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УВОДНИК

Поштовани читаоци, 
Главна тема другог овогодишњег броја „Архитекта“ 
је позивни конкурс за идејно решење реконструк-
ције Дома Војске у Конгресни центар у Нишу. У вре-
ме када су конкурси постали врло ретки, тачније 
речено, уопште их нема последњих година, када се 
локације за градњу и архитектонска решења већих 
и значајнијих објеката у граду одређују по неким 
другим принципима, логично је да је овај конкурс 
привукао велику пажњу. Зато је одлука инвести-
тора – Града Ниша, у договору са представницима 
Војске Србије и Друштвом архитеката Ниша, да 
конкурс буде позивни, и то само за пет пројектант-
ских тимова, изазвала оштру реакцију извесног 
броја архитеката.
Разлози за такву реакцију су делимично ра зумљиви, 
а делимично неоправдани, чак и са некоректним 
квалификацијама изреченим на рачун Управног 
одбора Друштва архитеката. Са друге стране, инве-
ститор и расписивачи су имали своје аргументе који 
нису били уважени од стране колега који су проте-
стовали. Кореспонденција између две стране се во-
дила електронском поштом, врло је обимна и овде је 
нећемо објављивати. Колегијалног усменог дијало-
га није било. Конкурс је, по општем мишљењу, био 
успешан, јер су учесници понудили квалитетна и 
разноврсна решења, иако су рокови били врло крат-
ки. На инвеститору је да одлуку жирија, одн. реали-
зацију награђеног рада што пре реализује.
Салони архитектуре су били бројни, у овом броју су 
дати прикази београдског, новосадског и врањског 
салона. Посебно треба истаћи БИНУ, која је ове го-
дине била изузетно разноврсна и квалитетна. Из-
ложбе у нашој Галерији су биле, традиционално, у 
оквиру „Ноћи музеја“, мада се може констатовати да 
Галерија није довољно искоришћена, и то ће се у на-
редном периоду побољшати.
Рубрика „Градске актуелности“ има само један 
прилог, што не одражава стварно стање у погледу 
грађевинске активности у Нишу. Надамо се да ће 
приказани објекат – Инфо центар, недавно завршен 
на улазу у археолошки комплекс „Медиjана“, бити 
први у низу нових, који се планирају на овој лока-
цији у циљу заштите артефаката. У плану су били 
још неки прикази, међутим, сезона је годишњих од-
мора и до прилога се тешко долази, што важи и за 
рубрику „Разговор с поводом“ која је овог пута изо-
стала.
Од актуелности у Србији истичемо текст о кон-
курсу за насеље „Овча“ у Београду, где је примењен 

иновативни начин за долазак до оптималног ре-
шења – комбиновање више понуђених концепција 
у једну дефинитивну. Награђени објекат који шти-
ти локацију „Лепенски вир“ добар је пример како се 
може радити и на нашој „Медиjани“.
У време када се обнављају и обогаћују везе са Ру-
сијом и њеном културом, добили смо рад колеги-
нице Светлане Фоменко, која већ извесно време 
обрађује дело руских архитеката-емиграната у Ср-
бији. Јулијан Дјупон је најстарији из ове групе ства-
ралаца који су пројектовали велики број објеката у 
Нишу, мада се овај део њеног истраживања односи 
само на руски период. Имамо и текст нашег мла-
дог колеге Славољуба Стојменовића, који је један из 
групе нишких студената архитектуре са дипломом 
Белгородског универзитета.
Инжењерска комора Србије већ другу годину за-
редом организује занимљиве једнодневне стручне 
излете, овог пута је то била посета хидроелектра-
ни „Ђердап 1“. Академски сликар Миодраг – Даја 
Анђелковић, после занимљивог прилога о Будим-
пешти објављеног у прошлом броју, сада даје осврт 
на пропуст учињен приликом реконструкције 
Саборне цркве у Нишу, конкретно, на грешком 
уклоњене вредне фреске. У рубрикама „Нове књиге 
и часописи“ прочитаћете приказе књига о двојици 
значајних српских архитеката – Милораду Мацу-
ри и Горану Војводићу. Први припада старој гене-
рацији, која је стварала у првим деценијама после 
Другог светског рата, док је други један од најплод-
нијих из млађе генерације.
Напустио нас је колега Миша Марковић, човек који 
је, осим посла уобичајеног за једног архитекту, у 
његовом случају то је заштитарство и пројектовање, 
имао и једну страст и таленат – цртање стрипова. 
Цртеж, као окосница сваког дизајна, и у ширем и у 
ужем смислу, показује способност аутора да идеју 
представи на свој начин. Миша је то радио мајстор-
ски, и његово дело остаје као вредан документ и по-
рука млађима, да су рука и оловка почетак свега.
Очекујемо вас, поштовани читаоци, у октобру на 
отварању нашег петог Тријенала архитектуре у Га-
лерији „Србија“, као и у нашој Галерији Друштва 
архитеката. Програм ће бити разноврстан и за-
нимљив, као и увек, са пратећим изложбама и пре-
давањима.

Главни уредник

aрх. Зоран Чемерикић
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ТЕМА БРОЈА

КОНКУРС ЗА ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ДОМА 

ВОЈСКЕ У НИШУ У КОНГРЕСНИ ЦЕНТАР

Средином априла ове године објављен је резултат позивног конкурса за реконструкцију Дома Војске Србије у 

Нишу у Конгресни центар. Пет позваних пројектантских тимова (АРХИТЕКТУРА БУЂЕВАЦ, KAPAPROJEKT, 

ФОРМА АНТИКА, GARAGE GROUP и ALTERNO) послало је, по јединственом мишљењу жирија, врло квали-

тетне радове. Тиме су демантовани аргументи дела стручне јавности Ниша, да је оваква врста конкурса нео-

правдана, у ситуацији хроничног недостатка посла и, такође, недостатка архитектонских конкурса последњих 

година, што је у принципу неспорно.

Уредник

РЕКОНСТРУКЦИЈА ДОМА ВОЈСКЕ

 УВОДНИ КОМЕНТАР

Међутим, Град Ниш је, као инвеститор, а у договору са 

Друштвом архитеката Ниша као расписивачем, заузео 

став да је ефикасније направити избор од пет референт-

них тимова (предложено је десет) који ће у кратком року 

понудити професионално квалитетна решења. Уз, евен-

туално, пар изостављених фирми, позване екипе пред-

стављају „прву лигу“, где уопште нису изостављени мла-

ди архитекти, како стоји у тексту протеста одн. петиције 

која је изнесена пред јавност. Друштво архитеката Ниша 

је, такође, критиковано да не брани интересе струке и 

чланства, као и да се у спровођењу конкурса није придр-

жавало Правилника. Обе тезе не стоје, што се може про-

верити и доказати, а што на овом месту нећемо чинити.

У сваком случају, жири је једногласно донео одлуку да 

се Прва награда додели раду пројектантског тима „АР-

ХИТЕКТУРА БУЂЕВАЦ“ (Саша Буђевац, диа, Миљана 

Игњатовић, диа, Андреја Буђевац, м.арх. и Ђорђе Шуба-

рић, студ.арх. – 3Д визуелизација). У образложењу стоји 

да је „...ауторски тим својим решењем, у смислу облико-

вања, у прихватљивој мери интервенисао у постојећем 

просторном контексту, а истовремено предложио опти-

мална функционална решења у погледу проширења по-

стојећих и формирања нових садржаја...“. 

Остала четири рада, према пропозицијама конкурса, 

једнаковредно су обештећена. Сви радови су били пре-

зентовани у Изложбеном павиљону у нишкој тврђави, а 

Град Ниш се обавезао да у што скоријем року ову ини-

цијативу спроведе у дело. 

Позвани пројектантски тимови 

1. „АРХИТЕКТУРА БУЂЕВАЦ“ – ауторски тим: Саша Буђевац, диа, Миљана Игњатовић, 

диа, Андреја Буђевац, м.арх., сарадник Ђорђе Шубарић, студ. арх. – 3Д визуелизације

2. „KAPAPROJEKT“ – аутори: Божидар Коковић, диа, Александар Стојановић, Владимир 

Ивановић, сарадници Драгољуб Стојановић, диг, Марија Миленковић, Иван Анђушевић, Зо-

ран Живић

3. „ФОРМА АНТИКА“ – Пројектантски тим

4. „GARAGE GROUP ARCHITECTS“ – аутори: мр Александар Милојковић, диа, др Љиљана 

Василевска, диа, Марко Николић, диа, Милан Антић, диа, Данијела Милановић, диа, Маја 

Јанићијевић, диа. Сарадници: Срђан Сакан, апс.арх., Стефан Живковић, апс.арх., Саша Тодо-

ровић, апс.арх.

5. „ALTERNO“ – ауторски тим: Ђорђе Китић, диа, Душан Николић, диа, Славиша Кондић, 

диа, Војислав Николић, диа, Милан Стевановић, апс.арх., Мирјана Николић, апс.арх., Иван 

Спасић, дит. 
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Прва награда - Архитектура Буђевац



6

АРХИТЕКТ 37  38ТЕМА БРОЈА

Alterno
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Garage group

Форма Антика
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Од 19. априла до 4. маја ове године одржана је седма по реду БИНА, манифестација која нема толико дугу тра-

дицију као Салон архитектуре али којa је несумњиво заузела подједнако значајно место у свету архитектуре у 

Србији. Слоган је ове године био „Енергија града“ са, као и увек, веома богатим програмом који је обухватао 

изложбе, предавања, радионице, шетње...

САЛОНИ АРХИТЕКТУРЕ И УРБАНИЗМА

БИНА  БЕОГРАДСКА 

ИНТЕРНАЦИОНАЛНА НЕДЕЉА 

АРХИТЕКТУРЕ

Приредио З. Чемерикић

Изложбе:

Галерија „Прогрес“ – Педесет година архитектуре 
Лондона, кустос: Комитет Клуба архитектуре, Велика 

Британија. „...Књига Новија британска архитектура 

била је инспирација...за изложбу 50 Година архитек-
туре Лондона, 1960-2010. Циљ изложбе је поново био 

укључивост – да прикаже веома широку лепезу радова 

завршених у Лондону током пола века, у периодима про-

цвата – и назадовања. Радови приказани на изложби по-

казују раст Лондона у послератном периоду као глобалне 

престонице архитектуре, позицију ојачану његовом уло-

гом међународног центра образовања у области архи-

тектуре, као и светске финансијске престонице...“ 

Аустријски културни форум – Необичан свет, аутор 

Хералд Хунд. Изложба представља комбинацију фото-

графија, макета стамбених блокова средње величине и 

филма. У основи изложбе су објекти који су настали у 

различитом политичком времену, а који већином више 

нису у функцији...

Културни центар Београда – Querbar, аутори: биро 

Querkraft Аустрија. Querkraft представља пројекте, њи-

хову филозофију архитектуре и радост живљења. Не-

обичан концепт изложбе је потпуно различит од кон-

венционалног представљања архитектуре. Централни 

елемент је бар у коме се служи само вино, али и архитек-

тура. Шест видео-бимова дају утисак нашег рада...

Галерија Озон – Годишње награде за архитектуру 
и архитектонски и урбанистички конкурси, орга-

низатори ДАБ и УАС. Изложбе...су стални програмски 

сегмент Београдске интернационалне недеље архитек-

туре...У распону од идејног – архитектуре на папиру, до 

појавног – архитектуре у простору, ова изложба пружа 

релевантан ретроспективни преглед догађаја на српској 

архитектонској сцени у периоду између две БИНЕ.

Културни центар Београда – Текстуре архитекту-
ре Берлина, аутор Милош Комленић, сарадник Бојан 

Здравковић. Изложба је настала готово спонтаном, ин-

туитивном реакцијом на утиске путовања у Берлин, град 

који је постао музеј савремене архитектуре. Она осли-

кава импресије једног стручног, „архитектонског“ ока, а 

истовремено је један опуштени експеримент са дигитал-

ним технологијама....  

Културни центар Београда –Разгледнице из Европе, ку-

стос Ђорђе Стојановић. Изложба...ће се одржати...са два 

циља: први је да укаже на проблем који постоји у области 

архитектуре, као и у другим професијама, и односи се на 

бесповратни одлазак висококвалификованих стручња-

ка из наше земље. Други циљ изложбе је да представи 

осам архитеката који потичу са ових простора али да-

нас раде у другим срединама у оквиру професионалних 

и академских институција које имају важну улогу на ев-

ропској архитектонској сцени.

Културни центар Београда – PQ 2011/архитектура/
идеални простор извођачких уметности, кустос Миа 

Давид. Изабрана локација, чију морфологију рад испи-

тује, нуди интригантан наратив за могућу дискусију на 

тему коју је Прашкo квадријенале задало, а то је идеал-

ни простор извођачких уметности. У питању је гради-

лиште незавршеног новог објекта Народног позоришта 

Суботице, али такође и место остатака претходног по-

зоришта...
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Предавања:

Галерија „Прогрес“ – Педесет година архитектуре 
Лондона, Питер Бишоп, заменик извршног директора 

Агенције за развој Лондона...

Галерија „Прогрес“ – Обликовање Лондона, Марк Брер-

ли, бивши директор Службе за пројектовање за Лондон 

2008... 

Галерија „Прогрес“ –Пројектовање у потрази за ефи-
касношћу - позадинска прича о велодрому за Лондон 
2012., Мајкл Тејлор, Senior Partner BA (Hons), dia, RIBA...

Галерија Озон – Пројекат-модел Овча 2011/12: Пројек-
товање насеља – једно ново искуство, аутори: Тим 8...

Културни центар Београда – Енергија града и објекат 
архитектуре, Бранислав Митровић   

Културни центар Београда – Изазови трећег Београда: 
Тактички план за адаптибилни урбани развој, Петар 

Заклановић, Холандија

Културни центар Београда – Урбани дизајн после 1945: 
Глобална перспектива, Дејвид Г. Шејн, САД

Културни центар Београда – Истраживање слојева бе-
оградске архитектуре, Весна Вучинић и Миодраг Ни-

нић

Културни центар Београда – Порекло урбанизације, 
случај Истамбул: Приказ развоја од XIX до XXI века, 

Орхан Есен, Турска

Културни центар Београда – Трибина PECHA KUCHA, 
Енергија града, Модератори Миа Давид и Милан Ђурић

Задужбина Илије М. Коларца – Трибина Једно под–
сећање на Ранка Радовића, Модератор Бојан Ковачевић

Радионице: БИНА Кабина, Познато-виђено другим 
очима, студентске радионице. Анимирани град, Град 
и светлост, Шетајући град, дечије радионице. Архи-
тектонске приче, Креативна употреба града, радио-

нице за средњошколце.

