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ТРИЈЕНАЛЕ АРХИТЕКТУРЕ ДАН-А, ДРУГИ ПУТ...

Тридесет први октобар две хиљаде шесте године је још један значајан датум у календару архитектонских
догађаја Друштва архитеката Ниша.
У вечерњим сатима тог октобарског дана у галерији
“Србија” у Нишу одиграо се свечани чин отварања Другог
тријенала архитектуре.
Шта је обележило другу нишку тријеналну архитектонску
манифестацију?
Тријенале 2006. је, пре свега, потврдило и афирмисало
идеју и полазне циљеве ДАН-а о заснивању ове
манифестације. Потврђене су и све битне концептуалне
одреднице, почев од регионалног карактера смотре,
затим опредељења за трогодишњи временски интервал
у приказу остварене архитектонске продукције до
садржинско-структуралних карактеристика и самог
излагачког концепта.
Рано је још за целовитији историјски поглед и
валоризацију овог програма. Ипак, након два одржана
тријенала 2003. и 2006. којима прикључујемо и “нулту”
изложбу 2000. године која је обрадила претходни
десетогодишњи период, можемо закључити да је ДАН
препознао прави тренутак за покретање ове активности.
Тријенала, наиме, осим основне функције везане
за прегледни приказ трогодишњих архитектонских
догађања у медијима пројеката, реализација и писане
речи, представљају и својеврсно критичко суочавање
са текућом градитељском продукцијом изван зидова
тријенала, у значајној мери спорног квалитета.
На релацији Архитектура Тријенала - Архитектура око
нас, квалитет је неспорно на страни прве.
Свака од три поменуте изложбе еволутивно помера
вредносне критеријуме у позитивном смеру. И што је још
значајније, тријенала померају архитектуру са маргине
друштвено-културних збивања уцртавајући је у културну
матрицу наше средине.

***
Тријенале 2006. обележио је велики одзив архитеката и
студената што говори о репрезентативности и значају
манифестације. Бити учесник Тријенала постаје, осим
чина личне афирмације, и ствар личног престижа.
О томе најсликовитије говори поменути свечани чин
отварања Другог тријенала.
Бројност приступних поклоника архитектуре, атмосфера
светковине, дигнитет догађаја узвишен отпеваном химном
Боже правде, напето ишчекивање обелодањивања имена
лауреата и пристуство медија оставили су упечатљив и
емоцијама натопљен утисак.
У погледу квалитета изложених радова Тријенале у
целини бележи наглашену позитивну тенденцију. У
односу на претходне две изложбе последњи Тријенале
карактерише израженија стилска кохерентност. Као
да радове наткрива “велики кров идеја глобалне
неомодерне”. У питању је консолидација идеја уз
наглашену и разноврсну персоналну интерпретацију
пројектних тема. Особене архитектонске поетике су
посебно присутне у категоријама архитектонских
пројеката и студентских радова.
Друго тријенале је обележио и искорак у квалитету
излагачког концепта у односу на свог претходника.
То се огледа у бољој функционалној организацији
простора галерије, диспозицији зона излагања и зоне за
скупове, богатијој амбијентализацији простора и укупној
прегледности поставке.
У кратком осврту на протекли Тријенале бележимо да је
Тријенале обележила и (неочекивана) одлука Жирија да
Велику награду додели једној књизи (књига “Модерна
Ниша 1920-1941”, аутора мр А. Кековића и З. Чемерикића).
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Овај Гран при нишког Тријенала додатно афирмише
и потврђује и угледни београдски недељник НИН
сврставајући награђену књигу међу десет најзначајнијих
архитектонских догађаја у Републици у протеклој 2006.
години.

***
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Каква је позиција Тријенала ДАН-а у ширем контексту
или другачије речено: докле сежу светла нишког
(регионалног) Тријенала архитектуре? Какве су релације
са другим, сродним и сличним манифестацијама?
У протекле две године потписник ових редова био је у
жиријима три велике архитектонске манифестације; (1)
27-ог Салона архитектуре у Београду, 2005. (у функцији
председника жирија), затим (2) Салона архитектуре у
Новом Саду 2006. (такође у функцији председника жирија)
и (3) Тријенала архитектуре у Нишу, 2006. (у функцији
члана жирија). Треба поменути и чланство у жиријима на
великој Нишкој изложби 2000. године и Првом тријеналу
2003.
Ако се свему наведеном дода и посета 10. Бијеналу
архитектуре у Венецији, 2006. године слика актуелних
збивања на плану архитектуре у изложбеном медију
се употпуњује и заокружује. Отвара се могућност за
поређење, односно краћи упоредни коментар у виду
скице или пре отварања теме за неку наредну прилику.
Умесно је за ову пригоду оставити венецијански бијенале
по страни јер та грандиозна, глобална по карактеру,
високопрофесионална и престижна “изложба изложби”
или “надизложба” једноставно није за поређење ни са
једном националном изложбом.
Три наше велике изложбе, београдски и новосадски
салон и најмлађа - нишки тријенале, покривају у великој
мери територију архитектонских збивања у Републици.
И док су београдска и новосадска манифестација,
по учесницима, републичког ранга, учесници нишке
манифестације су из региона. То свакако не умањује њен
значај. Напротив, регионални опсег у приказу, анализи и
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валоризацији архитектуре нуди шансу за промишљенији,
продубљенији и контекстуалнији приступ у духу познате
крилатице “мислити глобално, деловати локално” или
мота венецијанског бијенала “Проблеми градова и
архитектуре су универзални а решења су локална”.
Динамика одржавања изложби, сваке године у Београду
и Новом Саду, а сваке треће у Нишу, чини их различитим
не само у погледу временског периода, већ и различитим
у погледу садржаја и вредносног карактера изложеног
материјала. Трогодишњи период је примеренији “ходу”
архитектуре кроз време. (нпр. на једном тријеналу
архитекта излаже пројекат куће, а на наредном, кроз
три године, реализовану кућу по том пројекту...)
Шири је и простор селекције, од “аутоцензуре” самих
излагача до вредновања жирија. Заједничко трима
изложбама су излагачке категорије односно садржајна
структура изложби - пројекти, реализације, ентеријери,
студентски радови, књиге и публицистика. Равномернија
заступљеност радова по категоријама карактеристичнија
је за тријеналну изложбу у односу на годишње салоне
архитектуре.
Заједничко за све три изложбе је да изложена архитектура
квалитативно знатно надмашује текућу архитектуру
средина. Тако архитектура салона и тријенала својим
порукама има функцију путоказа и пожељног правца у
кретању архитектонске мисли у нашој средини.
Једна сугестија: размислити о успостављању дијалога два
салона и тријенала, о размени...

***
Тријенала бележе време архитектуре. Остављају
драгоцене архитектонске записе у времену. По
тријеналима ће се то време и мерити. Два одржана
обавезују. Не остављају простора за резерву и сумњу да
тријенала неће трајати и потрајати... у времену.

арх. Дарко Марушић
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ДРУГИ ТРИЈЕНАЛЕ АРХИТЕКТУРЕ
НИШ 2006.

И ове године традиција се наставља. По шести
пут заредом се одржава манифестација Дани
aрхитектуре Ниша, а у оквиру ове манифестације
по други пут у задњих шест година Тријенале
архитектуре – Ниш 2006.

Тријенале архитектуре – Ниш 2006. је осмислило и
програмски конципирало Друштво архитеката Ниша,
као трогодишњу манифестацију (смотру) остварења
из области архитектуре која је састављена од низа
активности: изложбе као основног дела манифестације,
пратеће трибине, предавања и разговора, интервјуа,
промоција и стручне екскурзије (обилазак Зајечара,
археолошког налазишта Ромулиана, Неготина и Рајачких
пивница).
Тријенале је кроз трогодишњи пресек збивања 2003-2006.,
у различитим равнима струке, илустративно осликао
кретање архитектонске мисли, идеја, реализација.

Дан први, 31.10.2006.
Врата Галерије Србија, где се већ по традицији одржава
изложба, отворена су нешто пре 18 часова, када су први
посетиоци почели да пристижу и окупљају се. Гостима је
као знак добродошлице подељен каталог Тријенала и 21.
број часописа “Архитект” у издању Друштва архитеката
Ниша који је изашао из штампе на сам дан отварања, и
тиме још више допринео свечаној атмосфери.
Сам чин отварања је догађај за себе, прилагођен малој
светковини у славу архитектуре. Наш домаћин и водитељ
програма арх. Дивна Пешић, члан Управног одбора
Друштва архитеката Ниша, уз речи добродошлице,
обратила се свим окупљеним посетиоцима и гостима,
подсећајући нас да вечерас поред отварања изложбе
за славље имамо три важна јубилеја којима је обележен
овогодишњи Тријенале – Ниш 2006. Први међу једнаким
јубилејима био је и обележавање 115 година од далеке
нам 1891. године када је у Нишу основано Месно
удружење српских инжињера и архитеката чији је први
председник био арх. Светозар Ивачковић. Следећи јубилеј
је 80 година од 1926. године када је грађевински трговац
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Водитељ програма арх. Дивна Пешић

Додела признања за допринос ДАН-у.

Аудиторијум.

Додела признања за допринос ДАН-у.

Наум Ћермило завештао зграду у данашњој улици Генеала
Милојка Лешјанина 52, тадашњем Српском удружењу
архитеката и инжењера града Ниша, а данашњем Савезу
инжењера и техничара града Ниша и Друштву архитеката
Ниша. Трећи јубилеј је 45 година од обнављања рада
Друштва архитеката Ниша. Поводом ових јубилеја
додељене су и захвалнице за изузетан допринос у обнови
Друштва архитеката Ниша, а добитници су: Александар
Радовић, Тања Панић, Новица Дикић. А за изузетан
допринос медијској афирмацији Друштва архитеката
Ниша захвалницу је добио новинар Славко Виденовић.
Додељено је и осам повеља за изузетан допринос у
унапређењу рада Друштва архитеката и обнови зграде.
Добитници су: арх. Иван Реди, арх. Миомир Живковић,
арх. Александар Кековић, арх. Хранислав Анђелковић,
арх. Миодраг Медар, арх. Бранимир Ћирић, арх. Миодраг
Живковић и арх. Зоран Чемерикић.
Наш домаћин је у препуној сали галерије Србија
представио публици овогодишњи жири који је именован
од Савета тријенала, у саставу:
1. арх. Мирјана Анђелковићћ, професор Грађевинскоархитектонског факултета у Нишу, председник,
2. арх. Александар Никољски, професор Архитектонског
факултета у Скопљу,
3. арх. Дарко Марушић, професор Архитектонског
факултета у Београду,
Председник Жирија, арх. Мирјана Анђелковић,
поздравила је присутне и том приликом, у име Жирија,

захвалила Управном одбору на ангажовању. Са посебном
пажњом наглашено је да су на „Тријенале архитектуре Ниш 2006.“ приспела 134 рада које је стручно прегледала
Селекциона комисија и за излагање и конкурисање за
награде Тријенала издвојила 119 радова.
После упознавања ширег аудиторијума са начином рада
Селекционе комисије и Жирија приступило се додели
награда лауреатима.
Интегрални текст извештаја жирија, где су дате детаљне
информације о награђеним радовима, може се погледати
у истој овој рубрици часописа.
Присутна публика, у препуној сали Галерије Србија, са
нестрпљењем је чекала проглашење добитника Велике
награде Тријенала - Ниш 2006.
По подношењу официјелног извештаја Жирија,
председник Жирија арх. Мирјана Анђелковић је дала
завршну реч:
„Знам да сте сви нестрпљиви у очекивању доделе Велике
награде Тријенала.
Пре проглашења добитника, лично, а истовремено и као
председник Жирија осећам потребу да направим мали
увод.
По пропозицијама конкурса за Велику награду Тријенала
конкуришу три категорије радова:
- Архитектонски пројекти – реализације,
- Ентеријери и
- Публикације и публицистика из области архитектуре.
Ове године за разлику од претходног Тријенала (2003.)
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Додела признања за допринос ДАН-у.

Додела признања за допринос ДАН-у.

Жири Тријенала

Уручивање награде за категорију „Студентски радови“

номинована су два рада:
Хотел „МY PLACE“ аутора мр Александра Милојковића и
Браниславе Катанић са сарадницима и
Књига „МОДЕРНА НИША 1920-1941“ аутора мр Александра
Кековића и арх. Зорана Чемерикића.
У конкуренцији су се нашла два некомпатибилна рада
чије је вредновање, по већ дефинисаним критеријумима
захтевало висок степен сериозности.
Први рад је артефакт – сведок и репрезент садашњег
тренутка у архитектонском стваралаштву Ниша.
Други рад је историографска – писана реч о архитектури
Ниша у маниру Модерне између два Светска рата.
То су радови из два дивергентна подручја стваралаштва.
Коначна одлука жирија није била нимало једноставна.
У том контексту, моја лична препорука је да будућа
Тријенала уведу две посебне награде:
- Велику награду за архитектонско стваралаштво и
- Велику награду за публикације и публицистику.“
Част
проглашавања
победника,
већ
угледне
манифестације наше средине, II Тријенала архитектуре
– Ниш 2006. припала је арх. Дарку Марушићу, професору
Архитектонског факултета у Београду који се обратио
свим присутним у сали речима: “Жири Велику награду
Тријенала додељује мр. Александру Кековићу и арх.
Зорану Чемерикићу за књигу „Модерна Ниша 1920-1941.“
Објављивањем ове књиге, након више од шест деценија
од појаве модерне архитектуре на нашим просторима,
од заборава су отргнути изузетно вредни примерци

архитектуре нишке Модерне. Књига нам посредно
говори и о негативним последицама дисконтинуитета
мисли и идеја у архитектури града, отварајући и
питања преиспитивања текуће праксе, ценећи изузетан
допринос историографији архитектуре наше средине
као и подстицајне поруке и поуке данашњим и будућим
градитељима.
У име ауторског тима који, нажалост, ове вечери доделе
награда није био комплетан да подели радост, награду
је примио мр Александар Кековић који се, не кријући
задовољство, обратио присутнима.
После церемоније доделе награда, водитељ програма
је најавио председника Друштва архитеката Ниша, арх.
Миомира Живковића, који је поздравио присутне госте,
честитао награђеним лауреатима, захвалио спонзорима
покровитељима, и најавио потпредседника Инжењерске
коморе Србије да свечано прогласи Тријенале
отвореним.
У име Коморе присутнима се обратио господин Горан
Вукобратовић који је, не кријући задовољство због броја
пристиглих радова и квалитета истих, оценио изложбу као
успешну, аутентичну етаблирану архитектонску целину. И
да успешност у организацији, а и сам успех изложбе није
случајан јер је архитектура огледало једног друштва, а
архитекти су вечити ученици струке. Уз жељу да изложбу
посети стручна и професионална јавност широм Србије а
и сами грађани Ниша, да виде шта њихови суграђани на
најлепши могући начин стварају, прогласио је званично
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Уручивање награде за категорију „Ентеријери“.

изложбу отвореном.
Али тиме ововечерње славље није ни изблиза завршено.
Након свечаног отварања гости и љубитељи архитектуре
преселили су се у нишки храм архитектуре, тј. обновљену
и рестаурирану зграду Друштва архитеката Ниша, која је
после вишедеценијског пропадања скупила снаге и воље
уз неизмерно пожртвовање чланова Удружења, пријатеља
и покровитеља, да буде веродостојан представник струке
и да се ми Нишлије поносимо њом. У галерији зграде
Друштва (реновираном подрумском простору у коме је,
за ову прилику, приказана ретроспектива изложби Дана
архитектуре од 2000, године), уследило је и званично
отварање зграде уз коктел и пријатне разговоре. Остало
се до касно у ноћ, и тиме се је први дан Тријенала
приведен крају.

ARHITEKT 22

Уручивање награда за категорије „Архитектонски
пројекти – реализација“ и „Архитектонски пројекти
- идејна решења“.

Дан трећи, 02.11.2006.
Ововечерњи програм био је резервисан за дуго
очекивану трибину под називом “Генерални план - годину
дана после“. Водитељ трибине, арх. Бранимир Ћирић,
упознао нас је са темом измештања железничког чвора
из срца града, и позвао учеснике да учествују у дебати.
Тема је била веома популарна. Колика је важност теме
подсетио нас је један од учесника дебате да у Нишу имамо
23 пружна прелаза који представљају велики проблем
граду који има тенденцију повећања броја становника.
Након трибине одржана је редовна годишња Скупштина
Друштва архитеката Ниша.
Детаљне информације о трибини и Скупштини дате су у
посебним текстовиме ове рубрике.

Дан четврти, 03.11.2006.
Дан други, 01.11.2006.
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Током дана изложбу је посетио велики број љубитеља
архитектуре, а предвече по програму у 18 часова је
одржана презентација спонзора “ШИКО“, који се бави
производњом структурних фасада.
У 19.30 промоција књиге “Биоклиматска архитектура“
аутора др арх. Миле Пуцар.
А у 20.00 друга промоција књиге ове вечери
“Традиционална архитектура Поморавља и савремена
архитектура“ аутора др арх. Игора Марића.
После промоција уследио је разговор са ауторима и
потписивање књига.

По већ устаљеном програму време резервисано за
презентације је 18 часова када је одржана промоција
спонзора “АМФ-Кнауф“ фирме која се бави дистрибуцијом
и уградњом спуштених плафона.
Од 18.30 одржана је презентација часописа “Архитект“
гласника Друштва архитеката Ниша. Скупу се обратио
главни уредник часописа проф. арх. Хранислав
Анђелковић који нас је провео кроз скоро целу
историографију часописа.
Након презентације имали смо част да угостимо арх.
Ивицу Млађеновића који је нишкој публици презентовао
приказ 8. београдског тријенала светске архитектуре.
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Уручивање награде за категорију „Публикације и
публицистика“ (Велика награда Тријенала).
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Председник Управног одбора ДАН-а, арх. Миoмир
Живковић, поздравља скуп

Дан пети, 04.11.2006.
Целодневна стручна екскурзија - посете Зајечару,
Ромулиани, Неготину и Рајачким пивницама.
Репортажа са екскурзија дата је у посебном прилогу.

Дан шести, 05.11.2006.
Овај дан је по програму био планиран за свечано
затварање изложбе, али због изузетног интересовања
публике и посетилаца, који су у великом броју ових
дана посећивали поставке и присуствовали вечерњим
презентацијама, свечано затварање је померено за
недељу дана.
Тиме смо овогодишњи Тријенале Ниш - 2006. привели
крају, не кријући задовољство због постигнутог успеха и
са жељом да сви поново будемо на окупу следеће јесени
када ће бити одржани седми за редом Дани архитектуре
Ниша.
апс.арх. Ана Мирић
апс.арх. Драган Челебић

Потпредседник Управног одбора Грађевинске коморе
Србије, инж. Горан Вукобратовић, држи поздравни говор
и отвара изложбу.
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У изложбеном простору
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ИЗВЕШТАЈ ЖИРИЈА СА МАНИФЕСТАЦИЈЕ
"ТРИЈЕНАЛЕ АРХИТЕКТУРЕ - НИШ 2006."

На „Тријенале архитектуре – Ниш 2006“ су приспела
134 рада по следећим категоријама:
1. Архитектонски пројекти - реализација (9);
2. Архитектонски пројекти - идејна решења (53);
3. Ентеријери (18);
Награда у категорији „Студентски радови“:
4. Студентски радови (51);
Анекс фабричке хале (студенти Младен Милић и Стеван
Врбић).
5. Публикације и публицистика (3).
Селекциона комисија у саставу:
1. арх. Мирјана Даковић,
2. арх. Срђан Медар,
3. арх. Иван Рашковић,
за излагање и конкурисање за награде Тријенала
издвојила је 119 радова.
Жири, именован од стране Савета Тријенала, у саставу:
1. арх. Мирјана Анђелковић, професор Грађевинскоархитектонског факултета у Нишу, председник,
2. арх. Александар Никољски, професор Архитектонског
факултета у Скопљу,
3. арх. Дарко Марушић, професор Архитектонског
факултета у Београду,
радио је 24. 25. и 26. октобра ове године на прегледу,
анализи и вредновању радова примењујући следеће
критеријуме:
1.
2.
3.
4.
5.

АУТЕНТИЧНОСТ И САВРЕМЕНОСТ ДЕЛА,
РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТ ДЕЛА,
КОНТИНУИТЕТ АРХИТЕКТОНСКИХ ВРЕДНОСТИ,
ЛОКАЛНО-РЕГИОНАЛНИ ИДЕНТИТЕТ ДЕЛА,
ГЕНЕРАЛНИ ДОПРИНОС ДЕЛА.

У току рада Жири је обавио три селекције радова
и номинације радова за награде по наведеним
категоријама.
У категорији СТУДЕНТСКИ РАДОВИ номиновани су:
1. Дом културе – апсолвента архитектуре Небојше
Станковића.
Својом сложеном функцијом и волуминозношћу, пројекат

акцентује напуштање манира „deja vue“ у архитектури
домова културе, тежећи да добије улогу фокусног
простора у градском ткиву.
2. Куће у низу у Нишу – рад студента Соње Симић.
Индивидуализација форми заједнице кућа у низу
остварена је у овом пројекту одмереним и сведеним
ликовним изразом.
3. Анекс фабричке хале – рад студената Младена Милића
и Стевана Врбића.
Овај рад одликује вешто компоновање усмеравајућих
волумена објекта и високи ликовни квалитети пројекта.
У овој категорији награду је добио рад Анекс фабричке
хале – рад студената Младена Милића и Стевана Врбића.
У категорији АРХИТЕКТОНСКИ ПРОЈЕКТИ – ИДЕЈНА
РЕШЕЊА номиновани су:
1. Пословни објекат у Врњачкој Бањи – рад ауторског
тима: Владан Николић, Бојан Стојановић и Оливера
Милосављевић.
Пројекат се одликује префињеним односом према
локацији и контексту, чиме је постигнуто уклапање у
локалне размере простора. Архитектонски израз је
савремен и истовремено усаглашен са окружењем.
2. Апартманско насеље ПИНКУМ – СРЕБРНО ЈЕЗЕРО – рад
ауторског тима: Александар Поповић, Бојан Станојевић,
Милан Младеновић, Иван Вуковић.
Урбанистичко решење сачињено од објеката различитих
садржаја прилагођено је условима предвиђене
локације. Оно омогућава свим објектима добар приступ,
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c Награда у категорији „Архитектонски пројекти
– идејна решења“: Стамбено-пословни објекат BIANKO
(мр Александар Милојковић са сарадницима).

e Награда у категорији „Ентеријери“:
Кафе КАСТЕЛО у Крушевцу (Звонко Марковић).

оријентацију и визуре према основној фокусној тачки
– Сребрном језеру.
3. Стамбено-пословни објекат BIANKO аутора мр
Александра Милојковића са сарадницима: Браниславом
Катанић, Ђорђем Китићем, Душаном Николићем, Иваном
Костићем и Славишом Кондићем.
Са изванредном суптилношћу је прочитан карактер
амбијента у који ова кућа треба да буде уклопљена.
Вишефункционални програм објекта је вешто решен
смештајем садржаја у различите нивое објекта. Пројекат
се истиче као добар пример градске архитектуре.
У овој категорији награду је добио рад Стамбено-пословни
објекат BIANKO аутора мр Александра Милојковића са
сарадницима.

2. Бар GREY у Нишу, рад мр Александра Милојковића,
Ђорђа Китића и Душана Николића.
Ову реализацију одликује оригиналност организације
унутрашњих простора и прочишћеност архитектонских
елемената и мобилијара. Ови квалитети чине простор
оригиналним и привлачним.
3. Реконструкција ентеријера свечане сале ГАФ-а у Нишу,
аутора мр Александра Кековића и апс.арх. Марјана
Петровића.
Реализација ове замисли, у жељи да се оствари
вишефункционални простор, постигнута је вештом и
креативном обрадом елемената омотача простора, као и
низом могућности за задовољење различитих потреба.
У овој категорији награду је добио рад Кафе КАСТЕЛО у
Крушевцу, аутора Звонка Марковића.

У категорији ЕНТЕРИЈЕРИ номиновани су:
1. Кафе КАСТЕЛО у Крушевцу, аутора Звонко Марковића
Уз добро функционално решење у датом простору
постигнут је ефекат високе креативности лишен
распрострањеног маниризма актуелних реализација.
Успешности решења доприноси интимност организације
групација намењених гостима.
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У категорији АРХИТЕКТОНСКИ ПРОЈЕКТИ – РЕАЛИЗАЦИЈЕ
номиновани су:
1. Хотел „My Place“, рад аутора мр Александра
Милојковића и Браниславе Катанић са сарадницима
Иваном Костићем, Славишом Кондићем, Ђорђем Китићем
и Душаном Николићем; пројектанти конструкције: мр
Предраг Благојевић и Дарко Живковић.
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Награда у категорији „Архитектонски пројекти – реализације“: Хотел „My Place“ (мр Александар Милојковић и
Браниславе Катанић са сарадницима).

Пропорцијским односима, ритмом фасадних равни
и сугестивном ликовношћу на атрактивној локацији,
објекат представља синтезу креативности и сложених
функционални захтева.
2. Ауто сервис MERCEDES BENZ – рад ауторског тима:
Миомир Васов, Славиша Кондић, Иван Костић; пројектант
конструкције Драган Златков.
Објекат представља значајан допринос на функционалном
и обликовном плану у третману ове врсте објеката.
3. Породична кућа са офтамолошком ординацијом у
Нишу, рад аутора Славише Кондића и Ивана Костића.
Објекат представља вредност за непосредну околину и
град и упућује на трајне могућности модерног покрета
као основе за савремено архитектонско стваралаштво.
У овој категорији награду је добио Хотел „My Place“,
рад аутора мр Александра Милојковића и Браниславе
Катанић са сарадницима.
ВЕЛИКА НАГРАДА ТРИЈЕНАЛА
Према Правилнику Тријенала за Велику награду
могу се номиновати релизована дела из категорија

Архитектонски пројекти – реализације, Ентеријери и
Публикације и публицистика.
За Велику награду Тријенала Жири је номиновао две
реализације: Објекат хотела „My Place“ у Нишу, рад аутора
мр Александра Милојковића и Браниславе Катанић са
сарадницима, и књигу „Модерна Ниша 1920-1941“ аутора
мр Александра Кековића и Зорана Чемерикића у издању
Друштва архитеката Ниша.
Објављивање ове књиге, након више од шест деценија
од појаве модерне архитектуре на нашим просторима,
од заборава су отргнути изузетно вредни примерци
архитектуре нишке Модерне.
Књига нам посредно говори и о негативним последицама
дисконтинуитета мисли и идеја у архитектури града
отварајући и питања преиспитивања текуће праксе.
Ценећи изузетан допринос историографији архитектуре
наше средине као и подстицајне поруке и поуке
данашњим и будућим градитељима, Жири Велику награду
Тријенала додељује мр Александру Кековићу и Зорану
Чемерикићу за књигу „Модерна Ниша 1920-1941“
Жири Тријенала 2006
(Мирјана Анђелковић, председник)
(Александар Никољски) (Дарко Марушић)
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Завршна реч председника Жирија:
Знам да сте сви нестрпљиви у очекивамју доделе Велике
награде Тријенала.
Пре проглашења добитника, лично, а истовремено и као
председник жирија осећам потребу да направим мали
увод.
По пропозицијама конкурса за Велику награду Тријенала
конкуришу три категорије радова:
- Архитектонски пројекти – реализације
- Ентеријери и
- Публикације и публицистика из области архитектуре
Ове године за разлику од претходног Тријенала 2003
номинована су два рада:
Хотел „MY PLACE“ аутора мр Александра Милојковића и
Браниславе Катанић са сарадницима и
Књига „МОДЕРНА НИША 1920-1941“ аутора мр Александра
Кековића и Зорана Чемерикића
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У конкуренцији су се нашла два некомпатабилна рада
чије је вредновање, по већ дефинисаним критеријумима
захтевало висок степен сериозности.
Први рад је артефакт – сведок и репрезент садашњег
тренутка у архитектонском стваралаштву Ниша.
Други рад је историографска – писана реч о архитектури
Ниша у маниру Модерне између два Светска рата.
То су радови из два дивергентна подручја стваралаштва.
Коначна одлука жирија није била нимало једноставна.
У том контексту, моја лична препорука је да будућа
Тријенала уведу две посебне награде:
- Велику награду за архитектонско стваралаштво и
- Велику награду за публикације и публицистику

Велика награда Тријенала: „Модерна Ниша 1920-1941“ (мр
Александар Кековић и Зоран Чемерикић)
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НОВИ ГЕНЕРАЛНИ ПЛАН - ГОДИНУ ДАНА ПОСЛЕ
Галерија „Србија“, 2.11. 2006

Трибина са темом НОВИ ГЕНЕРАЛНИ ПЛАН - ГОДИНУ ДАНА ПОСЛЕ организована је са циљем да се поново
актуелизују и драматизују активности око израде стратешког урбанистичког документа неопходног за
развој града.
Подсећања ради, на трибини одржаној 19. октобра 2005.
године у организацији ДАН-а, такође на овом месту у
уводним разматрањима и циљевима дефинисано је:
вишедеценијско (готово вековно) стручно размишљање о
измештању пруге - решавању нишког железничког чвора,
ставити у контекст израде новог Генералног плана Ниша
и актуелног тренутка ревитализације и електрификације
железничких праваца на нивоу државе.
Као и Општи закључак трибине:
Општи закључак трибине могао би се дефинисати у
неколико конкретних тачака - оперативних позиција:
• Сачинити адекватну одлуку о приступању изради
измена и допуна постојећег Генералног урбанистичког
плана, коју Градоначелник треба да потпише.
• Урадити хитну измену и допуну постојећег ГУПа, у смислу дефинисања генералне трасе (коридора)
железнице и инкорпорирати је у паралелну израду новог
ГП-а.
• Формирати радно тело од стране Градоначелника
за разговоре са надлежним органима Републике и
Железнице на основу потписаног протокола о сарадњи
са Железницом.
• Урадити пројектни задатак за израду Генералног
пројекта нове трасе железничке пруге.
• Определити средства из буџета града за израду
измена и допуна ГУП - а и израду Генералног пројекта
нове трасе железничке пруге.
Испред организатора (Друштва архитеката Ниша),
трибина је вођена од стране арх. Бранимира Ћирића, уз
присуство око 20 учесника.
С обзиром да је стручној јавности била позната
проблематика,
трибина
је
организована,
због
ефикасности рада, без уводничара. На тај начин требало
је оставити могућност већем броју учесника у расправи

да се одреде према проблему трибине.
Нажалост, посећеност трибине и ангажовање учесника
на трибини, по општим коментарима, није била на
задовољавајућем нивоу. Узроке, за организаторе
трибине, неадекватног интересовања могуће је наћи
и у недовољно квалитетној припреми трибине, али и
у могућем “врућем кромпиру”, (незамерања, власти,
политике) или чак у незаинтересованости (тоталној
летаргији), пре свега стручне јавности, за стратешки
документ од изузетног значаја за развој града.
Трибина је организована без претензија да се дефинишу
коначна решења, али са намером да, због поприличног
протока времена и актуелних дешавања мимо контроле
струке, време не прегази могуће урбанистичке опције и
сагледавања.
Неће никако бити добро да град и његов развој буду
стављени пред свршен чин због, што не рећи, тривијалних
ствари у организацији и ангажовању релевантних
чинилаца одлучивања и планирања.
Овакви коментари заиста нису у духу прозивки, јер је
улог сувише велики да би се било ко могао сматрати
амнестираним у случају, свесног или не, чињења или
нечињења у времену у којем егзистирамо и остављмо
позитиван или негативан траг својим деловањем и
именом.
Уколико убрзо сви ми не реагујемо адекватно, изгубићемо
сваку реалну шансу да поколењима која долазе оставимо
могућност адекватног развоја града.
Уместо закључка овог текста још једно подсећање на
трибину и коментар од пре годину дана:
Надамо се да за то још увек није касно (коментар писца
ових редова).
арх. Бранимир Ћирић
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ГОДИШЊА СКУПШТИНА
ДРУШТВА АРХИТЕКАТА НИША

