ARHITEKT
A

ГЛАСНИК ДРУШТВА АРХИТЕКАТА НИША

ИМПРЕСУМ, САДРЖАЈ

ГЛАСНИК ДРУШТВА АРХИТЕКАТА НИША

Број 24, септембар 2007. година VIII
оснивач и издавач
ДРУШТВО АРХИТЕКАТА НИША
Генерала Милојка Лешјанина 52, Ниш
тел. 018/520-608
www.danis.org.yu
e-mail: dаn-аrh@еunет.yu
ISSN 1451-3080
главни уредник
арх. Хранислав Анђелковић
редакција
арх. Хранислав Анђелковић
арх. Зоран Чемерикић
арх. Александар Кековић
апс.арх. Ивана Симоновић
апс.арх. Срђан Зајић
апс.арх. Милена Мишић
апс.арх. Ана Мирић
апс.арх. Драган Челебић
лого "Архитект"
арх. Миодраг Медар

ARHITEKT 24

САДРЖАЈ:
2

Дан инжењерске коморе Србије
Арх. Славиша Кондић добитник награде ИКС
11

БИЈЕНАЛЕ АРХИТЕКТУРЕ У РОТЕРДАМУ

39

НАГРАДА «КАРЛО СКАРПА»

42

НАГРАДЕ ИЗ СВЕТА – WORLD HABITAT

46

НАГРАДЕ ИЗ СРБИЈЕ
Спец. Драгана Синобад добитник велике награде УУС

48

ПАРКИРАЊЕ У НИШУ

60

ИСТОРИОГРАФИЈА
Храм Светог Василија Блаженог у Москви

63

ГАЛЕРИЈА ДРУШТВА АРХИТЕКАТА НИША
Први јубилеј галерије
Црква у Kаменици
Ентеријер – изложба студената Факултета уметности
Београдски конкурси
Бечке надградње

71

КОНКУРСИ ИЗ СРБИЈЕ
Саобраћајно решење
Музеј у Новом Саду

издавачки савет
арх. Миомир Живковић
председник ДАН-а

Насловна страна:
Гелерија Друштва архитеката Ниша
(детаљне информације у рубрици
ГЕЛЕРИЈА ДРУШТВА АРХИТЕКАТА НИША)

НОВА АРХИТЕКТУРА СЛОВЕНИЈЕ

57

дизајн и припрема
Марија и Драган Видановић

арх. Александар Кековић
потпредседник ДАН-а
арх. Хранислав Анђелковић
арх. Дивна Пешић
арх. Миодраг Медар
арх. Бранимир Ћирић
арх. Зоран Чемерикић

НЕДEЉА АРХИТЕКТУРЕ 2007. - БЕОГРАД

32

насловна страна
апс.арх. Ана Мирић
апс.арх. Драган Челебић

лектура и коректура
Милена Мишић
студ. књижевности

ДАН КОМОРЕ

Пословни објекат у Београду 1
Пословни објекат у Београду 2
88

КОНКУРСИ ИЗ СВЕТА

90

СЕДАМ СВЕТСКИХ ЧУДА

93

БРАЗИЛИЈА

101

ПРИКАЗИ
Металс банка у Новом Саду
Конкурс за Нишку Бању – откуп
Дечја радионица у Врању

111

ПУТОПИСИ

124

АКТУЕЛНОСТИ

Месец дана у Европи
Пресељење чесме из Чаира
Летња школа урбанизма на Тари
Сајам грађевинарства у Нишу
130

НАУЧНИ СКУПОВИ
Ниш и Византија

132

СА ФАКУЛТЕТА
Нови дипломци

штампа
ГИП Круг - Ниш

Гости из Волгограда
Изложба студената са предмета Унутрашња архитектура

тираж 1000

143

КЊИГЕ

Гласник излази три пута годишње

144

ЧАСОПИСИ

ДАН КОМОРЕ

СЕПТЕМБАР 2007, БРОЈ 24, ГОДИНА VIII

ЧЕТРНАЕСТИ ЈУН
– ДАН ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ
На овај дан је пре четири године основана Инжењерска комора Србије

У фоајеу Народног позоришта

Прослава Дана Инжењерске коморе Србије одвијала се у два дела – пре подне радна седница у Народној
библиотеци са обиласком Храма Светог Саве, а поподне свечани део у Народном позоришту.
Састанак чланова свих регионалних одбора одржан је 14.
јуна 2007. године, ради успостављања међусобне сарадње
на изради и усаглашавању планова и програма рада, који
се, након дневног програма, у вечерњим сатима наставио
присуствовањем свечаној прослави „Дана Инжењерске
коморе Србије“.
Састанку је од укупно 318, присуствовало око 250 чланова
регионалних одбора из свих регионалних центара:
Суботице, Новог Сада, Београда, Крагујевца, Ваљева,
Чачка, Краљева и Ниша. Овако велики одзив умногоме
показује да регионално организовање Инжењерске
коморе Србије, кроз израду планова и програма
рада регионалних одбора, даје једну нову димензију
активностима Коморе у циљу децентрализације и
укључивања што већег броја лиценцираних инжењера у
рад органа и тела Коморе.
Сви чланови регионалних одбора који су присуствовали
овом целодневном дешавању били су изузетно
задовољни организацијом и позитивно су оценили
комплетан програм уз предлог да састанак регионалних
одбора постане традиционалан сваког 14. јуна у склопу
обележавања “Дана Коморе“.
Као посебан, издвојили бисмо утисак арх. Зорице
Петровић, члана Регионалног одбора Београд, Подсекције
дипломираних инжењера архитектуре:
„Овогодишњи заједнички састанак чланова регионалних
одбора одржан је у термину обележавања четврте
годишњице Инжењерске коморе Србије.
Изузетност овог сусрета била је, како у масовности
броја одазваних чланова, тако и у веома креативно