Шетње: Београд испод Београда-обилазак Ташмајдан-
ских пећина, Тура подземним Београдом, Савске оба-
ле и оно што их спаја, Алејама Новог гробља, Инду-
стријско наслеђе Београда, Архитектура и војска, 
Факултети и библиотеке Београда, Зграда и реч, Ја 
сам Београђанин, Изгубљено-нађено.  

Организатори БИНЕ су Друштво архитеката Београда 

и Културни центар Београда, а многобројни спонзори су 

помогли манифестацију.

Извори:

Интернет www.mpu.rs, bina.rs,

Гласник ИКС бр. 26-27

е -позивница БИНА 2012.
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У Музеју примењене уметности у Београду, од 28. марта до 30. априла ове године одржан је традиционални 34. 

Салон архитектуре под слоганом „У огледалу...Дођи и огледај се“. Организатор је био Музеј примењене уметно-

сти а кустос Салона и уредник каталога Мр Љиљана Милетић Абрамовић, кустос одсека за архитектуру и в.д. 

директора МПУ.

Категорије у којима су учесници излагали своје радове 

биле су: Архитектура, Урбанизам, Ентеријер, Експе-
римент и истраживање, Гост, Публикације. Стручни 

жири који је радио у саставу: Владан Ђокић, председник, 

Марија Хелстром Рајнер, Владимир Лојаница, Васа Ј. Пе-

ровић и Ајла Селенић наградио је укупно 12 аутора за 

шест дела.

Највеће признање 34. Салона – Гранд при припао је 

Дејану Миљковићу, Јовану Митровићу и Бранку Па-

вићу за Кулу Небојшу и део приобалног бедема Београд-

ске тврђаве. 

У категорији Архитектура лауреати су Бранислав Ми-

тровић и Јелена Кузмановић за Породичну кућу у ули-

ци Косте Војиновића у Београду, и Миленија Марушић 

и Дарко Марушић за вртић Плава птица. Добитници 

награде у категорији Архитектура пројекти су Ми-

хајло Тимотијевић и Мирослава Петровић Балубџић 

за пројекат Парк индустријског наслеђа Сењски руд–
ник у близини Деспотовца, као и Мирјана Беркеш и 

Зорана Марковић за пројекат реконструкције Превод–
нице Шебешфок. У категорији Гости салона – дело у 

иностранству награђени су Ана Џокић и Марк Нилен 

за Културно-развојни пункт бр. 1 фавела Моравиа, 

Меделин у Колумбији. Драгана Стевановић и Оливера 

Станковић освојиле су награду у категорији Ентеријер 

за Радни атеље Студио С у Београду, а награда у ка-

тегорији Публикације припала је Марији Јосифовски и 

Оливери Станковић. 

Већ више од тридесет година пролећни месеци март и 

април протичу у знаку Салона архитектуре који је пр-

воразредни архитектонски и културни догађај у нашој 

средини и својеврсно „огледало“ различитих архитек-

тонских достигнућа и трагања. Ова атрактивна и рено-

мирана манифестација окупља архитекте из земље, ре-

гије и иностранства и афирмише изабрану слику савре-

мене архитектонске сцене, усмеравајући нашу пажњу на 

оно што је важно и на оно (у архитектури) што је добро 

урађено. Салон сваке године у свом пратећем програму 

представља велики број гостију из земље и иностран-

ства, отвара бројне теме битне за савремену архитектуру 

и друштво, анимира студентску и другу заинтересовану 

публику у оквиру експерименталних и едукативних ра-

дионица и даје шансу за размену искустава.

Приредио З. Чемерикић

34. САЛОН АРХИТЕКТУРЕ У БЕОГРАДУ

Гранд при - Кула Небојша
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18. САЛОН

АРХИТЕКТУРЕ

У НОВОМ САДУ

Владимир Митровић

На отварању су пред бројном публиком додељене и на-

граде Салона. Поводом Салона публикован је и нови 

75. број часописа ДаНС који је у целини био посвећен 

овој манифестацији. Дизајн броја и плаката потписао 

је Милош Митровић. Спонзор овогодишњег Салона 

била је компанија „Velux“ (www.velux.rs) а подршку су 

пружили и Град Нови Сад, ЈП Пословни простор Нови 

Сад, Инжењерска комора Србије и Факултет техничких 

наука – Департман за архитектуру и урбанизам Нови 

Сад. Чланови организационог одбора Салона су били 

арх. Срђан Зорић, Тијана Комазец, Дуња Радовановић, 

Растко Влајковић и Владимир Ђурић. За званичну кон-

куренцију Салона пристигло је 48 радова сврстаних у 

већ стандардних 7 категорија – урбанистичко пројекто-

вање (3), урбанистичка реализација (1), архитектонски 

пројекти (19), архитектонске реализације (10), ентеријер 

пројекти (1), ентеријер реализације (5), студентски ра-

дови (3) и публицистика (6). Жири овогодишњег Салона 

радио је у саставу: арх. Бора Радусиновић, Слободанка 

Бабић и др Бојан Тапавчевић.

Изложбом у новосадском Студију М, од 7-16. јуна 2012.

године обележен је 18. Салон архитектуре у Новом 

Саду, који је по други пут у својој историји организо-

ван као бијенални преглед савременог архитектонског 

стваралаштва. 

арх. Леонид Нешић - Стамбено-пословни објекат

арх. Лазар Кузманов

- Дом ученика Гркокатоличке црквене општине

арх. Душка Мрвош - Старо Панчево
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арх. Станислав Грбић и Емир Хаџиахметовић

- Пословни простор фирме „Конзул“

арх. Ела Нешић и Сања Ћирић

- Адаптација и ентеријер два стана

Младен Гајић - Дипломски мастер рад

Владимир Митровић - Архитектура XX века у Војводини

Награде 18. Салона архитектуре у Новом Саду:

1. Урбанистички пројекти и реализације 
Реконструкција старог градског језгра – Старо Панчево

Ауторка: арх. Душка Мрвош; Сарадник: арх. Ненад Симић

2. Архитектонски пројекти
Дом ученика Гркокатоличке црквене општине, Јована 

Суботића 8, Нови Сад

Аутор: арх. Лазар Кузманов; Коаутор: арх. Миљан Цвије-

тић

3. Архитектонске реализације
Стамбено-пословни објекат, угао Стевана Мусића и Бу-

левара цара Лазара, Нови Сад

Аутор: арх. Леонид Нешић; Коауторка: арх. Александра 

Нешић 

4. Ентеријер пројекти
Адаптација и ентеријер два стана, Скерлићева, Београд

Ауторке: арх. Ела Нешић и Сања Ћирић

5. Ентеријер реализације
Пословни простор фирме „Конзул“, Нови Сад

Аутори: арх. Станислав Грбић и Емир Хаџиахметовић

6. Студентски радови
Дипломски мастер рад – идејно решење Бање Темерин

Аутор: Младен Гајић

7. Публицистика
Архитектура XX века у Војводини

Аутор: Владимир Митровић

Издавачи: Музеј савремене уметности Војводине и Ака-

демска књига, Нови Сад
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На изложби је учествовало 26 аутора и 3 ауторска тима 

из Пчињског округа, са радовима насталим у периоду од 

2009. до 2012. године. Представљени су радови из обла-

сти урбанизма, архитектуре и ентеријера. На отварању 

изложбе присутнима су се обратили Данијела Бандовић, 

диа и Саша Петровић, диа, испред организационог од-

бора, Татјана Ђорђевић, диг, у име ИКС, Зоран Најдић 

испред Градске управе Врања и Зоран Стојевић, диа, 

председник Друштва врањских архитеката. Изложбу је 

отворио проф. др Милисав Дамјановић, диа, председ-

ник Скупштине ИКС-a.

„Архиенале 2012“ je замишљенo тако да најширој јавно-

сти на приступачан и занимљив начин представи дана-

шњу архитектуру Врања, као и савремена светска кре-

тања у овој области. Манифестација која се одржава већ 

шест година, бави се првенствено дометима на пољу ар-

хитектуре и урбанизма. Окупља, презентује и афирми-

ше деловање домаће архитектонске сцене, истиче значај 

архитектуре за развој друштва, залаже се за плуралност 

и квалитет архитектонских решења и градитељске стан-

дарде, настоји да укаже и на алтернативне истраживачке 

идеје и пројекте. 

Осим што рефлектује углавном архитектонске и урба-

нистичке праксе наше средине, „Архиенале“ је и место и 

прилика за размену локалних, регионалних и глобалних 

искустава. Отворено је за све генерације архитеката из 

земље и иностранства и има за циљ да стручној јавно-

сти, као и широј публици, укаже на позитивне утицаје 

квалитетне изградње на свакодневни живот, и подизања 

стандарда у архитектури и грађевинарству, да их ани-

мира и активира. 

Као и сваке године „Архиенале“ промовише и нове гене-

рације студената архитектуре, који су били заступљени у 

категорији конкурсних и студентских радова. Ови радо-

ви по правилу уносе највише свежих идеја и сведоче да је 

архитектура данас по свом карактеру пре свега интерна-

ционална дисциплина.

Програм је употпунила гостујућа изложба Сканди-
навска архитектура: модели становања за будућ-
ност, постављена захваљујући Друштву архитеката 

Београда. Изложба је први пут приказана у Србији на 

петој београдској интернационалној недељи архитек-

туре, „БИНА“ 2010. Тема ове изложбе подстиче на раз-

мишљање о ширем контексту архитектуре, односно на 

схватање да се на област архитектуре не гледа само као 

на уобичајену праксу грађења, већ као на област многих 

могућих начина друштвеног, архитектонског и урбани-

стичког деловања. Пратећи програм је био састављен од 

неколико предавања, трибина и презентација фирми из 

сфере архитектонског деловања.

САЛОНИ АРХИТЕКТУРЕ И УРБАНИЗМА

Отварање АРХИЕНАЛА - арх. Зоран Стојевић

Отварање АРХИЕНАЛА - проф. Милисав Дамњановић

„АРХИЕНАЛЕ 7  ТРИЈЕНАЛЕ 2012“

Арх. Оливер Денчић

У организацији Инжењерске коморе Србије и Друштва врањских архитеката у Галерији Народног музеја у 

Врању је од 24.02. до 02.03.2012. године одржана традиционална манифестација „Архиенале 7 - Тријенале 2012“.
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Један од најатрактивнијих простора, са очекивано доб-

рим репертоаром, на који су грађани Ниша навикли од 

оснивања „Ноћи музеја“, јесте свакако Галерија Друштва 

архитеката Ниша. Отварање изложбе студентских радо-

ва са предмета Ентеријер I и II премијерно приказане на 

„Ноћи музеја '12“ заказано је за 22 часа. Простор у дво-

ришту испред зграде Друштва архитеката већ је нешто 

раније био пун, али због техничких потешкоћа чекало се 

на почетак изложбе до 2230. Наиме, у Галерији није било 

струје, као и у већем делу центра града, па је одржавање 

манифестације започело под светлима свећа, за које је 

велики број посетилаца сматрао да позитивно утичу на 

атмосферу. Ипак, изложбу није било могуће у целости 

видети под тако слабим осветљењем па су посетиоци 

стрпљиво сачекали долазак струје и свечано отварање. 

Ове године тема графичких радова била је уређење 

стамбеног простора на предмету Ентеријер I, а на пред-

мету Ентеријер II програм је конципиран на урбаним 

ентеријерима. Селектовано је око 150 графичких радова, 

а њих 80 је оцењено највишом оценом 10. Најбољих 20 

приказано је на изложби и презентовано у препознатљи-

вом формату каталога. Каталог, као и рекламни плакат и 

дипломе дизајнирали су студенти четврте године основ-

них академских студија: Јелена Ђорђевић, Марта Ком-

шо, Драгана Коцић, Милан Брзаковић и Душан Лилић, 

који су такође и учесници изложбе. Изложбу је отворио 

предметни наставник доц. др. Александар Кековић, а 

признања су, уз честитке заслужним студентима, уру-

чили асистенти Марјан Петровић и Славиша Кондић. 

Признања су за своје решење улазног хола факултета 

добили: Милош Стаменковић, Страхиња Тачић, Милош 

Цветковић, Немања Панов, Ивана Величковић, Душан 

Лилић, Марта Комшо и Јелена Ђорђевић, а признање за 

радове са оба предмета добили су Драгана Коцић, Боја-

на Анђелковић и Милан Брзаковић. Атмосфера у Га-

лерији додатно је обогаћена концертом алтернативног 

џез састава „Принчеви патрони“, који је организован на 

предлог и уз помоћ студената учесника изложбе, а почео 

је по завршетку Свечаног отварања.

ГАЛЕРИЈА ^АН

„НОЋ МУЗЕЈА“ У ГАЛЕРИЈИ

ДРУШТВА АРХИТЕКАТА НИША

Јелена Илић, студ.арх.

Плакат за изложбу 50 објеката Модерне у Нишу

Манифестација „Ноћ музеја“, по девети пут одржана 

у Нишу, као и претходних година, привукла је велики 

број грађана, јер за већину представља најзанимљи-

вију културну манифестацију у току године, највише 

због богатог репертоара и своје доступности најши-

рој јавности. Слоган за најаву ове републичке и већ 

традиционалне манифестације одржане 19. маја 2012. 

године од 18 до 02 часа, гласио је: „Одличан провод у 

музејима“. Он је привукао више од 25.000 посетилаца 

да вече и део ноћи проведу у изложбеним просторима 

на 32 места у Нишу. 
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Ентеријер I - Душан Лилић Ентеријер II - Драгана Коцић, Комшо Марта, Ђорђевић Јелена

Ентеријер I - Драгана Коцић Ентеријер II - Милан Брзаковић, Душан Лилић, Бојана Анђел-

ковић, Ивана Величковић

Ентеријер I - Милан Брзаковић

Ентеријер I - Бојан Анђелковић

Ентеријер II - Страхинја Тачић, Немања Панов, Стаменковић 

Милош, Цветковић Милош

Ова студентска изложба сваке године, већ пуних 13 го-

дина, привлачи велику пажњу стручне али и шире јав-

ности јер има за циљ упознавање са радом наставника, 

сарадника и студената у савладавању вештина и умет-

ничко-техничког креирања простора и стварања нових 

вредности код нових генерација будућих инжењера ар-

хитектуре. Ни ове године посећеност није изостала, а 

томе је помало допринела и прича која се могла чути у 

другим изложбеним просторима у граду: да је у Галерији 

ДАН-а, под светлима свећа, најбољи провод на „Ноћи 

музеја“!
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Још један од сегмената манифестације који је додатно 

привукао пажњу шире јавности била је и реприза излож-

бе „50 објеката Модерне Ниша од 1930-1970.“ која је по-

стављена у просторији Друштва архитеката у приземљу. 

Ова изложба је и на самом свом отварању 28. априла 

2012. године привукла пажњу грађана, јер је на њој при-

казано 50 најрепрезентативнијих јавних и стамбених 

објеката у Нишу насталих у периоду од 1930-1970. годи-

не, у стилу ране и касне Модерне. Посетиоце је заинте-

ресовала ова изложба због представљених објеката које 

свакодневно користе или обилазе, као и могућности да 

о њима сазнају нешто више и запамте их у новом светлу.