У оквиру “Дана архитектуре – Ниш 2006“, у четвртак, 2.11.2006.г., у галерији „Србија“, са почетком у 20 часова,
одржана је Редовна годишња Скупштина Друштва архитеката Ниша са следећим дневним редом:
1. Избор радних тела.
2. Извештај о раду ДАН-а за период од Редовне годишње Скупштине 2005. до новембра 2006. и смернице
за даљи рад.
3. Предлог измена и допуна Статута ДАН-а.
4. Дискусија о поднетим извештајима, плану рада и изменама Статута.
5. Избори органа друштва према новом устројству усвојеном у Статуту.
6. Разно.
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После избора радног председништва председник
Друштва, арх. Миомир Живковић је прочитао извештај о
раду Друштва у претходних годину дана.
За овај период, кад су у питању финансије, ситуација
је боља него претходне године, мада се извори
финансирања још нису стабилизовали. Почетком године
добијена су средства за часопис (закаснела средства
одобрена претходне године) од Управе за спорт и културу
и од Инжењерске коморе Србије, касније (средином лета)
и од Градске управе и од неколико спонзора који су се
оглашавали у часопису. Савет за културно стваралаштво
Ниша нас је одбио и за 2006. и за 2007. годину и у
погледу помоћи часопису и помоћи организацији Дана
архитектуре. Инжењерска комора Србије је значајно
помогла организацију манифестације „Дани архитектуре
– Ниш 2006.“ Али је из необјашњивих разлога ускратила
помоћ часопису.
Значајна средства су добијена кроз материјал и радове
на реновирању зграде Друштва (списак донатора је на
посебном паноу био изложен на изложби Тријенала)
Друштво је одржавало континуитет већ раније уходаних
активности: одржавање стручних трибина, издавање
часописа (3 броја), расписивање јавних конкурса, активно
праћење и учешће у значајним градским дешавањима
(преко Градског архитекте, а посебно кад је у питању
контрола пројеката на нивоу града преко одговарајуће
комисије), организација екскурзије на Салон архитектуре
у Београду, организација Дана архитектуре (посебно
Другог Тријенаала) и др. Учешће у раду САС-а и сарадња са
другим струковним друштвима (посебно са београдским
и новосадским) су такође унапређени.
Значајна новина је да се поред часописа, у издавачкој
делатности Друштва, појавила и прва књига „Модерна
Ниша – 1920 -1941“, која је добила и велику награду
Тријенала.
Међутим, доминантна активност, која је у овом периоду

постављена као приоритет, била је коначно завршавање
радова на реновирању зграде Друштва. Захваљујући
изузетном залагању неколико чланова Управе и
многобројним донаторима, завршетак реновирања је
свечано промовисан 31.10.2006. г., после отварања Дана
архитектуре - Ниш 2006.
Усељење канцеларије Регионалне коморе инжењера
у зграду Друштва и оспособљавање изванредног
подрумског простора за функцију галерије коначно су
реализовани (галерија је отворена ретроспективном
изложбом радова са ранијих Дана архитектуре).
Што се тиче будућег рада, одржаће се континуитет
досадашњих активности са посебним акцентом на већи
утицај Друштва у архитектонском креирању града.
Извештај председника Друштва су допунили детаљнијим
информацијама чланови Управе задужени за поједине
ресорне активности.
Што се тиче Статута Друштва, део измена је техничке
природе (ради скраћења текста, уместо „Друштво
архитеката Ниша“ уведена је скраћеница „ДАН“, уместо
„Србија и Црна Гора“ уведено је „Србија“ и сл).
У делу организационе структуре уведене су значајне
измене. Поред постојећих тела уведена су и три нова:
Председништво (15 чланова), Уметнички савет и Редакција
гласника АРХИТЕКТ.
Број чланова Управног одбора се смањује на 7:
председник и потпредседник УО, главни и одговорни
уредник гласника АРХИТЕКТ, градски архитекта,
председник уметничко-издавачког савета и четири члана.
У наставку, врло кратка дискусија је подржала извештај
и смернице за будући рад уз признање за постигнуте
изузетне резултате.
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Усвојен је предлог измена Статута и изабрани недостајући
чланови за нове органе ДАН-а.
По новом устројству Управни одбор Друштва чине:
1. арх. Миомир Живковић, председник,
2. арх. Александар Кековић, потпредседник,
3. арх. Хранислав Анђелковић, главни уредник
АРХИТЕКТ-а,
4. арх. Дивна Пешић, председник Уметничког савета,
5. арх. Миодраг Медар,
6. арх. Бранимир Ћирић,
7. арх. Зоран Чемерикић.
Председништво од 15 чланова се састаје ради разматрања
важнијих стратешких питања у раду Друштва и њега чине
чланови Управног одбора, градски архитекта, председник
Уметничког савета и 6 чланова које је изабрала
Скупштина:
1. арх. Миомир Живковић, председник,
2. арх. Александар Кековић, потпредседник,
3. арх. Хранислав Анђелковић, гл. Уредник АРХИТЕКТ-а,
4. арх. Дивна Пешић, председник Уметничког савета,
5. арх. Миодраг Медар,
6. арх. Бранимир Ћирић,
7. арх. Зоран Чемерикић
8. арх. Јован Мандић, градски архитекта,
9. арх. Мирјана Даковић,
10. арх. Перица Манић,
11. арх. Горан Јовановић,
12. арх. Љиљана Василевска,
13. арх. Сима Гушић,
14. арх. Драгана Цанић,
15. арх. Љупка Ковачевић.
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ЧЕТВРТКОМ У 19 ЧАСОВА
У ПРОСТОРИЈАМА ДАН-а ОДРЖАВАЈУ СЕ
САСТАНЦИ
УПРАВНОГ ОДБОРА
ДОЂИТЕ, ПРИДРУЖИТЕ НАМ СЕ
ДАЈТЕ СВОЈ ДОПРИНОС
АРХИТЕКТОНСКОЈ СТРУЦИ
КРОЗ АКТИВНОСТИ ДАН-А

ОБАВЕШТАВАМО ЧЛАНОВЕ ДАН-а КОЈИ НИСУ
ДОБИЛИ НАШЕ ЧАСОПИСЕ
„АРХИТЕКТ” , ДА ИХ МОГУ ПОДИЋИ У
ПРОСТОРИЈАМА ДАН-а
(МИЛОЈКА ЛЕШЈАНИНА 52, ТЕЛ. 520-608)
СВАКОГ РАДНОГ ДАНА ОД 11 ДО 13 ЧАСОВА
И ЧЕТВРТКОМ У 19 ЧАСОВА

Скупшина је завршила рад око 22 часа.
арх. Хранислав Анђелковић
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ПУТЕМ РИМСКИХ ИМПЕРАТОРА

Музеј у Зајечару

Петог дана трајања II tријенала архитектуре – Ниш 2006, а све у оквиру манифестације Дани архитектуре
Ниша, организована је целодневна стручна екскурзија са циљом посете Зајечару, археолошком налазишту
Ромулиана, Неготину и Рајачким пивницама.
Већ по устаљеном обичају, окупили смо се у новој,
реновираној згради Друштва архитеката у улици Генерала
Милојка Лешјанина бр.52. На пут је кренуо један аутобус
са архитектама, члановима Удружења, њиховим гостима
и студентима ГАФ-а. Из Ниша нас је испратило хладно
новембарско јутро. Пут нас је водио кроз Сврљиг, преко
Тресибабе. На шездесетом километру од Ниша спуштамо
се у Књажевац, градић на ушћу Трговишког и Сврљишког
Тимока. Славни архитекта Le Corbusier, када га је пут
навео кроз Књажевац, на пропутовању за Истамбул,
био је одушевљен овим пределом. Још 40 км до нашег
првог одредишта, Зајечара, града који лежи у зајечарској
котлини окружен планинским луковима: са севера
обронцима планине Дели Јован, са истока обронцима
Старе планине, којом иде државна граница према
Бугарској, на југу Ласовачком планином као огранком
планине Тупижнице, а на западу Јежевицом и огранцима
Великог крша.
Захваљујући љубазности арх. Миодрага Медара, који
је као најбољи познавалац ових крајева учесницима
екскурзије давао детаљне информације током целог пута,
били смо упознати са прелепим пределима кроз које
пролазимо. После непуна два сата вожње стигли смо у
Зајечар. Прва дестинација коју смо посетили у Зајечару
била је градски музеј, где нас је дочекао наш домаћин,
господин Бора Димитријевић, директор музеја. Улазећи
у зграду музеја наш домаћин нас је полако уводио у
историјску причу о самоме Зајечару.
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Народни музеј у Зајечару основан је 27. марта 1951.
године, као завичајна збирка. Временом је прерастао
у музеј комплексног типа, са одељењима археологије,
историје, историје уметности и етнологије, која имају
сталне изложбене поставке у згради музеја, Радулбеговом конаку и Музеју Тимочке крајине у Бољевцу.
Музеј у својим збиркама има преко 17.000 предмета.
Лепота и културно-историјски значај експоната

сврставају Народни музеј у Зајечару у ред најзначајнијих
музеја у Србији. Поједини експонати заузимају истакнуто
место у светској културној баштини (мозаици, скулптуре,
архитектонска декорација царске палате Ромулиана).
Унутар зграде затекао нас је један део пребогате сталне
поставке музеја, док је други део био позајмљен другим
Музејима за њихове поставке или је био на рестаурацији.
Мозаици Ромулиане, које смо имали прилику да видимо
у згради музеја, оцењени су као мозаици високог
квалитета. Они означавају највиши домет мозаичке
уметности тога доба у раздобљу тетрархије, јер је на њима
избегнута монотоност дводимензионалних геометријских
шара, карактеристичних за мозаичке палате као што
су: Диоклецијанова палата у Сплиту, Царска палата у
Сремској Митровици, Галеријева палати у Солуну.
Скулптуре из Ромулијане које смо имали прилику да
видимо у згради музеја, настале између 300. и 310. године,
извајане су од висококвалитетног мермера, вероватно из
грчких и малоазијских каменолома. Све ове скулптуре
веома су оштећене због чега је тешко препознати лик
одређеног божанства или хероја. Аутори ових скулптура
били су врсни уметници који су приказане ликове
моделовали у класичном стилу. Узор им је вероватно
била грчка скулптура из V и IV века п.н.е.
Глава Херкула припадала је скулптури природне
величине. Пронађена покрај великог храма у средишту
Ромулијане, на којој је лице хероја симетрично, са
неравним површинама чела и образа, док лик чине
експресивним немирне сенке коврџаве косе и браде.
На сличан начин моделована је и колосална Јупитерова
глава која истовремено изражава и натприродну снагу
и велику благост врховног бога. Поред ових скулптура
изложене су још многе, ништа мање важније од горе
поменутих као што су прикази муза, Атене, Аскепија,
Херкула и друге.
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Лавиринт

Јупитерова глава

Макета

Дионис

Глава Херкула

Сцена из лова

Галеријева глава

Натпис “Felix Romuliana”
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Основа Галеријеве палате

“Felix Romuliana”.

Легенда:
А - старије утврђење
Б - млађе утврђење
Ц - мали храм
Д - царска палата
Е - грађевина у ЈЗ делу
Ф - хореум
Г - грађевина са портиком
Х - терме
И - велики храм

И ево, ту смо. Стојимо пред капијама и зидинама, који
вековима уназад крију тајне царског града.
Педесет три године уназад откривају се тајне дворца
“Felix Romulianа”, који је тестаментирана градња цара Гаја
Валерија Галерија Максимилијана (293 - 311), савладара и
зета цара Диоклецијана, оснивача тетрархије.
Према речима нашег домаћина, а што је и поткрепљено
историјским подацима, цела Ромулиана је саграђена
да би величала чланове Диоклецијанове Јупитерове
породице и њихов систем владавине светом. Намена
Галеријеве градње је и да велича и учини бесмртним
владара Галерија и његову мајку Ромулу, по којој је и
палата добила име.
Ромулиана, заједно са Магуром, Светим брегом (Mons
Sacer) на коме су цар и његова мајка сахрањени и
увршћени међу богове, означава свето место које је
подигао нови Ромул, као вечну успомену на своју мајку
и себе. Сам касноантички царски дворац обухвата
простор од 6,5 хектара, опасан одбрамбеним системом
од двадесет кула, унутар кога се налазе остаци старијег
система са черири куле. Хронолошки гледано Ромулиана

Поред ових импресивних уметничких дела, у музеју се
налази макета, рађена у погодној размери, која посетиоцу
пружа јединствени преглед величине, изгледа и структуре
касноантичког дворца, Felix Romuliana.
Али то је само увертира за оно што нас чека. Полако
фотографишући се, напуштамо зграду Музеја. Крећемо
до саме палате “Felix Romuliana” заједно са својим
домаћином, који се труди да нам што верније дочара
тренутке тога времена.
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Групнa сликa
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Музеј Крајине у Неготину
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Меморијални музеј Стевана
Мокрањца

У музеју Стевана Мокрањца

Хајдук-Вељкова црква
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Подрум са бачвама

Студенти
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Двочлани оркестар

Професори

се сагледава кроз шест периода:
- праисторијско насеље из II и I миленијума п.н.е.;
- римско пољско имање (villa rustica);
- царски дворац с краја III и IV почетка века;
- црквено добро из IV и V века;
- рановизантијско насеље V-VII века;
- средњовековно насеље XI века;
- привремено склониште у време турских освајања у XIV
и XV веку.
Тек 1984. године коначно је решена загонетка Ромулиане.
У југозападном делу палате, у једној грађевини са
мозаичким подовима и зидовима осликаним фрескама,
нађена је архиволта од туфо-пешчара на којој је уклесан
натпис “Felix Romuliana”. Тај натпис уводи Ромулиану у

историју на велика врата и сврстава је у царске градње,
у ону категорију споменика римске дворске архитектуре
којој припада и Диоклецијанова палата у Сплиту. С
друге стране, поменути натпис омогућује међусобно
усклађивање и допуњавање историје и археологије, јер
у случају Ромулијане археолошки налази управо речито
говоре о ономе о чему историјски извори ћуте.
Морамо даље. Полако се окупљамо око аутобуса и
фотографишемо за успомену на ово лепо гостовање.
Пут нас сада води нешто североисточније од Зајечара.
Идемо у Неготин, који је удаљен 60 км, довољно да мало
предахнемо и окрепимо се. Ту се опраштамо и од нашег
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Рајачке пивнице c
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домаћина који је био на врхунцу свога задатка, тј. био је
прави домаћин. По већ утврђеном програму у Неготину
посећујемо Музеј Крајине, Мокрањчеву кућу и ХајдукВељкову цркву.
Према речима нашег водича и домаћина, археолошкоисторијски Музеј Крајине обновљен је 1934. године, а у
фонду музеја се налази преко 15.000 предмета, од којих
су најзначајнији експонати: жртвеник пронађен у Рудној
Глави код Бора из 3500. п.н.е.; скулптура бога Нептуна - I
век; скулптура Јупитера која је донешена са светилишта у
Брзој Паланци, III-IV век; збирка српског средњовековног
накита - сребро и бронза. Сам Музеј може да се похвали и
са три репрезентативна објекта:
- Музеј Стевана Мокрањца у оквиру његове родне куће;
- Музеј Хајдук-Вељка Петровића;
- Спомен соба Ђорђа Петровића
Након обиласка Музеја и разгледања поставки и, наравно,
неизбежног фотографисања, полако напуштамо зграду.
Одлазимо до Меморијалног музеја Стевана Мокрањца
(1856 - 1914), нашег најпознатијег композитора, тј. до
његове родне куће. Поред саме поставке, која је сталног
карактера, главни догађај у кући се дешава сваког
септембра у години, када се организују “Мокрањчеви
дани”. Мокрањчевој кући враћен је стари изглед, тј.
обновљена је и отворена за посетиоце још од 1965. и
броји преко 15.000 посета годишње.
У близини куће налази се и стара неготинска црква тзв.
Хајдук-Вељкова црква, која је подигнута још давне 1803.
Цркву је живописао сликар Павле Чордановић. Са спољне
стране цркве, у апсиди, налази се гроб Хајдук-Вељка
Петровића и његовог брата Миљка. У унутрашњости
цркве, у олтарској апсиди, налази се плоча са посветом у
стиховима Симе Милутиновића - Сарајлије:
“Овде с хране овде почивају
тек остаци бесмртнога Срба
српски јунак Вељко Петровићу...”
У порти цркве уређен је лапидаријум сеоских надгробних
споменика из оближњих села, на којима се истичу велике
орнаментисане стеле са богато обрађеним белезима.

Препуни утисака окупљамо се око аутобуса и одлазимо
из Неготина, а само на двадесетак километара јужно
од Зајечара, близу српско-бугарске границе налазе се
„Рајачке пимнице“, како у оригиналу мештани Рајца
називају своје пивнице. У свету јединствени културноисторијски споменик који је подигнут у част вину и
виновој лози.
Улазак у Рајац је доживљај и прича за себе. Камени град
вина, са преко 270 прелепих камених здања, настао је пре
више од два века, а намењен је искључиво за производњу,
чување и негу природних рајачких вина.
То је јединствено место на Балкану, где су специјално
грађени објекти, јединствене намене, дислоцирани
изван села, а ипак близу винограда. Рајачки комплекс
објеката, њих око 270, настајао је од половине 18. века
до тридесетих година овог века. Пивнице су специфични
објекти. Грађене су од тесаног камена - пешчара, украшене
су плитком пластиком и груписане као веће руралне
средине. Једним делом су укопане у терен и најчешће
су квадратног облика са дебелим каменим зидовима.
У Рајцу је све подређено вину, почевши од начина
градње пивница, избора материјала и локације, а све то
у циљу припремања, неговања и, наравно, дегустације
племенитих сорти неготинских вина које су од давнина
познате. Наравно, и у Рајцу се још једном доказало да је
екскурзија стручно и плански организована. Ту нас је
сачекао наш домаћин, господин Мирослав Караманчић,
власник далеко познате пивнице “Свети Трифун”, који
нас је упутио у тајне Рајца. Нама је била част да будемо
угошћени у таквом несвакидашње оплемењеном
простору, који је одисао протеклим временима. Уз домаћу
кухињу, крајинско вино и незаборавне звуке фруле деда
Воје, ручак је почео око 16 часова а завршио се касно у
ноћ.
Тако је приведен крају и пети дан трајања II тријенала
архитектуре - Ниш 2006.
апс.арх. Ана Мирић
апс.арх. Драган Челебић
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РИМСКИ НАИСУС ИЗМЕЂУ АРХЕОЛОШКОГ ПАРКА
И МОДЕРНОГ ГРАДА
АРХЕОЛОШКИ ПРАК МЕДИЈАНА*

Ситуациони план централног дела Медијане
(Г. Милошевић, Археолошки институт Београд)

Један од најзначајнијих античких градова у централним областима Балкана био је Наисус. Насеље се
образовало у средишту котлине у којој се стицало више значајних путева и која је била изузетно погодна
за развој рударства, пољопривреде и сточарства. (Костић M. 1967; Ћирић J. 1974). Близина термалних
извора била је, такође, од значаја за развој региона током дугог временског периода. Наведене природне
погодности омогућавале су континуирано развој античког града, али и других насеља у нишкој котлини
(Милошевић G. 2006).
Naissus (модерни град Ниш) са околином препознаје се и
као родно место римског и првог хришћанског цара Константина I Великог (306-337). Према извору, како је то забележио један анонимни Константинов биограф, Anonymus
Valesianus (II, 2 ed. J Moreau), Константин I Велики рођен је
и васпитаван у Наисусу и тај је град касније величанствено
украсио: “Hic igitur Constantinus, natus Helena matre vilissima
in oppido Naisso atique, quod oppidum postea mahniﬁce
ornavit” (Петровић П. 1993; Petrović P. 1993a; Петровић
П. 1994). Током Константинових честих боравака на
Балкану, између 317. и 334. г., град се развио у знатно
насеље, са царском резиденцијом. Према субструкцијама
закона Codex Theodosianus и Codex Iustиnиanus могу се
претпоставити неки од датума могућих посета и боравака
Цара у Наисусу 321, 322, 334 и 335. г., као и посете његових
синова Констанција II и Констанса 340. и 350. г. У Наисусу
је дуже боравио и Јулије Апостата 361. г. (Vasić M 2003;
Петровић П. 1994).
Централни део Наисуса у касноантичком периоду чинило
је утврђено насеље са неутврђеним подграђем на десној
обали Нишаве и подграђем на левој обали ове реке. На
широј територији античког града развила су се сеоска
газдинства – виле у којима су стално или повремено
боравили становници Наисуса. Најпознатије међу
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њима било је насеље Медијана, предграђе, удаљено од
града 3 римске миље. Медијана се само једном помиње
у изворима и то код Амијана Марцелина (Ammиanus
Marcellиnus XXVI 5, 1), који бележи: “Цареви Валенс и
Валентинијан, долазећи из Тракије, зауставили су се у
Наису, где су у предграђу које се зове Медијана, поделили
пратњу” – “Concordиssиmи prиncиpes (sc. Valentиnиanus
и Valens …percursиs Thracииs Naessum advenerunt, ubи
иn suburbano, quod appellatum Medиana a cиvиtate tertиo
lapиde dиsparator … partиtи sunt comиtes”). У цитату је
наглашено и да је Медијана удаљена од Наисуса три миље
(Петровић П. 1994).
Прва истраживања Медијане везују се за име аустријског
истраживача Феликса Каница који је у више наврата
обишао насеље у другој половини прошлог века
и забележио прве, драгоцене податке о његовим
грађевинама (Каниц 1895). Оснивањем Музејског
друштва за делокруг Моравске бановине (1933 г.), а
затим и Музеја, започето је систематско испитивање
медијанских грађевина (Јоцић M. 2005). То су била мања
истраживања А. Оршић-Славетића у 1933. г., а затим у
више наврата испитивања Р. Братинића, од 1934 до 1936.
г. (Оршић-Славетић 1933; Братанић 1938). У периоду од
1963. до 1989. г. спроведена су систематска истраживања

* Предавање са насловом Римски Наисус између археолошког парка и модерног града – Археолошки парк “Медијана” презентована је јавности
у Великој сали Универзитета у Нишу у новембру 2006. г. у. организацији Центра САНУ и Универзитета у Нишу. Предавање представља проширену
и допуњену верзија рада (Roman Naissus between the archaeological park and modern town - Archaelogical park “MEDIANA”) прочитаног у августа
2006. године у Лондону на 21st International Congress of Byzantine Studies, Section VIII. За ову прилику издвојени су само најзначајнији делови из
наведених предавања.
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Идејни пројекат уређења Медијане (аутор: арх. М.
Станковић, Завод за урбанизам, Ниш)

Предлог изгледа уређења војничких барака (аутор:
студент Г. Ковачевић, Aрхитектонски факултет Београд)

која су захватила знатно пространство. Од 1994. до 1996.
г. обављена су испитивања у оквиру заштите водоводног
комплекса и изградње базена за каптирање воде ИБ – 8
и ИБ – 9 (Петровић П. 1996). Систематска истраживања
комплекса обновљена су 2000. г. и усклађена су са
изградњом и уређењем Археолошког парка Медијана
(Васић М. 200?).
На основу досадашњих испитивања уочавају се неке
основне одлике овог особеног насеља. У питању је
насеље са вилама отвореног типа, које захвата површину
од око 80 ha. Источна граница насеља може се потражити
код првих кућа оближњег села Брзи Брод, а западна у
непосредној близини садашњег мотела “Медијана”. На
северу насеље се распростирало до обале Нишаве. Јужна
граница насеља била је на обронцима “Влашког брда”, на
којем је била изграђена тзв. касноантичка тврђава или пак
утврђена вила. Археолошко налазиште на Медијани данас
се налази у непосредној близини стамбено-индустријске
приградске зоне. Са јужне стране налазиште је угрожено
индустријском зоном, а са западне и северне системом
базена и бунара за водоснабдевање Ниша. Простор
заштићене зоне у оквиру комплекса водовода Наисус
износи око 40 ha (Vasić M., Milošević G. 2004).
У Медијани је врло уочљива подела простора на стамбени
и економски део. Средишње место у насељу заузима вила
са перистилом, термама и малим триклинијем, издвојена
од осталог дела оградним зидом са монументалном
капијом на југу. На источном, северном и јужном делу
насеља биле су изграђене луксузне виле, терме и
други мањи објекти различите намене. У западном

делу насеља (у близини виле са перистилом) налази се
складиште (horreum) са комплексом војничких барака
са радионицама, које чини економско и привредно
средиште Медијане. На западној периферији, према граду,
недавно су откривени објекти, за које се претпоставља да
представљају усамљене, издвојене виле и грађевине, које
припадају ранијем селу (vиcus). И на крају треба поменути
значајни налаз мање цркве или капеле са Христовим
монограмом, једнобродне основе са апсидом на истоку и
већим нартексом на западу у непосредној близини једне
од просторија војничких барака (Васић М. 200?).
На Медијани су издвојена три градитељска хоризонта.
Најстаријем, вероватно из средине или са краја III
века, припадају мање виле и делови викуса, као и
мали триклинијум у вили са перистилом. Вила са
перистилом, терме, античка капија, хореум и војничке
бараке представљају велику реконструкцију насеља
започету у време Константина, по једном датирању 311.
г., а по другом 319. г. Трећем хоризонту, после битке код
Хадрианопоља 378. г., приписује се црква, неколико
гробова и мањих зграда у близини. После хунске провале
у Тракију и Мезију 441. г. живот на Медијани готово да је
запустео (Васић М. 200?).
Од Каницових истраживања далеке 1864. г. до данас
утврђено је постојање око 80 грађевина. Ниједан објекат,
међутим, није у целости истражен нити је на адекватан
начин презентован. Сви досадашњи радови на налазишту
завршавали су се превентивном заштитом откривених
остатака или су остајали потпуно незаштићени. И поред
тога, идеја о уређењу археолошког парка на Медијани
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c Идејни пројекат уређења Медијане (аутори: др арх.
Ана Никезић, арх. Златко Зивлак, ZNA Београд)
e Предлог уређења централног дела медијане (аутори:
група студената Архитектонског факултета у Београду)

постојала је у свести истраживача већ дуже време. Прве
назнаке о чувању и уређењу налазишта биле су исказане
градњом музејске зграде над триклинијумом 1936. г.,
у складу са општим оновременим идејама о заштити
наслеђа (Jоцић M. 2005). По откривању терми и дела
виле са перистилом, арх. Н. Петровић-Спремо утемељила
је идеју о трајнијој заштити и презентацији Медијане.
Уређење археолошког парка на Медијани замишљено
је тада, 1965. г., непосредно око северног дела виле.
Предложена је и изградња новог музејског објекта на
обали Нишаве.1
Током
вишегодишњих
истраживања
ситуација
на налазишту постала је знатно сложенија. У
културноисторијском смислу потврђено је да је у питању
истовремена резиденција и имање римских царева патримониум. Насупрот историјском значају, Медијана
се развила и у водопривредно подручје од виталног
значаја за град Ниш. У оваквим околностима у којима
се нашао споменик, потражило се решење које би у
презентацији археолошког парка задовољило и високо
постављене критеријуме истраживача и привредни
значај комплекса. Тако је обновљена идеја о уређењу
Археолошког парка и она се посебно актуелизовала
крајем деведесетих година 20. века. На иницијативу
Завода за урбанизам Ниш и Археолошког института у
Београду унета је у будући ДУП овог подручја. Убрзо је
постигнут и договор о изради Идејног пројекта уређења
Археолошког парка на Медијани. Учесници у изради
Пројекта били су Археолошки институт у Београду,
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* . Из архивске грађе Археолошког института.

Завод за заштиту споменика у Нишу, Републички завод
за заштиту споменика културе у Београду, Народни музеј
у Нишу и Завод за урбанизам града Ниша. Идејна скица
Археолошког парка урађена је у Археолошком институту
(арх. Гордана Милошевић), а Идејни пројекат у Заводу за
урбанизам града Ниша (арх. Мирољуб Станковић).
Идејним пројектом „Археолошки парк на Медијани“
предвиђено је истраживање и уређење његовог
средишњег дела на површини од 15 hа. Простор будућег
археолошког парка било је потребно сагледати кроз
уређење појединачних, истражених објеката и кроз
уређење зона у којима се могу очекивати нове грађевине.
Предложено је да се најпре уреди централна зона парка
(вила са перистилом, малим триклинијумом и терме,
житница, војничке бараке, а затим и вила с октогоном и
двориштем на северу). Открићем ранохришћанске цркве
са Христовим монограмом и античке капије, план је
незнатно коригован, а овај објекат је добио своје значајно
место у будућој презентацији.
Потврђена је претпоставка да је пројекат „Археолошки
парк на Медијани“ комплексан задатак. Због тога
је обухватио различите програме, па самим тим
и учествовање различитих струка, од археолога,
архитеката до конзерватора и других стручних
сарадника. И експлоатација будућег Парка на Медијани
је комплексна. У првом реду то је музејски простор
намењен сталним посетама, затим радни простор свих
сарадника на пројекту, али и археолошки локалитет на
коме су доследно испоштовани сви принципи научног
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Идејни пројекат уређења Медијане – црква са Христовим
монограмом (аутори: др арх. Ана Никезић, арх. Златко
Зивлак, ZNA Београд)

Изглед античког врта у перистилу виле на Медијани
(аутор: С. Ђорђевић, ЈКП Медијана, Ниш)

истраживања, исказани у броју и квалитету пратећих
научних и стручних публикација, као и на најстручнији
начин изведеним реконструкцијама и савременим
поставкама материјала.
Споменици у рушевинама захтевају посебну бригу и
начин заштите, а посебно они који се налазе у саставу
или непосредној близини савременог насеља. Код
уређења ових налазишта треба сачувати основно
начело: документарност и естетске вредности
споменика. Овом се послу приступило систематично,
теоријским расправама и практичним радом. На двема
конференцијама у Форлију у Италији и у Београду,
отворена су питања у вези са концептом и организацијом
рада на уређењу Археолошког парка на Медијани
(Milošević G. 1996; Milošević G., Radivojević А. 1996).
Затим је за потребе програма Дирекције за изградњу
града Ниша начињена Студија изводљивости у којој су
садржани основни принципи презентације, методологија
истраживања, и смернице за будући рад са детаљним
програмом за наредних пет и десет година (Vasić М.,
Milošević G. 2004).
Овако утемељена идеја развоја Археолошког парка
била је добар основ да се на Архитектонском факултету
у Београду организује студенстка радионица са темом
Археолошки парк Медијана – Могућности обнове и
презентације. Студенти су кроз један семестар, у оквиру
предмета Стилови и форме (проф. др Нађа КуртовићФолић) представили своје идеје о презентацији
споменичког комплекса у циљу његове афирмације и
приказа могућности које један такав локалитет и пружа,

посебно у околностима где су се проблеми заштите и
унапређивања археолошког наслеђа у Европи у многоме
променили у последњим деценијама. Студенти су били у
прилици да се упознају са трансформацијом археолошког
налазишта у археолошки парк, поштујући све принципе
заштите споменика, али на модернији начин користећи и
неке савремене материјале и методе пројектовања. Из ове
радионице проистекло је неколико занимљивих решења
уређења виле са перистилом, античке капије, војничких
барака, као и низ детаља у вези са поплочавањем стаза,
озелењавањем и осветљењем локалитета (Медијана
2005).
Понуђена студенска решења отворила су и многа питања
у вези са интердисциплинарним приступом у уређењу
археолошких паркова и историјских целина и њиховим
укључивањем у савремени живот. Овакав приступ у
ревитализацији археолошког налазишта потврдио је
обавезно учешће археолога, историчара уметности,
архитеката и урбаниста, али и оживљавање неких старих
заната и радионица, посебно у области градње, израде
алтернативних опека и малтера и других материјала
потребних за заштиту и презентацију налазишта.
Поред уређења појединачних објеката, на Медијани је
предвиђeно постављање пешачких и колско-пешачких
стаза и интензивније озелењавање слободних површина
и постављање одморишта са клупама, светиљкама
и информационим паноима. Планирано је, такође, и
постављање високих садница са плићим корењем које
неће угрозити културни слој, затим постављање цветних
тепиха и бусења траве.
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У даљем сагледавању артикулације локалитета,
срећна околност била је непосредно укључивање
локалне самоуправе – СО Медијана. Основан је Борд
за управљање локалитетом Медијана и остварен је низ
различитих активности. Овом приликом издвајамо само
оне најважније: израда пројеката за aнтичку капију,
ранохришћанску цркву и тзв. помоћног објекта, као и
реализација уређења античког врта у перистилу виле.
Будуће уређење Парка на Медијани треба усмерити на
делимичну реконструкцију сале за аудијенцију и трема
перистила из времена боравка Јулијана Апостате у
Наисусу 361. г. По свој прилици, из тог времена потиче
бронзана ограда са хермама и скулптуре лекарских
божанстава распоређених у апсиди ове просторије (Vasić
M. 2004; Popović A. 2006).
Пројекат „Археолошки парк Медијана“ испуњава све
услове да добије изглед савремено презентованог
археолошког налазишта. Налази се на периферији

