милена Павловић и други. 

Идеја  о  стварању  Музеја  који  би  у  своје  активности  укључио  што  више  различитих  медија  показала  се  
плодоносном. Музеј је од оснивања у прве две године посетило преко двадесет хиљада посетилаца. године 1997.  
отворена је и камерна сцена, на којој је до сада изведено 12 пројеката, углавном домаћих аутора. Јануара 2000. го-
дине Музеј је као 370-ти члан примљен у светску организацију музеја транс-порта и комуникација. Почетком јуна 
2002.  године,  Музеј  коначно почиње да  користи цео објекат.  То омогућује  реализацију  сталне поставке која  је 
званично отворена за публику 2. јула 2002. године. Током десетогодишњег постојања , Музеј је остварио значајну  
издавачку  делатност.  Један  од  таквих  подухвата  је  и  објављивање  књиге  Ауто-мобил  у  Београду  1918-1941  у 
сарадњи са Архивом Града. 

Музеј аутомобила је најмлађи град-ски музеј који је захваљујући оригиналном концепту у задатим околностима 
успео  за  врло кратко време да  скрене пажњу културне јавности  и  постане значајно  место  на  културној  ма-пи  
Београда и Србије. 