Изложба је друга у низу од планираних четири, које ће 

представити архитектонско наслеђе Ниша настало од 

1878. год, када је град ослобођен од Турака, па све до 

данашњих, савремених архитектонских остварења, који 

ће по приказивању свих изложби бити обједињени у пу-

бликацији под називом „Архитектонски водич Ниша“. 

Основу за настајање Изложбе представљају две Моно-

графије: „МОДЕРНА НИША 1920-1941.“, аутора Алек-

сандра Кековића и Зорана Чемерикића и „САВРЕМЕНА 

АРХИТЕКТУРА НИША 1946-1966.“, аутора Зорана Че-

мерикића, као и рад на терену ауторског тима излож-

бе. На „Ноћи музеја“, 19. маја, ова изложба је допринела 

укупном доживљају посетилаца који су, жељни култур-

них дешавања, то вече одлучили да проведу у просто-

ријама Друштва архитеката и погледају чак две изложбе, 

физички подељене на два нивоа. Овај концепт прикази-

вања додатно је допринео општем позитивном утиску 

посетилаца и одржао им пажњу све време трајања мани-

фестације, а изложбени простор испунио до последњег 

места.

Студенти архитектуре добитници признања са асистентом арх. Славишом Кондићем
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ГРАДСКЕ АКТУЕЛНОСТИ

„ВРАТА КОНСТАНТИНОВЕ МЕДИЈАНЕ“

Арх. Марија Младеновић

Налазиште Медијана - изглед са југозапада

Основа приземља

Новопројектовани вишенаменски објекат – инфо центар 

„Врата Константинове Медијане“ лоциран је у приступ-

ној зони парка, окренут ка приступном тргу. То је први 

објекат на који се наилази приликом доласка у Архео-

лошки парк и представља зону прелаза између јавног 

простора и парка. Налази се на равном терену а од пар-

ка је подигнут за 40 см. Објекат је приземни, са равним 

кровом, а његова укупна површина је 146,5 м2.

Приступ објекту омогућен је са више страна, у зависно-

сти од функције за коју се користи: директно са улице, 

преко приступног трга као билетарница, инфо центар 

или сувенирница, или преко капије за запослене као 

административни блок, као и из унутрашњости архео-

лошког парка посебном стазом, када се користи као то-

алет за посетиоце.

Састоји се из пословног дела и санитарног блока. По-

словни део садржи службени улаз са чајном кухињом, 

билетарницу, сувенирницу, просторију за запослене 

са засебним тоалетом и помоћним службеним улазом.  

Омогућен је и приступ особама са посебним потребама.

Археолошко налазиште Медијана (Mediana), предграђе античког Наиса, изграђено је почетком IV века н.е. у 

време Константина Великог као резиденција у којој су боравили римски цареви. Налазиште се простире на по-

вршини од 40 ха. Централни простор заузима вила са перистилом која захвата површину од 6000 м2.
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Ситуациони план

Други део објекта чини санитарни блок за посетиоце у 

коме је пројектом предвиђен санитарни чвор за мушкар-

це са писоарима и три кабине укупне површине 10 м2, 

санитарни чвор за жене са пет кабина, просторијом за 

пресвлачење деце и оставом, укупне површине 16 м2, као 

и посебан тоалет за особе са посебним потребама, где 

је приступ омогућен рампом која је обложена каменим 

плочама са адекватном оградом од инокса.

Фасаде: сви прозори на објекту су од алуминијумских 

профила скривених у маси зида. Врата за улаз у билетар-

ницу и сувенирницу су комплетно од стакла, а остала су 

од алуминијумских профила. Спољашња материјализа-

ција је „травертин“ камен са доминантним хоризонтал-

ним растером и фасадна опека. 

Градска општина Медијана је наручилац пројекта и ин-

веститор. Инвестициона вредност објекта је 10.582.150 

динара. Министарство за државну управу и локалну са-

моуправу финансирало је пројекат са 1.600.000 динара а 

учешће Града Ниша је 1.600.000 динара. 

Детаљ 
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АКТУЕЛНОСТИ У СРБИЈИ

Пројектовање насеља – једно ново искуство (1)

Приказ приредио ТИМ8

Први корак - Конкурсни модел
Јавни конкурс за израду идејног урбанистичко-архитек-

тонског решења социјалног становања у Овчи, у органи-

зацији Градске управе - Агенције за инвестиције и ста-

новање, реализован је од 20. јула до 10. новембра 2011.

године. Конкурсним програмом предвиђено је укупно 

1400 станова (1200 социјалних и 200 станова солидарно-

сти) са одговарајућим пратећим садржајима. 

Конкурсни модел формулисан у Распису и Програму 

конкурса за Овчу није се разликовао од уобичајених 

конкурсних модела по којима су деценијама уназад у 

нашој средини реализоване стамбене целине са хиља-

дама станова. Ради се о обрасцу модела са шемом „jeднa 

(прва) награда- један тим архитеката –једно цело насеље 

са једним типом објекта и његовим варијацијама“.

На конкурсу за Овчу учествовало је 35 тимова архитека-

та. Прва награда није додељена, додељене су једна друга 

награда, једна трећа и шест откупа. 

Модел урбанистичко-архитектонског пројектовања 

Стамбено-пословног комплекса социјалног становања 

у насељу Овча у Београду  представља једно ново иску-

ство из домена урбанистичко-архитектонског пројек-

товања. Реч је, наиме, о иновативном моделу, односно 

о процесу и методологији пројектовања нових стамбе-

них целина који је први пут примењен на овом приме-

ру. Пројекат – Модел „Овча 2011/12“, настао је и уобли-

чавао се у периоду јул 2011- јануар 2012. у три корака.

ПРОЈЕКАТ  МОДЕЛ „ОВЧА 2011/12“
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Саопштење о трансформацији и измени конкурсног 

програмског модела у нови постконкурсни модел изнео 

је председник жирија конкурса, градски архитекта Дејан 

Васовић новембра 2011. Суштинска разлика која мења 

карактер физичке структуре самог насеља садржана је у 

саопштењу градског архитекте да ће пројекте за објекте 

у насељу радити осам награђених тимова према својим 

конкурсним решењима.

То је моноструктурну слику насеља за око 4.500 станов-

ника са конкурса трансформисало у полиструктурну 

слику насеља.

Изражена су очекивања да ће нови (експериментални) 

модел битно унапредити амбијенталну слику насеља, са 

једне, и знатно интензивирати архитектонске идентите-

те појединачних објеката, конститутивних чинилаца це-

лине насеља, с друге стране.

АКТУЕЛНОСТИ У СРБИЈИ

Други корак - Трансформација конкурсног модела у постконкурсни модел
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Трећи корак - Постконкурсни модел
Тридесет три члана осам награђених тимова су се на 

основу сагледавања и анализе новонастале ситуације и 

новог пројектантског статуса у реализацији, удружили у 

један тим, радно назван ТИМ8.

У периоду који је уследио, ТИМ8 је у синхронизованом 

раду функционисао на заједничким радним састанцима. 

Концепт идејног урбанистичког решења настао је јед-

ним специфичним методолошким поступком. Требало 

је, наиме, осам пројектантских различито интерпрети-

раних урбанистичких тема на конкурсу синтетизовати у 

један урбанистички концепт. Ново идејно урбанистичко 

решење настало је синтезом квалитетних идеја и амбије-

ната из осам конкурсних радова, а не директним прено-

шењем фрагмената и урбаних форми. Уважавајући изра-

зите међузависности архитектонског и урбанистичког 

аспекта израженог у узрочно-последичним релацијама 

два просторна нивоа, примењен је индуктивно-дедук-

тивни пројектантски метод. Истовремено се радило на 

идејном решењу насеља и идејним решењима објеката. 

На нивоу целине комплекса (четири блока) сарађива-

ло је свих осам тимова, на нивоу суседства (два блока) 

сарађивало је четири тима, а на нивоу једног блока два 

тима.

Напомена редакције:
Због обимности материјала, који смо добили љубазношћу арх. проф. Дарка Марушића и арх. Миленије Марушић, 

приказ овог конкурса ћемо објавити у два наставка.
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НАГРАДА ЛИСТА

„НОВОСТИ“ ЗА 2011. ГOДИНУ

Приредио арх. Иван Тошић

Мало је на нашем подручју тако престижних и ду-

готрајних награда као што је награда листа „Новости“, 

установљена давне 1965. године, тада као награда ли-

ста „Борба“. Награду за 2011. годину, 46. у низу, доби-

ли су Марија Јовин и Синиша Темерински, за дело које 

је удахнуло нов живот најзначајнијем српском архео-

лошком локалитету: Лепенском виру.

На сам конкурс за најуспешније архитектонско дело из-

ведено у 2011.години приспело је 16 радова, међу којима 

су доминирале изведене клинике, тргови, обданишта, а 

посебно је значајна градња објеката у вези са заштитом, 

ревитализацијом и реафирмацијом културног наслеђа.

У најужем избору била је Кула Небојша, део приобал-

ног бедема београдске тврђаве (Дејан Миљковић, Јована 

Митровић и Бранка Павић), вртић „Плава птица“ у бе-

оградском насељу Церак Виногради (Миленија и Дарко 

Марушић), Трг испраћаја на Новом бежанијском гробљу 

(Јелена и Дејан Милетић), као и пасарела у граду Али-

кантеу у Шпанији (Марин Мариновић и Сузана Инара).

Ипак, жири у саставу: академик Бранислав Митровић, 

др Александар Кадијевић, арх. Слободан Малдини, арх. 

Ирена Виденов, арх. Вања Милетић и Манојло Вукотић, 

генерални директор и главни уредник „Новости“, доде-

лио је награду Марији Јовин и Синиши Темеринском за 

Центар за посетиоце „Лепенски вир“.

На највреднијем културно-историјском локалитету у Ев-

ропи, аутори су показали огромно знање, одговорност 

и поштовање. Лепенски вир, најстарије праисторијско 

нео литско насеље, открио је 1965. године академик Дра-

гослав Срејовић, а већ 1971. године је морало да се пре-

мешта због изградње ХЕ „Ђердап 1“. Дуго су све драгоце-

ности старе око 9.000 година, које су задивиле цео свет, 

стајале у депоима Народног музеја у Београду, где су на-

шле привремени смештај. Сада ће ово налазиште моћи у 

новом руху и трајно заштићено, да прими све радознале 

посетиоце из целог света.

Сам пројекат се састоји из три дела:

1. урбанистичка заштита читавог подручја од 55ха,

2. сам локалитет и

3. поставка и презентација археолошког материјала.

Ниједно дрво није посечено, а локалитет је остао у до-

слуху са природом на јединствен начин: да би посетилац 

имао осећај да је на отвореном, под лексилном шкољком 

се пуштају звуци ветра, таласа и пој птица.

Сам центар за посетиоце „Лепенски вир“ има 3.600 m2 

корисног простора, а од тога је 1.850 m2 само археолош-

ко налазиште. Челична конструкција је решила највећи 

проблем: како премостити потребну површину без сту-

бова пободених у простор. Лепенски вир шибају снажни 

ветрови, тако да су вршени посебни прорачуни а изведе-

ни објекат се већ добро показао под оптерећењем снега. 

Посебно је битно истаћи да је, осим лексана, цео објекат 

урађен домаћим производима и коришћењем домаће 

оперативе.

Након изградње објекта следи уређење околног просто-

ра, са пристаништем као приоритетом. На овај начин би 

локалитет био приступачан туристима који плове „ко-

ридором седам“, Дунавом. Ту би био и центар за посети-

оце који би дочекивао госте и са реке и са копна.

На крају, преносимо речи аутора, који су објаснили како 

је овај објекат успео да се реализује:

Синиша Темерински и Марија Јовин
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„Лепенски вир је био четрдесетогодишњи проблем. 

Нико није знао шта да уради са њим, јер је за њега треба-

ло пуно пара. Кад смо почели да радимо није конструк-

ција била прво чега смо се прихватили. Знали смо да 

тако скуп пројекат не може да изгура култура, али ако 

се она удружи са науком и туризмом у једном ‘пакету’, 

пројекат ће моћи да се оствари. Наиме, паралелно са 

пројектовањем конструкције текла је студија о правда-

ности, колико све то кошта и за које време и са којим 

бројем посетилаца уложено може да се врати. Ако лока-

литет буде доступан и туристима са бродова, читава ин-

вестиција ће се исплатити за три године.“

Културна и историјска добра се могу спасити и отргнути 

од заборава. Надамо се да ће неко то успети да уради и 

са локалитетом Медијана.

АКТУЕЛНОСТИ У СРБИЈИ

Центар за посетиоце „Лепенски вир“

Изглед са Дунава

Изглед готовог центра
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ГОДИШЊА НАГРАДА УАС

ЗА 2011. ГОДИНУ

Приредио: арх. З. Чемерикић

У ужи избор за најуспешније архитектонско дело из свих области архитектуре реализовано у протеклој годи-

ни закључно са 31.12.2011.године, за Годишњу награду Удружења архитеката Србије, ушли су следећи аутори и 

објекти:

1. Комбинована дечија установа вртић „Плава 

птица“, улица Виноградски венац бр.42, насеље Церак 

Виногради у Београду.

Аутори: Миленија Марушић, дипл.инж.арх. и проф.

Дарко Марушић, дипл.инж.арх.

Комбинована дечија установа, вртић „Плава птица“ је 

изу зетно архитектонско дело којим се постављају нови 

критеријуми у пројектовању и реализацији објеката јав-

не намене у Србији. Ово дело није значајно само због 

својих изузетних естеских и функционалних вредности, 

већ је такође од изузетног значаја једна скривена, посеб-

на вредност овог простора, његова едукативна вредност. 

Аутори наводе да је идеја водиља у пројектовању, 

грађењу и опремању ове куће за децу инспирисана јед-

ном шведском пословицом која гласи:

Дете има три учитеља, прво - другу децу, друго - учи-
теља и треће - простор.
Нудећи читав један нови свет својим малим корисници-

ма, али и родитељима који имају среће да имају приступ 

овом интересантном здању, вртић „Плава птица“ (више 

него приватне куће или неке друге јавне зграде) пред-

ставља значајан корак у приближавању друштва токови-

ма савремене архитектуре, промовишући је као значајан 

и утицајан феномен који учествује у креирању општег 

културног амбијента.

2. Породична кућа у улици Косте Војиновића у Бео-

граду

Аутори: Бранислав Митровић, дипл.инж.арх., Јелена 

Кузмановић, дипл.инж.арх.