модерног града (4 км од центра града) у природном
неизмењеном окружењу од око 80 ha зелене површине.
Налазиште је повезано локалним саобраћајем, и
испуњени су и други урбанистички услови. У оваквим
околностима Медијана има све могућности да задржи
аутентичност налазишта и уклопи се у савремене
токове живота. Укључивање Медијане у европске
културне токове било би прави изазов, а могло би се
остварити организовањем и домаћих и међународних
научних скупова, организовањем археолошке школе
и школе конзервације, бројних радионица о старим
техникама градње, о античким вртовима и окућницама,
о свакодневном животу у граду и у селу, до повремених
тематских изложби, као и покретањем научне и
комерцијалне издавачке делатности.
Гордана Милошевић
Археолошки институт Београд
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ПРЕЗЕНТАЦИЈА А НЕ ИЗГРАДЊА АРХЕОЛОШКОГ
ЛОКАЛИТЕТА МЕДИЈАНА
Заштита, ревитализација и презентација античког наслеђа
Ниша је насушна потреба његове афирмације, пре свега
због нас, али и због обавезе коју имамо према очувању
наслеђа Медитеранског културно историјског басена,
колевке европске цивилизације. Супротно од његовог
значаја, до очајања доводи запуштеност, недореченост
и неразумевање значаја археолошких остатака који су
свуда око нас. У том светлу чини задовољство сваки
напор да се стање промени, нарочито када се поклопе
интереси стручњака и локалне заједнице, која осети
да је афирмација културног наслеђа један од њених
приоритетних задатака. У том светлу треба и читати
понуђено решење археолошког парка на Медијани од
групе архитеката окупљене око Гордане Милошевић
из Археолошког института из Београда. Међутим без
обзира на примамљивост предлога и основне намере
презентације и афирмације археолошких остатака у
оквиру археолошког парка, у понуђеном предлогу
наслућује се опасност да читав задатак скрене у
нежељеном правцу, те је препознавање овога у
предложеном решењу једина намера овог коментара.
Идеја о археолошком парку Медијана има свој
континуитет. Покојни Петар Петровић, најзначајнији
историограф Ниша, идејни је творац археолошког парка
у савременој форми. Њега су у аргументацији подржале
све релевантне институције, које у свом чланку наводи
Г. Милошевић. Ова идеја је од почетка имала сасвим
рационални приступ, одмерен потребама афирмације
локалитета и материјалним могућностима друштва.
Иницијатива је затим пропраћена одговарајућим
програмима који су веома прецизно лимитирали
обим и изглед будућег археолошког парка. Намера
о формирању археолошког парка, осим афирмације
Медијане, имала је и други циљ, да се у ограниченим
материјалним и кадровским ресурсима на приближно
садашњем сазнању о његовој историји, заокружи прича
о локалитету и часно пренесе у надлежност будућој
генерацији. Овиме би се створили услови да се отворе
фундаментална истраживања и ревитализација нишке
Тврђаве. Др Петровић је најбоље знао и о томе је јавно
писао и говорио, да се овде решава централно питање
историјског Ниша, античког Наиса – Царског града. И
то није само његов став, то је императив који произилази
из историјске чињенице. Ниш је окосница разумавања
касноантичих градова, који су уграђени у темеље
потоње византијске, а преко ове и наше културе. У
преводима античких текстова, Петар Петровић ишчитава
да је ондашњи Ниш у данашњој Тврђави, дело цара
Константина тј. царева задужбина, оно што је он саградио,

створио. Почетна истраживања у Тврђави, на начин како
их је он организовао, недвосмислено потврђују наводе
античких писаца, што је био императивни мотив да се
читава јавност усмери према овом проблему, али и да
се истовремено не занемаре резултати досадашњих
сазнања о Медијани.
У тексту на који се осврћемо, непосредни приказ
археолошког парка изложен је веома скромно док
су у остатку наведена општа места о принципима
истраживања и презентације археолошких локалитета,
као и историјски преглед античког Ниса и Медијане,
као и досашњи резултати истраживања и друштвени
контекст израде Плана парка. То је несумњиво корисно
али недовољно образложење које треба да нас увери
у исправност концепције, а нарочито у материјалну
вредност потребних улагања. Оно што озбиљно
провоцира нашу пажњу и где се наслућује одступање
од основног концепта то је илустративни део прилога,
којима се одсликава идејно решење и обим замишљене
интервенције. То је материјал са којим смо се сусретали
у различитим фазама лобирања за потребу уређења
Медијане као и на презентацијама студенских радионица
које су оправдане, али имају превасходно едукативну
сврху њених учесника. Међутим, није се могло очекивати
да ће то бити основа за пројектовање археолошког
парка на Медијани и елевацију историјских објеката,
јер је укупна слика одраз субјективне валоризације и
интерпретације са крајње хипотетичким изгледом. Са
друге стране поставља се и питање сврсисходности
предложеног
обима
реконструкције
историјских
објеката и изгардње нових, у тренутку када на локалитету
има много важнијих послова који су преостали из
досадашњих истраживања, а нарочито после изградње
система за водоснабдевање Ниша. Управо због тога на
предложено решење археолошког парка не треба гледати
као на студентске стилске вежба већ као на конкретан
предлог чија је реализација у току, а за његов наставак
се систематски лобира. Због тога се мора приступити
озбиљној анализи понуђеног предлога, а стручна јавност
и надлежне институције не могу бити пуки посматрачи
и морају се више укључити у проналажењу мере у
презентацији Медијане.
Неприхватљиво је пре свега, да се пројекат презентације
Медијане заснива на идејном пројекту у форми
пројектног задатка на који сви учесници у овом послу
нису у свему исказали сагласност. Да би се пројекат
у потпуности формирао потребно је да се испоштује
утврђена процедура заштите и презентације споменичког
наслеђа и издају одговарајуће сагласности, нарочито
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ако су на сву срећу још увек сачуване институције
које су задужене за ову област. А колико је познато и у
самом Археолошком институту, који је овог тренутка
најистуренији учесник у пројекту, не постоји потпуна
сагласност о реализацији пројекта. Са друге стране ако
у приступу формирања археолошког парка на први
поглед ништа није спорно, то јесте у предложеном
решењу. А најспорнији је редослед потеза, где овог
теренутка присуствујемо крајњем изгледу локалитета
и то пре почетка његове заштите, ревитализације и
презентације. Наиме предлагачи пројекта практично
предлажу презентацију на начин који се по правилу
заснива на коначном сазнању о изворном историјском
изгледу. Да ли је у случају Медијане такав случај? Колико
је до сада познато није, а пре свега, јер ни један објекат
није у потпуности истражен, а о целини, која је у случају
разумевања Медијане веома битна, и да не говоримо.
Са друге стране предлог презентације археолошког
парка Медијане у појединим сегментима иде на потпуну
обнову волумена историјских објеката што подразумева
да пре тога постоје пројекти идеалне реконструкције
и што је још важније да су они јавно објављени и да су
издржали јавну расправу. Тако би проверена слика о
аутентичном изгледу објеката, уколико се она потврди
као исправна, била најбољи начин презентације која
се може остварити на неком археолошком локалитету.
Теоријски такав резултат је могућ, али он није остварен
и на најзначајнијим античким локалитетима, а у случају
Медијане, са расположивим методама, свака теренска
реализација идеалне реконструкције било ког објекта
је пут ка потпуној импровизацији. Јер то је локалитет
чије су објекте наши преци до темеља извадили и за
такве случајеве се са правом каже да су то цртежи
некадашњег сјаја. Због тога у случају Медијане, не смета
концептуалистички приступ у презентацији појединих
делова, јер он је највероватније и једино могућ, али
и као такав мора да изражава начелну историјску
истину. Није овде место за шири критички осврт на
историјски контекст предложених решења, биће места
за то, али се у грубим цртама могу аутори подсетити
на елементарне чињенице. Централна грађевина
Медијане је без изузетка Палата са перистилом. Њена
појава у Медијанском насељу је још увек мистерија,
без обзира што се чини да је на дохват образложење о
њеном функционалном смислу. Самим тим, а пре свега
морфолошком структуром простора, она је извесно
доминирала урбанистичком композицијом. Такав третман
мора задржати и у савременој интерпретацији. Са друге
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стране није могуће да је предложени изглед Медијанске
капије монументалнији од своје временске посестриме
- Константиновог славолука у Риму, или капије
његовог града у Тријеру. Када је реч о предложеним
комуникацијама, кретање по локалитету остварује се
по правилу аутентичним правцима. Искуство говори
да се до тих података најпре долази, а дотле се треба
уздржати од превеликог фиксирања, импровизованих,
али потребих стаза, одморишта и проспеката. Чини се
да је у датом решењу управо о томе реч. Чемпреси,
западна моћна комуникација, видиковци су апсолути
који ће створити навику изван историјског контекста. У
том смислу могло би се још по нешто рећи, али се треба
уздржати од даљих коментара до одговарајуће расправе.
У сваком случају за обим предвиђених реконструкција
који се предлажу, потребно је много више историјске
аргументације, у супротном изгубиће се основни смисао о
документарности и естетској вредности споменика, како
то желе аутори пројекта. Искривљена слика у будућности
се тешко исправља. Управо је такав случај настао на
самом почетку истраживања Медијане, када је изнад
дела античке палате, ради заштите мозаика, изграђена
зграда данашњег медијанског музеја коју је данас тешко
порушити и коју свака презентација локалитета мора
узети у обзир.
Формирање археолошког парка на Медијани
потребно је наставити, зато што је то једини начин
афирмације локалитета. У том смислу потребно је
вратити се изворном Програму за који су све релевантне
институције углавном дале позитивно мишљење и
зато што је примерен тренутку. По њему акценат је на
ревизији досадашње конзервације и њеном наставку на
новооткривеним објектима, пре свега на занатском центру
у западном делу комплекса. Уредити откривене делове
палате и њену дискретну реконструкцију на основу
проверених података и анастилозом архитектонске
пластике. Омогућити презентацију мозаика која је
скромним средствима раније започета. Повезати терме
и нимфеум. Урадити билетарницу на самом улазу у
комплекс и приступни пут у осовини палате уз претходну
археолошку проверу трасе. Садашњу зграду музеја изнад
нимфеа модернизовати новом поставком. Комплекс
осветлити, одвести отпадне воде и држати уредно и
чисто, без траве и корова. У суштини ово су познати
послови које треба урадити на сваком археолошком
локалитету, а Програм је само документ који треба да
обезбеди доследност у спровођењу обавеза.
арх. Сима Гушић
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ПЕТНАЕСТИ МЕЂУНАРОДНИ САЛОН УРБАНИЗМА
Нови Сад, 8-13. новембар 2006.

После успешно реализованог 14 САЛОНА
УРБАНИЗМА Удружења урбаниста Србије, који је 8
новембра 2005. године премијерно отворен у Нишу
у знаку јубилеја “50 година Удружења урбаниста
Србије”, са темом РЕТРОСПЕКТИВА ПЛАНЕРСКИХ
ВИЗИЈА УРБАНИСТА 1955-2005. и АКТУЕЛНА
ПРОДУКЦИЈА, према одлуци Савета Салона о
бијеналном гостовању Салона у другим градовима,
ове 2006. године домаћин редовног Салона био је
Нови Сад.
Реализација Салона била је поверена Војвођанском
удружењу урбаниста у сарадњи са Јавним предузећем
Завод за урбанизам Војводине.
Генерални покровитељи 15. Салона били су Министарство
за капиталне инвестиције Републике Србије и Град Нови
Сад, а донатори Покрајински секретаријат за архитектуру,
урбанизам и градитељство Војводине и Инжењерска
комора Србије.
15. Салон урбанизма је унапред био најављен као
редовна поставка и радови су могли бити пријављивани
у следећим категоријама :
1. Просторни планови;
2. Генерални планови и планови општег уређења;
3. Регулациони планови;
4. Урбанистички пројекти и реализације;
5. Конкурси;
6. Истраживања и студије;
7. Примена информатичких технологија;
8. Публикације;
9. Инострани радови;
10. Студентски радови.
Салон је био постављен у галерији “Мацут” у спортскопословном центру “Војводина”. Изложени радови су
заузели целокупан слободан простор, укључујући и
допунске паное.
По традицији, Салон је свечано отворен 8. новембра, на
Светски дан урбанизма.
Отварању је присуствовало преко 300 званица, учесника
и гостију.
Салон је свечано отворила Маја Гојковић, градоначелница

Новог Сада.
После поздравних речи које су упутили помоћник
министра за капиталне инвестиције проф. др Миодраг
Ралевић и председник Савета Салона мр Душан Минић,
председница жирија 15. Салона, Весна Просеница, диа,
објавила је да је за излагање на 15. Салону стигло 180
радова.
Селекциона комисија, која је радила у саставу: Лазар
Кузманов, диа (Нови Сад) - председник, Валентина
Арамбашић, диа (Нови Сад) и Властимир Чарнојевић, диа
(Ваљево), прихватила је за излагање свих 180 радова и то:
13 просторних планова, 14 генералних планова и 2 плана
општег уређења, 40 планова регулације од којих је 6
регулационих планова, 10 планова генералне регулације,
19 планова детаљне регулације, 2 плана парцелације и 3
програма израду планова регулације, 12 урбанистичких
пројеката, 7 конкурсних радова, 16 радова из области
истраживања и студија, 1 из области информатичке
технологије, 13 публикација, 35 радова из иностранства,
од којих су 33 рада из Мађарске (ван конкуренције) и 28
студентских радова.
Жири 15 Салона у саставу Весна Просеница, диа (Нови
Сад) - председник, и чланови спец. Драгана Синобад, диа
(Ниш), уместо мр Михаила Медведева који је због болести
био спречен да присуствује седници, проф. др Миленко
Станковић (Бања Лука), Иван Радуловић, диа (Крагујевац)
и проф. др Ева Ваништа-Лазаревић (Београд), после
детаљног прегледа селектованих радова одлучио се да
додели следеће награде:
ВЕЛИКУ НАГРАДУ САЛОНА жири је доделио проф.др
Миодрагу Ралевићу за свеукупни опус изложених планова
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Прва награда у категорији Просторни планови

Прва награда у категорији Генерални планови и планови
општег уређења

на 15. Салону урбанизма у Новом Саду.
У категорији “Просторни планови”, прва награда је
додељена Просторном плану општине Сурдулица који
је израдио Архитектонски факултет Универзитета у
Београду са руководиоцем тима проф.др Миодрагом
Ралевићем. Друга награда је припала Просторном плану
општине Оџаци, институције ЈП Завод за урбанизам
Војводине и ЈП Завод за урбанизам Кула-Оџаци, са
руководиоцем тима Смиљком Протић, диа. Трећа награда
је додељена Просторном плану подручја посебне намене
инфраструктурног коридора Београд-Јужни Јадран,
деоница Београд-Пожега, Саобраћајног института ЦИП из
Београда са руководиоцем тима Анђелком Туфегџић,дпп.
У категорији “Генерални планови и планови општег
уређења”, Жири је прву награду доделио Урбанистичком
плану “Козарска Дубица”, институције АД “Пројект”
Бања Лука, са руководиоцем тима Радојком Ножицом,
диа. Друга награда је додељена Изменама и допунама
Генералног плана града Лесковца, ЈП “Дирекција за
урбанизам и изградњу” Лесковац, док је трећу награду
жири доделио Генералном плану Нови Пазар, ЈП
“Дирекција за урбанизам” Крагујевац, руководиоца тима
Мирјане Ћирић, диа.
У категорији “Регулациони планови”, у поткатегорији
“План генералне регулације”, додељена је награда Плану
генералне регулације за насеље Соколина, Национални
парк Тара, општина Бајина Башта и свим ПГР на подручју
Националног парка Таре, ИПЦ Архитектонског факултета
Универзитета у Београду, са руководиоцем тима проф. др
Миодрагом Ралевићем. У поткатегорији “Планови детаљне
регулације”, прва награда је додељена раду ПДР радних
комплекса у Војводини, ЈП Завода за урбанизам Војводине
са руководиоцем тима Јасном Ловрић, диа. Другу награду
је добио ПДР стамбено-пословних блоковских целина
“Б4 и Б5 централне зоне града Ниша” у Нишу, ЈП Завода
за урбанизам, руководиоца тима Драгице Ћирић, диа, а
трећа награда је припала ПДР за део простора оивичен

улицама М. Горког, Београдски пут, Блашка Рајића и
Сенћански пут, ЈП Завода за урбанизам општине Суботица,
руководиоца тима Драгане Мијатовић, диа.
У категорији “Урбанистички пројекти и реализације”, у
поткатегорији “Урбанистички пројекти”, прва награда
је додељена ЦЕП-овим урбанистичким пројектима са
руководиоцем тима Qубином Стефановић,диа, друга
Урбанистичком пројекту за изградњу анекса комплекса
Филозофског факултета у Нишу, ЈП Завода за урбанизам,
са руководиоцем тима Бранимиром Ћирићем,диа.
Трећу награду је добио рад Централно постројење
за пречишћавање отпадних вода у Шапцу, ЈУП План Шабац, са руководиоцем тима Биљаном Мандић,диг. У
поткатегорији “Реализације”, додељена је награда раду
Трг републике у Подгорици Архитектонског атељеа
Подгорица, са руководиоцем тима мр Младеном
Ђуровићем,диа.
У категорији “Конкурси”, прву награду је добио рад
Архитектонско - урбанистички конкурси за социјално
становање као део реформе у стамбеној области у Србији
СИРП, организован од стране УН Хабитат канцеларије
у Београду у сарадњи са Министарством за капиталне
инвестиције уз финансијску подршку Републике
Италије. Друга награда је додељена раду Идејно
архитектонско - урбанистичко решење улице Краља
Петра I Карађорђевића у централној зони Приједора,
Архитектонско-грађевинског факултета Бања Лука, са
руководиоцем тима Иваном Живановићем,диа. Трећа
награда је додељена раду Урбанистичко-архитектонско
решење уређења старог дела града “Занатска чаршија”
у Аранђеловцу, са руководиоцем тима Миленом
Вукмировић,диа.
У категорији “Истраживања и студије”, прва награда
је додељена Студији мреже марина на Дунаву у АП
Војводини, руководиоца тима Михајла Рутара, диа, и
Студији просторног размештаја регионалних депонија
и трансфер станица на подручју АП Војводине, ЈП Завод
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Прва награда у категорији Регулациони планови

Прва награда у категорији Урбанистички пројекти и
реализације

за урбанизам Војводине Нови сад, са руководиоцем тима
Стојанком Будовачев Папић, дипл.ек. Друга награда је
припала раду Институционални оквир за регионални
развој животне средине, урбанистичког завода Републике
Српске а.д. Бања Лука, са руководиоцем тима Далиборем
Бјелицом, диа. Трећу награду је добио рад Урбанизација,
развој насеља и функција урбаних центара, секторска
студија за потребе израде просторног плана Републике
Црне Горе Архитектонског факултета у Подгорици, са
руководиоцем тима проф.др Миодрагом Ралевићем.
У категорији “Публикације”, прва награда је припала
раду Инфраструктура и простор, аутора др Радомира
Малобабића, издавач Удружење урбаниста Србије.
Друга награда је додељена раду Урбанистички закони
јужнословенских земаља - Босна и Херцеговина, Црна
Гора, Хрватска, Македонија, Словенија, Србија - са
објашњењима, аутора Душана Пајовића, издавача ЈП
“Урбанизам” Завод за урбанизам Нови Сад. Трећа награда
је додељена раду Становање и насеља Рома у југоисточној
Европи: Приказ стања и напретка у Србији, аутора Злате
Вуксановић, диа, и др Владимира Мацуре,диа, издавача
ОЕБС-Канцеларија за демократске институције и људска
права.
У категорији “Студентски радови”, прва награда је
додељена раду Урбанистичко - архитектонско решење
еколошког насеља Каловита у Београду, аутора Невене
Васић са Архитектонског факултета Универзитета у
Београду. Другу награду је добио рад Ревитализација
Рибарског острва аутора Јадранке Бугарски, Недељке
Ђаковић, Монике Немет, Соње Стаменковић са ФТНАрхитектонски одсек, Нови Сад. Трећу награду су
поделили радови: Композиционо рјешење комплекса
Универзитета умјетности у Бања Луци, аутора Горана
Кукавице са АГФ Бања Лука, Два градска трга у Земуну,
аутора Бојана Двокића са Архитектонског факултета
Универзитета у Београду и Реконструкција касарне
Стеван Синђелић за потребе студентског кампуса

техничких факултета у Нишу, аутора Миљане Јововић са
Грађевинско-архитектонског факултета у Нишу.
У категорији “ Инострани радови”, пристигла су 33 рада
из Мађарске који су представљали целокупну изложбу,
и уврштени ван конкуренције за награде и два рада из
Пољске.
ЈП Завод за урбанизам Ниш је имао врло запажене
поставке својих радова, од којих су два добила награде.
Радови Завода који су били изложени на 15. Салону су:
у категорији “Генерални планови и планови општег
уређења”, Генерални план Димитровграда 2005 - 2025,
руководилац тима Мирољуб Станковић, диа;
у категорији “Регулациони планови” другонаграђени План
детаљне регулације стамбено-пословних блоковских
целина “Б4 и Б5 централне зоне града Ниша” у Нишу,
руководилац тима Драгица Ћирић, диа, План детаљне
регулације депоа јавног градског саобраћаја у Нишу,
руководилац тима Александра В. Милошевић, диа, и
План детаљне регулације десне обале Нишаве од Моста
младости до Матејевачког потока у Нишу, руководилац
тима Милијана Петковић Костић, дипл.пејс.арх.;
у категорији “Урбанистички пројекти и реализације”,
другонаграђени Урбанистички пројекат за изградњу
анекса комплекса Филозофског факултета у Нишу,
руководилац тима Бранимир Ћирић, диа, и
у категорији “Конкурси” рад Анкетни идејни конкурс за
програмско урбанистичко архитектонско решење шире
зоне комплекса “Пинцум” у Великом Градишту, ауторског
тима Александра В. Милошевић, диа, Бранимир Ћирић,
диа, Александар Савић, диа, и сарадник Дијана Xалто,
диа.
Све радове карактерише техничка презентација на врло
високом нивоу.
После свечаног отварања 15. Салона приређен је коктел
за званице, учеснике и госте, после кога је одржан
Стручни скуп на тему “СВЕТСКИ УРБАНИ ФОРУМ” на
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Друга награда у категорији Урбанистички пројекти и
реализације (ЈП Завод за урбанизам Ниш)

коме је проф.др Миодраг Ралевић изнео искуства са
међународних конгреса. Посетиоцима је подељен
материјал са архитектонско - урбанистичких конкурса
за социјално становање у Србији - СИРП, УН Хабитат
канцеларија у Београду.
Обележавање успешне реализације 15. Салона урбанизма
и Светског дана урбанизма завршено је заједничним
дружењем на свечаном ручку приређеном у част
учесника. званичника и гостију Салона.
Што се тиче пропратног материјала, битно је напоменути
да је 15. Салон публиковао каталог у боји, за чији дизајн
су коришћене илустрације са изложбе “Нови Сад у
акварелу” из 1998. године академског сликара Бранислава
Марковића.
Све похвале.
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НАГРАДА СТИРЛИНГ
Признање оригиналности и
врхунској архитектури

Награда Стирлинг - пехар
(дизајн Morag Myerscough)

Награда Стирлинг је једна од најугледнији европских архитектонских награда. Иако се додељује тек
једанаест година, њен је углед врло брзо постао несумњив, а освајали су је великани савремене архитектуре
за грађевине које се својом лепотом, необичношћу, креативним решењима и функционалношћу
дефинитивно могу сврстати међу најзначајнија остварења савремене архитектуре.
Награду вредну 20.000 фунти додељује Краљевски
институт британских архитеката (Royal Institute of
British Architects - RIBA), а назив је добила према Џејмсу
Стирлингу, једном од најзначајнијих британских
архитеката прошлог века, који је постмодернистичкоеклектичким зградама необичних облика изградио
статус изванредног архитекте и култне личности
британског јавног живота, у тој мери да је 1992. године,
због својих заслуга, проглашен витезом. Његово је
наслеђе велико, а на попису зграда које су обележиле
другу половину 20. века посебно се истиче управо
Стирлингова Neue Staadtsgalerie, галерија која је својом
генијалном комбинацијом старинског шарма и модерне
функционалности освојила и критичаре и ширу публику.
Осим квалитета и припадности архитектонском врху,
услов за добијање награде Стирлинг је чланство аутора у
Краљевском институту британских архитеката, а како су у
њега укључене практично све велике и често спомињане
личности савремене архитектуре, не може се рећи да су
многи били закинути барем за номинацију.
Награда је у последњих једанаест година додељена
архитектима попут Стивена Холдера, Нормана Фостера,
Мајкла Вилфорда, а номинације нису заобишле ни Дејвида
Чиперфилда, Иана Ричија, Николаса Гримшоа и Заху
Хадид. Овогодишњи лауреат Ричард Роџерс, заслужио
је награду пројектом за зграду терминала мадридског
аеродрома Барајас.

Мост Гејтсхед миленијум - Вилкинсон Ајре Архитекте
(награда 2002.)

Лабан - центар за плес у Лондону - Херцог и Де Меурон
(награда 2003.)
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Кандидат за награду Стирлинг 2006.:
Brick House, London - Caruso St John Architects

Ст. Мери Акс у Лондону - Фостер и партнери
(награда 2004.)
Кандидат за награду Стирлинг 2006.:
Evelina Children’s Hospita

Шкотски Парламент у Единбургу - ЕМБТ/РМЈМ
(награда 2005.)

Кандидат за награду Стирлинг 2006.:
Idea Store, Whitechapel, London - AdjayeAssociates

ЛАУРЕАТИ НАГРАДЕ СТИРЛИНГ 20022006

њеној изградњи појавило мноштво конструктивних
проблема, што је довело и до великог прекорачења
буџета; Норман Фостер за вероватно најсимпатичнији
лондонски небодер на адреси 30 Ст Мери Акс, тзв. Геркин
који су посетиоци преплавили након отварања. О његовој
популарности сведочи и чињеница да се недавно нашао у
конкуренцији за најружнију зграду Лондона, што довољно
говори о томе колико је небодер изазвао пажњу јавности.
Стирлинг награду су освојили и Херцог и Де Меурон
за минималистички центар савременог плеса Лабан,
Вилкинсон Ајре архитекте за мост Гејтсхед миленијум
и центар Magna Science Adventure, Алсоп и Стормер за
библиотеку у Пекаму, Future Systems за медијски центар

2002. мост Гејтсхед миленијум - Вилкинсон Ајре архитекте
2003. Лабан - центар за плес у Лондону - Херцог и Де
Меурон
2004. Ст. Мери Акс у Лондону - Фостер и партнери
2005. Шкотски Парламент у Единбургу - ЕМБТ/РМЈМ
2006. Терминал аеродрома Барајас у Мадриду - Ричард
Роџерс и партнери
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Претходних су година награду освојили: студио ЕМБТ/
РМЈМ за зграду шкотског Парламента, која је убрзо
постала предмет бројних контроверзи будући да се при
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РИЧАРД РОЏЕРС,
лауреат наградe Стирлинг зa 2006.
Ричард Роџерс се јавности представио седамдесетих
година, као млад и неискусан архитекта, маестралним
пројектом за Центар Жорж Помпиду, изведеним у
тандему с Ренцом Пианом и Питером Рајсом. Центар је
постао једна од култних тaчака града Париза, а Роџерсу је
већ тада осигурао статус звезде. Успеси су се наставили –
зграда Лоyда у Лондону једна је од познатијих грађевина
hi-techa, а заслужан је и за пројект Миленијумске куполе
у Лондону, галерије која је имала част да угости изложбу

Кандидат за награду Стирлинг 2006.: National Assembly for
Wales, Cardiff - Richard Rogers Partnership

Кандидат за награду Стирлинг 2006.: Phaeno Science
Centre, Wolfsburg - Zaha Hadid Architects and Mayer
игралишта за крикет Лордс, Норман Фостер за пројекат
војног музеја у Дуxфорду, Мајкл Вилфорд за музичку
школу у Штутгарту и Стивен Ходер за зграду Centenary.
Међутим, награда Стирлинг није добитницима донела
само позитиван публицитет. Будући да је реч о награди
која привлачи пажњу и стручне и шире јавности,
грађевине које су је освојиле нашле су се у каснијим
годинама под лупом критичара. Пажљиво истраживање и
потрага за евентуалним грешкама довели су и до њихова
проналажења. Показало се да су неке од зграда дизајном
ентеријера, распоредом просторија и техничком
опремом, омашиле у функционалном погледу. Тако се
библиотеци у Пекаму, згради у облику обрнутог слова Л,
обученој у зелену оплату, чију горњу страну придржавају
танки, челични, накривљено постављени стубови, замера
превише мрачна унутрашњост и чињеница да су простори
библиотеке смештени на спрату. Простори медијског
центра Lord’s, смештеног изнад истоименог игралишта
крикета и намењеног представницима медија, наводно су
били прејако осветљени, а ни клима уређаји нису радили
беспрекорно, па се и то морало поправљати. Лондонски
Геркин (gherkin - кисели краставац), култни небодер који
је надимак заслужио јер неодољиво подсећа на поврће (а
нису га заобишли ни надимци попут ‘кристалног фалуса’),
такође је Норману Фостеру створио невоље пошто су две
велике стаклене плоче једноставно отпале са фасаде.
Наравно, неке су грешке опасније од других и преко њих
се теже прелази, али немогуће је занемарити вероватноћу
да ће и најгенијалније замишљен пројекат при извођењу
показати одређену слабост.
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Награда Стирлинг 2006.: Терминал аеродрома Барајас у Мадриду - Ричард Роџерс и партнери
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посвећену уласку у трећи миленијум.
Роџерс је био номинован за награду Стирлинг у неколико
наврата, али му је увек за длаку измакла. Ове године је
награду дефинитивно заслужио пројектом терминала
аеродрома, пројектованим са циљем да умањи стрес
путовања и да путницима пружи чисто hi-tech окружење
употпуњено куполама - изворима природног осветљења
за што пријатнију шетњу до авиона. Осим светлости,
терминал красе и необично обликовани сводови и
наглашена пространост постигнута избегавањем зидова,
уместо којих је Роџерс поставио стаклене плоче. Посао
је трајао четири године. Главни је терминал дуг 1200,
а “сателитска” зграда 900 метара - укупно 80 излаза.
Проширењем са две нове писте, новом терминалском
зградом и сателитском структуром уз писту, повећан је
капацитет аеродрома Барајас на седамдесет милиона
путника годишње. Проширење је изведено према

првонаграђеном конкурсном пројекту Ричарда Роџерса,
а осим нових грађевина укључује најсавременије
системе и уређаје попут аутоматског руковања пртљагом
и пријаве лета, превоза путника између главнога
терминала и сателита, као и брзе железничке везе
и линије метроа до града. Са обзиром на опсег нове
изградње, чија укупна нето површина износи милион
квадратних метара, архитекта је нови терминал замислио
као бесконачно прошириву структуру засновану на
великоформатном растеру основног модула 18 са 9
метара, наглашену потезима уских валовитих кровова,
ношених системом експресивних дрволиких стубова као
главног елемента архитектонског израза. Импозантна
просторност ентеријера терминала окупана је светлом
што продире кроз велике ритмички распоређене овалне
натпрозорнике у крову.
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ПРИЦКЕРОВА НАГРАДА ЗА 2006.
Paolo Mendes da Rocha

У рубрици Награде у 18. броју „Архитект“-а представили смо престижну светску Прицкерову (Pritzkerову) награду. Поред историјата награде дат је и преглед свих досадашњих лауреата. Том списку треба
додати још једно име – име лауреата за 2006. годину - Паоло Мендес да Роха (Paolo Mendes da Rocha).
Овог архитекту смо детаљније приказали у овом броју у рубрици Велики архитекти света, зато што то он
засигурно јесте.
Седамдесетседмогодишњи архитекта, Паоло Мендес да
Роха, добитник Прицкерове награде за архитектуру 2006.
године други је лауреат ове награде из Бразила – први је
Оскар Нимајер (Oscar Niemeyer) 1988. године.
За време објаве одлуке жирија (чији је члан и истакнути
архитекта Френк Герy /Frank Gehry/), Томас Ј. Прицкер,
председник Фондације Hyatt, рекао је: “Мендес да Роха
је показао дубоко разумевање простора и размера кроз
велику различитост објеката које је пројектовао… Док је
неколико његових пројеката реализовано ван Бразила,
лекције које можемо научити из његовог практичног
рада, као и предавачког, тј. Теоријског, су универзалне.”
Педесетих година, Мендес да Роха је био део тадашње
авангарде Сао Паола, познат као творац “Паулистичке”
бруталне архитектуре. Ови стручњаци су користили
једноставне материјале и форме, често наглашавајући
етику у свом раду. Мендес да Роха наставља своју
изванредност својим осећајем одговорности у складу са
репрезентативношћу својих зграда.
Иако је високо цењен у целој Јужној Америци, није
добио интернационално признање све до 2000. када је
добио награду „Мис ван дер Рое“ („Mies van de Rohe“) за
латиноамеричку архитектуру.
У шест деценија дугачкој каријери, овај бразилски
архитекта је стварао “искрену” архитектуру, како
тврди жири ове престижне награде. Његови пројекти
подразумевају вишеспратнице од бетона, стадионе од
бетона, куће од бетона и капеле, претпоставићете, од
бетона.
апс.арх. Милена Мишић,

ЗАНИМЉИВОСТ
Лауреати архитектонске награде Прицкер
добијају награду од 100.000 $, сертификат и од
1987. бронзани медаљон. До 1987. делиле су се
скулптуре Хенрија Мура рађене у лимитираним
едицијама.
Бронзани медаљон који се додељује сваком
лауреату Прицкерове архитектонске награде
је базиран на дизајну Луиса Саливена (Louis-а
Sullivan-а), славног чикашког архитекте познатог
као оца облакодера. Са једне стране медаљона је
име награде, а са друге су написане три речи “снага,
просторност и уживање”. Ово су три Елемента
Архитектуре из истоимене расправе Хенри Вотона
из 1624, што је само био превод Витрувијевих
мисли оригинално написаних пре скоро 2000
година у Десет књига о архитекури, посвећених
римском императору Аугусту. Вотон, који их је
превео када је био први енглески амбасадор у
Венецији, користио је комплетан цитат: “Циљ је
градити добро. Добра радња има три стања: снага,
просторност и уживање.”
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АРХ. АЛЕКСАНДАР НИКОЉСКИ
Добитник награде Асоцијације архитеката Македоније
„Андреја Дамјанов“ за 2006.

Лого награде ААМ

Андреја Дамјанов је велики македонски архитекта и градитељ који је у 19. веку радио на пројектовању и
изградњи преко 40 црквених и стамбених објеката не само у Македонији, већ и по другим балканским,
европским и медитеранским земљама. У његову част ААМ (Асоцијација архитеката Македоније) сваке године
додељује награду за животно дело и изузетнa достигнућа из области архитектуре и грађевинарства.

Од ове године, по измени Статута ААМ, награда се
додељује прве недеље у октобру, на дан који је УИА
прогласила Светским даном архитектуре. Церемонија
доделе је одржана у цркви Св. Јоакима Осоговског у Кривој
Паланци. Комисија за доделу награде за животно дело
2006. године у саставу: проф. Георги Константиновски,
арх. Радмила Џартовска, арх. Панта Христовски, др Кокан
Грчев и др Минас Бакалчев, донела је одлуку да добитник
награде „Андреја Дамјанов“ за животно дело и изузетна
достигнућа из области архитектуре и грађевинарства
за 2006. годину буде проф. Александар Никољски, и
истовремено га прогласила чланом Архитектонске
академије.
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Образложење комисије:
„ У осцилацији идеја у архитектури, као и постојано
преиспитивање сопствених архитектонских ставова
у корелацији са европским и светским тенденцијама,
као део процеса у креирању културног и еснафскипрофесионалног кодекса, представља мали део
материјала који се може употребити за опис стваралачког
опуса архитекте Александра Никољског.

арх. Александар Никољски
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Дом културе – Србица, 1981

Проф. Александар Никољски је рођен 17. марта
1937. године у Пећи. Основно и средње образовање
завршава у Скопљу и Ваљеву. Студије на Техничком
факултету – архитектонски одсек, у Скопљу, је
завршио 1963. године. По дипломирању је радио
у предузећу „Јавор“ – Скопље и био ангажован
на пројектовању и изради мебла, монтажних и
мобилних објеката, унутрашњег уређења и сл.
Године 1964. је изабран за асистента на предмету
„Елементи пројектовања са архитектонским
цртањем“ и „Пројектовање 1“. Године 1969. је
изабран за асистента на предмету „ Унутрашња
архитектура“, да би 1973. био изабран за
доцента на истом предмету. Године 1985. постаје
редовни професор. Поводом јубилеја 50 година
Универзитета „Св. Кирил и Методиј“, одликован је
плакетом за најбољег професора Архитектонског
факултета. Два мандата 1985/87 и 1991/93 је био
декан Архитектонског факултета у Скопљу, члан и
председник ААМ-а, оснивач БИМАС-а. Током његове
каријере је награђиван престижним наградама
више пута, као што су: „13. новембар“- Скопље,
1976; специјална награда и диплома БИМАС-а 1983,
1985, 1989. и 1993; Велика годишња награда за
архитектуру САМ-а 1997. год. и др.
Задњих година је проф. Никољски држао
наставу на предмету Унутрашња архитектура на
Архитектонском одсеку ГАФ-а у Нишу. Његова
веза са нишком средином се остваривала врло
интезивно и кроз учешће у жирију многобројних
манифестација Друштва архитеката Ниша. Његова
стручност, искуство и креативност као и изузетне
људске вредности обезбедиле су му висок углед и
поштовање међу студентима и колегама у Нишу.

Ентеријер историјског музеја – Скопље, 1986.

Мотел „Македонија“ – Велес, 1982-85.
Бројне рецензије и осврти на његове реализације од
којих су неке награђиване престижним архитектонским
наградама, само потврђују његов суштински различит
приступ у анализирању сложених процеса у креирању
његовог индивидуалног архитектонског рукописа.
Никољски креира крајњи производ на својствен начин.
У стваралачком процесу креће, као по правилу, од
експресивних цртежа, да би их довео до крајњег степена

реализација, дефинишући тако координате сопственог,
егзистенцијалног, стваралачког простора. Зато ништа за
њега не може бити загонетка: пројектовање стамбених,
јавних, административних објеката, ентеријера, адаптације
и сл. Поред бројих стручних и научно-истраживачких
радова, учествовао је и на архитектонским конкурсима,
у настави. Био је многима ментор који „коригује“ будуће
генерације архитеката, које ће га памтити као разумног и
уздржаног ментора.“
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ТАБАКОВИЋЕВА НАГРАДА ЗА АРХИТЕКТУРУ 2006.
Драгутин Карло Де Негри:
Пионир „умереног модернизма” у архитектури Војводине

Градитељски фонд настао у периоду тзв. „друге Југославије”, у исто
време доживљава велике промене и девастације. Архитекта Драгутин
(Карло) Де Негри из Суботице, овогодишњи добитник Табаковићеве
награде архитектуре, припада плејади првих савремених архитеката
са подручја Војводине који су прихватили интернационални,
функционалистички стил који је у домаћој варијанти однедавно
познат као „умерени модернизам”, што заправо подразумева праћење
савремених токова у послератном градитељству Европе и њихово
импортовање у домаћу архитектуру.
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Арх. Де Негри није имао квантитативно велики
пројектантски опус као неке његове колеге, такође
добитници ТНА (Александар Келемен, Сибин Ђорђевић
итд.), али по квалитету неки од његових објеката
представљају реперне тачке модерне архитектуре у
Војводини. Кључни тренутак у послератној историји
архитектуре у„другој Југославији”било је Прво саветовање
архитеката Југославије у Дубровнику, новембра 1950,
као својеврсна прекретница у развоју архитектуре
Југославије и Србије. Одмах потом, по значају и утицајима
на домаћу архитектуру, следи велика интернационална
изложба „Интербау” у Берлину (1957) када је изграђено
ново насеље у четврти Ханас са објектима подигнутим
по пројектима водећих светских архитеката тога доба
- Ле Корбизијеа, Гропиуса, Алтоа ,Нимајера , Вагоа и
других. Овај утицај је можда био и од веће важности, јер
представља, вероватно, први сусрет домаћих архитеката
са савременом градитељском праксом. Генерација којој
припада и арх. Де Негри затекла је незавидну ситуацију на
пољу градитељства. Било је то време прекинуте развојне
линије међуратне архитектуре када су аутори градили по
свим важећим принципима европског градитељства, а
без одговарајућих пројектантских кадрова.
Изложба „Архитектура у Суботици 1944-1984.”, са
пратећим каталогом, била је први покушај да се забележи
архитектура која „ниче и мења нашу околину у нади да ће
бити јединствени изазов за будућу валоризацију домаћег
градитељства”. У пратећем тексту каталога даје се пресек
послератне архитектуре у Суботици кроз неколико
временских периода. Други период, чији је Де Негри
један од водећих носиоца, описује се као време потпуног

Лого награде Табаковић

прихватања теза модерне архитектуре - једноставност
ликовног израза, елиминисање орнаментике као
система архитектонске декорације, продор индустрије у
архитектуру, сврсисходна примена нових грађевинских
материјала. Објекат треба дићи на „ноге” (стубове) да би
простор испод њега текао неометано, равни кровови
треба да постану баште и отворене терасе у замену за
изгубљену природу са основном идејом за јединством
унутрашњег и спољњег простора, те ослобођењем
фасада од стега које им намеће класична конструкција.
Година 1963. била је нарочито плодна за Де Негрија.
Те године се изводе чак два велика објекта за која је
радио пројекте и ентеријер. Градња хотела и зграде
друштвено-политичких организација била је предвиђена
на некој од најатрактивнијих локација у граду. Оба су
изграђена у армиранобетонској конструкцији јаких
контура и наглашених волумена, без икаквог фасадног
и декоративног украса, наглашених улазних партија
и равних кровова, тако да се ови објекти уклапају у
општу слику војвођанске архитектуре са почетка седме
деценије XX века. Ограничена материјална средства
била су одлучујући фактор у пројектовању и уређењу
хотела „Патриа” (касније „Палић”). То је шестоспратна
грађевина са истуреним спратним анексом, пространим
прилазним тргом и главном фасадом ненаметљиво
подељеном различитим растерима прозорских отвора.
Њене сведене фасаде у безорнаменталној естетици, са
слободним стубовима на бочном делу и главним улазом
према мањој пјацети, биле су свакако велика новост на
пољу архитектонског израза у Суботици.
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Табаковићева награда за архитектуру
Табаковићева награда за архитектуру je
најзначајније
признање
за
архитектонско
стваралаштво које додељује Друштво архитеката
Новог Сада појединцима члановима друштава
архитеката са територије Војводине из области
архитектуре, за истакнута и плодотворна остварења
која су потврђена вредностима врхунског домета и
која су имала у одређеном раздобљу прогресиван
утицај на достигнуће, развој и друштвену улогу
архитектуре.Установљена је 1994. године и знак
је признања једном од пионира наше модерне
архитектуре и истакнутом градитељу Новог Сада,
архитекти Ђорђу Табаковићу (1987-1971).
Опширан текст о Табаковићевој награди објавили
смо у бр. 17 АРХИТЕКТ-а у рубрици „Награде” (стр.
51)
ДОБИТНИЦИ
АРХИТЕКТУРУ

ТАБАКОВИЋЕВЕ

НАГРАДЕ

•

1995 арх. Павле Жилник

•

1996 арх. Мирослав Крстоношић

•

1997 арх. Татјана Вањифатов-Савић

•

1998 арх. Зора Митровић-Савић

•

1999 арх. Александар Келемен

•

2000 арх. Сибин Ђорђевић

•

2001 арх. Ранко Радовић

•

2002 арх. Душан Крстић

•

2003 арх. Миша Бербаков

•

2004 арх. Славко Одавић

•

2005 арх. Милан Марић

•

2006 арх. Драгутин Карло Де Негри

арх. Драгутин Карло Де Негри

ЗА

Веће
Табаковићеве
награде
архитектуре
састављено
од
досадашњих
добитника
– архитекти: Павле Жилник, Зора МитровићПајкић, Александар Келемен, Славко Одавић,
Душан Крстић и Мирослав Крстоношић у својству
председника Већа ТНА, једногласно је донело
одлуку да се ТНА за 2006. годину додели архитекти
Драгутину (Карлу) Де Негрију из Суботице за
реализована архитектонска дела.

Две зграде поште подигнуте у Бачкој Тополи (1969)
и Суботици (1975) одликује миран и прецизан
архитектонски израз, компоновање у једноставним
правоугаоним формама као и склад хоризонталних и
вертикалних кубичних волумена. Пошта у Бачкој Тополи је
лонгитудијална спратна грађевина са приземним анексом
постављеним према главној улици. Значајном употребом
стакла аутор ће најавити једну читаву тенденцију у
примени овог карактеристичног грађевинског материјала
у архитектури Војводине. Де Негри је и на овом пројекту
предвидео почасна места за уметничке апликације
- мурале и мозаике - по којима је иначе Бачка Топола
посебно позната.
Пројекат за робну кућу на Палићу Карло ради у сарадњи
са братом арх. Андром Де Негријем 1970. године. Робна
кућа браће Де Негри је слободностојећа грађевина
са наглашеним улазним корпусом али и облицима
који привлаче купце. Транспарентно приземље носи
истакнуто тело грађевине са апстрактним мотивима
карактеристичним за регионалну архитектуру са почетка
осме деценије XX века. Главни мотив – ребрасти облици
на фасади - ефектно је уклопљен у читав корпус. Овај
објекат јасних и јаких линија може се сматрати претечом
данашњих бројних зграда комерцијалне намене.
Архитекта Карло Де Негри је свој читав радни век провео
у урбанизму. Активно је учествовао у припремама и раду
на Просторном плану Општине Суботица, Урбанистичком
решењу центра града, Урбанистичком плану туристичке
зоне Палић и Валоризацији градског језгра Суботице
(1967). Циљ урбанистичког решења Алеје маршала Тита,
на коме је радио Карло Де Негри, био је спајање центра
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Драгутин Карло Де Негри

Хотел Патриа, Палић, Суботица, 1965.

Пошта, Бачка Топола, 1968.

Пошта, Суботица, 1975.
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града и Дудове шуме, односно стварање једног новог
потеза – новог градског корзоа - који ће служити за везу
града и околне природе. Овом алејом и објектима који су
на њој сукцесивно настајали током деценије, положен је
костур инфраструктуре који се касније ширио на исток
и запад. Том приликом извршени су и велики радови на
затварању канала - одвода отпадних вода из оближње
фабрике, као и постављање канализације и комплетне
инфраструктуре, што је значајно рационализовало
стамбену изградњу у непосредној околини.
Поред урбанистичког и пројектантског деловања,
важан сегмент Де Негријевог уметничког израза чине
његови малобројни акварели, углавном са тематиком
архитектуре и објеката које је сам пројектовао. Нажалост,
током последње деценије на три кључна, највећа и
највреднија Де Негријева дела - Раднички универзитет,
зграда друштвено-политичких организација и хотел
„Патриа” - извршене су велике интервенције чиме су из
основе промењени њихови првобитни изгледи, чиме је
Суботица изгубила један вредан слој своје градитељске
традиције.
Владимир Митровић
историчар уметности, Нови Сад

Драгутин Карло Де Негри рођен је у Суботици
1931. године, где је стекао основно и средње
образовање. Карло Де Негри је дипломирао
на Архитектонском факултету у Београду 1956.
године. По окончању студија краће време радио
је у Пројектном предузећу „Архитект” у Суботици,
потом био вршилац дужности директора
новоосноване Дирекције за стамбену изградњу,
директор Општинског фонда за стамбену изградњу
(1961-1963), шеф пројектног бироа грађевинског
предузећа „Интеграл” (1963-1964), дугогодишњи
директор Завода за урбанизам и геодезију
(1965-1977. и 1982-1986), руководилац развоја и
инвестиција Регионалног парка Палић – Лудош,
одакле1987. године, одлази у пензију. Добитник је
Октобарске награде града Суботице за архитектуру
1970. године.
Пројектовање за Де Негрија није била основна
активност. То је разлог и релативно скромне
пројектантске каријере везане за одређен период.
Ипак, неки од његових објеката припадају корпусу
војвођанске архитектуре настале под директним
утицајима
послератне
функционалистичке
архитектуре. У том маниру су од половине шесте
до половине седме деценије XX века у Војводини
настала бројна дела тзв. умереног модернизма. Од
важнијих пројеката арх. Карла Де Негрија треба
поменути: Раднички универзитет (1959, после
прве награде на конкурсу), Хотел „Патриа” (1963,
са ентеријером), зграда друштвено-политичких
организација (1963, са ентеријером), Дечје
одмаралиште „Кекец” у Крањској Гори (1964), зграде
пошта у Бачкој Тополи (1969) и Суботици (1975)
итд. Као коаутор учествовао је у пројектовању
више објеката: стамбени објекти у комплексу
„Партизан”(1963), робна кућа „Наматекс” на Палићу
(1970), стамбени објекти у комплексу „Прозивка”
итд.
Арх. Де Негри је између осталог учествовао у
припремама и изради Просторног плана Општине
Суботица, Урбанистичког решења центра града,
Урбанистичког плана туристичке зоне Палић,
Валоризације градског језгра (1967) итд. Израдио
је пројекте за више адаптација, реконструкција и
ентеријера. Архитектура је била животни позив
бројним члановима породице Де Негри. Карлов
отац Фрањо Де Негри (Суботица, 1903 - 1975) био
је познати суботички градитељ, као и брат Андра
Де Негри (1928), аутор више стамбених зграда у
Суботици.
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АРХ. ИВИЦА МЛАЂЕНОВИЋ
ДОБИТНИК НАГРАДА ВУКОВЕ ЗАДУЖБИНЕ
ИЗ ОБЛАСТИ УМЕТНОСТИ ЗА 2006.

Зграда Вукове задужбине

Вукова задужбина је основана 1987. године, поводом обележавања 200. годишњице рођења Вука Караџића,
с циљем да трајно обележава име и дело овог великана и подстиче разој наше културе у духу вуковских
традиција.
Поред многобројних других активности кроз које
Задужбина остварује своје програмске циљеве, сваке
године се, од 1990. додељују годишње награде, поред
осталих, за уметност. Награђују се по једно дело
објављено, изведено или приказано у времену од 1.
октобра претходне до 1. октобра актуелне године.
Награда се додељује једном аутору за оригинално
уметничко дело настало у Србији или иностранству,
односно за књижевно дело објављено на српском језику.
Награда се састоји од повеље, плакете с Вуковим ликом
и новчаног износа, који утврђује Управни одбор Вукове
задужбине.
Предлоге за награде могу подносити појединци, научне и
просветне установе и установе културе, као и друштвене
организације.
Одлуке о наградама доносе одбори за науку и за уметност
које је именовао Управни одбор Вукове задужбине.
С обзиром на програмске циљеве Задужбине,
архитектонска делатност нема много места у домену рад
Задужбине. Утолико је вреднија пажње додела награда
архитектима која је на подручју уметности додељена
арх. Божидару Петровићу за изложбу „Старе српске
куће као градитељски подстицај“ (2002) и арх. Ивици
Млађеновићу за изложбу „Осми београдски тријенале
светске архитектуре“ (2006)
Награду за 2006. годину, арх. Ивицу Млађеновићу, 15.
децембра 2006. године, у згради председника републике,
је свечано уручио академик Дејан Медаковић у присуству
представника Владе, дугогодишњих сарадника, бројних
дародаваца и пријатеља Задужбине.
О Осмом београдском тријеналу светске архитектуре
може се погледати шири приказ у броју 21 АРХИТЕКТ-а
(стр. 56)
арх. Хранислав Анђелковић

Арх. Ивица Млађеновић
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НАГРАДЕ
„РАНКО РАДОВИЋ“ ЗА 2006.

Архитекта Ранко Радовић

46

Удружење ликовних уметника примењене уметности
и дизајна Србије (УЛУПУДС) у сарадњи са свим
институцијама у којима је деловао проф. Ранко Радовић
– Архитектонски факултет у Београду, Институт за
архитектуру и урбанизам Србије, Архитектонски
одсек ФТН у Новом Саду, Задужбина ‘’Коларац’’, које су
делегирале чланове жирија у саставу: мр Марта Вукотић
Лазар, председник Одбора и Жирија и представник
УЛУПУДС-а, др Мила Пуцар, представник ИАУС- а, проф.др
Мирјана Ротер Благојевић, представник Архитектонског
факултета – Београд, проф,др Дарко Реба, представник
ФТН – Нови Сад, проф.др Живојин Бата Карапешић,
Бранка Гугољ, представник УЛУПУДС-а, др Митјана
Поповић – Радовић, супруга професора Ранка Радовића
– ове године по први пут су доделили награде „Ранко
Радовић“ у две категорије.
За теоријске текстове и мултимедијалне презентације
награда је равноправно припала проф. др Александру
Кадијевићу за књигу ‘’Естетика архитектуре академизма
XIX-XX век’’ (Грађевинска књига, Београд, 2005) и
сценаристима Владимиру Митровићу, историчару
уметности и Радоњи Дабетићу, архитекти за серијал од
десет ТВ емисија ‘’Кућа гради град – Архитектура Модерне
у Новом Саду’’ (у продукцији ТВ Нови Сад, емитована
почетком 2006. године).
Награда „Ранко Радовић“ за реализовано архитектонско
дело припала је београдском архитекти Влади Славици за
мултифункционални објекат ‘’Београдска арена’’. Свечана
додела награде била је уприличена 21. децембра у Малој
сали Задужбине „Коларац“ у Београду где је проф. Радовић
држао своја бројна и веома посећена јавна предавања.

Лого награде „Ранко Радовић“
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Владимиру Митровићу, историчар уметности и архитекта Радоња Дабетић:
Из серијала ‘’Кућа гради град – Архитектура Модерне у Новом Саду’’

Проф. др Ранко Радовић (Подгорица, 1935 - Београд, 2005)
дипломирао је на београдском Архитектонском факултету
(1962) и магистрирао код проф. Оливера Минића (Урбана
морфологија, 1971). Докторирао је на париској Сорбони
код проф. Бернара Доривала (Континуитет идеја и
облика у савременој архитектури, 1981). Био је редован
професор на универзитетима у Београду, Хелсинкију
(Финска), Цукуби (Јапан) и Новом Саду, где је основао
Архитектонски одсек на ФТН. Као гостујући професор
предавао је на више светских факултета - Рим, Палермо,
Париз, Мелбурн, Лисабон. Проф. Радовић је објавио
14 књига, од чега три у иностранству, као и више од
три стотине научних радова и стручних студија. Био је
уредник и редован сарадник у више домаћих стручних
часописа (Архитектура Урбанизам, ДаНС). Одржао је
велики број предавања широм земље и света, аутор је
тридесетак ТВ емисија у којима је неуморно пропагирао
архитектуру и њене вредности. По његовим пројектима
подигнуто је око тридесет објеката различитих намена Спомен комплекс на Тјентишту (1971), занатско-услужни
центар „Градић Пејтон“ (1971) и позориште Атеље 212
(са арх. Динуловићем, 1992) у Београду итд. Носилац је
бројних друштвених и стручних признања од којих се
истичу Вукова награда (1997) и Табаковићева награда за
архитектуру (2001).
Владимир Митровић
историчар уметности, Нови Сад

Арх. Влада Славица: „Београдска арена“
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НАГРАДА „НОВА ВИЗУРА” БЕОГРАДСКОГ САЈМА
„ГРАЂЕВИНАРСТВО” ЗА 2006. ГОДИНУ ДОДЕЉЕНА
НИШКОМ ПРЕДУЗЕЋУ „ВИЗУС” Д.О.О.

Са доделе награде „Нова визура“

На 32. Међународном сајму „Грађевинарство” највишу награду стручног жирија из области грађевинске
столарије добило је предузеће ВИЗУС д.о.о. из Ниша, за производ: прозор „В-90 Термоплус”.
Највиша награда Београдског сајма признање је
перманентном раду на унапређивању производа из
области грађевинске столарије, који је предузеће ВИЗУС
довело до лидерске позиције у овој области.
На тржишту Србије, на директан или посредан начин,
присутни су производи највећих европских произвођача
из области алуминијумских фасада, прозора и врата.
У тако елитној конкуренцији развојни тим предузећа
ВИЗУС проналази начин да понуди нова решења, као што
се догодило са награђеном прозорском конструкцијом
„В-90 Термоплус”. Оригиналним решењем топлотне
баријере на преклопу крила и допрозорника и доброј
топлотној заштити на самим профилима прозорског
рама, драстично је оборен коефицијент топлотне
проводљивости прозорског рама, па је ово прва домаћа
конструкција прозора од алуминијумских профила, која
по својим термичким перформансама спада у Групу 1 по
ДИН 4106.
Уз оригинално дизајнерско решење, без видљиве
лајсне за застакљивање прозорског крила, прозор „В-90
Термоплус“ издвојен је из мноштва домаћих и страних
произвођача грађевинске столарије, присутних на сајму
„Грађевинсрство” 2006. и оправдано награђен највећим
признањем.
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aрх. Хранислав Анђелковић

Детаљ прозора „В-90 Термоплус“
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ПАОЛО МЕНДЕС ДА РОХА

Paolo Archias Mendes da Roha

“Архитектура је људска тежња инспирисана свиме што нас окружује.”
Паоло Мендес да Роха
Paolo Archias Mendes da Roha је рођен 1928. у граду
Виторија, главној луци државе Еспирито Санто у Бразилу.
Детињство је провео на релацији - местo рођења и острво
Пакета у заливу Гуанабара у Рио де Жанеиру. Отац му је
био инжењер. Тридесетих година прошлог века породица
Мендес се преселила у Сао Паоло.
Завршио је студије у школи архитектуре Макензи
1954. године. Убрзо после дипломирања победио је на
националном конкурсу за пројекат гимназијума, базена
и простора за спорт Атлетског клуба Паулистано у Сао
Паолу. Овај пројекат му је донео јавно признање – Главну
награду на шестом Бијеналу Сао Паола 1961.
Са овим јавним признањем и јасном визијом о
архитектури он је створио јаку каријеру свог стила
пројектујући куће, школе, стамбене зграде, музеје,
намештај, позоришна седишта и неколико урбанистичких
пројеката.
Његов први пројекат ван Бразила је био бразилски
павиљон на Елспоу 1969. у Осаки, Јапан.
Године 1971. је учествовао на конкурсу за Париски
културни центар Жорж Помпиду и ушао у првих тридесет
финалиста. У Париз се вратио 2000. када је добио позив
ради израде пројекта воденог комплекса као понуде
града за Олимпијске игре 2008.
Његов последњи рад везан је за развој важног пројекта
за Универзитет Виго у Шпанији са системом пешачких
стаза који повезује различите школске зграде на веома
изазовној локацији. Такође у Шпанији гради стамбени
комплекс чији је инвеститор Министарство за становање
шпанске владе.
Поред архитектонских и урбанистичких пројеката, Мендес
да Роха, је дизајнирао и намештај, нпр. “Паулистано”
столица. Сада постоје три верзије овог дизајна, столица

канцеларијска и обична и популарна столица за лежање
(chaise longue) комбинација модерног индустријског
дизајна са функцијом и комфором.
Паралелно са његовим професионалним радом,
придружио се академском свету шездесетих година на
позив његовог доброг пријатеља, Виланове Артигаса,
још једног сјајног бразилског архитекте. Заједно ова
двојица архитеката су проширили Архитектонску школу
на Универзитету Сао Паола, својим социјалним и хуманим
погледима јако утичући на генерације архитеката и
уметника.
У то време Бразил је био држава предвођена војном
диктатуром. Године 1969. били су принуђени да напусте
професорске дужности као и већина интелектуалаца. Тек
им је после амнестије 1980. било дозвољено да се врате
Универзитету.
Убрзо после тога Артигас је умро, али је Мендес наставио
са подучавањем са истим ентузијазмом као и раније,
све до пензије 1999. Тих година стекао је широк круг
пријатеља, сарадника и обожаватеља. Иако није држао
често предавања, успео је да одржи контакт са студентима
кроз семинаре.
Данас Мендес да Роха, у својој 78. години. живи у Сао
Паолу и још увек ради интензивно у разним аспектима
професије. Награђен је бројним интернационалним
наградама: Удружења професионалних архитеката
Лисабона, Мис ван дер Рое за пројекат Пинакотеке Сао
Паола. Године 2000. је изабран да представи државу на
бијеналу у Венецији.
Његов рад је објављиван у разним часописима,
бразилским и интернационалним, као и у бројним
књигама.
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Стамбена зграда Guambe
Стамбена зграда Guambe
Сао Паоло, Бразил, 1964.
Завршена 1964. године ова стамбена зграда је
пројектована као структурална, дугачка а уска плоча са
распоном од 7м коју носе армирани бетонски зидови са
обе стране. Површина која је навише изложена сунцу
има, за ову прилику, специјално пројектовану заштиту
од сунца. Отвори на западној фасади, са паралелним
елементима од бетона, уједињују простор и ритам
ентеријера.

Атлетски клуб „Паулистано“

Атлетски клуб „Паулистано“
Сао Паоло, Бразил, 1958.
Завршен 1958. године у Сао Паолу, атлетски клуб је
пројектован за 2000 гледалаца. Конструкција је од
армираног бетона са челичним кабловима који носе
метални кров. Арена се, заправо, налази у центру дугачке
правоугаоне платформе која служи као шеталиште и
која може да опслужи додатне активности у банкетним
просторијама и унутрашњем простору.
Кућа Паола Мендеса да Рохе
Сао Паоло, Бразил, 1960.

50

Паоло Мендес да Роха је пројектовао сопствену кућу у Сао
Паолу, изграђену 1960. Пројектована је заједно са другом

Кућа Паола Мендеса да Рохе
која је идентична, осим малих варијација у основама.
Приземни пројекат, ослоњен на стубове, уклопљен је
у мало брдо где се савршено уклапа у пејзаж. Један од
циљева Да Рохе је био и форсирање употребе масивно
произведених префабрикованих армирано-бетонских
елемената.
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Павиљон Бразила за Експо ’70
Осака, Јапан, 1969.
Павиљон Бразила за Експо ’70

Павиљон Бразила, пројектован за Експо ’70 у Осаки,
био је архитектонска студија везе између природе
и конструкције. Састоји се од бетонских и стаклених
површина које се лагано ослањају на тло. Мендес да Роха
је одабрао да промени топографију терена пројектујући
три ослонца платформе. Четврти ослонац је предвиђен са
два пресецајућа лука уједно и једини вертикални елемент
структуре у контрасту са широком хоризонталном
структуром. Овај ослонац је срачунат да пружа отпор
великим хоризонталним силама које се јављају услед
земљотреса у Јапану.
Стадион Serra Dourada
Goiania, Бразил, 1973.

Стадион Serra Dourada

Пројекат за овај стадион изграђен 1973. је радикално
другачији од већине спортских арена. Кров премошћује
20м са сваке стране, делимично покривајући и
најјефтинију зону седења и простор главног приступа
баровима, свлачионицама, билетарницама. Галерије
су симетрично постављене на сваком крају стадиона,
предвиђене за канцеларије Фудбалске Федерације као и
за ресторане и лође.
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Forma Store

Капела Светог Петра
Campos de Jordao, Бразил, 1987.
Forma Store
Сао Паоло, Бразил, 1987.
Архитектура ове продавнице омогућава приказивање
производа у подигнтом излогу који окружује комплетну
дужину зграде остварујући ефекат билборда према
авенији великог промета. Унутар продавнице визуре су
ненаметљиве као у музеју. Издизањем приземља добило
се око 750 м2 паркинга. Покретне степенице омогућавају
приступ главном улазу.
Бразилски Музеј Скулптуре
Сао Паоло, Бразил, 1988.
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Martha Thome, извршни директор награде Прицкер,
овако је описала зграду: “Као резултат добијања прве
награде на конкурсу 1986. архитект Паоло Мендес
да Роха испројектовао је Бразилски музеј скулптуре.
Троугаона локација од 7.000 м2 се налази на магистрали
која повезује стамбену област Jardin Europea са центром
града. Уместо да пројектује слободностојећу зграду која
се ослања на околину, музеј и пејзаж су третирани као
целина. Масивне таванице стварају делимично подземне
интерне просторе и такође формирају спољашњи трг са
фонтанама и шеталиштима. Комплексност пројекта се
огледа у једноставним искреним формама и у употреби
простог бетона. Греда дугачка 60м и широка 12м
уоквирује музеј формирајући лођу или трем. Видљив је
дијалог зграде музеја са градом.”

Бразилски Музеј Скулптуре
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Државни музеј Сао Паола
Сао Паоло, Бразил, 1993.
Оригинална зграда је пројекат касног 18. века архитекте
Амоса де Азеведоа и била је Школа уметничких вештина.
Године 1993., Мендес да Роха је почео пројектовање
реконструкције ове класичне, симетричне зграде.
Екстеријер није био обухваћен пројектом. Решио је велике
функционалне проблеме, укључујући влажност ваздуха
унутар зграде, конфузну организацију галерија и потребу
за конструктивним учвршћивањем и новим просторима
за музејске активности. Централно и дворишта са стране
су добила нове, металом уоквирене стаклене кровове.
Унутрашњи прозорски отвори су задржани, али без
оквира, да би пружали поглед на дворишта. У приземљу,
централно двориште постаје благо уроњени аудиторијум
за 140 људи. Метални мостићи попречују дворишта са
стране и повезују галерије на вишим спратовима.
Кућа за Марија Масетија
Cava Estute, Cabreuva, Бразил, 1995.
Скромна кућа коју је архитекта пројектовао у Кабреуви,
малом граду северозападно од Сао Паола, пружа осећај
открића прожимања једноставних форми. Мендес да Роха
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Кућа за Марија Масетија

Државни музеј Сао Паола

је рекао “…ова кућа није модел, него догађај са много
фасада у пејзажу. Она је допадљивост малих изненађења.“
Геометрија куће је у сукобу са базеном слободне форме.
У ентеријеру, заобљени камени зид је у равнотежи са
равним бетонским зидовима.