Породична кућа у улици Косте Војиновића реализована 

је у лимитираним условима, на веома малој парцели, 

између два постојећа објекта девастиране архитектуре, 

али веома агресивно присутне у простору. Аутори 

Комбинована дечија установа вртић „Плава птица“ - Улаз предња фасада

Вртић „Плава птица“ - Улаз бочни изглед

Вртић „Плава птица“ - Детаљ ентеријера
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наводе да се одлучују да формулишу нову архитектонску 

форму „неархитектуру“ која не би донела нови 

просторни конфликт. Избор архитектонике, текстуре 

и форме новог објекта по њима морао је да буде прилог 

дематеријализацији артефакта.

Ликовним изразом, сведеним али и сугестивним у својој 

визуелној изражајности, као и оригиналним избором 

фасадног омотача, ова кућа покушава да „нестане“, да 

у „тешком“ окружењу достигне готово митску демате-

ријализацију, налазећи уточиште у својој материјалној 

суштини: енергији, светлу и вешто прикривеној транспа-

рентности.

За изведено дело наших архитеката које је реализовано 

у иностранству, за повељу Удружења архитеката Србије, 

у протеклој години, закључно са 31.12.2011.год. у конку-

ренцију су ушли следећи аутори и објекти:

1. Управни објекат са изложбено продајним сало-

ном фирме Neckom, Подгорички пут бб, Никшић, 

Црна Гора

Аутори: re:a.c.t. Дејан Милановић, дипл.инж.арх., 

Срђан Тадић, дипл.инж.арх., Гроздана Шишовић, 

дипл.инж.арх. 

Пројекат Управног објекта са изложбено продајним са-

лоном фирме Neckom одређен је својим изузетним кон-

текстом. Објекат је смештен на ободу Никшића, на спе-

цифичној, истуреној локацији ниске изграђености, која 

обележава улаз у град, уоквирен узбудљивим каменитим 

пејзажом. У таквом контексту, нови објекат неизбежно 

добија улогу новог просторног репера. Пројектовање 

куће обележио је заједнички ентузијазам инвестито-

ра и архитеката и, како наводе, њихова тежња „...да се у 

простор Никшића упише савремена архитектонска реа-

лизација, која ће својим карактером и идејом да пружи 

узор еманципаторским духовима у локалној средини...“ 

Савременим третманом сложених и разнородних функ-

ција, вешто укомпонованих у компактну форму, креиран 

је објекат високе архитектонске вредности који пред-

ставља нови просторни репер на специфичној лока-

цији на самом улазу у град. Не само у обликовном већ 

и у функционалном смислу спроведен је тај савремени 

приступ дефинисању простора. Посебно је важна от-

вореност објекта, демократичност простора и транспа-

рентност садржаја и активности које се унутар објекта 

одвијају. Осим основне намене, део простора је отворен 

Вртић „Плава птица“ - Бочни фасада

Вртић „Плава птица“ - Ситуација
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за излагање дела локалних младих уметника, за књи-

жевне промоције и друге културне догађаје. 

Објекат Neckom је награђен на IV Бијеналу младих архи-

теката у Минску, Леонардо 2011 (03-05.11.2011год.), злат-

ном медаљом у категорији Јавни и индустријски ком-
плекси и објекти, у конкуренцији радова из 22 земље.

2.  „Pasarela del Postiguet“, Avenida Juan Bautista 

Lafora,  град Аликанте у Шпанији

Аутори: Susana Inarra, дипл.инж.арх. и Марин Мари-

новић, дипл.инж.арх., из Шпаније.

Пројекат „Pasarela del Postiguet“ је реализован као одго-

вор на задатак Општине Аликанте да се креира симбол 

вредности којима град тежи, а то су савременост и еле-

ганција, уз истовремено решавање сложених функци-

оналних просторних проблема. Објекат скулптуралне 

форме, осим испуњавања сложених техничких и функ-

ционалних захтева, представља и нови урбанистич-

ко-архитектонски симбол града и пример је значаја по-

знавања материјала, њиховог одмереног комбиновања и 

савршеног и прецизно осмишљеног детаља.

Наградом Удружења архитеката Србије за најуспешније 

дело из области архитектуре за 2011. годину награђује се 

објекат:

Комбинована дечија установа вртић „Плава птица“, 

улица Виноградски венац бр.42, насеље Церак Вино-

гради у Београду.

Аутори: Миленија Марушић, дипл.инж.арх. и проф. 

Дарко Марушић, дипл.инж.арх.

Повељом Удружења архитеката Србије за најуспешније 

дело наших архитеката које је реализовано у иностран-

ству за 2011. годину награђује се :

Управни објекат са изложбено продајним салоном фир-

ме Neckom, Подгорички пут бб, Никшић, Црна Гора

Аутори: re:a.c.t. Дејан Милановић, дипл.инж.арх., 

Срђан Тадић, дипл.инж.арх., Гроздана Шишовић, 

дипл.инж.арх.

(Из извештаја жирија Годишње награде Удружења архите-

ката Србије:

Александар Милојковић, дипл.инж.арх., Ниш, председ-

ник жирија, Зорица Савичић, дипл.инж.арх., Београд, пот-

председница жирија, Братислав Тошковић, дипл.инж.арх., 

Финска, Анђелка Мандић Милутиновић, дипл.инж.арх., 

Ваљево и Дубравка Ђукановић, дипл.инж.арх., Нови Сад)

Објекат Neckom - Фасада

Објекат Neckom - Детаљ ентеријера
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Под називом „Бљесак светлости“, у Галерији Институ-

та Сервантес у Београду 8. августа ове године отворен 

је десети, а по речима иницијатора и аутора ове дугого-

дишње манифестације арх. Ивице Млађеновића, и по-

следњи Тријенале. Отворила га је проф. Зора Давидо-

вић, бивши председник УЛУПУДС-а, која је учествовала 

и у отварању првог Тријенала 1985. године. Изложба је 

трајала до 31. августа 2012. године. Доносимо текст арх. 

И. Млађеновића који нам је он послао уочи отварања, 

када је овај број „Архитекта“ тек био у фази припреме:

„... Када сам 1982. у угледном мариборском листу „Наш 

дом“ почео на 4 колор-странице објављивати прилоге о 

50 истакнутих архитеката света, нисам ни слутио да ће 

се те странице преточити у Београдска тријенала свет-

ске архитектуре, од 1985. Сваком архитекти сам посве-

тио 4 странице. Те 1982. имао сам 45 година, ове 2012. 

имам 75 година. Застрашујући период! Професионална 

каријера ми траје преко 52 године. Тридесет незаборав-

них година су „одузела“ тријенала...

Тријеналне смотре су одржане у следећим просторима, 

галеријама и Музеју савремене уметности: Београдски 

сајам, хале 2 и 3 (1985, 1988, 2006), Уметнички павиљон 

„Цвијета Зузорић“ (1991, 1997, 2000, 2003), Музеј савре-

мене уметности (2000), Културни центар Београда (1991, 

1994), Галерија „Прогрес“ (2009), Нови Дом културе у 

Морахалому у Мађарској (2012), Галерија Института 

Сервантес (2012). Трећи тријенале 1991. је представљен у 

12 галерија. Међу њима су: Галерија САНУ, две галерије 

на Коларцу, Галерија УЛУС-а, Галерија УЛУПУДС-а, Га-

лерија Архитектонског факултета, Галерија „Политике“, 

Галерија Савеза архитеката Србије, Галерија 92... Смо-

тре су отварали Александар Бакочевић (1985), проф.др 

Слободан Унковић (1988), проф.др Јустус Дахинден и 

проф. Ричард Енгланд (1991, 2000), студентски глумач-

ки пар (1994), архитекти Љуба Анђелковић, проф. Игор 

Марић и проф. Петар Арсић (2003), архитекти Карлос 

Братке, Алексеј Бавикин и Цесар Гарсија (2006), проф.др 

Михајло Митровић (2009), проф. Зора Давидовић (1991, 

2012).

На тријеналним смотрама је представљено укупно 520 

архитеката из 48 земаља. Важно је истаћи да се 200 ар-

хитеката налази у самом врху светске архитектуре. Го-

тово ниједан елитни светски архитекта није изостао на 

тријеналима. Ниједан страни, ни домаћи архитекта није 

одбио да учествује на нашим смотрама. Светска федера-

ција архитеката (UIA) од 1984. у свом месечном Билтену 

неизоставно до 2009. представља Београдска тријенала, 

поред свих санкција према Југославији и Србији.

Београдска тријенала су путовала светом углавном без 

финансијске подршке власти (Министарства културе 

или Града Београда). Са собом сам у једном, два или 

10. БЕОГРАДСКИ ТРИЈЕНАЛЕ

СВЕТСКЕ АРХИТЕКТУРЕ
ПЕДЕСЕТ ИСТАКНУТИХ АРХИТЕКАТА СВЕТА

Аутор концепта, селекције и тотал-дизајна:

арх. Ивица Млађеновић

arhim@eunet.rs

www.ivicamladjenovic.com

три инокс-контејнера (105x75x15-25 цм или 75x55x15-20 

цм) носио од 35-370 постера. Изложбе су одржане у чу-

веним галеријама или музејима у 14 држава и у 19 гра-

дова. Редом: у Аустрији (Беч, 1986), Сингапуру (1989), 

Мексику (Дуранго, Гванахуато, Мексико Сити (1990), 

САД (Њујорк, 1991), Јапану (Токио, 1991), Уједињеном 

Краљевству (Лондон, 1991), Француској (Париз, 1991), 

Босни и Херцеговини (Тузла, 1991), Италији (Милано, 

1991), Аргентини (Буенос Ајрес, 1992), Мађарској (Сеге-

дин, Будимпешта, 1993, Морахалом, 2012), Македонији 

(Скопље, 1995), Црној Гори (Подгорица, 1997, Будви, 

2004, 2006), УАЕ (Абу Даби, 2008). По мишљењу стра-

них архитеката, Београдска тријенала спадају међу три 

најзначајње смотре архитектуре у свету. Поносни смо 

што је за све изложбе улаз био бесплатан и што ниједан 

учесник није плаћао уобичајене котизације...“ 
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АКТУЕЛНОСТИ ИЗ СВЕТА

Рударско насеље у Астуријасу

Арх. Александра Миљковић

СОЦИЈАЛНО СТАНОВАЊЕ У ШПАНИЈИ

Циљ пројекта била је изградња државно субвенциони-

саних стамбених јединица у Астуриасу, рударском гра-

ду који се налази у самом срцу Кантабриан планина, где 

није било изградње стамбених објеката више од 25 го-

дина.

Комплекс се састоји од два међусобно управно по-

стављена објекта која формирају слово „Л“. У првој фази  

изграђен је већи објекат који је доминантан и у визури, 

постављен подужно уз приступни пут из правца града, а 

затим у другој фази, мањи, управан на тај правац.

Оба објекта, јединство супротности, спратности су П+3. 

Приземље је у потпуности затворено, обликовно није 

третирано, без отвора је и намењено техничким садр-

жајима. Овај начин „игнорисања“ приземља наглашава 

спратове и ствара утисак лебдећег објекта. Сваки обје-

кат се састоји од 2 ламеле са по једним степенишним јез-

гром и лифтом, са два односто три стана на спрату, што 

укупно чини 15 станова по објекту, односно 30 у ком-

плексу.

Архитекте: Nacho Ruis Allen, Jose Antonio Ruiz Eskuiroz

Локација: Астуријас, Шпанија 

Површина објекта: 2.385 m2

Намена: стамбени комплекс 

Перспектива објекта, Шпанија
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Станови су различитих структура, двосмерно оријенти-

сани. Позиционирање дневног боравка је у четири од пет 

станова вешто спроведено на фронталној страни чиме је 

омогућена визура на прелепе планинске пејзаже. Ноћ-

ни блок је оријентисан ка унутрашњем полузатвореном 

дворишту, па је на тај начин дистанциран од саобраћајне 

буке. Основе првог и трећег спрата су идентичне, док се 

основа другог спрата разликује једино по положају фа-

садних отвора – застакљених лођа и то тако да интерпо-

лира отворе на половини растера отвора првог и трећег 

спрата у хоризонталном и вертикалном смислу.

При решавању концепта поставке објеката кренуло се од 

урбанистичких услова, а као резултат добијено је нагла-

шавање природних, планинских форми. Ови окамење-

ни, „кристалографски“ објекти исте су тамне боје као 

локални шкриљац. Као комади угља, скоро да апсорбују 

сву светлост коју добијају, уз минималну рефлексију, 

мирно показујући своју богату геометријску форму.

Детаљ фасаде

Спрат

Приземље
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XIII СВЕТСКО ТРИЈЕНАЛЕ 

АРХИТЕКТУРЕ „INTERARCH 2012.“

Приредила Јелена Илић, студ.арх.

XIII Светско тријенале архитектуре одржано је и ове 

године у главном граду Бугарске, Софији, на Универ-

зитету за архитектуру, грађевинарство и геодезију, од 

13-16.маја 2012.године. Организацију манифестације 

су преузели Интернационална академија архитектуре, 

Унија архитеката Бугарске и Универзитет за архитек-

туру, грађевинарство и геодезију у Софији.

Организатори су ову манифестацију представили као 

најважнији догађај у области светске архитектуре у 2012.

години. Овогодишња тема којом су се бавили архитекти 

и теоретичари у области архитектуре била је „Одржива 

архитектура“, као одговор на тенденције стручњака из 

свих области савременог живота да се садашње стање 

природних ресурса очува и унапреди, како би се ство-

рила перспектива у коришћењу истих у будућности.Овај 

догађај је по тринаести пут имао за циљ да окупи водеће 

стручњаке из области архитектуре и представи како њи-

хова остварења у области пројектовања, тако и већ из-

ведене објекте. Осим размене идеја са водећим стручња-

цима из области архитектуре, учесници су позвани да 

партиципирају у различитим активностима у оквиру 

програма Тријенала. Једини представник Србије на XIII 

Светском Тријеналу архитектуре је арх. Александар Ми-

лојковић са пројектом анекса Медицинског факултета у 

Нишу, који је учествовао на такмичарској Изложби ар-

хитектонских пројеката и реализација. Овај пројекат је 

2010. год. освојио и Годишњу Награду Савеза архитеката 

Србије.

Организација ове манифестације већ дуго је у рукама 

истих институција, али ипак је ове године велики број 

посетилаца Тријенала Софију напустио са утиском да 

XIII Светско Тријенале архитектуре није организовано 

на истом нивоу као претходних година. Ова чињеница 

делом може бити оправдана светском економском кри-

зом која ниједну од земаља учесница Тријенала није 

заобишла, па тако ни Бугарску у којој је манифестација 

одржана и у којој је приметан пад животног стандар-

да. Са друге стране, приметан је и велики напор да ова 

традиционална манифестација одржи свој карактер и 

стечену славу, па је вероватно да ће и наредно Тријена-

ле привући једнако велику или још већу пажњу стручне 

јавности.