Виго универзитет
Виго, Шпанија, 2004.
Мендес да Роха је развијао главни план за Технолошки
град, део Универзитета у Вигоу. Његова полазница је
да интегрише нове зграде - библиотеке, одељења за
инжењере, студентске просторије, административне
канцеларије, пројектоване од стране неколико
различитих шпанских архитеката, у свеукупну пејзажну
шему која такође омогућава везе између зграда.
Дизајн намештаја Паоло Мендес да Роха
“Паулистано” Chaise Lounge
“Паулистано” столица
канцеларијска верзија столице, 1957.
Сервис-центар владе
Itaquera, Сао Паоло, Бразил, 1998.
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“Паулистано” столица

Виго универзитет
Познат као “поупатемпо” или “чувар времена” Центар
уједињује под једним кровом многе сервисе владе као
што су: пошта, центар за моторна возила, шалтери за
исплате, полиција, итд. Лоцирана у Итакера области на
периферији Сао Паола дуж подземне станице, зграда
је дугачка 300м. На неки начин личи на висећи мост.
Подигнута је од тла паровима централних стубова који
носе конзолне бетонске попречне греде, које носе
секундарне носаче. Велики кровни носачи играју велику
конструктивну улогу и такође формирају закошену
фасаду. Зграда је шира у линији крова него у линији базе,
што није само обликовно јака форма, већ пружа згради и
заштиту од сунца без потребе за додатним засторима.

Студије за инсталације за Олимпијске игре 2008
Студије за инсталације
за Олимпијске игре 2008.
Париз, Француска, 2000.
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ПРОЈЕКТАНTСКО АУТОРСТВО
И ПОТПИСИВАЊЕ ПРОЈЕКАТА
Београдска инжењерска комора распетљава неовлашћено потписивање пројеката значајних зграда у
Нишу 1939. године.
Овлашћени инжењер Драгољуб МИЛИЋЕВИЋ потписивао je бројне туђе пројекте архитеката без
овлашћења, међу којима и познатих нишких архитеката: Всеволода ТАТАРИНОВА, Павла ЛИЛЕРА, Жана
ЗАБРАНА, геометра Јакова КРЈУКОВА, техничара Добрице КОНСТАНТИНОВИЋА и др.
Ауторство над појединим остварењима је проблематична
категорија вероватно од памтивека. Ауторство над
непотписаним, а често и потписаним ауторским делима,
често је било спорно а и спорено.
На основу грађевинског законодавства и одговарајућих
пратећих прописа, и пре, а посебно после доношења
Грађевинског закона 1931. године, било је јасно
дефинисано ко има право израде и потписивања планова
и пројеката за “подизање, изграђивање, проширење,
асанацију итд.” свих врста грађевина.
Таква права имали су инжењери и архитекти који су од
Министарства грађевина Краљевине Југославије добили
таква овлашћења, на основу којих су могли пријавити
самосталну пројектантску делатност.
Многи инжењери и архитекти, који по првобитној Уредби
о овлашћеним инжењерима и архитектима, касније
Закону о овлашћеним инжењерима, нису испуњавали
услове, нису ни тражили овлашћење од Министарства
грађевина, за које је требало полагати посебан државни
технички испит на основу израђеног пројекта и положити
заклетву према одредбама, прво Уредбе, а касније
Закона.
Без овлашћења они су могли бити службеници у
Техничким одељењима градских поглаварстава, среских
начелстава и банских управа, али нису имали право
потписивања пројеката.
Како су се многи од таквих инжењера и архитеката, без
овлашћења, ипак бавили пројектовањем, они су своје
пројекте, противзаконито, оверавали код (неодговорних)
овлашћених архитеката, што је по Закону и правилима
Инжењерске коморе, био врло тежак и кажњив прекршај.
Занимљива документација о једном таквом случају у
Нишу сачувана је у архивској грађи инж. Александра
И. МЕДВЕДЕВА, овлашћеног архитекте, који је од 1935.
г. до Другог светског рата имао у Нишу свој приватни
Пројектантски биро, у коме је, у том периоду, према
прикупљеној евиденцији, израдио преко 150 пројеката
стамбених и јавних зграда у Нишу и другим градовима, од
којих је велика већина и изведена по тим пројектима.
Београдска Инжењерска Комора Краљевине Југославије,
(са великим словима у меморандуму) писмом бр. 168. од 3.
фебруара 1939. г. инж. Александру МЕДВЕДЕВУ доставља
следећу информацију:
“Комора је у току прошле године примила од чланова
из Ниша жалбе, да се Закон о овлашћеним инжењерима

у Нишу не спроводи, да се и даље бесправно ради, да
државни инжењери обављају приватну праксу и уопште
да су тешке прилике под којима овлашћени инжењери
тамо раде.”
Комора у наставку позива овлашћене инжењере,
којих нема много у Нишу, да се организују ради
сузбијања бесправног рада и нелојалне и недозвољене
конкуренције, као и да Комору обавесте о сваком
прекршају Закона.
Неколико месеци касније (19. октобра 1939) инж.
Александар Медведев од Београдске инжењерске коморе
добија писмо са информацијом да је Одбор Београдске
инжењерске коморе на својој седници од 25. септембра
т.г. одредио инж. и арх. Тому П. Живковића за иследника
по тужби која је поднета против г. инж. Драгољуба
Милићевића за потписивање туђих пројеката.
У прилогу је препис тужбе бр. 1230. против г. инж.
Драгољуба Милићевића,
(без навођења имена
подносиоца пријаве), у којој се наводи (следи цитат без
редакције):
“Молим Комору за примену Закона о овлашћеним
инжењерима параграф 26. став 1. против овлашћеног
инжењера Драгољуба Милићевића из Ниша, са
одузимањем овлашћења због овере техничких елабората,
израђених без непосредног учешћа његовог, што чини
већ више година.
Потписе су добијали чиновници овдашњих железничких
радионица, Банске управе, Техничког оделења, Градског
поглаварства, геометри и предузимачи.
Г. Милићевић у овој години има преко 160 предмета по
техничком дневнику, док ниједан елаборат није урадио,
нити он има канцеларијско помоћно особље. Сви
потписани технички елаборати носе обележје разноврсне
техничке обраде, из чега се види да их је радило преко
10 разних особа, стручних и нестручних. За доказ овога
нека послуже на суду оригинали или копије планова,
узети из архиве на реверс од Техничког оделења Градског
поглаварства.
Напомињем да г. Милићевић припада генерацији, која на
студијама није имала предавања из бетона, док је исти
потписивао и статичке прорачуне.
Овом тужбом немогуће ми је обухватити све оверене
техничке елаборате од стране
г. Милићевића, већ се позивам само на два примера и то:
Овлашћени инжењер Милићевић потписао је план за
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нову зграду г. Светозара Милојковића у Јевремовој ул.
бр.21.
План је израдио архитект В(севолод) Татаринов, чиновник
Техничког оделења Банске управе, те молим да се против
њега поднесе тужба суду.
За доказ овога нека послужи сведочење на суду под
заклетвом:
1) сопственика зграде г. Светозара Милојковића,
Обреновићева 16. Ниш,
2) Инг. Јована Младеновића, шефа техничког оделења
градског поглаварства Ниш,
3) Арх. Г. Спасоја Јовановића, шефа архитектонског
отсека градског поглаварства - Ниш
4) Предузимача г. Стајка Сотировића - Ниш
5) овлашћеног инжењера г. Александра Медведева
– Ниш.
Овлашћени инжењер г. Милићевић потписао је план
за нову зграду на углу Душанове и Поп Лукине улице у
Нишу. Сопственик Г. Ђока Јовановић, бивши ћурчија из
Ниша.
Пројекат је радио г. архит. В. Татаринов, чиновник
Техничког оделења Банске управе Ниш те молим да се за
овај случај против њега поведе судски поступак.
За доказе овог нека послуже сведочења на суду под
заклетвом:
1) Сопственика зграде г. Ђоке Јовановића, бив. ћурчије
из Ниша;
2) Предузимача г. Јосифа Китановића - Ниш;
3) Архитекте г. Спасоја Јовановића, шефа
Архит.(ектонског) отсека Градског поглаварства - Ниш.
За сведочење на суду, нека буде позват г.г. овлашћени
инжењер М. Живановић, архит. Марко Бојић, предузимач
Стојадин Димић, (занатски учитељ државне мушке
занатске школе) сви из Ниша.
Наглашавам да је г. Милићевић потписивањем туђих
елабората отворио праву трговину и као такав је познат
у вароши.
Г.В.Татаринову ово нису једини радови, већ је више
послова обавио на овај начин у самом Нишу, а поред тога
у Крушевцу (Дом трговачке омладине), у једном околном
селу цркву итд.
Молим Комору за предузимање хитног судског поступка
против г.г. Милићевића и В.Татаринова.
У прилогу прилажем .................”
У пропратном писму иследник моли да га инж. А.
Медведев, најкасније до 5. новембра,
извести за
које елаборате А. Медведев зна да их је потписао Д.
Милићевић, са опширнијом назнаком откуда му је то
познато, као и о којој се цркви из оптужнице ради, у ком
је селу, општини и срезу.
Настављајући расветљавање овог случаја, иследник
Београдске инжењерске коморе 29. октобра 1939. шаље
писмо инкриминисаном инж. Драгољубу МИЛИЋЕВИЋУ, у
коме га извештава :
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„Одбор Београдске инжењерске коморе на својој седници
од 25. септембра т.г. одредио ме је за иследника по тужби
која је поднета Београдској инжењерској комори, а којом
сте Ви оптужени, да потписујете планове и статичке
рачуне које нисте Ви лично радили, нити Ваши чиновници
у Вашем бироу, а под Вашим надзором и упутством.
У прилогу писма достављам Вам копију оптужнице.
Осим тога молим Вас да ми доставите списак планова,
скица и других радова које сте пројектовали или радили у
току ове године. Тај списак треба да садржи:
1) текући број;
2) датум кад је потписан;
3) број техничког дневника;
4) предмет (план за нову зграду, поправку, канализацију);
5) улицу и број објекта;
6) вредност објекта
7) сопственик објекта (његова адреса);
8) примедба (ако је неко други радио план ко га је радио,
његово занимање и адреса).
Молим Вас да ми по предмету приложене пријаве дате
одговор у следећем:
1) Да ли сте Ви планове за зграде означене у приложеној
пријави потписали и регистровали, па ако сте, да ли сте
Ви лично израдили планове или сте их само потписали?
2) Ако сте потписали планове, ко је исте радио и да ли су
тачни наводи у пријави да је планове радио г. Татаринов
или неко друго лице?
3) Да ли Ви имате своје помоћно канцеларијско особље
и ако имате да наведете њихова имена, адресу и
школску спрему са назнаком власти којој сте ово особље
пријавили.
Поред ових питања молим Вас да ми пошаљете одговор
по свим питањима која су означена у поднетој пријави у
погледу израде и разраде планова за куће лица означених
у овој пријави и наплате хонорара.
Свој одговор молим да ми доставите најдаље до 6.
новембра на адресу Беогр.инж.коморе за Инг. Тому
Живановића.”
Потпис: Иследник Београдске инжењерскле коморе Инг.
и Арх. Тома П. Живановић
инж. А. Медведев, 1. новембра 1939. извештава Београдску
инжењерску комору да му је познато да је план за нову
зграду г-на Светозара Милојковића у Јевремовој улици
бр. 21. у Нишу израдио архитект г-н Всеволод Татаринов,
чиновник Техничког одељења Банске управе у Нишу,
а потписао га г-н Драгољуб Милићевић, пензионир из
Ниша.
А. Медведев наводи “Ово ми је рекао сам пројектант ове
зграде г-н В.Татаринов, архитект, а ово је познато свим
чиновницима Техничког одељења Градског поглаварства
у Нишу, пошто је за исправљање горепоменутог плана по
примедбама техничког одељења Градског поглаварства,
увек позиван г-н В. Татаринов, а није инжењер г-н Д.
Милићевић, који је овај план потписао.”
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У наставку преписке с Комором, инж. А. Медведев, 3.
новембра 1939.г. обавештава Комору да му је познато
“да се г. Д. Милићевић, инжењер, не бави лично
пројектовањем планова за високоградњу нити има
помоћно особље у својој канцеларији за ту сврху.
Г. Милићевић, иначе пензионер и хонорарни технички
експерт Хипотекарне Банке и Црквеног Суда у Нишу,
искључиво се бави потписивањем планова, које раде
државни и самоуправни чиновници - инжењери,
техничари, цртачи, грађевинари и чак мајстори зидаротесачи.“
У наставку инж. А. Медведев наводи:
“Пошто сам са јавном праксом, као овлашћени архитекта
у Нишу скоро 5. година, за ово време дошло ми је до руку
стотине различитих планова зграда у Нишу са потписом г.
Милићевића, из којих се видело да су ове планове радили
људи са различитом техничком спремом и различитих
квалификација.
У већини случајева су ти планови били у техничком,
конструктивном и архитектонском смислу сасвим
неписмени, што је шкодило и шкоди овлашћеним
архитектима и инжењерима, који су изабрали себи за
струку пројектовање високоградње.
Ово наглашавам јер је г. Милићевић изгледа потписивао
планове без стручног прегледа, што је стварало проблеме
приликом извођења грађевина и касније бројне критике
од стране појединих сопственика и кирајџија, што је
изазивало омаловажавање звања и спреме архитеката и
инжењера.
Не треба говорити да је овакав рад г. Милићевића, т.ј.
потписивање планова свима и сваком, створило веома
тешке материјалне прилике овлашћеним архитектима,
који искључиво живе од свога рада, плаћају велику
порезу и многе друге дажбине, а добијају мизерне
хонораре, јер сви они, којима потписује планове г.
Милићевић обезбеђени су материјално и платом и
имањем, израђују ове планове лакомислено и шаблонски
за багателу - себи за џепарац, не мислећи да су тиме
срозали хонораре за рад овлашћених архитеката у Нишу
до минимума, што онемогућава уопште егзистенцију и
поштен рад овлашћених архитеката и инжењера, којима
је пројектовање и надзор једина животна зарада.”
Покушавајући да одговори захтеву иследника инж. А.
Медведев наводи:
“Немогуће ми је сада дати конкретне податке о свим
плановима које је потписао г. Милићевић, а није их сам
радио, пошто није баш тако згодно нелегално прибављати
те планове за доказ, а има их веома много и за никог то
није тајна.”
“Могу под заклетвом да кажем за сваку нову зграду у
Нишу, ко је у ствари радио план, а потписао г. Милићевић.
Познато ми је да су се користили услугама г. Милићевића
поред многих мајстора зидаро-тесача и градитеља и

ИСТОРИОГРАФИЈА

следећи државни и самоуправни чиновници и то :
Архитект г. Павле Лилер, чиновник Банске управе,
Архитект г. Всеволод ТАТАРИНОВ, чиновник Банске
управе,
Техничар Жан ЗАБРАНА, чиновник Банске управе,
Инжењер г. Милосављевић,
чиновник Градског
поглаварства,
Геометар
Јаков
КРЈУКОВ,
чиновник
Градског
поглаварства,
Техничар Добрица КОНСТАНТИНОВИЋ, чиновник Градског
поглаварства,
Техничар г. Буњевић, цртач Градског поглаварства и
многи, многи други.“
Нажалост у документацији инж. А. Медведева нема
података о окончању овог процеса код Београдске
инжењерске коморе, нити у тужби помињаног Суда.
Вероватно ће то, после објављивања овог текста,
допунити истраживачи који ће прибавити те податке.
Имајући у виду овај процес пред Београдском
инжењерском комором из 1939. године, вероватно ће
се морати поново прегледати објављена документација
о пројектантима значајних објеката у Нишу и извршити
провера објеката чији су пројекти приписивани архитекти
Драгољубу Милићевићу.
Такође треба нагласити да је архитект Всеволод Татаринов,
као чиновник Техничког одељења Банске управе (без
одговарајућег овлашћења, како се из документације
види), још 1937. године био пројектант Бановинског
позоришта, (данашњег Народног позоришта), које је и
изграђено по његовом пројекту на Синђелићевом тргу у
Нишу.
Анализирајући стил и рукопис његове архитектуре
на неколико објеката, за које се зна да су изведени по
његовим пројектима у Нишу, може се закључити да је био
врло даровит архитекта, поборник тада најсавременијег
стила “Модерн”, који је у то време био револуционарни
искорак из академистичких вода у архитектури.
Други поменути архитекта без овлашћења, Павле ЛИЛЕР,
такође чиновник, али Техничког одељења Градског
поглаварства, још 1933. године израдио је врло модеран
Регулациони план Нишке Бање, 1934.г. израдио изузетно
савремен Програм за расписивање конкурса, а касније,
1936.г. комплетно разрадио Генерални регулациони план
Ниша, по првонаграђеном идејном конкурсном решењу
проф. арх. Михаила Радовановића.
Као што се види и раније је, као и данас, било добрих и
лоших, овлашћених и неовлашћених, лиценцираних
и нелиценцираних архитеката. И раније, као и данас,
потписивали су се туђи пројекти.
И раније, као и данас, постојала је Инжењерска комора,
која је покушавала да штити сталешке интересе. Колико
успешно - за сада је тешко упоређивати.
арх. Михаило Медведев
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Миомир Живковић, архитекта, наш колега по оловци, добитник је награде на Филателистичком салону
у Грацу – Styria 06, одржаног ове године 8-10. јуна, у категорији тематске филателије. Његова тема је
била „Светска културна баштина“, (о награди и изложби више на web site-у: worldheritege.heindorﬀhus.
dk/zivkovic-index.htm).

58

За нас је, међутим, од највећег значаја да сваки овакав
искорак у свет чини нашој скромној архитектонској
заједници велико задовољство и истовремено потврђује
правило да архитекта интелектуалац мора користити
сваку прилику да шири своја сазнања. У овом случају кроз
медиј филателије, колега Живковић је пре свега себи,
а затим и широј публици приближио светску културну
баштину, о којој се код нас веома мало зна, тако да је
ово прилика да поред истицања негове награде сазнамо
нешто више о њој и филателији уопште.
Етимологија речи филателија произилази из предлошка
фил и наставка насталог од грчке речи ателиа
=ослобођен од плаћања. Средиште филателије
је поштанска марка коју је смислио 1840. године
викторијански Енглез Роланд Хил, првобитне вредности
од једног пенија. Она је вероватно “ослобађањем од
плаћања”, имала практичну сврху, али се овај вид људске
комуникације до данас, развио до савршенства и добио
шири друштвени значај. Филателисти, занесењаци,
уметници, хобисти и обични посматрачи, у овом су медију
пронашли различите инспирације. Ширина интересовања
је филателију усмерила од општег скупљања према
тематско-конструктивној филателији. Са друге стране,
друштво је уочило значај поруке на маркама, тако да она
добија шири социјални контекст. Преко ње се обележавају
важнији друштвени, културни и политички догађаји и
помињу људи ствараоци, региструју значајни објекти,
архитектонска дела, и скоро да нема људске делатности
која се није нашла на поштанској коверти. Поштанска
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Природна добра

Техничка култура

марка је добила прворазредну васпитну улогу, тако да
се у међувремену усталила појава редовних и пригодних
марки, што је даље усмеравало љубитеље овог медија.
Колега Живковић се определио за тематску филателију
и у оквиру тога, шта би друго, него да њоме прати
архитектуру и њене појаве. У његовој збирци можете
пратити архитекте модернисте, дворце Лоаре, српске
манастире и многе друге појавне архитектонске облике.
Застајете иза сваке марке, јер је свака прича за себе - у
једној препознајете своје претходно знање, у другој га
стичете, питањем или отварањем енцликопедије и
књиге. У сваком случају, Живковићеве филателистичке
збирке не прелиставате равнодушно.
Филателистичка смотра на којој је наш колега добио
признање у категорији тематског скупљања је део
његове збирке посвећен, овога пута, светској баштини.
Из Живковићевог пратећег материјала подсећамо се да
је Генерална Скупштина UNESCO 1972. године усвојила
конвенцију у погледу заштите светског културног и
природног наслеђа. Овом КОНВЕНЦИЈОМ О СВЕТСКОМ
НАСЛЕЂУ штите се наслеђа у целом свету и на тај начин
чува се историја човечанства и цивилизације.
UNESCO-ва Светска баштина - WORLD HERITAGE са мотом:
„наслеђе за будућност”, има за циљ подстицање држава
за приступање Конвенцији и на тај начин се обезбеђује
заштита њиховог природног и културног наслеђа, као
и да се подстичу државе потписнице Конвенције за
номинацију локалитета унутар државне територије за
укључење у листу светског наслеђа.

До сада је више од 182 државе приступило Конвенцији
и на тај начин створен је један од најважнијих легалних
инструмената за заштиту светског културног и природног
наслеђа. Од оснивања па до 2006. године, 830 наслеђа
уписано је у листу светског наслеђа (644 културна, 162
природна, 24 мешовита) у 138 држава. Иначе унапређење
Светске културне баштине можемо пратити на web sait-у:
htp://whc.unesco.org.
Природна добра садрже физичке и биолошке формације
или групе истих формација, које су препознатљиве као
универзална вредност са основама естетског и научног
критеријума. Најпознатија заштићена природна добра
су басен Амазона, водопади Iguazu у Бразилу, глечери у
Аргентини, корални гребен у Аустралији, долина фосила
Ischigualasto у Аргентини.
Културна добра су монументи (архитектонски, монументи
скулптуре и сликарства), групе зграда (посебне и
повезане групе) и места-предели (укључујући археолошка
налазишта) која су препознатљива као универзална
вредност са основама историјског, уметничког и научног
критеријума. Категоријом културна добра обухваћен је
период од праисторије, почевши од уметности пећинских
цртежа, затим свих великих старих култура Египта,
Персије, Индије, Кине, Грчке, Рима, културе Маја, Ацтека
и Инка, потом култура средњег века, па све до 20 века.
Посебан део чине добра која су настала индустријском
револуцијом, као што су индустријски и рударски
градови, ливнице у Немачкој и Шведској, први челични
мостови.
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Античка Грчка

Култура Бангладеша

Такође су на списку светске културне баштине објекти
модерне архитектуре као што је покрет Bauhaus, стил Art
Nouveau (Victor Horta, Белгија), кућа и студио архитекте
Luisа Barragánа у Мексику, Tugendhat вила у Брну Mies van
der Rohe-а, кућа Rietveldа Schröderа у Utrecht-у, Холандија
архитекте Gerrit Thomas Rietveldа из 1924, дела Антонија
Гаудија и осталих.
Србија има 3 ентитета уписана у светску културну баштину:
манастир Студеница (1986), Стари Рас и Сопоћани(1979),
средњовековни објекти на Косову: манастир Дечани
(2004), Пећка патријаршија(2006), манастир Грачаница
(2006) и црква Богородица Љевишка(2006). У Црној Гори,
која је била у заједници са нама у време ове изложбе,
уписани су Котор и Национални парк Дурмитор.
Упоређујући са другим земљама и просторима, код нас
је ово скроман списак за разлику од Француза који у овој
области предњаче. У питању је субјективни фактор, а не
квалитет наслеђа.
Преко Живковићевих сакупљених марака са темом
„Светскa културнa баштинa“, презентованих на изложби
и на једном месту, за кратко време остајете запањени
лепотом достигнућа човековог и природног деловања.
Тема изузетно занимљива и која вас тера на вишезначна
размишљања. Од суштине постојања до лепоте детаља.
Фасцинантно је како малена поштанска марка може
да дочара лепоту и драматичност природних реткости
Светске културне баштине. Тако се нижу слике Геолошког
парка у Канади (кршевит планински парк) и 1500
метара дубоког кањона Колорадо у Америци. На другом
паноу Гренлад, Плитвице у Хрватској, Шкоцијанске

јаме у Словенији. За њима аустралијски Национални
парк, постојбина мечета панде у Кини у живописном и
историјском простору Jiuzhaigon долине. Драматични,
80 метара високи водопад Iguazu у Аргентини и Бразилу.
Monte san Giorgo у Швајцарској са истовременом
презентацијом аутентичне флоре и фауне. Импозантно
изгледа и геолошко-палентолошки парк IschigualastoTalampaya у планинском масиву Sierra Papmeanas
у централној Аргентини. Иначе, овај парк у нечему
подсећа на Ђавољу Варош код Куршумлије. Посебно је
сугестиван јапански кедар између 1900 примерака флоре
у јапанском биосферском Yakushima парку. Флора и фауна
са природним амбијентом презентована је у оквиру
Белорско-Пољског парка у коме су заштићени и једини
примерци европског бизона. На овом паноу су Бајкалска
језера у Русији. У рангу са овим је најзад и наше горе
лист, дурмиторски Национални парк са презентацијом
ендемских флорних врста. Посебну пажњу завређују
природне и културне вредности у јединственом простору
какви су храм Маја, Тикала у истоименом Националном
парку Гватемале и др.
Преглед Светске културне баштине, у Живковићевом
избору, нажалост почиње или се завршава Меморијалним
комплексом Хирошима, који прате пригодне марке
посвећене миру. Не верујемо да оне означавају крај
цивилизације, оне која је закорачила појавом старог
Египта и траје до данас. Њу Живковић илуструје
пирамидама у Гизи и храмовима у Абу Симбелу из XII
в.п.н.е., наставља грчком културом, Микеном и Атинским
акропољем и завршава римским Колосеумом. Азијска
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Руска култура

Венеција

светска чуда презентована су Кинеским зидом, колосом
који се једини види са Месеца, затим династичким
храмовима и гробљем глинених војника цара Кина,
у Хањану, оних који су уз помоћ архитектуре заједно
са својим царевима отишли у бесмртност. Наставак
азијске приче је са Пакистанским археолошким парком
из 3. миленијума п.н.е, будистичким и муслиманским
храмовима из Бангладеша, јерменском катедралом и
казахстанским маузолејом.
Јужна Америка представљена је тотемима и храмовима
Инка, Шпанија дворцем Ескоријалом и Саламанком у
којој се може доживети развој архитектуре од романике
до барока. Француске романичке катедрала посебна су
прича. Згуснуте на Живковићевим паноима, катедрале St.
Mishel, оне у Тулузу и Пуи и остале, убедљиви су допринос
светској баштини. Барокне палате и резиденције 18. века
у Posdamu и Vizburgu, манастир у Malburnu из 12. века,
представници су немачке светске баштине. Руски прилог
су манастири у Новгороду и Историјски центар у Санкт
Петерсбургу. Град домаћина филателистичке смотре,
Живковић је подсетио да је и Грац део породице велике
културе као и Салцзбург. Венеција је драгуљ светске
баштине, а њој су марке, поред Италијана, посветили и
Монако и Бугарска, али замислите, и Пакистан. Раме уз
раме са Венецијом је историјски Праг.
Посебна област којом се бави Светска културна баштина
су урбане целине. Веома је занимљива Самаркандска
културна раскрсница у Узбекистану, Сакраменто колонија
у Уругвају, село Ширакава у Јапану. Серија индустријских
и грађевинских објеката којом се бави UNESKO је
изузетна прилика да се на посебан начин прати човеково

стваралаштво, од римског аквадукта Pont du Gard у
Француској до шведских и норвешких рудника.
Посебно су одвојена она културна добра која спајају
природу и архитектуру. Њихови репрезенти су Costeria
Amalﬁtana у Италији, Ледница у Чешкој, дворци долине
Лоаре.
Овде се не завршава набрајање објеката које је колега
Живковић понудио са укупне мапе Светске културне
баштине. Његови панои су исцрпни документ о овом
феномену и треба га подстаћи да их изложи у Нишу. Тада
ће се можда отворити и друга питања која произилазе
из Мијине филателистичке опсесије и института Светске
културне баштине. Неминовно је питање - где смо ми са
својом светском културном баштином, осим у ретким
случајевима. У поређењу са виђеним, замислимо се над
нашим реткостима, као што су у нашем окружењу Стара и
Сува планина, птица бели орао, долина Јерме и Височице
и многи други. Оставимо се ђавољег посла да до ових
дестинација градимо стоваришта и да каменоломима
дробимо утробу Сићевачке клисуре. Ништа мања није ни
равнодушност према нишкој Тврђави у којој је средиште
Константиновог града, личности која је у темељу
хришћанске цивилизације. То је у контексту осталих
царских градова на Балкану, од којих су, поред Ниша,
присутни Гамзиград код Зајечара (који је на листи за упис)
и Сремска Митровица. Да ли је то за свет мање важно од
храма Тикал у Гватемали? За Светску културну баштину
није. UNESKO би то оберучке прихватио и разумео
њихову цивилизацијску поруку. Али, неко код нас то мора
да разуме и да према томе успостави однос.
арх. Сима Гушић
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ИЗЛОЖБА И ПРОМОЦИЈА МОНОГРАФИЈЕ
„МОДЕРНА НИША 1921-1941” АУТОРА МР АЛЕКСАНДРА
КЕКОВИЋА И АРХ. ЗОРАНА ЧЕМЕРИКИЋА

Друштво архитеката Ниша приредило је, у
изложбеној сали Народног музеја у Нишу, промоцију
монографије “Модерна Ниша 1920-1941“, иначе
добитника Велике награде Тријенала архитектуре
- Ниш 2006.
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Промоција која је одржана 23.11.2006. била је пропраћена
изложбом на 42 паноа (фотографија и цртежа) из књиге,
са богатим садржајем, на којима је презентовано 140
стамбених и јавних објеката у стилу архитектуре Модерна
у Нишу и Нишкој Бањи, који су као поставка били
изложени наредне две недеље у Музеју. Поставка изложбе
као пратећи догађај промоцији, била је у техничком и
дизајнерском смислу оцењена од стране публике као
најверодостојнијег и најреалнијег жирија, највишом
оценом. Сви ти плакати који су, може се слободно рећи,
улепшавали простор Музеја, будили су у нама емоције
за не тако давно прошлим временом. Рађени су циљно,
као водич кроз архитектуру једнога времена, стварајући
синтезу између нас читалаца, тј. љубитеља писане речи о
архитектури, и саме књиге.
Само здање, зграда градског музеја и обновљена сала
били су веродостојни домаћини оваквог скупа, чији је
водитељ и промотер био арх.Сима Гушић, који нас је
полако уводио у тему ове књиге, књиге која је привукла
велику пажњу јавности, не само као добитник престижне
награде Тријенала, већ као књига која је отргла од
заборава део историје архитектуре нишке Модерне.
Прошло је више од шест деценија од појаве архитектуре
Модерне на овим просторима, а ово је тек прва књига
која је обрадила ову тематику.
Доста смо могли да прочитамо о модерној архитектури
Београда, Новог Сада, али о Модерни Ниша скоро да се
ништа и није знало до тренутка објављивања ове књиге.
Као што је и могло да се види на изложеним паноима,
књига обрађује три целине:

Са отварањау Нишу: са лева на десно: проф. арх.
Хранислав Анђелковић, проф. арх Дарко Марушић, мр
Дијана Милашиновић Марић, арх. Зоран Чемерикић, мр
Александар Кековић, арх. Сима Гушић)

Плакат за промоцију монографије у Нишу

ИЗЛОЖБЕ
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На промоцији монографије у Нишу

Панои на изложби у Нишу

- виле Нишке Бање 9 најрепрезентативнијих бањских
објеката приказано је на три паноа;
- породичне и вишепородичне стамбене објекте Ниша
(15 породичних објеката смештено је на 4 паноа док су
најбројније - вишепородичне зграде, њих 86 приказане
на 26 паноа);
- јавни објекти Ниша и Нишке Бање (обрађено је 28
објеката: школа, болница, хотела, касарни и објеката
културе - презентовани су на осталих 8 паноа).
Испред Друштва архитеката Ниша као издавача ове
књиге, а као главни и одговорни уредник часописа
“Архитект” и издавачке делатности Друштва, проф. арх.
Хранислав Анђелковић рекао је да је овом књигом
издавачка делатност Друштва архитеката Ниша кренула
на велика врата. Поред издавача и самих аутора скуп су
увеличали и рецензенти књиге: мр Дијана Милашиновић

Марић, историчар уметности (Београд) и проф. арх. Дарко
Марушић (Архитектонски факултет Београд).
После успешно организоване изложбе у Народном
Музеју у Нишу, стигао је позив из Новог Сада. Друштво
архитеката Новог Сада заједно са Музејом Града Новог
Сада желели су да први организују премијеру књиге
заједно са изложбом, ван матичног града. Промоција
Монографије заједно са пратећом изложбом одржана је у
преиоду од 18 до 26. децембра 2006.
Како само вече на дан презентације, тако и сама изложба
по себи привукла је велики број љубитеља архитектуре.
Поготово ако знамо да су сличности између ова два града
веома бројне. Истовремени процват престоница нових
Бановина: Моравске са седиштем у Нишу и Дунавске са
седиштем у Новом Саду. У оба ова града деловала су више
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Позивница за промоцију монографије у Новом Саду.

аутентичних архитеката и грађевинара који су нови стил
здушно прихватили и пропагирали. Сличност је такође
и у појави великих, кључних архитеката који су оставили
неизбрисиви траг у градовима у којима су живели и
стварали, али и у укупноме корпусу српске међународне
архитектуре - у Нишу је то био арх. Александар Медведев
(1900-1984), а у Новом Саду арх. Ђорђе Табаковић (18971971). Мећу многобројним посетиоцима и званицама
скуп су увеличали и председник Друштва архитеката
Новог Сада Лазар Кузманов, главни и одговорни уредник
часописа “ДАНС“, директор Музеја града Новог Сада Драго
Wегован, кустос Даница Симеуновић и многи други.
Критички осврт арх Симе Гушића може се погледати у
овом броју „АРХИТЕКТ“-а у рубрици „Књиге“.
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апс.арх. Ана Мирић
апс.арх. Драган Челебић

Са отварања промоције монографије у Новом Саду
(са лева на десно): арх. Лазар Кузманов, мр Дијана
Милашиновић-Марић, проф. арх Дарко Марушић и мр
Александар Кековић
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ПРОМОЦИЈА СПОНЗОРА
„ПОТИСЈЕ КАЊИЖА“

Насловна страна каталога Првог тријенала

Већ шест година Друштво aрхитеката Ниша негује
празник архитектуре, како самог града тако и целог
региона – архитектонску манифестацију „Дани
aрхитектуре Ниша“.
Почело је давне 2000. године када је одржана прва
изложба, на којој је приказано око 250 радoва истакнутих
архитеката Ниша. Тада је одлучено да се сваке треће
године одржава тријенална изложба која би представљала
нишку архитектонску сцену у свом светлу .
Као и на Првом тријеналу, пре три године, изложба је
отворена у Галерији „Србија“. Отварању је присуствовало
око 500 поклоника архитектуре који су радозналим
погледима пратили свечаност отварања (о Другом
тријеналу дајемо исцрпан текст у овом броју „Архитект“-а,
у рубрици „Дани архитектуре – Ниш 2006.“).
Али ова изложба се разликовала од осталих. Разлика
је била у отварању дуго очекиване галерије ДАН-а, у
обновљеној згради Друштва архитеката Ниша, на већ
познатој адреси Генерала Милојка Лешјанина 52, у којој
је приказана ретроспектива тријенала.
Прва изложба у просторијама новоотворене галерије,
али веома значајна, како за Друштво архитеката, тако
и за град Ниш који је добио још једну галерију у којој ће
архитектура добити своју праву промоцију.
У удобности дерсованог камена са топлим осветљењем
рефлектора свака изложба је ново искуство и сваки
изложени архитектонски пано је инспирација.
Уз оркестар и говор заслужних чланова, галерија је
отворена, архитекте и поклоници архитектуре су добили
своје дуго ишчекиване изложбене одаје.
апс.арх. Ивана Симоновић
апс.арх. Срђан Зајић

У новоотвореној галерији Друштва архитеката Ниша,
31.10.2006. после отварања тријенала, одржана је
промоција великог спонзора, пријатеља Друштва –
„Потисје Кањижа“, члана групе „Тondach“.
Представљен је најновији програм производа овог
реномираног произвођача. „Поуздани кровови“ (један од
њихових слогана) најбоље одсликава новореновирана
зграда Друштва, кров за који је „Потисје Кањижа“ главни
спонзор.
После промоције нових производа и осврта на стари
производни програм, учесници вечери су позвани на
закуску на којој је дружење настављено.
апс.арх. Ивана Симоновић
апс.арх. Срђан Зајић
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ПРОМОЦИЈА КАЛЕНДАРА НА ТЕМУ МОДЕРНЕ НИША

Страна календара – јануар
У низу изложби по отварању галерије Друштва aрхитеката
Ниша, била је и промоција календара „Модерна Ниша
1920-41.“
Изложба је реализованa у сарадњи са штампаријом Круг,
Тихомиром Анђелковићем, Александром Кековићем и
Зораном Чемерикићем, a дизајн календара су урадили
Ивана Симоновић и Срђан Зајић.
Галерија ДАН-а је била пуна - присуствовали су сви
пријатељи и љубитељи Модерне Ниша дивећи се
фотографијама старих објеката који до дана данашњег
нису изгубили стару лепоту и сјај.
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апс.арх. Ивана Симоновић
апс.арх. Срђан Зајић

Илустрација из календара – хотел „Парк“
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ИЗЛОЖБА У ЈЕДИНСТВЕНОМ ПРОСТОРУ
Изложбa фотографија на тему „СВЕТА ГОРА“
Удружење фото-аматера „Сува планина“

Ако је путовање по Светој Гори право откровење оних који су жељни мира, духовности, културе али и
авантуре, при успону на Атос или пешачењем стазама између два манастира, онда је изложба фотографија
„СВЕТА ГОРА“ (у надасве јединственом изложбеном простору Галерије Друштва архитеката Ниша), коју
је организовало Удружење фото-аматера „Сува планина“, прави поклон за очи и душу љубитељима
фотографије.
За поставку изложбе, жири у саставу: Живојин Миљковић,
уметник фотографије УСУФ, Бобан Ђорђевић, ФА I ФКСС
и Миодраг Анђелковић-Даја, академски сликар, изабрао
је 89 фотографија од 24 аутора из Новог Сада, Београда,
Зрењанина и Ниша, од пристигле 163 фотографије 31
аутора, и наградио:
ПРВОМ наградом Јована Шурдиловића за фотографију
„Пре поласка на вечерњу литургију“ (Сл. 2);
ДРУГОМ наградом Бојана Бончића за фотографију
„Хиландарске зидине“ (Сл. 3); ТРЕЋОМ
наградом
Чедомира Пешића за фотографију „Кутлумуш 043” (Сл. 4).
Похвале за фотографије су добили: Дејан Петковић
(“Објава”), Татјана Николић (“Света гора-имг 336”),
Предраг Ђурђевић (“Пут”), Оливер Хаџи Млаџић
(“Детаљ 0260”) и Бранимир Ћирић („Трпезарија
Светлости“).
Жири је такође наградио и колекције фотографија, и то:
ПРВОМ наградом Рајка Р. Каришића за фотографије
„Ишчекивање-одлазак“ (Сл. 5), „Молитва оца Василија“,
„Помен“ и „Предах“;
ДРУГОМ наградом Зорана Радосављевића Кикија за
фотографије „Манастир Дионизијат“ (Сл. 6), „Манастир
Хиландар“, „Арсана Зографа“, „Манастир Зограф“ и
„Уранополис“;

Сл. 1. Плакат изложбе
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Сл. 5.

Сл. 2.

Сл. 6.

ТРЕЋОМ наградом Небојшу Станковића Еспера за
фотографије “СГ-05-057” (Сл. 6), “СГ -05-069”, “СГ -05-111”,
“СГ -05-122” и “СГ -05-114”.
За истрајност и ентузијазам на изложби „Света гора,
Организациони одбор изложбе је похвалио Радета
Радовановића и Војислава Андрејевића, иначе,
најстарије учеснике изложбе.

Сл. 3.

68

Сл. 4.

Награде је поделио и званично отворио изложбу Јован
Мандић, главни архитекта Града Ниша. У свом говору је
подвукао значај изложбе са овом темом, значај Свете
горе и Хиландара као и Друштва архитеката Ниша као
покровитеља.
О значају Хиландара и вере говорио је свештеник Влајко
Грабеж, а о раду при селектирању председник жирија
Живојин Миљковић.
У лепом каталогу изложбе, који је подељен посетиоцима
приликом отварања изложбе, Миодраг Анђелковић-Даја,
академски сликар, написао је:
ПОСВЕЋЕЊЕ ТИШИНИ
Атонску гору су вековима походили многи. Они
добронамерни да би се поклонили највећем светилишту
православља које чини једна колонија храмова, скитова,
арсана, испосница, док су неки нападали и пљачкали ово
полуострво и то са једине могуће стране са мора, те
стога не чуди да добар део манастира многима, гледано
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Сл. 8. Уручивање награда.

Сл. 7.
са те стране, личи утврдама високих и тешко освојивих
зидова.
Удружење фото аматера „Сува планина“ из Ниша
позвало је бројне љубитеље и поштоваоце ове Светиње
да забележе – фото апаратима Свету Гору и њене
манастире, прелепе пејзаже и тих испоснички живот
уз молитву и пост унутар зидова, међу чемперима и
кестеновима. Позвани су сви поштоваоци Свете Горе да
својом инвенцијом приближе манастире и њихову лепоту
онима који су имали среће да бар мало време проведу у
овој јединственој и племенитој тишини, као и онима
будућим ходочасницима да бар наслуте да ће њихов наум
да се запуте овамо бити богато награђен, а дух обогаћен
сазнањем да ће бар кратко време бити далеко од буке и
вреве свакодневице...
Удружење фото аматера „Сува планина“ регистровано
је пре неколико месеци и следбеник је Фото-секције
планинарског друштва „Сува планина“, која је скоро две
године радила и окупљала фото-аматере и љубитеље
фотографије. О раду и значају овог удружења у Нишу и
Србији и сарадњи са Друштвом архитеката Ниша говорио
је председник Удружења, Небојша Станковић - Есперо.
Отварању изложбе присуствовало је преко сто званица и
познавалаца фотографских прилика у граду.
У периоду од 5. до 18. децембра (када је изложба
затворена) поставку је видело неколико стотина
посетилаца.
Небојша Станковић

Сл. 9. Награђени учесници

Сл. 10. Изложба.
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ИЗЛОЖБА ЧЕШКОГ АРХИТЕКТЕ ОЛЕГА ХАМАНА
11 – 21. јанауара 2007.

Сл.1 Поставка изложбе у Галерији ДАН-а.

Може ли се замислити бољи почетак излагачке сезоне у новој години од гостовања једне међународне
изложбе? Отварање изложбе пројеката и реализација познатог чешког архитекте Олега Хамана,
председника Савеза архитеката Чешке Републике, који су настали и реализовани у периоду 1992 - 2006.
у његовом приватном пројектном бироу „Казуа“, представља својеврстан културни догађај не само за
Друштво архитеката Ниша, већ и за град Ниш.
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Сл.2 Посетиоци на отварању изложбе.

Сл.4 Миомир Живковић, Игор Марић, Бранка Кубеш и
Александар Кековић

Само отварање изложбе, смештено између две Нове
године, „Међународне“ и ове наше „Српске“, има неку
симболику повезивања наше културе, и традиције са
другим културама. Контраст између амбијента Галерије
Друштва архитеката Ниша, у којем доминирају „пруски“
сводови са дерсованом опеком и грубо обрађени дрвени
стубови као одраз архитектуре са почетка 20 века, са
једне стране, и сведена, функционална и савремена
архитектура Олега Хамана са друге стране, само је
појачaо утисак како се може наћи готово идеалан спој
између традиције и савремених стремљења. (Сл. 1)
Организатори ове међународне изложбе су Удружење
српске националне мањине у Чешкој Републици
„Свети Сава“, Савез архитеката Србије – САС и Друштво
архитеката Ниша – ДАН. Пано од плексигласа са
приказаним радовима приредио је сам аутор, архитекта

Олег Хaман, а поставку изложбе у простору Галерије ДАНа осмислили су и реализовали арх. Александар Кековић и
апсолвенти архитектуре Ана Мирић и Драган Челебић.
Самом отварању изложбе присуствовало је шездесетак
посетилаца, углавном активних чланова ДАН-а, као и
студенти
архитектуре
Граћевинско-архитектонског
факултета у Нишу, који су и током трајања изложбе били
најревноснији посетиоци. (Сл. 2) Изложбу је отворио у
име САС-а арх. Александар Кековић, члан УО САС-а који
је са пар реченица поздравио присутне нагласивши
значај ове изложбе за сарадњу САС-а и ДАН-а са другим
међународним архитектонским асоцијацијама. Архитекта
Игор Марић из Београда говорио је о архитекти и
архитектури Олега Хамана, нагласивши да је његова
архитектура без ексцеса, мирна сведена и функционална,
проистекла из духа средњоевропске прашке школе
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Сл.5 Пословна зграда у Прагу 1999.

Сл.6 Ентеријер резиденцијалног апартмана у Прагу 2000.

архитектуре, која је дубоке трагове оставила и код нас,
нарочито у периоду између два светска рата кроз покрет
Модерна који нам је близак, јер се и у Београду и у Нишу
доста објеката изградило у том правцу. Госпођа Бранка
Кубеш, председник Удружења „Свети Сава“, не кријући
своје задовољство што се налази у граду Нишу, у једном
предивном простору, захвалила се Друштву архитеката
Ниша и свим присутним у своје лично име и у име
архитекте Олега Хамана и пренела његово извињење
што отварању изложбе није могао и лично да присуствује
због већ много раније уговорених обавеза и послова.
Она је нагласила да је арх. Олег Хаман велики пријатељ
Србије, и може се слободно рећи да је „заљубљен“ у њу.
Госпођа Кубеш је позвала на сарадњу између Удружења
„Свети Сава“ и ДАН-а, као и на учешће на Салону
архитектуре у Прагу који је међународни и отвореног је
типа, а представља и велику референцу. На крају се у име
домаћина Друштва архитеката Ниша присутнима обратио
и председник, арх. Миомир Живковић, нагласивши значај
овог гостовања за углед ДАН-а у Нишу и изразио жељу
да сличних изложби буде што више у Галерији ДАН-а,
као једином искључиво архитектонском изложбеном
простору у Србији.
На крају неколико реченица о Пројектном бироу „Казуа“
и архитекти Олегу Хаману. Казуа је приватни пројектни
биро са седиштем у Прагу са широким дијапазоном
активности, почевши од захтевних и комплексних
пројеката, па до пројектовања индивидуалних објеката и
карактеристичних делова конструкција (Сл. 4).
Од оснивања 1991. године, „Казуа“ је сарађивала са
великим бројем клијената као што су велике државне
компаније, банке, осигуравајуће компаније, амбасаде,
приватна лица. Данас овај студио улази у финалну фазу
свог највећег пројекта, Винице (стамбени комплекс

са комерцијалним центром), као и пројекта Палоук
(стамбени комплекс у Прагу).
Тренутно у бироу „Казуа“ је запослено 33 архитеката и
грађевинских инжењера. Од 2001. године овај пројектни
биро је носилац сертификата ИСО 9001/2000.
При пројектовању „Казуа“ је наклоњена филозофији
која представља равнотежу у сарадњи архитектуре и
грађевине. Захваљујући томе, при обављању пројектних
задатака успешно се пласирају иновативна решења.
Архитекта Олег Хаман и грађевински инжењер Алеш
Подебрад, власници пројектног бироа, су и основни
носиоци ове идеје баланса двеју повезаних струка.
Са аспекта индивидуалног наспрам униформног и
инвентивности наспрам актуелних трендова, архитекте
овог пројектног бироа су свој лични идентитет
формирале преплитањем модернистичког израза,
неофункционализма и минимализма (Сл. 5).
Студио „Казуа“ је интензивним и комплексним радом
током деведесетих година учествовао на различитим
пројектима: од реконструкција до изградње нових
комплекса, од ентеријера до потпуно нових конструкција,
од урбанистичких концепата до конструкција ауто
салона. Неки од ових пројеката су префињене форме, док
су други са ултра модерним стакленим крововима али
и мање наметљивом архитектуром у историјском делу
Прага (Сл. 6).
Рад архитеката овог студија је видно инкорпориран у
јавне просторе тако да је постао типичан део историјског
и урбаног контекста савременог града.1
арх. Александар Кековић
1 Превод са енглеског из каталога изложбе: Ивана Симоновић и Срђан
Зајић, апсолвенти архитектуре Граћевинско-архитектонског факултета
у Нишу
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Inraternational Solar Building Design Competition 2007
Тема овог конкурса је тражење идеја да се успостави веза између соларне
енергије и кућа. Циљ конкурса је да обичним људима приближи идеје
употребе соларне енергије.
Учесници треба да се осећају слободним да приложе радове једноспратних
или вишеспратних стамбених објеката. Конкурс је део ISES Светског Соларног
Конгреса који ће се одржати у Пекингу 18-21. септембра. Регистрација за
конкурс почиње 1. октобра 2006, а завршава се 31.јануара 2007.
www.house-china.net

Interior Design Awards
Регистрација за награду 2007. је отворена од 20. новембра 2006. до 16.
фебруара 2007. за пројекте ентеријера завршене у периоду од септембра
2005. до децембра 2006.
www.interiordesignawards.com

Fortune Yards to Miles Competition
Имате добар пројекат? Можете освојити пут било где у свету. Конкурс је
отворен за све пројекте ентеријера професионалних архитеката израђене
између 1. јануара 2005. и 1. априла 2007. Награда је American Express travell
gift картица, трофеј, публицитет и признање. www.fortunecontract.com

Интернационални конкурс за Културни Центар у Никозији, Кипар
Конкурс је отворен за све квалификоване архитекте. Учесници ће бити
позвани да предају своје радове до марта 2007, заједно са детаљима о
лиценци и новчаним предлозима. Намера је да КЦ буде најзначајније ново
дело архитектуре у Никозији. Главни аудиторијум са око 1400 седишта ће
бити мултифункционална сала за симфонијску музику, плес, оперу, мјузикле, а
зграда ће садржати мањи хол погодан за камерну музику, џез, плес. Спољашњи
аудиторијум је погодан за концерте већих размера и забаву. Зграда ће такође
садржати просторе за едукацију и дочек, а фоаје ће погодовати неформалним
перформансима, изложбама и комуникацији
www.ccf.org.cy

ASHRAE 2007 Студентски конкурс
Дистрибутивну зграду компаније за доставу амбалаже у Њујорку треба
препројектовати HVAC&R системом у зграду за биотехничка истраживања са
лабораторијама, канцеларијским простором, опремом, виваријумом (посебан
простор за чување биљака и животиња у њиховим “природним срединама”
ради истраживања). HVAC систем пројектовања подразумева ниске животне
трошкове, комфор. Циљ је охрабрити недипломиране будуће архитекте
да примене своје практично знање и, такође, промовисати рад тимова.
Последњи дан за пријаву је 4. мај 2007.
www.chiefengineer.org
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КОНКУРСИ  ИЗ СРБИЈЕ

ОПШТИ ЈАВНИ АНОНИМНИ АНКЕТНИ КОНКУРС
ЗА УРБАНИСТИЧКО – АРХИТЕКТОНСКО РЕШЕЊЕ ЗОНЕ
НОВОГ ПАЗАРА

Друга награда: шифра „НОВИ НОВИ ПАЗАР”

Конкурс је расписала Општина Нови Пазар у сарадњи
са Савезом архитеката Србије и Удружењем урбаниста
Србије.
Конкурс је расписан 01.07.2006. године, а завршен
предајом радова 30.10.2006.године.
Жири у саставу:
Сулејман Угљанин, председник Oпштине НовиПазар,
председник Жирија,
Фахро Затрић, дипл.инж.арх., главни архитекта Општине
Нови Пазар,
Томислав Миловановић, дипл.инж.арх., представник
инвеститора,
Проф.др
Нађа
Фолић-Куртовић,
представник
Урбанистичког савеза Србије,
Мирјана
Ћирић,
дипл.инж.арх.,
представник
Урбанистичког савеза Србије,
Александра Ђукић, дипл.инж.арх., представник Савеза
архитеката Србије,
Мустафа Мусић, дипл.инж.арх., представник инвеститора
и
Сафет Нуковић, дипл.инж.арх., представник инвеститора,
радио је на прегледу и оцени радова од 15. до 24.11.2006.
године, у Новом Пазару.
На завршној седници Жири је после исцрпне анализе
а потом и образлагања радова из најужег избора
једногласно закључио:
Да се не додели Прва награда.

Да се доделе две једнаковредне повишене Друге
награде.
Да се додели Трећа награда.
Да се доделе три једнаковредна Откупа.
Друге награде су додељене:
Раду са шифром „НОВИ НОВИ ПАЗАР”
Пројектанти: Бранислав Јовин, Славко Ђерфи, Марија
Јовин, Синиша Темерински;
Консултант: Исмет Дедеић,
сви из Београда;
Раду са шифром „ШЕХЕР”
Аутори: Милан Младеновић, Бојан
Александар Поповић, Иван Радуловић,
сви из Крагујевца;

Станојевић,

Трећа награда је додељена:
Раду са шифром „78619”.
Представник ауторског тима и дирекгор фирме „Амбијент”
д.о.о. Н.Пазар
Укић Реџеп, дипл.инж.арх., Нови Пазар;
Аутори урбанистичко-архитектонског решења централне
зоне Новог Пазара:
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Укић Реџеп, дипл.инж.арх., Нови Пазар, Куртагић Рифат,
дипл.инж.арх., Беч
Сарадници: Климента Един, дипл.инж.арх., Нови Пазар,
Љајић Суат, дипл.инж.арх., Нови Пазар,
Баљинац Аладин, дипл.инж.арх., Нови Пазар, Бакић
Мирсад, дипл.инж.арх., Тутин,
Ујкановић Есад, апс. арх., Нови Пазар, Жилић Јусуф, апс.
арх., Сарајево, Ујкановић Енис, дипл.екон., Нови Пазар,
Консултанти: Александар Ван Дер Донк, дипл.инж.арх.,
Беч, Чубрић Рајко, дипл.инж.арх., Краљево,
Качапор Фарук, дипл.инж.саобраћаја, Нови Пазар;
Три једнаковредна Откупа су додељена:
Раду са шифром „РКОАКСН”
Предстввник ауторског тима:
Косић Јасмина, дипл.инж.арх.
Коаутори: Микалачки Марија, дипл.инж.арх., Тодоровић
Јелена, дипл.инж.арх.,
сви из Новог Сада;

Друга награда: шифра „ШЕХЕР”

Раду са шифром „14141”
Аутори: Тања Врбник, Петар Арсић
Сарадници: Сања Секуловић, Љиљана Миленковић,
Драгиша Марјановић, Срђан Реџић, Влајко Томић,
Агсо ргојект , д.о.о., сви из Београда
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Раду са шифром „нп 3+3”
Аутори: доц. Весна Херцеговац-Пашић, дипл.инж.арх. представник ауторског тима,
Елведин Бечић, дипл.инж.арх., Јасенка Чакарић, дипл.
инж.арх., Мр Павле Крстић, дипл.инж.арх., Насиха Поздер,
дипл.инж.арх.,
сарадник: Менсур Демир, канд.арх.
Сви из Сарајева
апс.арх. Ивана Симоновић
апс.арх. Срђан Зајић

Трећа награда: шифра „78619”
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ПРИКАЗИ

ПРИКАЗ ДРУГОНАГРАЂЕНОГ РАДА
СА ШИФРОМ „ШЕХЕР”
на општем јавном анонимном анкетном конкурсу
за урбанистичко – архитектонско решење зоне Новог Пазара

Аутори: Милан Младеновић, Бојан Станојевић, Александар Поповић, Иван Радуловић, сви из Крагујевца
(дипломирали су на Грађевинско-архитектонском факултету у Нишу)
Један од битних циљева будућег развоја централне
зоне Новог Пазара је очување и унапређење укупног
градитељског наслеђа, градитељске традиције и
створених вредности насеља, од настанка до данашњих
дана. Овим се чувају најатрактивније урбане вредности,
историјско памћење и идентитет насеља.
Историјско језгро Новог Пазара обухвата простор на
десној и левој обали реке Рашке, са бројним археолошким
локалитетима и појединачним непокретним културним
добрима. Најстарији до данас очувани део Новог Пазара,
на коме су биле развијене централне фунције, препознаје
се са обе стране реке.
Уважавањем различитости које простор поседује, процес
интегралне рехабилитације централног градског подручја
постиже се кроз формирање “пешачког царства” на
ширем простору градског трга; повратак традиционалним
токовима и концентрацији садржаја некадашње градске
чаршије измештањем моторног саобраћаја из већег
дела централног градског подручја и формирањем
непрекинутих пешачких површина; интегрисањем реке
као важног амбијенталног потенцијала града.
У реализовању наведеног концепта спрегнути су елементи
ремоделовања градског простора, реструктуирања
његових урбаних амбијената и лоцирања јаких пунктова
развоја и комуникативности у средиште урбаних процеса
Новог Пазара.
Атрактивност садржаја и блокова постигнута је
формирањем више просторних и обликовних подцелина
различите функције и структуре.
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Градски трг је репрезентативни део централне зоне
на коме се укрштају доминантна пешачка кретања из
различитих праваца и који, у програмско-просторном
смислу, функционише као јединствена целина са броjним,
међусобно прожетим садржајима. Увођењем елемента
воде отвара се део трга ка реци и фонтани, којим је
успостављена веза природе и урбаних форми града.
Пешачка кретања ка градском тргу у највећој мери
дистрибуира главна пешачка трансферзала/оса и
њени попречни правци, која повезује како централне
садржаје, тако и читаву централну зону са садржајима на
другој обали реке. Главне урбане елементе ове пешачке
трансферзале представљају “капије”, као просторне
и обликовне везе између различитих просторнофункционалних целина и потеза.
Комплетирањем предложене уличне мреже кроз
радијално-прстенасту шему омогућује се измештање
транзитних токова изван централне зоне, као и
регулисање унутар градских кретања.
Решење оставља могућност етапне реализације,
условљене финансијским факторима (свака фаза
финансира следећу).
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ЕФЕС – ГРАД СПОМЕНИК

Богиња Артемида

Ефес, родни град великих филозофа, средиште Артемидиног култа, велики и раскошан, представљао је
један од најнасељенијих и најбогатијих градова старог света. Његова величина чак и данас може да се
сагледа у рушевинама некада величанствених грађевина које врве од многобројних туриста жељних
одсјаја старог света. Мене никако није оставио равнодушном.
Ефес се налази у најзападнијем делу Мале Азије, у
области званој Анатолија која данас припада Турској.
Саграђен је на ушћу Меандра, где је заштићена лука
у том периоду била почетак Краљевског пута који је
водио ка унутрашњости, тачније до капија града Сусе,
главног града Персијског царства. Град је имао дугу и
бурну историју. Одувек је био под утицајем геолошких
и политичких прилика које су се узајамно прожимале.
Mного je пута био покораван од стране бројних освајача,
Кимера, Лидијaца, Персијанаца. Као део Пергамског
kраљевства био је укључен у опоруку Атала III и остављен
Риму, где је представљао главни град провинцијске Азије
са популацијом од 200.000 становника у II и I веку п.н.е.
У том периоду почео је да се развија захваљујући свом
положају и прекоокеанској трговини. То је био први град
саграђен искључиво од мермера. Статуе и споменици
су се налазили свуда по граду, што сам се и сама могла
уверити иако су то данас углавном рушевине. Град је био
средиште културних збивања у то време, церемонија
посвећених Артемиди (богињи лова и изобиља) у част,
позоришних представа, игара, стециште многобројних
уметника као и људи из околних земаља.
У четвртом веку трговина почиње да опада јер лука
полако почиње да нестаје под великим наносима муља
које доноси река Марнас са севера. Временом град је
значајно постао удаљен од мора. Његов статус је опадао.
У седмом веку Арапи га разарају и становништво Ефеса
се повлачи у сигурније крајеве. Град полако изумире.
Када су у тринаестом веку дошли Турци у граду скоро да
није било живота.

СЕДМО СВЕТСКО ЧУДО
Иако од Артемидиног храма, једног од седам светских
чуда старог света, данас ништа није сачувано, Ефес
поседује богато архитектонско наслеђе. Архитектура
одржава дуго присуство Римљана на том подручју.
Остаци Артемидиног храма се не налазе у комплексу
грађевина Ефеса, већ су удаљени неких стотинак метара
од данашњег музеја. Данас је од светског чуда остао један
окрњени стуб и огромна јама темеља. Нисам могла ни
да замислим да је ту некада стајао огроман храм који
је привлачио људе широм света. Говори се да су први
градитељи храма биле Амазонке, које су богињи лова и
изобиља подигле „кућу”.

Остаци Артемидиног храма
Храм је неколико пута рушен и обнављан због
земљотреса, пљачкаша и пожара. Био је гигантских
размера, саграђен од најквалитетнијег мермера. Био
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Основа великог театра

је украшен многобројним статуама богиње, а највећа
и највеличанственија, украшена златом, слоновачом и
углачаним мермером, стајала је у унутрашњости храма.

улице ширине по 5 м и прекривен мозаицима. Према
археолошким налазима улица је ноћу целом дужином
била осветљена бакљама, што Ефес сврстава у један од
три града који су у то време имали улично осветљење. Она
и данас пружа осећај величанствености, поготову када
сагледате перспективу околних брда, Панаир планине
и Великог театра. VIA ARKADIANA води до подножја
планине и театра који је један од највећих у Турској.
Саграђен је у хеленистичком периоду и дограђиван
у I и II веку и као и сва античка позоришта састоји се из
три дела: кулиса (бине заједно са позоришном зградом),
саvea (гледалишта) и оркестра (део где су се представе
изводиле).

Артемидин храм (реконструкција)

Имао је 127 стубова у јонском стилу који су у доњем делу
били украшени рељефима, 105м је био дуг и 55м широк, а
висок 18м. Олтарском делу се приступало преко тринаест
степеника. Још 36 стубова је уграђено са спољашње
стране као поклон лидијског краља Кроесиуса. Порушен
је од стране Гота 263 год. и више никада није обнављан,
јер је хришћанство извојевало своју победу и пагански
храмови више нису били од значаја. Након његовог
рушења већина мермерних стубова је однета у Истамбул
како би били искоришћени у градњи Аја Софије.
Велики театар
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ВЕЛИКИ ТЕАТАР
Сам Ефес представља споменик величини старог света.
Осећај који имате док шетате улицама овог града је
неописив. Није тешко замислити како је све врвело
од људи, говорника по трговима, белих тога, трговаца,
уметника. Највећа градска улица била је VIA ARKADIANA
која је направљена у касном хеленистичком периоду и
реновирана за време цара Аркадија у четвртом веку, по
коме је и добила име. Протезала се од некадашње луке
до Великог театра у дужини од 530 м. Низ целу улицу су
били поређани тремови на стубовима у коринтском стилу
иза којих су биле радње. Улица је широка 21 м, од тога је
средишњи део од 11 м ширине, поплочан мермером,
служио за кретање кочија, коња и животиња за вучу,
док је део за пешаке био под колонадама са обе стране

Капацитета је 24.000 гледалаца. Аудиторијум је у облику
потковице, пречника 151 м, састоји се од три импозантна
сектора од којих сваки броји по 22 реда. Највиши ред
гледалишта се налази 30 м изнад оркестра и заиста
представља доживљај бити на таквом месту.
Позоришна зграда представља најбоље очувану
конструкцију у Ефесу и као таква веома је вредна. Имала
је три спрата и уздизала се до 18 м висине. Приземље се
састојало од дугог ходника који је водио у осам одаја, као
и од пет масивних врата која су се отварала према сцени.
На другом и трећем спрату та врата су замењивале нише.
Други спрат је подигао Неро и декорацију су чиниле
бројне статуете, резбарије и стубови, док је трећи спрат
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подигнут у другом веку и такође је садржао бројне
орнаменте. Позоришне представе у касном римском
периоду биле су замењене гладијаторским играма, док
се на сву срећу данас театар користи за бројне културне
манифестације, концерте и представе.
ЦЕЛЗИЈУСОВА БИБЛИОТЕКА
Од великог театра се надаље пружала улица Мермера,
која је била главна градска улица. Она је поплочана
великим блоковима мермера, а трагови кочија се и данас
могу видети. Са стране су се налазиле колонаде стубова
где су се кретали пешаци. Испод улице се налазио
велики одводни канал пошто је Ефес имао систем одвода
отпадних вода. Најинтересантније везано за ову улицу је
то што се на њеној средини налази можда прва реклама
на свету у виду урезаног левог стопала и девојке са
круном. Претпоставља се да је то био путоказ према
борделу који се налазио нешто даље низ улицу.
Пре објекта који је назначен левим стопалом наилази
се на грађевину која је лично на мене оставила велики
утисак, можда због фасаде која је скоро у потпуности
очувана. Целзијусову библиотеку је саградио Јулиус
Аквила у част свог оца Целзијуса који је био сенатор за
време Трајанове владавине. Библиотека се састоји из
двоспратне фасаде и велике просторије у којој се некада
налазило 12.000 пергамената.