Извештај стручног жирија Тријенала и подаци о учесни-

цима преузети су са сајта Интернационалне Академије 

Архитектуре (http://www.iaa-ngo.com).

За учешће у међународном отвореном форуму на тему 

„Одржива архитектура“ позвани су: AHMET VEFIK 

ALP (TURKEY), JUSTUS DAHINDEN (SWITZERLAND), 

VAKHTANG DAVITAIA (GEORGIA), RICHARD 

ENGLAND (MALTA), THOMAS HERZOG (GERMANY), 

ALEXANDER KUDRYAVTSEV (RUSSIA), JUHANI 

PALLASMAA (FINLAND), ATANAS KOVACHEV 

(BULGARIA), BRIAN SPENCER (USA).

Као предавачи из области савремене архитектуре позва-

ни су водећи стручњаци из целог света: TADAO ANDO, 

PAUL ANDREU, ALBERTO CAMPO BAEZA, ANDREY 

BOKOV, MARIO BOTTA, SANTIAGO CALATRAVA, 

PETER COOK, PAOLO CUCCHI, WALLACE 

CUNNINGHAM, BALKRISHNA DOSHI, PETER 

EISENMAN, NORMAN FOSTER, MASSIMILIANO 

FUKSAS, FRANCK GEHRY, TEODORO GONZALEZ 

DE LEON, VITTORIO GREGOTTI, NICHOLAS 

GRIMSHAW, ZAHA HADID, FRANCK HAMMOUTENE, 

AGUSTIN HERNANDEZ NAVARRO, STEVEN HOLL, 

TOYO ITO, HELMUT JAHN, KIYONORI KIKUTAKE, 

REM KOOLHAAS, RICARDO LEGORRETA, DANIEL 

LIBESKIND, FUMIHIKO MAKI, THOM MAYNE, 

RICHARD MEIER, HIROSHI NAITO, MANFREDI 

NICOLETTI, JEAN NOUVEL, YURI PLATONOV, KAS 

OOSTERHUIS, CESAR PELLI, RENZO PIANO, RICHARD 

ROGERS, MOSHE SAFDIE, ROGER TAILLIBERT, 

ALEXANDROS TOMBAZIS, RIKEN YAMAMOTO, 

KENNETH YEANG, AYMERIC ZUBLENA

АКТУЕЛНОСТИ ИЗ СВЕТА

Велика Награда Министарства културе Републике Бугарске

- St. Mary of Assumption Church, Zion-St. City, Georgia
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У оквиру програма Тријенала, као и претходних двана-

ест пута, организоване су такмичарске изложбе, којих је 

ове године било четири:

 1. Изложба архитектонских пројеката и реализација 

(Секције: Архитектонске структуре будућности, Ино-

вације и традиционална архитектура, Архитектон-

ски идентитет, Архитектура и екологија и Одрживи 

градови)

 2. Изложба архитектонских књига и часописа, публи-

кованих после 2008. године

 3. Изложба дипломских радова студената са водећих 

архитектонских факултета

 4. Изложба „Водећи стручњаци савремене светске 

архитектуре - чланови Интернационалне академије 

архитектуре“.

 5. Гостујуће архитектонске изложбе из различитих 

земаља света

У оквиру редовног програма Тријенала одржан је и 

Округли сто о архитектонском образовању са представ-

ницима UNESCO-a.

Интернационални жири овогодишњег Тријенала, у 

саставу:

оценио је да су пројекти са изложбе Архитектонски 

пројекти и реализације, укупно њих 162, пристигли из 

11 светских земаља и да покривају скоро све географске 

регионе. Приказани радови у потпуности одражавају 

све архитектонске проблеме савременог доба, а радови 

архитеката који су учествовали на овој такмичарској из-

ложби, у целини узев, допринеће унапређењу светске ар-

хитектуре на теоретском нивоу. Својим радовима учес-

ници су показали тежњу да створе хармоничну животну 

средину, да створе квалитетно архитектконско наслеђе 

са савременим вредностима, да заштите животну сре-

дину и да не умање значај људског фактора у процесу 

стварања модерних конструкција. Након што су сви 

презентовани радови анализирани, жири је одлучио да 

додели следеће награде:

Великa Наградa француског Министарства културе и комуникација - Onassis Cultural Centre in Athens, photographer Nikos Daniilidis
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1. Велику Награду француског Министарства кул-

туре и комуникација, за остварење: Onassis Cultural 

Centre in Athens, Greece - AS.ARCHITECTURE 

STUDIO – France

2. Велику Награду Министарства културе Републике 

Бугарске, за остварење: St. Mary of Assumption Church, 

Zion-St. City, Georgia- arch. NIKOLOZ ABASHIDZE – 

Georgia

3. Велику Награду Интернационалне Академије 

архитектуре, за остварење: Welcome Center of the 

International Pole Prehistory, Les Eyzies-de-Tayac- 

W-ARCHITECTURES – France

4. Прву Награду Уније архитеката Бугарске, за оства-

рење: Museum of History of the Kazakhstan, Astana city- 

arch. BERIK MOLZHIGIT – Kazakhstan

5. Прву Награду Градоначелника Софије, за оства-

рење: New Town Hall of Paratico, Brescia, Italy- arch. 

MASSIMO ZAMMERINI – Italy & Sala Degustazione- 

AT STUDIO – Italy

6. Прву Награду Универзитета за архитектуру, грађе-

винарство и геодезију у Софији, за остварење: Mercury 

Eco spa Hotel Complex, Dagomys, Sochi- arch. LEONID 

ZVUKOV – Russia

7. Прву Награду Интернационалне уније архите-

ката, за остварење: Mosque of republic & Museum 

of Religions, Taksim, Istanbul- Prof.dr. arch. AHMET 

VEFIK ALP – Turkey

8. Специјалну Награду Градоначелника Бона, за оства-

рење: The Mont Saint-Michel Dam- LUC WEIZMANN 

ARCHITECTE, France

9. Специјалну Награду Градоначелника Великог Трно-

ва (Диплома старе престонице Бугарске), за остварење: 

Recover of middle ages tower in Soriano nel Cimino- Prof. 

arch. CARLO CARRERAS – Italy

10. Специјалну Награду Премијера Валоније (Белгија), 

за остварење: La Cite des Affaires in Saint-Etienne- arch. 

MANUELLE GAUTRAND ARCHITECTURE – France

Великa Наградa Интернационалне Академије архитектуре
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Локација, Valparaiso, Чиле

Архитектура: Rearquitectura

Пројектантски тим:

Antonio Menéndez Ferrer , Cristian Barrientos

Инвеститор: Inmobiliaria Rearquitectura

Површина: 1.350 m2

Објекат колективног становања се налази на самом врху 

стена које се уздижу над једном од највећих чилеанских 

лука у Тихом океану. Обзиром да су у окружењу углав-

ном објекти индивидуалног становања, разбијање овог 

објекта на индивидуалне целине чини се као добра идеја. 

По структури, састављен је од 20 независних стамбених 

јединица различитих структура, наслаганих једних по-

ред и на друге, у 6 растера по хоризонтали и вертикали. 

Низ прати конфигурацију терена па је тако денивелисан, 

хоризонталност је прекинута а наглашава се вертикал-

ност. Свака кућа је различита по колориту, али заједно 

чине веома динамичну целину. 

КОЛЕКТИВНО СТАНОВАЊЕ У ЧИЛЕУ

ВЕСТИ ИЗ АРХИТЕКТУРЕ - арх. Александра Миљковић
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ИСТОРИОГРАФИЈА

Арх. Светлана Ј. Фоменко*

СТВАРАЛАШТВО АРХ. ЈУЛИЈАНА Љ. 

ДЈУПОНА 1871, ОДЕСА1935, НИШ

У РУСИЈИ ДО 1917.Г. КРОЗ ПРИЗМУ 

АКАДЕМСКЕ АРХИТЕКТОНСКЕ ШКОЛЕ  

У овом броју објављујемо први део текста о 

једном од најплоднијих архитеката руске еми-

грације, Јулијану Љ. Дјупону, првом од многих 

који су у Нишу живели и стварали у периоду 

између два рата. Текст смо добили љубазно-

шћу арх. Светлане Ј. Фоменко, која се бави 

истраживањем дела архитеката руске емигра-

ције у Београду и Србији. 

„Међу архитектима-емигрантима из Русије, који су 

радили захваљујући гостопримству Краљевине Срба, 

Хрвата и Словенаца, било је представника разних архи-

тектонских школа Руске Империје. Неки су завршили 

Императорску уметничку академију (ИАХ) у Санкт-Пе-

тербургу - прослављену и ауторитативну школску ин-

ституцију. Без обзира на малобројност, та група уметни-

ка, која се већ у Русији професионално окупила, била је 

водећа у архитектонско-грађевинској делатности земље. 

Њој су се прикључили академик ИАХ Николај Петро-

вич Краснов, Василиј Михајлович Андросов, Роман Ни-

колајевич Верховској, Василиј Фјодорович Баумгартен, 

Николај Васиљевич Васиљев, Пјотр Павлович Фетисов 

и Јулијан Људвигович Дјупон. Током целог стваралачког 

живота, дипломци Императорске уметничке академије 

који су радили у разним градовима Краљевине, били су 

повезани школом архитектонске уметности која се раз-

вијала током неколико деценија.

Нажалост, живот и стваралаштво ових водећих мајстора 

архитектуре дуго су били на периферији научних истра-

живања руских научника. Само у последњих петнаест 

година, у вези са променама политичке ситуације, отва-

рањем архива и већом доступношћу материјала, њихова 

имена су почела да се појављују на страницама историје 

руске уметности. А њихово стваралаштво, како у Русији, 

тако и у иностранству, сматра се наслеђем руске архи-

тектонске школе.

У области руске архитектуре до сада није било посеб-

них истраживања посвећених животу и стваралаштву 

Цртачка школа Друштва лепих уметности у Одеси,

Фото 2011 г.

Јулијан Људвигович Дјупон,

Фото 1894 г. Руски државни историјски архив
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Јулиjана Људвиговича Дјупона (Юлиан Людвигович 

Дюпон). Судбина овог уметника-архитекте је колико ти-

пична за своје време, толико и необична.

Јулиjан Дјупон се родио 12. августа 1871. године у Одеси, 

у породици енглеског држављанина Лудовика Иванова 

Дјупона. Прво уметничко образовање добио је у Цртач-

кој школи Друштва лепих уметности у Одеси у класи 

Екстеријер архитектонског одсека, где се обучавао од 

августа 1888. до маја 1894. године. За успехе током шко-

ловања добио је Бронзану медаљу. Од 1893. до 1894.годи-

не када се обучавао за архитектонско цртање био је на-

грађен Малом Сребрном медаљом. Списак оцена за на-

учно-уметничке предмете, међу којима је претежно било 

’задовољавајуће‘ и у мањој мери ’добро‘, никако не говори 

о неким посебним способностима ученика – њима је тек 

предстојало да се покажу.

1894. године Јулијан Дјупон је дошао на Императорску 

уметничку академију, на одсек архитектуре, који је у 

земљи био главни центар за припрему професионалних 

уметника и архитеката. Основни правац архитектон-

ског образовања Академије крајем XIX и почетком XX 

века био је академизам (неокласицизам) – као уметнич-

ка појава, обједињавајући класицистичку, романтичну 

и реалистичну традицију у уметности. До тог времена 

академска школа је прошла дуг пут и постигла стабил-

ност традиције, изражавајући своје сопствено довољно 

богато искуство и ослањајући се на достигнућа запад-

ноевропског академског образовања које је имало свој 

почетак још у XVII веку. Те традиције су се остваривале 

у до детаља провереном педагошком систему. Верност 

тим традицијама била је присутна у свим разредима и 

атељеима и представљала је сама по себи велики и бога-

ти уметнички музеј, који се састојао од ’образаца‘ умет-

ничких дела, сакупљаних деценијама. Изванредна ат-

мосфера ’свепрожимајуће‘ уметности помагала је учени-

цима да постану не само добри уметници, већ и људи ви-

соке културе. Јединственост те атмосфере, њено посебно 

стваралачко расположење, представљали су вредност 

не само питомцима Академије већ и питомцима других 

уметничких школа, који су ту долазили да би подигли 

ниво свог образовања. Нису били ретки случајеви када 

су на Академији студије продужавали дипломци Грађе-

винске школе и Института грађевинских инжењера.

Крајем 1895. године, пошто је постао студент, Јулијан Љу-

двигович је добио руско држављанство, о чему сведоче 

документи у његовом Личном досијеу ученика ИАХ. У 

Императорска уметничка академија, поштанска разгледница, поч. ХХ в.



36

АРХИТЕКТ 37  38ИСТОРИОГРАФИЈА

Други део текста објавићемо у следећем броју „Архитекта“

Дом Жданова у Одеси, главна фасада, 1901,

Ј. Љ. Дјупон и В.М. Кабиољски, Фото 2012. г.

Императорска уметничка академија, вестибил у приземљу и 

фоаје на I спрату

Императорска уметничка академија, Библиотека

истој и следећој години (током 5 месеци сваке године) 

похађао је практичну наставу на Архитектури града 

Харкова, по позиву Управе Харковско-николајевске же-

лезнице, показавши се као одговоран ученик и таленто-

ван уметник. То му је помогло у остварењу свог ствара-

лачког потенцијала.

Због непоштовања Правилника Императорске умет-

ничке академије, 1897. године Дјупон је био искључен 

са архитектонског одељења Више Уметничке школе при 

Академији, али убрзо је по молби враћен. 1899.године, 

предао је молбу техничко-грађевинском комитету Ми-

нистарства унутрашњих послова за добијање дозволе на 

право извођења радова (по чл. 195 Грађевинског устава) 

али молба је одбијена на основу мишљења Савета про-

фесора руководилаца атељеа на челу са А.Н. Померанце-

вим.

У децембру 1900. године Дјупон је завршио научне кур-

севе и као члан атељеа професора руководилаца архи-

тектонског одељења, добио Сведочанство на право из-

вођења грађевинских радова. Исте године употребио је 

своје знање у једном од првих самосталних пројеката – 

Главног дома и службених објеката П.В. Родзјанка на југу 

Русије.

Решењем Савета Академије, 8.маја 1901. године Дјупон 

Јулијан Људвигович је добио звање уметника–архитек-

те, са правом на чин X класе при запослењу у државној 

служби и са правом извођења радова. Са дипломом, 

млади неимар добија право на ношење сребрног академ-

ског знака за дипломски пројекат ’Градске думе у пре-

стоници‘. У новембру 1901.године уметнику–архитекти 

Ј. Љ. Дјупону, по његовој молби ’за издавање дипломе за 

звање учитеља цртања у средњим школама‘ из Акаде-

мије је издато такво Сведочанство.“

Превео З. Чемерикић

* Арх. Светлана Ј. Фоменко,

постдипломац на катедри Опште историје уметности

Руске академије сликарства, вајарства и архитектуре 

„Иља Глазунов“ у Москви
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Грађани Ниша и цела православна јавност са великим 

болом помињаће 12. октобар 2001. године, када је тра-

гични пожар као огромна демонска буктиња прогутао 

Саборну цркву у Нишу, ремек дело чувене неимарске 

тајфе браће Дамјановић. Туга се трајно уселила у срце 

сваког Нишлије јер им пред очима више није био репер, 

њихова омиљена црква, која их је пратила на пут или ра-

досно чекала када би се вратили у свој град. Из тих и још 

других драгоцених разлога, Нишлије су са радошћу при-

миле вест да је посао на обнови цркве поверен надлеж-

ном Заводу за заштиту споменика културе у Нишу. Ово 

је можда најделикатнији задатак поверен Заводу, дели-

катан највише из разлога што су сарадници Завода били 

ти суграђани који ће пред лицем јавности помоћи да се 

овај феникс поново роди из пепела и поврати свој култ-

ни значај који је од подизања до трагедије 12. октобра 

уживао у народу.

Задатак да се прихвате овог посла добили су арх. Миле 

Вељковић, са најтежом обавезом да се стара о пројекту 

и координира рад Завода са Грађевинским факултетом  

као саветником за сложене конструктивне захвате и 

одабраним стручњацима, у то време реномиране грађе-

винске фирме „Грађевинар“, као непосредним реализа-

торима, док је о судбини добрим делом ватром униште-

ног живописа одлучивао сликар Завода мр. Миодраг 

Анђелковић са сарадницима и стручним консултантима 

из Београда.

Црквене власти, које је је заступао Епископ Нишки г. 

Иринеј, и стручњаци Завода били су сагласни да цркву 

не треба без потребе обновити на начин псеудо-базили-

САБОРНА ЦРКВА У НИШУ 

ПОСЛЕ ЈЕДАНАЕСТ ГОДИНА

Миодраг Анђелковић, академски сликар

Уништена фреска на јужном зиду са композицијом Св. Цара Константина и Царице Јелене
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ке, са много дрвета у конструкцијама и робустним мал-

тером нанетим на рабиц и дрвене оплате. Пред очима 

смо имали огромно искуство пољске службе зашти-

те (PKZ) која је у обнови порушене Варшаве користи-

ла прецизну документацију коју је за собом Пољацима 

оставио чувени сликар венецијанских ведута Каналето 

(Canalleto). Он је неколико година провео на двору Јан-

гелона у Варшави у звању дворског сликара, а у слобод-

ном времену је минуциозно, „кућу по кућу“, цртежима 

забележио целу Варшаву. Оснивач Завода за заштиту 

споменика културе у Нишу г. Момчило Митровић, као 

велики пријатељ Тадеуша Полака, директора и оснива-

ча у свету чувене пољске заштите, срећом је инсистирао 

код својих сарадника у Нишу на поузданој документа-

цији о свим споменицима. Начин на који је обновљен 

Краљевски замак у Варшави (на основу цртежа Кана-

лета) обновљена је и Нишка Саборна црква – на осно-

ву постојеће документације. Нама, који смо непосред-

но после пожара изблиза гледали остатке лажних пи-

ластeра, било је јасно да, без обзира на пожар, храм броји 

последње дане када је реч о безбедности. Дакле, било је 

речи о дотрајалом објекту који је захваљујући још и „са-

везничкој помоћи“ у бомбама 1944. године, већ био дева-

стиран, нарочито у делу олтара и северне певнице.

Обнова је дозвољавала и нека корисна проширења која 

ни у чему не би реметила пројектовану форму храма. 

Под корисним се на пример сматрало проширење га-

лерије и битно увећање простора за чланове хора (60 

особа), неке конструктивне новине око звоника, као и 

коректурa конструктивног склопа основе са уписаним 

крстом у сводној конструкцији, који у изворном пројек-

ту поседујe неке неправилности.

О техничким појединостима саме обнове нисам квали-

фикован да пишем, осим да поменем податак о високој 

пожртвованости архитекте Вељковића и наших сарад-

АРХИТЕКТОНСКЕ ТЕМЕ

Екипе Завода за заштиту споменика културе у Нишу и 

„Грађевинара“ са Епископом Нишким г. Иринејем и г. Дејаном 

Медаковићем, председником САНУ 

Уништена фреска на јужном зиду са композицијом из Старог завета

ника из „Грађевинара“ чија нас је стручност и пожртво-

вање импресионирала.

Што се живописа тиче, дуго смо и ми и црквене власти 

били сагласни да живопис сликара Владимира Предоје-

вића, насталог у времену од 1938. до 1942. године тре-

ба сачувати у оним деловима где огањ није брутално 

уништио пигмент. Превасходно је било речи о компо-

зицији Св. Цара Константина и Царице Јелене и неке 

старозаветне композиције у другој зони јужног зида. У 

ту сврху помоћ и све податке о овом сликару и потреби 

очувања макар „због историје цркве“ добили смо од та-

дашњег председника САНУ Дејана Медаковића и коле-

га из Републичког завода као и Министарства културе. 

Нажалост, потреба да се насликају „нове и лепе“ зидне 

слике била је јача од нас.
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Инжењерска комора Србије – Регионална канцеларија 

у Нишу организовала је у јулу ове године једнодневни 

стручни излет до хидроелектране „Ђердап 1“. Програм 

је допуњен посетом Народном музеју у Зајечару и ар-

хеолошком парку Гамзиград одн. Феликс Ромулијана.

Овим је поновљен успех прошлогодишњег излета до 

„Ђердапа 2“. Инжењери свих струка показали су велико 

интересовање и ове године, због јединствене прилике да 

се овај изузетни објекат обиђе у потпуности. Кренуло се 

са Трга краља Александра у 8 часова, пут је трајао око 

3 сата, и на одредишту смо били у 11 часова. Домаћини 

су били врло љубазни, исцрпним и стручним информа-

цијама су објаснили историју изградње електране и на-

чин њеног функционисања. Сви делови система су по-

казани посетиоцима, од главне хале са турбинама и ко-

мандне собе, до простора самих генератора. Приказан је 

и филм из 1964. године са детаљима почетка изградње.

(детаљно на www.djerdap.rs). 

Арх. Зоран Чемерикић

ПОСЕТА ХИДРОЕЛЕКТРАНИ

„ЂЕРДАП 1“

 Изглед бране са низводне стране

Хала са турбинама 
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 Бродска преводница

Црква Св. Георгија у Кладову

 Посетиоци у командмој соби хидроелектране (фото Д. Живковић)
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 Зграда Музеја у Зајечару

У повратку са „Ђердапа 1“ направљена је пауза у Кладову, затим је посећен Народни музеј у Зајечару, где је госте 

дочекао љубазни домаћин, директор музеја г. Бора Димитријевић. Он је врло исцрпно и сугестивно објашњавао све 

сегменте мале али интересантне збирке експоната, који су изложени по епохама и темама, од касноантичког пери-

ода до почетка XX века. Музеј је основан 1951. године као завичајна збирка и временом је прерастао у музеј ком-

плексног типа са одељењима археологије, историје, историје уметности и етнологије.

 Музеј у Зајечару - макета реконструкције Феликс Ромулијане
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Феликс Ромулијана - главни улаз

 Музеј у Зајечару - улазна врата, детаљ

 Музеј у Зајечару - глава Херкула

 Музеј у Зајечару - детаљ мозаика
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Феликс Ромулијана (лат. Felix Romuliana), касноантич-

ка царска палата римског императора Галерија (Gaius 

Valerius Maximilianus  Galerius, 293-311.), од 2007. године 

је на листи светске баштине UNESCO (детаљно на www.

је улогу водича препустио другом кустосу, који је провео 

нашу групу по целом комплексу и објаснио основне де-

таље о налазишту. Дан се већ ближио крају и недостаја-

ло је светла за фотографисање, а чекао нас је дуг пут до 

Ниша, тако да је аутобус кренуо за Ниш око 19 часова. 

Надамо се да ће и следеће године колеге из Регионалне 

канцеларије у Нишу ИКС, инж. Драган Живковић и се-

кретар Александар Панчић поново организовати овакво 

путовање и обилазак неке нове интересантне дестина-

ције.

Текст и фотографије: арх. Зоран Чемерикић

 Феликс Ромулијана - источни улаз

 Феликс Ромулијана - детаљ мозаика

ПУТОПИСИ, ПРИКАЗИ
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Град Белгород у Белгородској области, која се налази 700 

километара јужно од Москве и која је гранична област са 

Украјином, град је у коме се налази Белгородски Држав-

ни Технолошки Универзитет „В.Г.Шухова“. Овај Универ-

зитет у Русији има сарадњу са Универзитетом у Нишу и 

међународни уговор на основу кога се врши студентска 

размена. Уговор је постојао од 2003. године, али до тог 

лета 2009. године нико није покушао да га реализује, 

тако да смо нас тројица, уз велику помоћ наше профе-

сорке руског језика Надежде Лаиновић Стојановић, ре-

шили да будемо први који би упоставили мост између 

два универзитета и тако омогућили реализацију нечег 

што је до тада постојало само на папиру. Таква одлука је 

резултирала тиме да данас можемо да кажемо да ова два 

универзитета имају јако развијену међу народну сарадњу.

Први једномесечни боравак у Белгороду је био од 1. 

до 25. јула 2009. године и план је био да се из Београда 

одлети за Москву, а да се касније из Москве возом от-

путује у Белгород. Тако је и било, 1. јула 2009. године, у 

поподневним часовима наш авион је слетео на Москов-

ски аеродром Шереметјево. Наравно, треба рећи да смо 

одмах на самом аеродрому наишли на срдачан дочек на-

ших људи који већ дуже време живе и раде у Москви.

Следећег дана се путовање наставило. Кренули смо у ве-

черњим часовима возом за Белгород и 3. јула 2009. годи-

не стигли на своје одредиште. На железничкој станици 

су нас дочекали представници Универзитета, на челу са 

Еленом Владимировном, која је задужена за пријем ино-

страних студената. Одмах по доласку на територију уни-

верзитета, добили смо смештај у студентском хостелу и 

кренули са обилазком којим смо се упознали са самим 

кругом универзитета и садржајима у њему.

Сам универзитет је конципиран као студентски кампуси 

свуда по свету, све је на једном месту: зграде факултета, 

укупно њих петнаест, затим пет студентских домова, као 

и један студентски хостел. Ту се још налазе зграде би-

блиотеке, затворени и отворени терени за спорт и рек-

реацију, затворени базен и спортски стадион, као и ве-

лики број других садржаја који су потребни младим љу-

дима на студијама. Цео комплекс се налази на узвишењу 

изнад града које је обрасло бујном вегетацијом и стиче 

се утисак као да се човек налази у некој шуми. Постоји 

висок степен безбедности, почевши од људства које се 

брине да не дође до некаквих проблема, па до система 

видео надзора. 

Једномесечна стручна пракса је подразумевала упозна-

вање са факулетом на који смо били примљени. Пун 

назив ове образовне установе је Архитектонско-грађе-

вински институт. На самом институту постоји седам 

смерова а један од смерова је Архитектура и Дизајн. По-

што смо нас тројица припадали баш том смеру, било је 

логично да ту почнемо упознавање са системом рада и 

професорским кадром. Како смо били први студенти из 

Србије који су дошли на овај униврзитет, наишли смо на 

љубазан дочек од стране професора и то пре свега дека-

на овог факултета А.И.Дектева, као и главног на катедри 

В.П.Мироненка. Наравно, треба поменути и професоре  

С.П.Верјутина, С.И.Доценка, проф. Зарва и остале.

Поред упознавања са системом и радом катедре и факул-

тета, паралелно смо били гости многобројних пројек-

тантских фирми које раде и граде, како у самом граду, 

тако и на територији читаве Белгородске области. Као 

гости г. Перцева, који је главни обласни архитекта, има-

ли смо прилике да се упознамо са просторним планови-

ма читаве области, са њиховим резоновањем стратегије 

и развоја у смислу градње и просторног планирања, са 

неким краткорочним циљевима које су пред себе поста-

вили, али и са дугорочним 25-годишњим плановима. 

Имали смо прилике да обиђемо и нека градилишта, као 

и велики број објеката, како новије, тако и старије архи-

тектуре града.

Стручна пракса је обухватала и неколико екскурзија ван 

самог Белгорода, одлазак до места Прохоровка у коме 

се налази велики православни храм посвећен Св.Пе-

тру и Павлу, одлазак до музеја посвећеног Курској бит-

ки, највећој тенковској битки у II светском рату, посета 

коњичком клубу и још неколико других врло занимљи-

вих и поучних екскурзија.

Током тих двадесетак дана имали смо прилике да се 

упознамо са културом наших домаћина, неким обичаји-

ма као и са неким од њихових националних специјали-

тета. Нарочити изазов је био покушати да што више сав-

ладамо руски језик који смо кроз школовање у Србији и 

учили, али чинило се да је било неопходно још времена 

и усавршавања да би успели у својој намери. Наш циљ 

је после тог првог боравка био делимично реализован, 

успели смо да паралелно са учењем нових ствари про-

мовишемо и нашу земљу, наш универзитет и факултет, 

као и неке од наших многобројних пројеката које смо 

у Србији током студија радили. То је наишло на добар 

У пролеће, тачније фебруара 2009. године, тројица студената Грађевинско - архитектонског факултета у Нишу 

кренули су са припремама за одлазак у Руску федерацију на једномесечну студентску размену. Та тројица студе-

ната смо били Стојадиновић Горан, Ранчић Милош и ја, апсолвенти на смеру Архитектура. Припреме су обухва-

тале часове руског језика, као и планирање путовања до града који је требало да нас прими.

СТУДИЈЕ АРХИТЕКТУРЕ У РУСИЈИ
Арх. Славољуб Стојменовић

СА ФАКУЛТЕТА
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Дипломски рад Славољуба Стојменовића – Централни хотел града Ниша –  3Д визуелизација, 2010.г. Ментор: С.П. Верјутин 

одзив и испоставило се можда као кључна ствар за кас-

нији нови позив са овог универзитета. Неколико дана 

пре нашег повратног лета за Србију опростили смо се од 

својих домаћина и кренули пут Москве, где је планира-

но да проведемо још два дана у обиласку града. На са-

мом поласку за Москву добили смо и прву незваничну 

понуду да се кроз месец дана вратимо опет и овог пута 

наставимо школовање на овом универзитету.

У Москви смо наредна два дана провели у посматрању 

и фотографисању самог града и архитектуре и 25. јула 

преко дана кренули авионом назад за Србију. По доласку 

у Ниш јавили смо се у деканат Грађевинско-архитектон-

ског факултета да пренесемо импресије које смо понели 

из Русије. Након тога уследио је одмор од месец дана, ми 

смо се вратили својим обавезама на нашем факултету у 

Нишу, положили неколико испита а крајем августа 2009. 