ПУТОПИС

Сама фасада представља живи архитектонски облик,
који се састоји из два дела. Први представља четири
пара коринтских стубова који се налазе на оба спрата,
међусобно раздвојени архитравом и фризом богато
украшеним орнаментима, док је други део фасада која је
раздвојена тремом од прве структуре у којој се смењују
необични низови врата, прозора и ниша. У складу са
осама врата, фасада је на горњем спрату стубовима
подељена у три шира, а у доњем делу четири ужа дела
која су истакнута, и горње форме се завршавају забатима.
Два забата су сегментног лука, док је средишњи троугаони
и самим тим наглашава средишњу осу. Стубови који се
налазе са стране су краћи од стубова у средини и самим
тим се ствара илузија да је грађевина доста већа него
што заиста јесте. Томе доприноси и степениште којим се
приступа трему. Фасада је тако складна да сам уживала
стојећи испред ње.
Размак између фасада је доприносио заштити књига од
топлоте и влаге. Четири женске статуе које се налазе у
нишама иза колонаде представљају алегорије четири
врлина које су приписиване славном човеку у чију част
је библиотека саграђена. Sophia или мудрост, Arete
- перфекционизам, Ennoia - интелигенција и Episteme знање.
Интересантан је још један податак - да је Целзијус
сахрањен у библиотеци, што је за римско време било
необично, јер се дозвола за покоп у јавним зградама
давала врло ретко и то врло заслужним грађанима.
Поред библиотеке се налази капија која је водила у Агору,
простор који је представљао место окупљања грађана
током религиозних и грађанских церемонија, као и место
веће трговине и размене добара. Обично се у средишту
Агоре налазио храм, али се данас могу видети само
рушевине из којих се не може извући никакво значење.
Огромна зелена површина може да послужи онима који
имају машту да сместе некадашње грађевине и дочарају
живост сада мртвог града.

Целзијусова библиотека
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мозаицима. Свака кућа има перистилно двориште са
атријумом окруженим собама, које је на мене оставило
утисак као место потпуног уживања. Неке од кућа су биле
високе и три спрата, и све су имале текућу воду и грејање.
Са преправкама биле су коришћене све до седмог века.

Хадријанов храм
ХАДРИЈАНОВ ХРАМ
После библиотеке наилази се на још једну грађевину
која буди пажњу баш тиме што је врло једноставна складни храм који је посвећен Хадријану. Он се налази у
CURATES улици која је веома интересантна, јер се полако
пење узбрдо и на сваких десет корака се појављују нови
призори антике и природе. Састоји се из целе (средишњи
простор храма са кипом) и портика (трем са стубовима).
Имала је доста велики пронаос (предворје храма) и веома
мали наос (језгро храма). Данас се могу видети четири
стуба у коринтском стилу испред пронаоса који подупиру
троугласти забат од кога су само преостали углови. Врата
пронаоса су изрезбарена типичним античким урезима,
док се изнад врата налази богато украшени фриз са
призорима из античке митологије. Испред портика се
налазе постоља која су данас празна, а некада су на њима
биле статуе римских императора.
ТЕРАСАСТЕ КУЋЕ
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Са друге стране улице CURATES , налазе се терасасте
куће. Нагиб терена је условио градитеље да их подигну
по нивоима, једну за другом, и самим тим их ускладе са
окружењем. Куће су припадале богатим грађанима што се
може закључити уласком у њихову унутрашњост. Зидови
су украшени фрескама, а подови прекривени богатим

Подни мозаик у једној од терасастих кућа
ОДЕОН
После терасастих кућа полако се померамо уз улицу
ка другом делу града. У Ефесу је све значајно скоро
до најситнијег каменчића. Трајанова фонтана сада
пружа тек назнаку колико је импресивна била, али и у
остацима одаје слику величине. Разни споменици, остаци
грађевина, фонтана, налазе се са сваке стране улице.
На крају се долази до Одеона, малог позоришта или
концертне хале чији је капацитет био 1.400 људи. Као и
Велики театар и Одеон има бину, гледалиште и оркестар
само мањих димензија. Горњи део позоришта је био
декорисан црвено, гранитним коринтским стубовима, а
претпоставља се да је позориште некада било наткривено
дрвеним кровом, пошто је пронађен канал за одвођење
атмосферске воде. Служило је за концерте, представе као
и за грађанска окупљања.
На изласку из Ефеса осећате се много богатијим у
духовном смислу. Импресије које је оставио само
потврђују да људска памет и дар за лепоту могу да
створе чуда. Јер архитектура је ту да уједини људе,
простор и осећања и донесе лепоту свакодневници. Ефес
има архитектуру вредну векова.

Карта археолошких локалитета
апс.арх. Милена Пузић
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ИЗБОРНA СКУПШТИНA САВЕЗА АРХИТЕКАТА СРБИЈЕ
28.10.2006.г.

У сали Дома инжењера и техничара Србије, Београд,
Кнеза Милоша 7а, 28.октобра 2006. године, са почетком
у 12 часова одржана је Изборна скупштина Савеза
архитеката Србије .
Проф. Петар Арсић, дипл.инж.арх., председник Савеза
архитеката Србије, поздравио је све присутне госте и
чланове и замолио да се минутом ћутања ода пошта
преминулим архитектима између две Скупштине.
Затим је замолио добитнике Годишњих награда за
најбоље изведено дело из свих области архитектуре :
- за 2004. годину - Југословенско драмско позориште
– аутора Зорана Радојичића, д.и.а. и Дејана Миљковића,
д.и.а.
- за 2005. годину – Београдска арена на Новом
Београду, аутора Влада Славица
да приступе и уручио им је плакете, као и каталоге који
су овом пригодом подељени свима присутнима на
Скупштини Савеза архитеката Србије. Истовремено је
отворио изложбу радова добитника Годишњих награда за
2004. годину и 2005. годину.
Потом је уручио плакете Савеза архитеката Србије
друштвима архитеката: Новог Сада, Ниша, Крушевца и
Београда.
У наставку радног дела Скупштине усвојен је дневни ред:
1. Отварање Скупштине и избор радних тела:
- председништва од пет чланова,
- записничара и два оверача записника,
- верификационе комисије од 3 члана,
- изборне комисије од 3 члана.
2. Уводна реч Председника Савеза архитеката
Србије.
3. Извештај о раду Савеза између две изборне
Скупштине.
о
финансијскоматеријалном
4. Извештај
пословању.
5. Усвајање измена и допуна Статута Савеза
архитеката Србије.
6. Дискусија о поднетим извештајима.
7. Предлог кандидата за председника САС.
8. Утврђивање листе кандидата за председника
САС-а.
9. Гласање за председника САС-а.
10. Предлог кандидата за нови УО САС.
11. Утврђивање листе кандидата за УО САС и гласање
за нови УО.
12. Дискусија о програму рада за наредни период.

По избору радних тела, испред Радног председништва,
председавање Скупштином је преузео арх. Милан Раонић.
Председник САС-а је према тачки 2. дао уводну реч, а
затим у оквиру тачке 3. поднео извештај о раду САС-а
измеђе две изборне Скупштине.
Извештај је изложен систематизовано по тематским
активностима (због великог обима овде је изложен знатно
скраћен, у интерпретацији потписника овог текста).
САРАДЊА СА ДРУГИМ ИНСТИТУЦИЈАМA,
ИНОСТРАНСТВО
Први задатак је био оживети већ дуже време, због
познатих околности, замрлу сарадњу пре свега са
иностранством, али и у земљи.
Обновљени су или продужени споразуми и протоколи
о сарадњи са Савезом архитеката Русије, Савезом
архитеката Пољске, Савезом архитеката Чешке као и
Савезом архитеката Белорусије.
Остварена је интензивна радна комуникација са
Међународном унијом архитеката - UIA, затим
Асоцијацијом архитеката централне и источне Европе
- ACCEE (заједно и синхронизовано са УЈА до његовог
расформирања), Савезом архитеката Грчке и Удружењем
архитеката Солуна, Савезом архитеката Бугарске,
Савезом архитеката Македоније, Савезима архитеката
Казахстана и Киргизије, као и сарадња са Међународном
асоцијацијом савеза архитеката MASA и сродним
организацијама - Асоцијацијом савеза архитеката земаља
црноморског региона, Асоцијацијом савеза архитеката
земаља кавкаског региона, Асоцијацијом EUROSAG из
Стокхолма, Међународном академијом архитектуре,
Руском академијом архитектуре и грађевинских наука
РААСН и др.
Контакти националних асоцијација су у неким случајевима
отварали пут, а даља реализација програма препуштана
је Друштвима архитеката (ДАБ, ДАНС) на конкретну
реализацију (Варшава, Шћећин, делом Москва, Рим и др).
САРАДЊА СА ДРУГИМ ИНСТИТУЦИЈАМА КОД НАС
Сарадња са друштвима архитеката одвијала се у
интензивним активностима приликом формирања
Коморе, јавним дебатама везаним за Закон о планирању и
градњи као и за друге Законе од интереса за нашу струку,
затим при организацији тематских изложби, конкурса,
регионалних изложби и салона, као и реаговање на
одређене негативне појаве у градовима Србије, посебно
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у заштити градских простора и њихових вредности,
културног и градитељског наслеђа.
САС је, такође, помогао реактивирања друштава
архитеката у неким градовима Србије, или формирања
нових друштава која нису постојала у неким местима
Србије (Смедерево, Вршац, Крагујевац и др).
Међутим, сарадња са ДАБ-ом, која је у првом периоду
мандата била изузетна, касније је замрла.
Остварена је добра и квалитетна сарадња са Савезом
инжењера и техничара Србије - СИТС, са Академијом
архитектуре Србије - ААС, сарадња са Југословенском
инжењерском академијом ЈИНА, сарадња са Привредном
комором Србије и Београда и сарадња са Удружењем
урбаниста Србије, што је коначно резултирало
формирањем Уније архитеката и урбаниста Србије.
Остваривана је непрекидна сарадња са београдским
Архитектонским факултетом и веома значајна и обимна
сарадња са Инжењерском комором Србије.
Много је напора уложено на формирању Коморе
архитеката, али нажалост, ова идеја још није реализована.
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КОНГРЕСИ, КОНФЕРЕНЦИЈЕ, СТРУЧНИ СКУПОВИ
САС је у извештајном периоду био суорганизатор две
међународне конференције Асоцијације архитеката
централне и источне Европе - ACCEE (2001. и 2003.), као
и организатор билатералне конференције о питањима
унапређења градитељске струке 2005.
(учесници
САС, ААС, ЈИНА, ИКС, РААСН, САР, УЈА, САЦГ), све са
међународним учешћем, све реализоване у Београду.
Наша струковна асоцијација организовано је наступила
и активно учествовала на два последња Конгреса
Међународне уније архитеката UIA, са рефератима,
дискусијама, запаженим изложбама архитектуре и
градитељског наслеђа, презентацијама дела и остварења
наших стваралаца и градитеља, радионицама младих
архитеката и др.
САС је са својим представницима такође активно
учествовао на бројним међународним конференцијама,
а наводимо следеће: UIA регион II – Истанбул 2001,
ACCEE конференција Гомељ 2002, UIA регион II –
Букурешт 2003, UIA регион II – Санкт Петерсбург 2004,
Конференција архитеката Балкана – Софија 2004, UIA
регион II – Солун 2004, ACCEE конференција Минск 2005,
MASA конференција Бишкек 2004, MASA конференција
Москва 2005, MASA конференција Алма Ата 2006, ACCEE
конференција Фиренца 2006.
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КОНКУРСИ, РАСПИСАНИ У ОРГАНИЗАЦИЈИ САСА У
ПРЕТХОДНОМ ПЕРИОДУ
САС је имао врло обимну активност у расписивању
конкурса разних садржаја:
2002.година - Централне зоне Зрењанина, гимназија
у Краљеву, пословни објекат у Вршцу.
2003.година – Пословни објекти (два конкурса)
у Јагодини, три сквера у Шапцу, надзиђивање
општинске зграде у Горњем Милановцу, „Трг
партизана“ у Ариљу.
2004.година – Машинско-електротехничка школа у
Бујановцу.
2005.година – Пословно-стамбени објекат
у Београду.
2006.година – Четири конкурса (елементи урбане
опреме; фонтана, улазна капија; пословни објекат) у
Врњачкој Бањи, централна зона у Новом Пазару.
Са УН Хабитат реализован је низ конкурса у оквиру
програма „Становање и трајна интеграција избеглица“.
Такође се радило и на изменама и допунама Правилника
о конкурсима уз усклађивање са међународном
регулативом.
САС је, такође више пута, реаговао на расписивање
нелегалних и непрофесионалних конкурса као и повреду
ауторских права.
ТРИБИНЕ, АПЕЛИ, ДЕКЛАРАЦИЈЕ
Oрганизовано је више трибина посвећених унапређењу
струке и побољшању положаја и статуса наших
посленика.
Као пример могу се поменути две значајније, посвећене
проблемима јавних конкурса: О ауторству и ауторском
праву у архитектури и О Комори и лиценцама за
професионално обављање делатности.
Значајно је и учешће САС-а у многим јавним трибинама
посвећеним значајним плановима, инвестиционим
подухватима и пројектима у престоници.
САС је био иницијатор и потписник више значајних
декларација на међународним скуповима (Декларација
о унапређењу архитектонске професије, Истанбул 2003. и
друге).
ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ
Обновљено је и унапређено гласило Форум (у издању
САС-а и ДАБ-а) које је добило значајна признања, али
је последњих година активност на овој публикацији
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посустала.
Донето је неколико нормативних аката који би требало да
оживе гласник САС-а.
Савез архитеката Србије такође је био суиздавач
неколико значајних књига и публикација (једна је издата
на руском језику - В. Н. Белоусов: Путовање кроз српску
архитектуру).
СТРУЧНИ ИСПИТИ
Као редовна активност стручних комисија САС-а,
одржавани су стручни испити.
Рад Агенције
У оквиру Савеза архитеката Србије постоји Ауторска
агенција која је основана 1988. године. У актуелном
периоду Агенција је радила са нешто смањеном
активношћу из разлога што је новим прописима
начин наплате ауторских хонорара за израду идејних
решења, идејних пројеката и ауторски надзор прилично
либерализован, што је резултирало оснивањем више
агенција преко којих се може вршити наплата ауторских
хонорара, па и до праксе да и саме пројектне и друге
организације могу директно исплаћивати ову врсту
накнаде ауторима.
СУД ЧАСТИ, ПОДРШКА И ЗАШТИТА ЧЛАНОВА
Суд части је у току извештајног периода имао два
предмета која је успешно разрешио.
Савез је у више наврата пружио помоћ колегама приликом
различитих спорова и неспоразума са клијентима и
инвеститорима. Такође је давао јавну подршку грађанима
и оштећеним странкама, у случају када је угрожаван јавни
интерес или девастиран јавни градски простор.
ИЗЛОЖБЕ
Изложба постер-паноа Српска архитектура на прелому
миленијума, припремљена скромно за потребе излагања
на Конгресу Међународне уније архтеката UIA у
Берлину 2002. године, временом је развијана и нарасла
до репрезентативне смотре најзначајнијих аутора и
остварења наше средине у последње две деценије.
Приказана је са успехом у Берлину, Москви више пута,
Београду, Вршцу, Нишу, Варшави и Познању у Пољској,
Гомељу и Минску у Белорусији, Бишкеку у Киргизији,
Тбилисију у Грузији, Бакуу у Азербејџану, Астани у
Казахстану, Солуну, Прагу, Софији и Скопљу.
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Дела наших академика чланова ААС и ЈИНА приказана су
у Москви 2006. и биће приказана у Фиренци.
Дела наших младих стваралаца презентирана су у Минску,
у Белорусији, 2005. на Првом међународном фестивалу
младих Леонардо 2005, где су наши најмлађи архитекти
награђени високим признањима.
На крају свог излагања, председник САС-а, професор
Петар Арсић закључује да није постигнуто довољно и
резултатима не можемо бити потпуно задовољни, али да
је, у датим условима, постигнуто оно што је реално.
Финансијски извештај (тачка 4.) је поднео секретар Савеза
архитеката Србије Бранко Тошић – салдо је позитиван
(извињавамо се читаоцима што немамо детаљније
податке из овог извештаја)
У оквиру 5. тачке, најпре је утврђен кворум (од 125
чланова Скупштине присутно је било 93) а онда усвојене
следеће измене и допуне Статута САС-а:
Први став члана 12. је замењен текстом
„Скупштина је највиши орган САС-а.
Скупштину сачињавају делегати градских и регионалних
друштава са територије Србије. Број делегата за
Скупштину утврђује Управни одбор процентуално према
броју чланова са плаћеним чланаринама, као и сваког
степеном активности у подледње две године градског
односно регионалног друштва.
Скупштина САС-а се заказује по потреби, а најмање
једном у две године.“
После другог става (који се не мења) додаје се нови став:
„Мандат чланова Скупштине траје 4 године, уз могућност
још једног узастопног избора.“
Није усвојен предлог да се трећи став замени следећим
текстом:
„Скупштину сачињава 125 чланова делегата градских и
регионалних друштава.
Скупштина пуноважно одлучује ако је присутно најмање
2/3 изабраних делегата. Одлуке се доносе већином
гласова присутних делегата на Скупштини.“
На предлог арх. Јована Митровића а и других чланова
усвојен је став да овај број треба променити због
оперативности и да максимум присутних на Скупштини
треба да буде 60, а да Скупштина може пуноважно да
одлучује уколико је присутно најмање 2/3 делегата.
Уследила је дискусија у којој су учествовали: Б. Вујиновић,
Ј. Митровић, И. Марић, И. Микитишин, Л. Кузманов, А.
Кековић, где се дошло до закључка да Статут и сам рад
Савеза треба да буду модернији и оперативнији и да
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разна акта која се односе на Савез архитеката Србије
треба променити на редовној радној Скупштини Савеза
архитеката Србије, која би требало да се одржи најкасније
за 12 месеци.
Под тачком 6, о поднетим извештајима дискутовали
су: Л. Кузманов, А. Кековић, Ђ. Бобић, Н. Радусиновић,
М. Анђелковић, Д. Младеновић, И. Микитишин, С.
Милошевић, М. Ардашевић и Ђ. Бајило.
Закључено је да убудуће у извештају о раду Савеза
архитеката Србије више места добију регионална друштва
у Србији и да тако и рад Савеза архитеката Србије добија
на тежини, да се што хитније усагласе сва документа
– акта са постојећим Законом о удружењу грађана као и
друга документа Савеза архитеката Србије, да се покрене
акција за формирање Коморе архитеката при Савезу
архитеката Србије, да се побољша часопис Форум – који
мора да покрива рад свих активних удружења у Србији,
Годишња награда САС-а да се додељује редовније и да
се побољша пријављивање свих заинтересованих како
би била већа конкуренција, затим да се Савез архитеката
Србије укључи у доношење ценовника пројектантских
услуга, међународна сарадња прошири и на друге
регионе итд.
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У оквиру 7. тачке предложена су два кандидата за новог
председника Савеза архитеката Србије: арх. Јован
Митровић (предлог ДАБ-а и ДАНС-а) и арх. Игор Марић
(предлог ДАН-а).
Предлагачи су прочитали кратке биографије кандидата
(тачка 8. дневног реда), а затим, после утврђивања
изборне листе, предложени су изложили своју визију
програма будућег рада САС-а.
Тајним гласањем (тачка 9) за председника САС-а изабран
је арх. Јован Митровић.
Гласало је 88 присутних, један листић је био неважећи, а
кандидати су добили следеће гласове:
арх. Јован Митровић 48 гласова,
арх. Игор Марић 39 гласова.
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Арх. Јован Митровић је захвалио на избору и кратко
изложио свој предлог плана рада за наредни период.
У оквиру 10. тачке дневног реда, новоизабрани
председник Јован Митровић, у складу са Статутом,
предложио је два члана за нови УО САС-а:
арх. Весну Цагић и
арх. Милорада Младеновића
Остале чланове УО САС-а су, по договореном кључу
предложила активна већа Друштва архитеката Србије
(Београд - 3, Нови Сад – 2, Ниш – 2, Пожаревац – 1).
По утврђивању листе, јавним гласањем (тачка 11) за
чланове УО САС-а су изабрани сви предложени кандидати
тако да је коначан састав УО следећи:
1. арх.Јован Митровић, председник (Београд)
2. арх. Весна Цагић (Београд)
3. арх. Весна Младеновић (Београд)
4. арх. Владимир Лојаница (Београд)
5. арх. Горан Војводић (Београд)
6. арх. Стеван Мићић (Београд)
7. арх. Немања Радусиновић (Нови Сад)
8. арх. Иља Микитишин (Нови Сад)
9. арх. Александар Кековић (Ниш)
10. арх. Миодраг Медар (Ниш)
11. арх. Милош Гардашевић (Пожаревац)
У оквиру тачке 12. дневног реда, нови председник
арх. Јован Митровић је захвалио свим присутним на
указаном поверењу и још једном изнео свој предлог
осавремењивања рада Савеза архитеката Србије у
будућем периоду.
Изборна Скупштина Савеза архитеката Србије завршила
је са радом у 16,00 часова.
Друштво архитеката Ниша, имајући у виду значај ове
Скупштине за будући рад САС-а, учинило је напор да
обезбеди присуство 15 делегата, представника ДАН-а.
арх. Хранислав Анђелковић
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ИНЖЕЊЕРСКA КОМОРА СРБИЈЕ
Ипак са (по)креће

Октобарско- новембарски дани у Нишу били су у знаку
архитектонских дешавања у нашем граду: дивне изложбе,
предавања, промоције и дружења, чинило је све да се
архитекти осете, бар за тренутак, пријатно и поносно и на
себе и на струку којом се баве, потискујући у други план
све проблеме који их муче у сивилу свакодневнице борбе
са инвеститорима, бирократијом, ценама пројектантских
услуга и свега оног што се не види и што се заборaви када
се пројекат заврши и када угледа светлост дана, било као
реализовано дело или као изложбени постер на некој од
струковних манифестација.
Ипак, оно што је некако остало по страни, а што у ствари
представља срж и окосницу бољитка целе инжењерске
делатности је професионална организованост и деловање
преко наше Инжењерске kоморе Србије. Нeкако, случајно
или намерно, десило се да баш у данима великих нишких
архитектонских дешавања, дође до финиширања давно
започетих активности преласка Регионалне канцеларије
Инжењерске Коморе Србије, у своје природно станиште
у Дом инжењера и архитеката у улици Генерaла Милојка
Лешјанина 52. У овом, одскора прелепо уређеном
простору коначно ће се на једном месту наћи све важне
струковне и професионалне институције техничке
интелигенције Града Ниша, Савез инжењера и техничара,
Друштво архитеката Ниша и Инжењерскa kомора
Србије, као наговештај боље сарадње и просперитета
целокупне инжењерске делатности. Мукотрпан рад да
се ИКС доведе у своју кућу дао је резултата, па смо имали
част и задовољство да најпре са председником ИКСa, господином Миланом Вуковићем, на проширеном

састанку Регионалног одбора ИКС-а за нишки регион,
о свему што нас мучи разговарамо врло отворено и
конструктивно, при томе износећи већину проблема
који нас муче, али и предлажући конкретна решења. У
саговорнику смо нашли подршку и разумевање, који је, уз
молбу да се још само мало стрпимо, обећао много бржа
решења и акције на конкретним ствaрима од интереса
за инжeњерску струку. Убрзо потом излази и Архитект 21
којем је главни покровитељ Инжењерска Комора Србије
и који се премијерно појављује на Тријеналу архитектуре
Ниш 2006, који заједнички организују Друштво
архитеката Ниша и Инжењерска Комора Србије, а који
отвара потпреседник ИКС-а господин Вукобратовић.
Обраћајући се многобројној публици наговештава тешњу
сарадњу професионалне организације инжењера (ИКС)
и струковних организација (ДАН, СИТОН) у интересу и
на добробит и струке и појединаца, али и целог друштва,
наглашавајући да је у развијеним земљама техничка
интелигенција окосница и главни покретач тих средина.
Надам се да напори руководства Друштва архитеката
Ниша да успостави партнерски однос са својом
Инжењерском Комором Србије, почињу да дају прве
позитивне резултате, на којима не смемо да станемо, јер
добра воља и жеља, али и потреба за сарадњом постоји
на обе стране. И као што пише у поднаслову овога текста
„ипак се (по)креће“, можемо рећи кренуло је, учинимо
све, сви заједно, напор да се убрза и никада више не
заустави.

арх. Александар Кековић
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РИМСКИ НАИСУС ИЗМЕЂУ АРХЕОЛОШКОГ ПАРКА И
МОДЕРНОГ ГРАДА
Предавање др Гордане Милошевић
15.11.2006.г. Велика сала Универзитета у Нишу
У организацији Градске општине Медијана, Центра за научна истраживања САНУ и Универзитета у
Нишу, 15. новембра 2006. одржана је презентација
научног рада др Гордане Милошевић.
У Великој сали Универзитета у Нишу презентован је
научни рад са 21. Светског конгреса византолога у
Лондону са темом:“РИМСКИ НАИСУС ИЗМЕЂУ АРХЕОЛОШКОГ ПАРКА И МОДЕРНОГ ГРАДА”- АРХЕОЛОШКИ ПАРК МЕДИЈАНА.
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Скупу је присуствовао велики број гостију, љубитеља,
познавалаца Ниша и археолошког парка Медијана, који
су са пажњом пратили излагање др Гордане Милошевић.
Излагач је путем видео-бима презентовао стање у археолошком парку, шта је планирано а шта урађено, сумирајући целокупан рад и наглашавајући приближавање
прославе годишњице Миланског едикта .
Др Гордана Милошевић нас је провела кроз скоро целокупну историју Медијане, некада царског града а данас
једног вредног археолошког налазишта које није сврстано под заштиту Унеска.
Под мотом ”2013. година је већ сутра” и сви морамо да будемо спремни, апеловано је на ужу а и ширу јавност да
на прави начин искористимо значајност и богатство Медијане и на најбољи могући начин се презентујемо свету,
а све у циљу даље ревитализације самог налазишта Медијана, приближавањем не само Нишлијама већ и туристима.
У комплексу Медијана откривено је око 80 објеката: вила
са перистилом, ранохришћанска црква са Христовим монограмом, крстионица и многи други објекти. Али овим
није стављена тачка на даља истраживања, тј. на склапање коцкица мозаика и стварање једне потпуне слике о
налазишту Медијана.
Након излагања аутора уследио је разговор са присутним
гостима. Једно од десетине постављених питања др. Гордани Милошевић било је и то: како помоћи археолозима
и убрзати будућа ископавања на локалитету Медијана?
Како отићи корак даље и уклопити се у услове тржишта?
Да ли чекати Америку и Насу да снизи цене својих услуга,
или пак користити методу наших суседа Бугара (геомагнетика) и на тај начин добити снимке онога што је још увек
скривено под земљом или вратити се старој провереној
методи уз помоћ штапа и канапа откопавајући слој по
слој протеклих 17 векова?

Аудиторијум
Питања су се надовезивала једно на друго. Стигло се и до
питања да ли постоји могућност заштите, тј. стављања локалитета Медијана на Унескову листу заштићених објеката. Одговор је био негативан. Унеско не прашта грешке
које су направљене још у прошлим деценијама током изградње Ниша. Изграђена је Електронска индустрија преко пута локалитета, а фабрика воде до самог налазишта,
а све то заједно повезано старим аутопутем Ниш-Софија
(садашњи бањски булевар). Сви ти објекти представљају
огромну, примарну препреку сврставања Медијане у заштићене објекте Унеска.
А да није све тако црно покушао је да нас разувери председник градске општине Медијана, господин Драгослав
Ћирковић, који је и сам један од домаћина ове презентације. Обећао је да ће и наредне године из средстава буџета општине Медијана бити одвојена одређена сума новца
за даља истраживања на локалитету. А што се тиче археолога и других стручњака и они су оптимисти. Док на нама
остаје то да овај сан о античком Наисусу постане јава до
2013. године.
То је обавеза Ниша према себи, да се не би обрукао пред
светом.
апс.арх. Мирић Ана
апс.арх. Челебић Драган
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МОДЕРНА НИША 1920 – 1941.

Аутори:
Мр Алексндар Кековић и Зоран Чемерикић
Издавач:
Друштво архитеката Ниша
Последњи Тријанале архитектуре у Нишу, измедју осталог
биће запамћен једним изузетним догадјајем, промоцијом
књиге “Модерна Ниша 1920-1941”, аутора архитеката
Александра Кековића и Зорана Чемерикића. Појава ове
књиге је вишеструко значајна, али се у први план истиче
чињеница, да је ово прва књига нишких аутора, тематски
посвећена архитектури Ниша. Утолико је значајнија што
тема која је овде обрадјена нема превеликог узора и
на нашем ширем простору. Да је само то њен квалитет,
а није, оправдано је опредељење жирија да добије
Велику награду Тријенала. Од овог тренутка, у области
архитектонске публицистике, није више ништа исто.
Књига је посвећена архитектонским објектима
на територији града Ниша и Нишке Бање, насталих
у прошлом веку, измедју два рата, а који припадају
архитектури под опште прихваћеним термином “модерна
архитектура”. У конкретном случају реч је о објектима
који су родоначелници овог архитектонског правца у
нашем граду из кога ће се касније изродити потпуно
нови Ниш. Књига је објављена у едицији “Архитектура
града”, издавача Друштва архитеката Ниша (главни и
одговорни уредник проф. др. Хранислав Андјелковић).
Тема је разрадјена на 240 страна и на њима је испричана
прича о 151 објекту, а сваки је илустрован прилозима цртежима и фотографијама. Пре сваке подцелине дата је
карта Ниша и Нишке Бање, са означеним објектима који
следе у наставку разматрања. Опремљена је комплетним
научним и библиографским апаратом.
Структура књиге формирана је у оквиру две основне
групе, на модерну Нишке Бање и модерну Ниша. Ова
друга се даље дели на три подцелине, од којих се у
првој наводе куће породичног становања, у другој се
презентира вишепородично становање и трећа обухвата
јавне објекте Ниша и Нишке Бање. Објекти су поредјани
по хронолошком настајању, а за сваки од њих, где је то
било могуће, дати су подаци о аутору, локацији, намени,
спратности, години изградње. Несумњиво је да су аутори
књиге уложили велики архиварски напор да прикупе
основне податке и документацију о објектима. Посебно то
цене они који се баве архитектонском историографијом и
којима је позната чињеница да се у нашој свести најмање

цени вредност папира. На сву срећу, књига је преломљена
конзистентно, са уједначеном графичком представом,
тако да се не осећа ова наша традиционалана мањкавост.
Приказани објекти у књизи дати су каталошки, а
поредјани по структури и намени и хронолошким редом.
Графички прикази допуњени су сведеним описом, тако
да се о сваком од њих стиче концизна фактографска
слика. Аутори су се врло дискретно упуштали у стилске
коментаре, што се може протумачити као слабост,
медјутим пажљивим промишљањем обрадјене теме,
а нарочито опсегом хронолошког захвата , стиче се
супротан и то позитиван утисак. Више је разлога за то.
Са једне стране обухваћени период у књизи односи се
на сам почетак модерне у Нишу, који се не завршава 1941
године. Она се ту не завршава, напротив још динамичније
се наставља њен развој после ИИ светског рата, где у
једном делу следи инерцију предратног периода, али
се истовремено трансформише у снажан социјални
покрет, изградњом огромних урбаних структура, на
начелима Баухауса, али наравно у соцреалистичкој
форми са појединачним часним ауторским изузецима.
Са друге стране модерна са почетка и средине XX века,
преко актуелне неомодерне, присутна је и у најновијим
архитектонским остварењима. Најбољи пример је сам
овогодишњи нишки Тријанале, на коме су све награде
припале управо том неомодернистичком правцу,
који истрајава парелено са ауторском архитектуром
и различитим савременим ауторско истраживачким
напорима, тако да се може рећи да Модерна у свом
основном облику још увек траје. У том смислу аутори
књиге објективно нису ни имали потребну историјску
дистанцу, да би се критички определили унутар ове
архитектонске појаве и формирали одговарајуће
стилске подцелине. Да се разуме, на светском нивоу,
критички је и те како сагледана модерна, али на нашем
малом узорку, у скромним социјалним околностима и
локалном интерпретацијом великог света, где велике
идеје стижу посредно и спорије, формирати јасну
представу о одредјеној идеји је напоран посао. Да би
се то постигло потребно је пре свега урадити управо
посао коме су аутори приступили - формирати тачну
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Као и сваке године критичари НИН-а бирају и праве ранг-листе најзначајнијих остварења (по 10 остварења
на листи) у појединим областима културног стваралаштва. Познати критичар, архитекта Милорад Х. Јевтић, је
направио ранг-листу за област архитектуре где је нашла место и монографија „Модерна Ниша 1920-1941.“:
1. Галерија „Суперспаце“, Савско пристаниште – Александар Д. Родић;
2. Вила „Тодоровић“, Б. Пивњанина 13 – Зоран Радојичић;
3. Кућа за одмор, Бигово – Јелена Ивановић-Војводић и Василије Милуновић;
4. Двојна стамбена зграда, Лазаревачка 1 – Јован Митровић и Дејан Миљковић;
5. Стамбена зграда, Дриничка 2, Милена Стевановић-Шаљић, Предраг Лечић и Вељко Савић;
6. Црква у Штипини код Књажевца, Бранислав Митровић;
7. Пословно-стамбена зграда „Париз“, Ужице – Михајло Тимотијевић
8. Пословни објекат „Новолукс“, Партизанска улица, Нови Сад – Зоран Булајић;
9. Ентеријер пословне зграде ГП „Р. Митровић-Дедиње“, Вождовачки пут 125 – Драгана Стевановић и Оливер
Станковић;
10. Две монографије: „Стојан Максимовић – стваралаштво“ – Зоран Маневић и „Модерна Ниша 1920-1941.“ –
Александар Кековић и Зоран Чемерикић.
арх. Хранислав Анђелковић
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представу о одредјеној појави, а затим наставити анализу.
Та чињеница значи да је пред нама обиман и исцрпан
материјал, који нас уводи у тему, али је овај део морао да
у подтексту добије одредјење “Модерна Ниша - Том 1”, а
колеге Кековића и Чемерикића охрабрити да наставе
започети посао.
Појаву Модерне на нашем простору аутори везују
пре свега за експанзију Ниша као седишта Моравске
бановине, што је тачно, али је пре свега важно
напоменути, што се и наводи у књизи, да је Модерном
тридесетих година XX века Ниш само наставио промену
свог урбаног и архитектонског идентитета започетог
појавом еклектицизма после осободјења од Турака. Развој
и једног и другог покрета произилази из економског
просперитета са усмереним погледом на развијене
земље централне Европе, одакле долазе и архитектонски
узори. Није ни чудо што се и овде, као и на другим
просторима, ова два правца сударају и на специфичан
начин коегзизтирају. Они се у нашем простору различито
преламају, али је извесно да је естетика модерне
више погодовала технолошких иновацијама градјења,
рационализацијом занатства и концизно постављањим
функционалним програмима, што је био предуслов да се
савладају амбициозији пројектни задаци. То је видљиво
код приказаних примера вишеспратница, а нарочито
јавних објеката.
Са друге стране хронолошком одредницом да књига
обухвата сегмент измедју два светска рата, они су
се практично определили за његов почетак, ткз.
модернистички период, где је још увек снажан ауторски
приступ, за разлику од каснијег периода који архитектуру
прочишћава и унифицира уводећи је у сферу конфекције
или, код нас, у соцреализам. У књизи се не иде на
подробнију анализу овог феномена, али су аутори самом
поделом архитектуре на Бањску-слободно стојећу кућу
и Градску “узидану”, односно јавне објекте, већ учинили
једну прецизнију стилску градацију и диференцирали
и споменути ауторски приступ. Неке од њих у Нишкој