године нашем факултету је из Русије стигао допис и зва-

нични позив да нас тројица наставимо студије на њихо-

вом универзитету у Русији. Како у Србији архитектура 

траје пет година, или десет семестара, били смо позва-

ни да наставимо школовање на шестој години у Русији, 

пошто код њих студије архитектуре трају дванаест се-

местара. Томе смо се потајно надали, али смо знали да 

ће овог пута то бити много другачије и много озбиљ-

није, самим тим што је позив важио на временски рок 

од годину дана, а не као раније на један месец. Такође, 

додатну озбиљност је сада давала помисао да би требало 

да полажемо испите, радимо пројекте и, на крају, дипло-

мирамо на руском језику и да ту може бити комплика-

ција, пре свега због недовољног познавања њиховог об-

разовног система, језика, као и великог броја процедура 

које су биле неопходне да се заврше. Али у том тренутку 

опет добијамо несебичну помоћ и подршку наше профе-

сорке руског језика Надежде Лаиновић Стојановић, која 

нас својим саветима усмерава на прави пут, мотивише и 

подржава у свему што смо наумили.

Наш поновни одлазак је уследио 9. септембра 2009. го-

дине, опет смо прошли идентичан пут, из Београда ави-

оном за Москву и даље возом за Белгород. Приликом 

нашег поновног доласка смештени смо у један од неко-

лико студентских домова који се налазе на територији 

универзитета. Уследио је приступ и упис на сам факул-

тет, велики број неопходних докумената које је било по-

требно спремити, почевши од комплетне архивске грађе 

која је са нашег факултета у Нишу послата на универ-

зитет у Белгороду, као и превод свих тих докумената на 

руски језик. Упоредо са тим, кренули смо да похађамо и 

слушамо наставу на руском језику, одласци на вежбе и 

предавања су били свакодневни, морали смо да уложи-

мо додатни напор и вредно радимо и после дневне на-

ставе, како би се уклопили у њихов систем.

У октобру смо имали прилике да посетимо и суседну 

Украјину и град Харков, који је на 80 километара од 

Белгорода, и да тамо будемо гости Харковског Државног 

СА ФАКУЛТЕТА
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Саобраћајног Факултета. У те две недеље смо такође 

били и гости Харковског Државног Архитектонског 

Факултета, сусрели се са њиховим професорима и 

разменили мишљења о историји архитектуре, као и о 

новим трендовима у архитектури уопште. Харков је 

остао у сећању као град са прелепим старим здањима у 

која су одлично уклопљене нове архитектонске форме и 

грађевине, а треба поменути и прелепе девојке које граду 

додатно дају једну посебну лепоту. Након тог периода 

се враћамо поново у Русију и на универзитет Б.Г.Т.У. В.Г. 

Шухова како би наставили са својим обавезама и полако 

кренули са израдом наших преддипломских пројеката.

У једанаестом семестру, упоредо са предавањима на 

факултету, траје израда скица и цртежа и анализира се 

предмет нашег будућег дипломског рада. Сваки од ино-

страних студената мора да одабере локацију из своје 

земље, да је што боље разради и покуша да представи 

кроз дипломски рад своју националну архитектуру, или 

уколико жели може да ради дипломски пројекат у ин-

тернационалном стилу. Сваки од нас тројице је одабрао 

тему за коју је највише заинтересован. Ранчић Милош је 

одабрао за тему Хотелски комплекс који је на локалите-

ту поред места Лебане на југу Србије, а који се налази у 

близини археолошког налазишта „Јустинијана прима“. 

Стојадиновић Горан се одлучио за локацију у источној 

Србији, близу места Ресавица, и као тему одабрао Етно-

културни комплекс који је у близини манастира Равани-

це, Манасије и Ресавске пећине. Моја тема била је Хотел 

у центру града Ниша. Локација на којој је пројектован 

луксузни хотел је у насељу Дуваниште непосредно по-

ред тржног центра „Меркатор“. Сваки од колега је имао 

тежак задатак да своје идеје „изгура“ до краја, јер је си-

гурно да је сваки од професора имао и своју визију како 

треба да изгледа коначно решење сваког од дипломских 

радова.

На тренутак ћу се вратити и на бирократске препреке 

на које смо наилазили, ту пре свега мислим на превод 

комплетне документације сваког од кандидата и њихову 

припрему за експертизу која је рађена у Москви на МГУ. 

Целокупан процес превода и експертизе докумената је 

трајао готово шест месеци, тако да смо у марту коначно 

могли да одахнемо, јер смо добили резултате и документ 

којим је потврђено да су признати сви наши испити које 

смо положили у Србији, као и да су нострификоване 

наше дипломе о средњем образовању. Од тог тренутка 

смо имали обавезу да положимо разлику испита како би 

све било усаглашено са њиховим системом образовања. 

Треба још поменути и испите са шесте године студија 

које смо имали обавезу да положимо у јануару, као и др-

жавни испит који је полаган испред државне комисије.

Месеци су пролазили, а нама је омогућено да као архи-

текте урадимо и неколико хонорарних пројеката. Први 

такав задатак је био у новембру 2009. године када смо 

као тим имали задатак да осмислимо и дизајнирамо 

ентеријер једног билијар клуба са приступним холом и 

ВИП салом. Пошто смо успешно завршили задатак, ан-

гажовани смо већ у фебруару да урадимо пројекат пра-

вославног храма са пратећим објектом, а одмах затим и 

пројекат једне индивидуалне куће који је рађен у априлу 

2010. године. Наш последњи хонорарни пројекат је рађен 

у јулу и августу 2010. године и задатак је био осмислити 

и дизајнирати ентеријер двоспратне индивидуалне куће, 

што смо такође успешно урадили. Сатисфакцију смо до-

били тиме што су сви наши пројекти изведени, тако да 

то даје једну посебну вредност нашем раду и труду. То-

ком боравка у Белгороду били смо чести гости изложби 

сликара и уметника из Србије који су ту излагали своја 

дела. Такође, узели смо учешће на манифестацији „Дани 

словенске писмености“ у мају 2010. године. Не треба за-

боравити ни спортске догађаје на које смо били у више 

наврата позивани. Једном речју, имали смо врло богат 

друштвени и јавни живот.

Како се ближио датум одбране наших дипломских радо-

ва, то је и трка са временом постајала све неизвеснија.

Почетак јуна 2010. године обележило је доста непроспа-

ваних ноћи и много рада на довршавању свих оних ства-

ри које су остале недовршене око израде дипломских 

радова. И коначно, 25. јуна 2010. године дипломирали 

смо на Б.Г.Т.У. В.Г.Шухова на Архитектонско Грађевин-

ском Институту, на катедри Архитектуре и Дизајна, са 

највишом оценом (5). То је био врхунац наше дотадашње 

каријере и рада уопште и јасан доказ да можемо да се 

снађемо и успемо у својим намерама и у другој земљи. 

До краја лета, тачније до августа, покушали смо да нађе-

мо и пословни ангажман у Белгороду или неком другом 

граду у Русији, али како нам је касније објашњено, то 

није био нимало лак задатак. Похваљени смо у Амбаса-

ди Републике Србије у Москви и наша Амбасада је оба-

вештена о томе да смо успешно дипломирали на универ-

зитету у Белгороду и да смо препоручени од стране Уни-

верзитета за постдипломске студије на буџетној основи.

Та понуда је била отворена још неколико година касније, 

али се испоставило да из бројних разлога није реализо-

вана.

У сваком случају, трудили смо се да достојно репрезен-

тујемо своју државу пре свега, а потом и свој универзи-

тет и факултет из Србије. Мислим да смо у томе и успе-

ли. А што се тиче специјалистичких студија у Русији, из 

овог угла сада то изгледа као једно дивно време и период 

наших живота. Стекли смо бројна познанства и саку-

пили доста животног и стручног искуства које ће нам 

сигурно користити у будућности. Крајем августа 2010. 

године вратили смо се кући, а нешто касније, тачније у 

првој половини 2011. године сви смо дипломирали и на 

Грађевинско Архитектонском факултету и тако заокру-

жили дотадашњи рад и наше студије. 

ИСПРАВКЕ
У прошлом броју, у тексту „С пута по Мађарској...“ грешком редакције изостављено је име аутора фотографија на 

странама 64, 65 и 66, арх. Александра Вукојевића.

У тексту „Уређење и ревитализација нишке Тврђаве“ грешком редакције изостављено је име аутора фотографија 

на страни 54, Зорана Радосављевића.

Извињавамо се ауторима и читаоцима.
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„Монографијом је представљен део стваралачког опу-

са (период 1995 – 2010.), поводом пријема Велике на-

граде архитектуре Савеза архитеката Србије за живот-

но дело“.

„МОЈА АРХИТЕКТУРА  ГОРАН Б. ВОЈВОДИЋ“

Арх. Зоран Чемерикић

Ова реченица на унутрашњој насловној страни књи-

ге „Моја архитектура“ Горана Војводића најсажетије 

објашњава повод и, заправо, разлог што се овај врсни 

архитекта латио посла да на једном месту обједини свој 

изузетно плодан период стваралаштва. Петнаест годи-

на и није много у каријери архитекте, која обично траје 

много дуже, и то не само током просечног радног века, 

јер многи пројектанти раде још дуго после формалног 

пензионисања. Затим, награде за животно дело обично 

се додељују ствараоцима у познијим годинама, међу-

тим, у овом случају ствар је јасна – својим опусом Горан  

Војводић је већ заузео једно од водећих места у новијој 

српској архитектури. Може се претпоставити колико ће  

после следећих петнаест и више година нова моногра-

фија бити богатија! Многобројне награде које је Горан  

Војводић добио у периоду 1994 – 2010. године овде не 

треба наводити јер су детаљно набројане на крају књиге, 

као и учешћа на конкурсима и изложбама.

Приказ књиге би, можда, требало да садржи и резиме 

самог материјала, критички преглед и коментар пре-

зентованих објеката, дакле коментар архитектуре коју 

је аутор изложио у овој монографији. Писац ових редова 

сматра да, можда, није довољно компетентан за то, па је 

зато боље да препоручи читаоцу текстове рецензената, а 

посебно коментаре самог аутора, где он искрено и објек-

тивно сагледава сопствено дело, износи дилеме које 

прате пројектовање и вечити конфликт између жеље ин-

веститора и надахнућа пројектанта, али исказује и свој 

општи став о мисији архитектуре и архитекте. У том 

уводном тексту значајнији пројекти су коментарисани 

конкретно, а сваки објекат презентован у књизи про-

праћен је и изводима из текстова наших угледних пера 

архитектонске критике.

Оно што свакако одмах скреће пажњу читаоца је обиље 

изванредних цртежа који су претходили разради и изра-

жавали суштину идеје. Ту се види сигурна рука аутора 

која не само да обликује форму већ даје и материјализа-

цију и хроматски дефинише фасаду. Те вињете су прави 

мали бисери који потврђују већ много пута изречен став 

да скица претходи свему. Остало је разрада, техника, 

рендеринг који аутору и наручиоцу даје коначни утисак. 

Не треба наглашавати да су фотографије изванредне, то 

је већ стандард који свака добра књига има, али упра-

во одличан избор углова снимања, детаља, чак се може 

рећи „мириса“ који окружује објекат, све то даје праву 

слику о архитектури коју ствара Горан Војводић, о вла-

дању формом, материјалима, бојама. На његовим објек-

тима се препознаје и смелост али и одмереност и укус.

Завршићемо цитатом из уводног дела књиге: „...Ар-

хитектура је заводљива, непредвидива, даје прегршт 

опција; и зато је веома важно научити рећи (јој) НЕ. 

Издвојити у својим премишљањима, сновима и ствар-

ности есенцију и обликовати је, дати јој материјалну ди-

мензију, препознатљиву и прихватљиву – то јесте мера 

знања и вештине зрелог ствараоца. Тај, назвао бих га, 

одмерени аскетизам, одувек и јесте био мој циљ, мера 

којој сам тежио и коју сам, са мање или више успеха, до-

сезао...“
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„АРХИТЕКТА МИЛОРАД МАЦУРА

19141989“

Мр Маре Јанакова Грујић

Аутор: мр Маре Јанакова Грујић, историчар уметности
Издавач: Центар за истраживање и валоризацију гради-
тељског наслеђа „ВАМ“, Београд, 2010/2011.г.
Рецензенти књиге: проф. др Александар Кадијевић (Фи-
лозофски факултет Универзитета у Београду), доцент др 
арх. Александар Игњатовић (Архитектонски факултет 
Универзитета у Београду), др арх. Мила Пуцар (Институт 
за архитектуру и урбанизам Србије)

Дело представља садржајну, научно-методолошки за-

сновану и комплексну грађу синтетичког типа. Богато 

је илустровано фотографијама, цртежима и графичком 

документацијом - плановима. Представља капиталну 

монографску студију и пионирски подухват из новије 

српске културне историје, уметности и архитектуре. На-

мењено је широком интелектуалном читалачком кругу 

али и специјализованим стручњацима. По топограф-

ском и стилском карактеру опуса ствараоца, књига се те-

матски уско односи на Београд и епоху педесетих, шез-

десетих и седамдесетих година протеклог века, у целини 

приказујући живот и стваралаштво једног од највећих 

српских и југословенских градитеља 20. века.

***

Архитекта Милорад Мацура (1914, Скопље – 1989, Бе-

оград) један је од најзначајнијих српских и југословен-

ских градитеља у периоду након Другог светског рата. Уз 

генерацијски блиске колеге, Милорада Пантовића, Ни-

колу Добровића, Ратомира Богојевића, Иву Куртовића и 

Владету Максимовића, у наше културно поднебље уно-

сио је савремене идеје архитектуре интернационалног и 

профункционалистичког усмерења. Мацурино ствара-

лаштво у великој мери обојено је утицајем неприкосно-

веног светског великана тог доба, Ле Корбизјеа, чије је 

поуке српски неимар примао трезвено, критички и ни-

када сасвим доследно.

Мацура је био један од најпреданијих и најистакнутијих 

прегалаца у обнови и изградњи разрушене земље, по-

себно њене престонице. Током професионалне карије-

ре, која се прати од касних тридесетих до краја седам-

десетих година, овај архитекта радио је на готово свим 

архитектонским темама, међу којима у квантитативном 

смислу примат припада објектима стамбеног карактера. 

Равноправан сегмент Мацурине стручне пажње пред-

стављала је публицистичка активност односно крити-

чарско-теоријски рад, а од шездесетих година његово 

деловање употпуњено је и преданим научно-истражи-

вачким радом. Као посебне вредности Мацуриног ства-

ралаштва истичу се поштовање затеченог градитељског 

контекста, антидоктринарност и прогресивност у при-

ступу проблемима простора и људске егзистенције, на-

стојање за искреним, рационалним и функционалним 

градитељством као верним одговором на комплексне 

естетске и практичне потребе човека.

Најзначајнији објекти потекли из руку овог градитеља 

јесу: зграда Војногеографског института и Војне штам-

парије у Београду (1950-54), зграда Републичког завода 

за статистику у Београду (1946-50), Дом културе „Запад-

ни Врачар“ (око 1950), Стамбена зграда Секретаријата 

иностраних послова у Улици краља Петра у Београду 

(1954-57), Стамбена зграда „Центропрома“ у Крунској 

улици у Београду (1953-56), Центар за рехабилитацију 

ратних инвалида на Дедињу (1954-1961), Хотел „Центар“ 

у Игалу (1960-61), Институт за туберкулозу и плућне бо-

лести у Сремској Каменици (1956-60), зграда Народне 

банке у Сомбору (1955-56), зграда Комуналне банке у 

Бачкој Паланци (1963), Дом савеза глувих са штампа-

ријом „Космос“ у Улици Светог Саве у Београду (1962-

67), Клинички центар Медицинског факултета у Бео-

граду (пројекат, 1966), зграда Неурохируршке клинике у 

Београду (1969-73).

Архитекта Мацура је за собом оставио плодно, слојеви-

то и вредно архитектонско стваралаштво, како у доме-

ну материјалног наслеђа тако и у домену архитектонске 

мисли. Његово дело и истакнут друштвено-стручни ан-

гажман у великој мери су утицали на српску архитектуру 

педесетих, шездесетих и седамдесетих година протеклог 

века. Ревалоризација и афирмација Мацуриног дела на 

југословенском и српском простору озбиљније се може 

пратити тек у последње време. У том смислу ова моно-

графија, као први пројекат који се аналитички и целови-

то односи на ову тему, представља пионирски подухват.
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ГЛАСНИК ИКС 
Издавач: Инжењерска комора Србије, Кнеза Милоша 9, 11000 Београд. www.ingkomora.org.rs

ГЛАСНИК ИКС бр. 24-25, децембар  2011., (68 колор страна у боји)

ПИСМО ГЛАВНОГ УРЕДНИКА: Корак ближе да и регионални центри имају „своје куће“ (професор др Драгослав Шумарац, председник 

октобар (Јован Милић); Примена тек после имплементације – 8. међународни сајам животне средине ECOFAIR – Београд, 12-14. октобар 
(Милован Пауновић); Пратећи програм припремио Нишки регионални центар – 8. сајам грађевине и опреме – Ниш, 26-28. октобар (А. 

мобилних телефона – награда Инжењерске коморе тиму студената „Strawberry energy“ (Радован Радовић); Верујемо да себе уграђујемо у 
Храм на Врачару – четворо чланова пројектног бироа „Студио“ добитници признања за изузетне резултате на почетку каријере (Слободан 
Кујунџић); Зна да реагује у кризној ситуацији – Драгаослав Остојић, дипл.грађ.инж. добитник годишње награде за изузетно достигнуће у 

приход од 212,5 милиона динара – Осма седница Скупштине Инжењерске коморе Србије; План и програм рада Инжењерске коморе 

од четврт века – Власинско лето – културно-уметничка манифестација која у континуитету траје двадесет шест година (Александар 

Forum urbanum – сајам урбанизма, Ивањица 16-18. јун Ивана Лазин); Одрживи извори енергије у Просторном плану Србије – 17, сусрети 
просторних планера Србије 2011, - Копаоник, 21-23. септембар (Ивана Лазин); Подржана два издавачка пројекта - Суфинансирање 

професионалне лиценце у САД (Данка Гаковић); Кандидати пролазе ригорозну проверу – Како се полажу стручни испити у Сједињеним 

Више енергије из обновљивих извора – 42. Међународни конгрес КГХ 30.11. – 2.12.2011. (Бисерка Шварц)

ГЛАСНИК ИКС бр. 26-27, јун  2012., (52 стране у боји) 

фебруар 2012 – 2. март (Александар Панчић); Струка разменила искуства – „Земљотресно инжењерство и инжењерска сеизмологија“ – 
Дивчибаре, 22-24. мај (Милован Пауновић); Победио Центар за посетиоце „Лепенски вир“ – Годишња награда за архитектуру Компаније 
„Новости“ (Радован Радовић); „Гран при“ за Кулу Небојшу – 34. Салон архитектуре – 28. март – 30. април (Радован Радовић); Трећина 
излагача из иностранства – 38. београдски сајам грађевинарства – 24-28. април (Слобоан Јовановић); Скромно издање 56. Сајма технике – 

МАРТОВСКОМ РОКУ ПОЛАГАЛО 418 КАНДИДАТА (Слободанка Симић); За прве ЕЕ лиценце конкурише 336 инжењера – Приводи се 

Глигић, Светислав Сиђелић, Душан Бањалић).

ДаНС
Издавач: Друштво архитеката Новог Сада, Милетићева 20, Нови Сад, тел. 021/423-485, Е-mail: dans@dans.org.rs, www.dans.org.rs

ДаНС бр. 73-74, април 2012.г. (112 страна у боји)

Представљање (РеПрезентација) архитектуре; Архитектура оловака; Суштина је у процедури; Резултати конкурса Градска библиотека у 
Новом Саду; Одлазак хроничара војвођанске архитектуре; Ин мемориам: Слободан Јовановић; Цртежи Натка Маринчића; Saint-Gobain 

архитеката Србије; Професионални кодекс удружења архитеката Србије.

ArhArt
Издавач: „Неимар“ а.д., Кнегиње Зорке 2, Београд, E-mail: redakcija@neimarv.rs

АрхАрт бр. 4, зима 2011/12.г. (108 страна у боји)

Напомена: наводимо само наслове текстова у домену архитектуре и урбанизма.
Биљана Бојковић (интервју): Радозналост и рад су кичма успешног живота (Михајло Митровић о виталности свог стваралаштва); Вести из 
архитектуре: Зелена школа на Балију, Видети енергију, Сајам керамике и санитарне опреме у Болоњи, Активна кућа у Русији, Вертикална 
шума у Италији; Михајло Митровић. Архитектура 2011.; Милован Ћировски: Велики Париз (планирање изградње футурополиса); 
Милица Шајфар: Архитектура за понети (спој града и неба); Ирена Виденов: Јоошшшш!!! (објекти за олимпијске игре у Лондону коштају 
8,29 милијарди евра); Драгана Пешаковић: Бег из кутије за ципеле (концепти); Милош Срејић: Империјални сјај (обнова Бољшој театра 
у Москви); Невена Ђукић: Заљубљен сам у Београд (Иван Жакнић, амерички архитект, одрастао у Београду, професор на Принстон 
универзитету); Драгана Пешаковић: АРХИПРО или безусловна вредност архитектуре као смисла; Мартина Анђелковић: Хедонизам под 
римским кровом (Виминацијум).
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АрхАрт бр. 5, пролеће 2012.г. (108 страна у боји)

Напомена: наводимо само наслове текстова у домену архитектуре и урбанизма.
УВОДНИК: Михал Рамач: Сан о кућици у цвећу; Вести из архитектуре: Ивана Милић, диа: Будућност – ротирајући торањ – мини град у 
Београду; Александра Миљковић, диа: Викенд кућа – Словачка, Мислити изван (плаве) кутије – Португал, Културни центар – Норвешка, 
Школски павиљон – Луксембург, Социјално становање . Шпанија, Кућа на кући . Бразил, Градска библиотека – Србија; Ирена Виденов, диа: 
Преко моста у ципелама за плес (Клабинг архитектура – Бранков бар); Ана Маринковић, Александра Миљковић (интервју): На вратима 
српског градитељства (Архитектонски факултет Универзитета у Београду); Мартина Анђелковић: Уметност која је са платна прешла на 
зидове (мурали у Новом Саду); Стефан Новаковић: Мостови Београда; Милица Шајфер: Само ружно је лепо (повратак у живот напуштених 
индустријских зона); Невена Ђукић: Соба са погледом (урбани џепови Београда); Сандра Станковић: Хотел на брзину (Кина: суперсонични 
рецепт за градњу); Драгана Пешаковић: Бајка меког комунизма (Студентски културни центар).

АрхАрт бр. 6, лето 2012.г. (108 страна у боји)

Напомена: наводимо само наслове текстова у домену архитектуре и урбанизма.
Александра Ајданић (интервју): Човек коме градови причају (Подрека – архитекта и мислилац урбаног); Вести из архитектуре: Музеј 
Caiha Forum Мадрид, Пројекат будућег изгледа Славије у 2013. години – Београд (Јована Милић, диа); Социјално становање – Словенија, 
Библиотеке – Сингапур, Колективно становање – Чиле, Социјално становање – Шпанија, Културно- научни центар – Тexas, USA, Вртић 
– Шпанија, Изложбени павиљон – Колумбија (Александра Миљковић, диа); Deborah Bass: После употребе промућкати (најзанимљивији 
објекти олимпијских игара у Лондону); Милица Шајфар: Олимпијада је радост за Лондонску сиротињу (изложба „50 година архитектуре 
Лондона“);Јована Милић, диа: Андрићев град Каменград Радомир Вуковић: У тврдим корицама (књига сабраних радова арх. Ђођа Бобића 
и изложба у центру за културну документацију); Александра Ајданић: Гоја БИ БИО ПАНКЕР (шпански графити у Београду); Александра 
Миљковић, диа, Ана Маринковић, диа: Угледно огледање (34. Салон архитектуре); Ивана Степановић: Како уметност мења град 
(трансформација Савамале); Стефан Новаковић: Одложба је изложена (Ноћ музеја); Ивана Степановић: Слобода на квадрат (Београдска 
недеља дизајна).

АРХИТЕКТУРА
Издавач: Клуб архитеката, Нехруова 214, 11070 Нови Београд

Архитектура бр. 167-168, новембар-децембар 2011.г. (28 страна, црно-бело, четири стране /корице/ у боји)

Етички кодекс Асоцијације српских архитеката; З. М.: Плагијат; Андрија Маркуш: На простору Црне Горе двадесетог вијека Младен 
Крекић уништио два највреднија насљеђа архитектуре (пријава Суду части Асоцијације српских архитеката); Зоран Чемерикић: Ниш – 

у архитектури; Драгана Василски: Минимализам у архитектури – суштина у несводљивом минимуму; Милош М. Павловић. Борисављевић 

Јовановић (1937 – 2011) - реч Душана Крстића на опроштајном растанку са Слободаном Јовановићем. Посебан прилог: Повеља за животно 
дело –Бранислав Јовин.

Архитектура бр. 169, јануар-фебруар 2012.г. (28 страна, црно-бело, четири стране (корице) у боји

војске до Когресног центра; Поводом расписивања конкурса за реконструкцију Дома војске: Петиција архитеката градоначелнику града 

Бановићу).

Архитектура бр. 170, март-април 2012.г. (28 страна, црно-бело, четири стране /корице/ у боји)

Бановићу). Посебан прилог: Аутори чланови секције уметника – Дела Ђођа Николића

Архитектура бр. 171, мај-јун 2012.г. (28 страна, црно-бело, четири стране /корице/ у боји)

КРИТИКА: Андрија Маркуш: Очух у архитектури (Морал сарадника Архитектонског факултета у Подгорици); Милица Радосављевић: 

завршне године (писма архитекти Страхињи Бановићу).
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IN MEMORIAM

МИОДРАГ МИША МАРКОВИЋ

19442012

Миодраг Анђелковић

Одлазак свестраног и 

талентованог архитекте

7. јула 2012. године архитекта Миодраг Миша Марко-

вић је изгубио најважнију битку. Победила га је опака 

бољка са којом се борио последњих годину дана. Поро-

дица и пријатељи брижно су последњих месеци, када је 

већ било јасно да је све ante finem, питали једни друге – 

смртној пошасти.

Архитектура, коју је страсно волео и разумео, и која је 

коначно његово животно опредељење, само је један сег-

мент његовог сложеног портрета. Миша је био човек саз-

дан од многих врлина. Његов кортиђански, ренесансни 

таленат, развијао се на неколико страна. Био је свакако 

један од угледнијих нишких и српских архитеката, али и 

брилијантни стрип цртач. У стрипу је важио за српског 

Алекса Рајмонда или Хал Фостера. Темељно образован, 

Миша је живео животом радозналог интелектуалца, са 

врлином да сваки проблем проучи врло аналитично. 

Радо сам од њега тражио помоћ по питањима која су 

њему била блиска, а сазнања много већа и темељнија од 

мојих.

Мишу Марковића и његовог брата близанца Мирослава 

(чудна коинциденција - и ја сам Миодраг који има брата 

близанца Мирослава) познавао сам од 1960.године, да 

би знатно касније са њим наставио интензивно прија-

тељско дружење и колегијалну сарадњу у Заводу за за-

штиту споменика културе Ниш. Ту је Миша провео пет 

креативних година као један од најискуснијих и најкори-

снијих сарадника. Документација Завода пуна је њего-

вих теренских бележака са Пиротског града, Јашуњских 

манастира и загонетне цркве – гробне капеле Св. Нико-

ле у Станичењу. У Завод је донео искуства са својих ра-

нијих ангажовања на Лепенском виру, Царичином граду, 

Старом Сланкамену и многим другим.

1979. године добио је Прву награду на југословенском 

конкурсу за стрип.

Срећна околност, а по мом мишљењу и пресудна, за ње-

гов креативни развој као архитекте је чињеница да рад-

ни век није наставио у бироу где се институционално 

„штампају“ батимани и солитери често обликовани ус-

ловима које поставља финансијер пројекта.

После Завода Миша наставља у „Ниш стану“ на број-

ним и разноврсним задацима. У овом периоду Миша ће 

пројектовати велики број породичних кућа али ће и са 

много укуса креирати ентеријере. Његова стваралачка 

слобода и креативна интуиција биће у великој мери ос-

лобођена стега, па сам стога спреман да утврдим да је у 

пројектима овога типа отишао далеко напред и попео се 

високо на лествици српске архитектуре.

Одласком Мише Марковића остаје велика, ненадокна-

дива празнина. Породици ће недостајати супруг, отац и 

деда, а нама, његовим друговима, проверени пријатељ и 

вишеструко талентован образован човек.

Пословно-стамбени објекат „Александрија“ у Нишу,

пројекат, 2002.г. 
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„Аурора“ – стрип објављиван у сарајевском

„Ослобођењу“ 1989.г.

АА ““ бјбј јј

Пословно-стамбени објекат „Верди“, насеље „Чалије“ у Нишу, 2010.г.

Стамбени објекат „Шампионка“ у Нишу, 2001.г.





Инжењерска комора СрбијеГрад Ниш
Савет за културно стваралаштво

Овај број АРХИТЕКТА је реализован захваљујући 
финансијској подршци коју су пружили: 
Инжењерска комора Србије, Град Ниш-Савет за  
културно стваралаштво, VELUX Srbija d.o.o.