Бањи, куће-виле, третиране су као самосталне просторне
целине са ослонцем на традиционалну архитектуру, језик
којим се служио Рајт, наравно у другом контексту. Код
ових су изражајне кровне равни, тремови, јаке стрехе
(вила Зоне-Бања 2 и вила Вера-Бања 3), као и други
објекти арх. Медведева. Супротно од поменутог арт
децоа, имамо апсолутне примере интернационалног
стила, како корбизијанског, тако Баухаусовског типа.
Како оне рационалне у обради (Зеленгора–Бановински
хотел–Јавни 25, вила Ерна-Бања 5, арх. Којића), али и
оних са разигравнајем волумена који им даје кубистички
облик. Такодје се могу приметити и објекти модерног
експресионизма и то у изворној форми, као што је хотел
Парк (Јавни 21), Шегтски дом арх. Медведева (Јавни 10),
Санаторијум Кнез Село (Јавни 12).
Градску модернистичку стамбену архитектуру аутори
деле по више основа њихове уличне диспозиције где је
приметна немогућност изражајнијег третирања волумена.
Али то не умањује ауторску аутентичност. Углавном се
служе
протомодерним геометризамом, маниризмом
арт децо, којима се користи касна сецесија, различитим
формама декорације фасаде, монументализацијом
приземља и улаза у објекте, али и декорисањем и
проблематизовањем завршних венаца крова. Веома
је присутно хоризонтално и вертикално повезивање
прозора и формирање фасадних блокова. Све је то у духу
заједничког циља Модерне, померања од еклектичног
формализма према суштинској форми.
На многа размишљања подстиче књига Кековића и
Чемерикића. Али оно што се морамо сада запитати,
а што је овде тако читљиво, где се изгубио ауторски
капацитет ране фазе Модерне. Многа питања ће остати
за њихов други том и даљу анализу модерене у Нишу. Ову
читаоцима препоручујемо, а Заводу за заштиту споменика
предлажемо да по списку заштити све наведене објекте.
Појава Модерне у нашој средини је импресивна културна
појава, а о томе управо сведочи књига пред нама.
арх. Сима Гушић
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Издавач: Институт за архитектуру
и урбанизам Србије, Булевар
краља Александра 73/II, 11000
Београд, тел. 011/3370-091
E-mail: iaus@EUnet.yu
Из садржаја Архитектуре и
Урбанизма бр. 18/19, 2006. г.
(172 страна, у боји):
• Уводник - Мила Пуцар
• Архитектура – енергетска
ефикасност
Мила Пуцар, Марина Ненковић:
Пројектовање нових и
реконструкција постојећих
градских блокова са аспекта
повећања енергетске
ефикасности – светска искуства и
локалне препоруке
Милица Јовановић поповић,
Наташа Ћуковић, Душан
Игњатовић: Утврђивање
потенцијала за побољшање
енергетских карактеристика
зграда применом термографије
Ненад Милорадовић:
Нискоенергетске зграде
–биоклиматска унапређења
примерена Београду
Александра Крстич:
Мултифункционалне кровне
структуре енергетски ефикасних
зграда
Игор Манић, Божидар Манић:
Примена принципа одрживе
градње на примеру пословног
објекта у улици Краља Милана у
Београду
Лидија Ђокић: Осветљење у
урбаном контексту – Пример:
спољно декоративно осветљење
цркве Св. Марка у Београду
• Урбана регенерација и
реконструкција
Josep A. Acebillo: Барселона – ка
новом приступу у урбанистичком
планирању

Ева Ваништа-Лазаревић,
Александра Ђукић: Урбана
регенерација као иснтрумент
одрживог развоја
Драган Базик, Омиљена
Џелебџић, Љиљана Петрушевски:
Процес урбане регенерације
у контексту информатичког
друштва
Марија Максин-Мићић, Надежда
Танкосић: Рубне зоне грдаова
у урбанистичком планирањуу
Србији на примеру Ваљева
• Урбанизам и просторно
планирање
Омиљена Џелебџић: Показатељи
утицаја информатичких и
комуникацијских технологија
(ИКТ) на процес урбанизације
Божидар Стојановић: Примена
заштитних одстојања око опасних
постројења у урбанистичким и
просторним плановима
Јосимовић бошко, Тијана
Црнчевић: Процедура стратешке
процене утицаја на примеру
плана детаљне регулације
пословно привредног комплекса
Славко Зековић: Могућности
одрживог развоја РТБ Бор
• Историја архитектуре
Иван Р. Марковић: Југословенска
удружена банка архитекте Хуго
Ерлиха
Дијана Милашиновић Марић:
Критика соцреализма из угла
савременика арх. Милорада
Мацуре
• Актуелности
Марта Вукотић Лазар: Награда
Ранко Радовић
Награда ИАУСа за 2005.
Магистарски радови
постдипломаца Архитектонског
факултета и Географског
факултета – просторно
планирање
Ана Чарапић: Дневник „дизајн
циклисте“, петонедељни семинар
из области индустријског
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АГ МАГАЗИН
бр. 30

АГ МАГАЗИН
бр. 31

Издавач: IzoTeh d.o.o.,
Мачванска 21, 11000 Београд
Тел. о11/444-24-91
www.agmagazin.co.yu

Издавач: IzoTeh d.o.o.,
Мачванска 21, 11000 Београд
Тел. о11/444-24-91
www.agmagazin.co.yu

Из садржаја АГ магазина бр 30,
часопис више не пружа податак о
месецу и години излажења
(130 страна, пуни колор):

Из садржаја АГ магазина бр 31,
часопис више не пружа податак о
месецу и години излажења
(114 страна, пуни колор):

АГ вести
АРХИТЕКТОНСКА ИСТРАЖИВАЊА
Експресионизам
Прелазни стил између Луја XV и
Луја XVI
АКТУЕЛНОСТИ
Међународна конференција о
приступачности
Борис подрека у београду
АКТУЕЛНА ПРОБЛЕМАТИКА
Учешће јавности на тему:
животна средина
Трећа седница Скупштине ИКС
Facility Menadžment - пример из
праксе
MONORAIL код нас
САВРЕМЕНА ИНЖЕЊЕРСКА
ПРАКСА
Контрола трошкова
ПРЕДСТАВЉАМО ВАМ

АГ вести
АРХИТЕКТОНСКА ИСТРАЖИВАЊА
Музеј Guggenheim у Билбау
Амстердамска школа
УРБАНИСТИЧКА ИСТРАЖИВАЊА
Процедура усвајања
урбанистичких планова
Концептуална архитектура
ЕНТЕРИЈЕРСКА ИСТРАЖИВАЊА
Неокласицизам у Француској
АКТУЕЛНОСТИ
Светски Rigips Tropy 2006
Пројекат Београд у Венецији
АКТУЕЛНА ПРОБЛЕМАТИКА
Савремени проблеми у
грађевинарству
Градски шински системи
Нови инвестициони замајац
САЈМОВАЊЕ
Light&Building У Франкфурту
SEEBBE У Београду
ДИПЛОМСКИ РАДОВИ
Нови сјај старог здања

дизајна, Универзитетски центар
Бертиноро, Италија
Миомир Живковић: Архитектура
на поштанским маркама
• Нове књиге
Мила Пуцар: Биклиматска
архитектура
Игор Марић: Традиционално
градитељство Поморавља и
савремена архитектура
• In memoriam
Димитрије Перишић
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АМБИЈЕНТИ
бр. 15

АМБИЈЕНТИ
бр. 16

МОДУЛ
бр. 36

ЕНТЕРИЈЕР
бр. 33

Издавач: „ИДОС” д.о.о.
привредно друштво за
издаваштво и маркетинг,
Узун Миркова 10, Београд.
Тел. 011/303-47-67
Е-mail: redakcija@ambijenti.cо.yu

Издавач: „ИДОС” д.о.о.
привредно друштво за
издаваштво и маркетинг,
Узун Миркова 10, Београд.
Тел. 011/303-47-67
Е-mail: redakcija@ambijenti.cо.yu

Издавач: Информативни центар
за изградњу, Грчића Миленка 39,
11000 Београд, тел. 011/3434-155
E-mail: modul@icic.co.yu
www.icic.co.yu
www.bazis.co.yu

Издавач: Визуелно д.о.о., Кнеза
Вишеслава 63, Београд, тел. 011/
35 37 135
E-mail: vizuelno@eunet.yu

Из садржаја часописа
АМБИЈЕНТИ бр 15, новембар
2006. г. (160 страна, пуни колор)

Из садржаја часописа
АМБИЈЕНТИ бр 16, децембар
2006 - јануар 2007. г. (192 стране,
пуни колор)

Из садржаја Модула бр 36, 2005.г.
(88 страна, пуни колор)

АРХИТЕКТУРА
• Конкурс за рекострукцију
Каленић пијаце у Београду
– Маре Јанакова
• Капија Врњци - Маре Јанакова
• Нови базен у Вршцу – Маре
Јанакова
• На трагу модерне – хотел „My
place“ – Игор Видовић
• Богатство доживљаја
простора – нови пројекат Јована
Митровића и Дејана Миљковића
– Миа Давид Зарић
• Експедиција изгубљеним
аутопутем – Сандра Драшковић
• Palazzo Italia – Италијански
Институт за културу
• Zentrum Paul Klee – Милица
Димитријевић
• Вечити младожења, ентеријер
Александра Миљуша –Никола
Банковић
• Соба за велике девојчице - Миа
Давид Зарић
ДИЗАЈН
• Београд 2074. године виђен
очима Алексе Гајића – Ирис
Миљковић
• Мислити словима – Игор
Видовић
• Ferlea – Enco Berti: Више од
сарадње – Мина Вујовић
• Млади дизајнери
ТЕХНОЛОГИЈА
MY СТОРИЈЕ
COOLTURA
LIFESTYLE

АРХИТЕКТУРА
• Конкурс за Савски трг - Маре
Јанакова
• Gazprom Sity не стаје на
разгледнице – Јелена Никић
• Бијенале архитектуре у
Венецији – Марија Босиљчић
• Живети луксузно – Лазар Кесић
• Снага имагинације – Holiday
Home, UN Studio – Милена
Вучковић
• Скоро сасвим женска прича
– Вукосав Марић
• Живот око бамбусових стабала
- Миа Давид Зарић
• Магацин - Миа Давид Зарић
ДИЗАЈН
• Слике од хиљаду речи – Сокол
Костић
• Дећирилизација – Иван
Апостолски
• Новогодишње пресвлачење
– Маја Witt Пешић
• Osborne&Little - дух
шездесетих, дух природе, дух
Британије – Софија Лакић
• Светлосне инсталације
– Предраг Стојичевић
• Shopping патрола – Ана Костић
• COVO – дизајн са употребном
вредношћу – Мина Вујовић
• Design Bridge и Ник Карман
дизајнирали су Doncafe – Сокол
Костић
• Новогодишње честитке – Ирис
Миљковић
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• Пројекти:
Snow паркови
Градитељска грозница тресе
олимпијски Пекинг
• Материјали:
AUSTROTHERM – термоизолциони
материјали (интервју)
Индустријски подови
• Историја
Кензо Танге 1913 – 2005

• Слатко, слађе, дизајнирано
– Јелена Никић
• Хотел FOX – Јелена Никић
ТЕХНОЛОГИЈА
MY СТОРИЈЕ
COOLTURA
LIFESTYLE

Из садржаја Ентеријера бр33,
септембар 2005.г. (110 стране,
пуни колор)
• Трендови:
Лаки метали
• Ентеријери:
Миланска скала
La Maison Louis Vuitton
• Архитектура:
Vila Marella
• У фокусу: Gaetano Pesce
• Ексклузивно:
Банка Рус Сант Петербург
Актуелно:
Porsche центар Ада
• Дизајн:
Рупичасти дизајн

ЧАСОПИСИ
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ДаНС
бр. 55
Издавач: Друштво архитеката
Новог Сада, Милетићева 20, Нови
Сад, тел. 021/423-485
Е-mail: dans@eunet.yu
Из садржаја ДаНС-а бр 55,
септембар 2006.г. (80 страна,
пуни колор)
ТЕМА БРОЈА: АРХИТЕКТУРА
МУЗЕЈА
• Форма више не следи функцију
• Деца револуције или шта музеј
жели да буде кад порасте
• Музеј Ara Pacis: Ричард Мејер у
Риму
• Музеј савремене уметности
„Kiasma“ у Хелсинкију
• Палата уметности на обали
Дунава у Будимпешти
• Музеј Захе Хадид: У служби
савремене архитектонске форме
• Музеј савремене уметности у
Загребу
• Народни музеј у Београду:
Реконструкција, рестаурација и
доградња
• Пројекат покривања царске
палате у Сремској Митровици
• Музеј у Terra Кикинди:
Архитектура у функцији
скулптуре
• Место (јошувек недовољно)
видљиво на мапи
• Музеј архитектуре у Новом
Саду
ИНТЕРВЈУ
• Интервју: Nigel Coates
• Nigel Coates: Невероватна
лакоћа обликовања
• Ecstacity: Опасан и узбудљив
град хибрид
НОВИ ОБЈЕКТИ
• Мастер центар Новосадског
сајма
• Спортска хала у Футогу
• Кућа у традицији модернизма
ДИЗАЈН

• Карим Рашид: Дизајнирај свој
свет
• Superspace Belgrade
УРБАНИЗАМ
• Ефекат кањона
• Неки аспекти промене урбаног
миљеа Новог Сада
ПЕЈЗАЖНА АРХИТЕКТУРА
• Трг или парк
ИСТОРИОГРАФИЈА
• Хотел „Москва“ у Београду
ИСТРАЖИВАЊА
• Концепт савременог
предграђа у урбане периферије
ЗАШТИТА СПОМЕНИКА
• Српски средњовековни
споменици на листи UNESCO-a
ИЗЛОЖБЕ
• Сунчана страна: „10 око 40“
• Између светлости и звука
• Новосадски „Стадион културе“
на изложби у Њујорку
ПУБЛИКАЦИЈЕ
WEB

ФОРУМ
бр. 51
Издавач: Савез архитеката Србије
и Друштво архитеката Београда,
Кнеза Милоша 7/III, Београд
тел. 011/3230 059
E-mail: sas-dab@eunet.yu
Из садржаја Форума бр 51,
септембар, 2006.г.
(126 страна, пуни колор)
• УВОДНИК
• ТЕМА БРОЈА – СВЕТ И МИ
(Међународна сарадња)
• 22 УИА конгрес, Истамбул
• Град као здраво место
• Наша архитектура на конгресу
у Истамбулу
• Ратовати за боље услове
живота
ПОРТРЕТ
• Владимир Николајевич
Белоусов
ИНТЕРВЈУ
• Владимир Николајевич
Белоусов
ТЕМА БРОЈА
• Архитектура као географија
• Недеља руског градитељства у
Београду
• Поуке и поруке сарадње са
Пољском
• Нови варшавски
традиционализам
• АФ у Београду део академске
Европе
• Инж. Комора Србије у
Европском савету
• Изложба проф. Б. Митровића у
Варшави
• Споменичко наслеђе
• Царичин град – JUSTINIANA
PRIMA
• Транспортни објекти, Москва
• Сарадња са савезом арх. Чешке
• VI конгрес Савеза архитеката
Русије
• Модели за XXI век – Како се
организују архитекти Аустрије

КОНКУРСИ
• Популарисање софтвера
ТЕМА БРОЈА
• Европски принципи у области
архитектуре
• ПОЛЕМИКА
• Шта је српска архитектура XX
века
IN MEMORIAM
• Проф. Душан ИЛић
• Проф. Милан Ђокић
• Проф. Гаврило Михаљевић
• Проф. Иван Антић
• Проф. Јован Нешковић
ИЗЛОЖБЕ
• Борис Подрека
ЦРТЕЖ
• Бранислав Јовин
КЊИГЕ
• Историја модерне архитектуре
• ИНТЕРВЈУ
• Ивица Млађеновић
ТЕМА БРОЈА
• Препознатљивост и у
иностранству
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АРХИТЕКТУРА
бр. 101

АРХИТЕКТУРА
бр. 102

АРХИТЕКТУРА
бр. 103

АРХИТЕКТУРА
бр. 104

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

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

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

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

Из садржаја Архитектуре бр. 101,
мај 2006. г. (16 страна, црно-бело,
корице у боји):

Из садржаја Архитектуре бр. 102,
јун 2006. г. (16 страна, црно-бело,
корице у боји):

Из садржаја Архитектуре бр. 103,
јул 2006. г. (16 страна, црно-бело,
корице у боји):

Из садржаја Архитектуре бр. 104,
август 2006. г. (16 страна, црнобело, корице у боји):

• Неимари и дела: Позориште на
теразијама – аутори: Љубомир
Здравковић и Слободан
Дрињаковић
• Комора
• Милош Станковић:
Функционалност заборављено
мерило и смисао изградње (З. М.
- интервју)
• Арена: Како се бирају
наставници на Архитектонском
факултету – Спрега личних
интереса
• Арена: Милорад Х. Јевтић
– Како смо НИН и ја ушли у
историју светске архитектуре
• Свет: Лазар Д. Кесић –
Архитектура на амерички начинМеморијални центар
• Актуелности: Андреја Маркуш
– Ново дело скулптора Миодрага
Живковића-Краљ Никола у
Никшићу
• Актуелности: Маре Јанакова
Грујић - Григорије Самојлов
у Галерији науке и техникеРевалоризација
• Свет: Вид Богдановић –
Еколошки инжењеринг-Центра за
дизајн моторне компаније Форд
• Богдан Несторовић: Историја
српске архитектуре (30)

• Неимари и дела: Пословностамбени центар у Београду
– аутори: Иванка и Реља Костић
• Ирена Гмајнер: Уживати у
архитектури (З. М. - интервју)
• Зоран МаневићАрхитекти и
Инжењерска комора
• Свет: Лазар Д. Кесић –
Архитектура на амерички начинНије лако бити у Њујорку ових
дана
• Вид Богдановић:
• Библиотека у Барселони
• Михајло Митровић: Рефлекси
са осмог тријенала светске
архитектуре
• Милош Вујасиновић:
Суочавања-Савремена ликовна
култура Србије
• Драгана Мецанов:
Гугенхајмови музеји
• Александар Кадијевић:
Терминологија српске
архитектонске историографије
• Богдан Несторовић: Историја
српске архитектуре (31)
• Књиге:
Франсис Д. К. Чинг – Визуелни
речник архитектуре
Мултимедијална монографијаСаша Буђевац

• Неимари и дела: Робна кућа
„Базар“ у Новом Саду – аутор:
Ксенија Булатовић
• Зоран Маневић: Мали
архитекта великог града
• Сања М. Томић и Иван Чорбић:
Како новинари виде првог
човека наше струке – Класични
сукоб интереса
• Андрија Маркуш: Сва чуда
света – Гугенхајмов музеј, Билбао
• Бранислав Јовин: Метро
• Михајло Митровић: Скупштина
града Београда (отворено писмо)
• Лазар Д. Кесић: An Gorta Mor
(на амерички начин)
• Драгана Мецанов:
Гугенхајмови музеји
• Богдан Несторовић: Историја
српске архитектуре (32)
• Прва награда на
међународном конкурсу: Опера
на тргу – аутори Виктор Михајлов
и Александар Наумчевски
(Скопље)

• Неимари и дела: Комплекс
ПИНКУМ у Великом Градишту
– Арх. Биро Ракочевић (конкурспрва награда)
• Иван Тошић: Понижење
• Радован Пејовић: Чикаго
– између уметности и профита
(Зоран Маневић-интервју)
• Слободан ДраговиЋ: Душан
Лаличић
• Андреја Маркуш:
Традиционално и савремено у
дјелу Душана Лаличића
• Лазар Д. Кесић: Архитектура
као скулптура (на амерички
начин)
• Вид Богдановић: Становање у
Лондону
• Књиге: Милош М. Павловић
– Око архитекте
• Александар Кадијевић:
Терминологија српске
архитектонске историографије
• Богдан Несторовић: Историја
српске архитектуре (33)
• Излог: Музичко позориште у
Астрахању – аутори: Љубомир
Здравковић и Душан Симић

Приредио: арх.Хранислав Анђелковић
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ARHITEKT 22

AMF PROSPEKTNI I INFORMACIONI SISTEM
PLAFONSKI SISTEMI
Zahtevi za modernim plafonskim sistemima su sve složeniji. U cilju praćenja trenda
specijalizacije, u izdanju su pored standardnog
kataloga i pet specijalnih kataloga programa
spuštenih plafona. Oni sadrže opšte i detaljne
informacije za svaku oblast i nude praktična
rešenja:

PLAFONSKI PROGRAM
PLAFONSKI SISTEMI
Više prostora za inovacije

PLAFONSKI PROGRAM
PROGRAM DEO 1

MADE IN GERMANY

Deo 1: pored svih klasičnih dizajna završnih
obrada i montažnih sistema naćićete i pregled
naših specijalnih kataloga.

VIŠE PROSTORA ZA INOVACIJE
PREDNOSTI

jasne tematske strukture
Knauf AMF važi za inovativne plafonske sisteme. Vodeći u domenu specijalnih plafonskih sistema stvara uvek novitete. Novi proizvodi, novi proizvodni kapaciteti kao
i novi FORUM AMF: zadivljujući pregled AMF proizvodnih oblasti i izložba plafonskih
tehnologija budućnosti. Pored najnovijih plafonskih dizajna, ovde ćete interaktivno
doživeti funkcije kao što su požarna zaštita, akustika, čistoća i higijena.
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transparentnost
bolji pregled
sveobuhvatne informacije u određenim oblastima
brz pristup rešenjima
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SPECIJALNI KATALOZI
ZAŠTITA OD POŽARA

ČISTOĆA & HIGIJENA

AKUSTIKA

PLAFONSKI SISTEMI

PLAFONSKI SISTEMI

PLAFONSKI SISTEMI

Više prostora za inovacije

Više prostora za inovacije

Više prostora za inovacije

ZAŠTITA OD POŽARA

AKUSTIKA

ČISTOĆA & HIGIJENA

PROGRAM DEO 2

PROGRAM DEO 3

PROGRAM DEO 4

MADE IN GERMANY

MADE IN GERMANY

MADE IN GERMANY

Deo 2: kompletne informacije o našem
specijalnom proizvodnom programu
požarne zaštite.

Deo 3: informacije o akustičnim karakteristikama naših akustičnih plafona - apsorpciji
i zvučnoj izolativnosti

SOUND, LIGHT & E - TECH

MATERIJAL & DIZAJN

PLAFONSKI SISTEMI

PLAFONSKI SISTEMI

Više prostora za inovacije

Više prostora za inovacije

SOUND, LIGHT & E - TECH

ČISTOĆA & HIGIJENA

PROGRAM DEO 5

PROGRAM DEO 4

MADE IN GERMANY

Deo 4: naš plafonski program za čiste
prostore i higijenu

MADE IN GERMANY

Deo 5: optički i funkcionalno nova
rešenja plafona

Deo 6: nove površinske obrade mineralnih, metalnih, gips i drvenih plafona

OBLASTI PRIMENE AMF-a
Publikacije koje obrađuju specijalna stručna rešenja pokazuju kako primeniti funkcionalno najbolje rešenje za pojedinačne oblasti primene:

EDUKACIJA
PLAFONSKI SISTEMI
Više prostora za inovacije

EDUKACIJA

MADE IN GERMANY

Specijalna rešenja obrazovno-školskog
karaktera sa naročitim zahtevima u
akustici, požarnoj zaštiti i higijeni

Slede nova rešenja za različite oblasti primene.

Sve programske oblasti dobićete kada pošaljete povratnu kartu faxom ili Download-om na www.amf-grafenau.de. Radujemo se Vašem odgovoru.
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PUNE I SAĆASTE PLOČE

Centrala firme Polymers Group se nalazi na Novom Beogradu.
Adresa centrale: Bulevar Mihaila Pupina 165a. Adresa skladišta: Zemun, Batajnički put 23.
Telefon i fax centrale: 011 2132 799, 011 130 821, 011 2137 467

Polymers Group je Autorizovani zastupnik firme GE Plastics
Specialty Film & Sheet – lidera u proizvodnji polikarbonatskih
ploča pod zaštićenim imenom Lexan®.
Više od 20 godina uspešno sarađujemo sa firmom GE Plastics
Specialty Film & Sheet u okviru prodaje i tehničke pomoći, a
inovativnim pristupom i stalnim širenjem prodajnog programa,
u stanju smo da ispunimo i najsloženije zahteve Naših kupaca.
Polymers group pored prodaje i tehničke pomoci, nudi svojim
klijentima i konsultantske usluge pri izboru tipa, vrste i debljine
ploča i pratećeg materijala, kao i stručnu podršku u cilju
najoptimalnijeg načina ugradnje Lexan® ploča.
U okviru našeg prodajnog programa, pored velikog izbora
Lexan® ploča koje se nalaze na našem skladištu, i razgranate
prodajne mreže, nudimo Vam i kompletan prateći materijal,
razvijen specijalno za ugradnju Lexan® ploča.
Iz proizvodnog programa GE Plastics Specialty Film & Sheet
izdvajamo 3 osnovna tipa ploča:
1.Lexan® Thermoclear- višeslojne ploče
2.Lexan® Solid – pune ploče
3.Lexan ® Corrugated- valovite ploče

Lexan® Thermoclear je višeslojna termoizolaciona

polikarbonatska ploča, obostrano UV zaštićena, otporna na
udar i sa visokom svetlosnom propustljivošću. Idealan je krovni
pokrivač kao i materijal za zastakljivanje sa širokim spektrom
primene kao što su: muzeji, staklenici, šoping centri, industrijske
svetlosne trake, sportski objekti, nadstrešnice.
Mnogostranost Lexan® Thermoclear višeslojnih ploča za
zastakljivanje odlikuje se:
• Malom težinom
• Lakom montažom
• Visokom energetskom efikasnošću
• Samogasivošću
• UV otpornošću
• Širokom garancijom
• Širokim portfoliom-dostupnim u asortimanu struktura,
premaza, boja, dimenzija i debljina
• Ekološkim standardima

Lexan® višeslojne polikarbonatske ploče proizvode se u širokom
spektru boja, dimenzija, debljina, struktura i vrsta.
Prema Vašim potrebama možete se odlučiti za:
Debljine: 4.5,6,8,10,16,20,25,32 mm
Boje: providna, opal bela, dim, siva, žuta, crvena, zelena, plava,
tirkiz, led efekat
Dimenzije: 2100x6000, 2100x7000, 1250x6000, 1250x7000, kao
i mogućnost sečenja na meru.
Vrste Lexan® Thermoclear ploča:
1.
Lexan® Thermoclear dvostrano UV zaštićena ploča je
jedinstvena ploča takvog tipa na tržištu. Za razliku od ploča
drugih proizvođača jedinstvena je po lakoći ugradnje,
prvenstveno zbog toga što omogućava da obe strane ploče
budu okrenute prema suncu bez bojazni od žućenja. Kod ovog
tipa ne postoji mogućnost greške prilikom montaže.
2.
Lexan® Thermoclear samo-periva ploča je prva na svetu samo
periva ploča obostrano UV zaštićena.Obezbeđuje smanjenje
površinske napetosti polikarbonata i povećava kontaktni ugao
vode na ploči. Ovo prouzrokuje formiranje veće kapljice koja
odnosi prljavštinu i ostavlja ploču skoro bez tačkica.

Pune ploče
Pune Lexan® ploče proizvođača GE Plastics Specialty Film &
Sheet imaju širok spektar primene u raznim granama industrije
i to: avio industriji, građevinarstvu, telekomunikacijama,
elektronici, mašinama, saobraćaju. Lexan® polikarbonat je
amorfna tehnička termoplastična masa, koju odlikuje visok nivo
mehaničkih, optičkih, električnih i termičkih osobina.
Pune ploče se dele na: Lexan® Exell-d, Lexan® Margard

Lexan®Exell-d je dvostruko UV zaštićena i nepropusna

transparentna polikarbonatska ploča. Ovaj tip je specijalno
razvijen za spoljašnju upotrebu. Osobine su mu:
• Visoka otpornost na vremenske uticaje
• Savijanje na hladno
• Mala težina
• Providnost – kao staklo
• Izvanredna otpornost na udar-20 puta veća otpornost
od klirita i 250 puta veća otpornost od stakla.
• Visoka čvrstoća i prilagodljivost
• Jednostavan za upotrebu: formiranje, sečenje, bušenje,
štampa
• 10-to godišnja garancija
Najčešće se primenjuje kod:
• Sigurnosnog zastakljivanja
• Spoljašnjeg zastakljivanja
• Kao zvučna barijera
• Kod zastakljivanja krovova
• Kod kupola
• Kao separator

Lexan® Margard je dopuna standardnim Lexan

polikarbonatskim pločama. Lexan® Margard ploča poseduje
tvrdi površinski premaz sa jedne ili obe strane, što zavisi od
tipa, a koji mu povećava otpornost na abraziju i spoljašnje
uticaje.

Osobine: mala težina, providnost, izvanredna otpornost
na udar, visoka otpornost na grebanje, visoka čvrstoća i
prilagodljivost 10-to godišnja garancija.
Koristi se za: sigurnosno zastakljivanje, separatore na
tribinama, anti-vandal zastakljivanje, specijalna vozila, vizire,
zaštitu mašina, sporohodna vozila.

PRATEĆI MATERIJAL
Za kvalitetnu ugradnju Lexan® ploča neophodno je koristiti
određene prateće materijale, kako ne bi došlo do ulaska vode
u ploče, a samim tim stvaranja vlage i buđi. Polymers Group
je tokom svog dugogodišnjeg rada sa Lexan pločama u
saradnji sa GEP-om razvio niz pratećih materijala za kvalitetnu
ugradnju.

Za više informacija molimo Vas da se obratite:
Polymers Group
Bul. Mihajla Pupina 165a, 11070 Beograd
Telefon: 011 130 821, 011 2132 799, 011 2137 467
e-mail: office@polymers.co.yu
www.polymers.co.yu

3.
Lexan® Thermoclear Dripgard ploča je pogodna za svaku
primenu krovnog pokrivanja u kojem su vodene kapljice
neprihvatljive, kao što su komercijalni staklenici, gde mogu da
prouzrokuju propadanje useva.
4.
Lexan®Thermoclear Solar Control IR višeslojna ploča – providna
sa blago zelenom bojom, koja blokira bliski infracrveni spektar
zračenja ali propušta visok nivo svetlosti.
Ovo prouzrokuje smanjenje prolaska solarne energije a da
svetlosna propustljivost ostane na visokom nivou.
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