осмишљеном целодневном програму који је квалитетно
реализован на међусобно задовољство скоро 250
присутних гостију из целе Србије.
Наше дружење је започело на Светосавском платоу, где
смо се окупили око подне, а потом, по Плану и програму,
након краћег освежења у фоајеу Народне библиотеке,
одржан је радни део састанка, где смо, укратко, у усменом
обраћању задужених чланова, као и преко видео
записа, били информисани о актуелним збивањима и о
оствареним резултатима у раду Коморе у претходном
периоду, као и о неким од предстојећих задатака и
Планова за наредни период.
Након тога, уследио је други део Програма, могло би се
рећи стручно-информативни, јер је наш групни обилазак
Светосавског храма био поткрепљен „мајсторском“
презентацијом арх. Драгомира Ацовића, који нас је,
и као архитекта и као домаћин, подсетио на битне
специфичности вишедеценијске изградње Храма, са
освртом на његову прошлост, као и на његово актуелно
извођачко-ентеријерско стање радова, и онога што тек
предстоји, да би се коначно и завршио!
Посебно је било осећање синергије нас присутних „људи од струке”, у контексту таквих информација; јер за
градитеље који професионалним опредељењем учествују
у рађању и животу било ког објекта током свог радног
века, увек је задовољство сазнати још више, посебно о
таквом раритету, какав је наш највећи православни храм,
Храм Светог Саве, чије изградње смо савременици, ми, у
овој фази раста!
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У фоајеу: предсеник ИКС Драгослав Шумарац се
поздравља са академиком Николом Хајдином

У сали позоришта

Трећи део Програма наставио се такође у пријатном
амбијенту, у дружењу уз ручак у једном од ресторана
у оквиру „Скадарлије” - аутентичне боемске четврти с
краја 19. века, очуване, до данашњих дана, у свој својој
специфичности и креативности, и по објектима и по
садржајима, што је у сваком од нас, на било који начин
изазвало додатно уживање.
Овај изванредно осмишљен „Дан”, заокружен је са још
неколико сати боравка у Народном позоришту, још
једном у низу значајних објеката Београда с краја 19.
века, у коме смо такође имали више занимљивих и
импресивних садржаја.
Најпре су то била поздравна обраћања представника
Коморе и Владе и представника Асоцијације инжењерских
комора Европе, а потом и додела награда, оним колегама
који су постигли посебне резултате у некој од области
инжењерског рада, током свог радног века или на самом
почетку.
Одабраним програмом бравурозно је изведена балетска
представа „Ко то тамо пева”, као поклон од стране глумаца
Позоришта поводом јубилеја Коморе, и она је заиста била
каденца на читавој композицији овога дана.
Још мало ћаскања на банкету после представе, још мало
размене импресија о свему, још понеко препознавање
„старих” познаника или неко ново познанство, за надаље...

Све то, верујем, остаће свима нама у пријатном сећању на
овај четврти јубилеј наше Коморе, на потребу да се тако
лепи тренуци понове, и да их буде још чешће... “
Вера Бубоња

У присуству великог броја званица, 14. јуна 2007.
године Инжењерска комора Србије обележила је
четворогодишњицу постојања. Међу гостима су поред
чланова Коморе били присутни и представници
ресорног Министарства за инфраструктуру, државни
секретар Милан Миљевић са помоћницима Александром
Дамњановић-Петровић и Миодрагом Ралевићем. Од
чланова високе иностране делегације гости су били
представник Европског савета инжењерских комора,
Томас Нобел, и председник Инженирске зборнице
Словеније, Чртомир Ремец.
У поздравном обраћању Драгослав Шумарац, председник
Коморе, сумирао је досадашње резултате. „За све успехе
можемо да захвалимо чланству и носиоцима нултих
лиценци, који су од 200, ту идеју проширили на 18.000
чланова. О значају саме Коморе најбоље говори и то што
нема тендера који се свакодневно објављују, а да се не
траже одговарајуће лиценце Инжењерске коморе Србије.
Посебно сам поносан што смо ми, као Комора, пре Србије
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Добитници награда на бини - за микрофоном академик Никола Хајдин, добитник награде ИКС за животно дело

постали члан Европе. Од новембра 2005. године постали
смо пуноправни члан Европског савета инжењерских
комора“ истакао је председник Шумарац.
У наредном периоду, по речима председника, акценат
ће бити на јачању регионалних одбора, кроз конкретне
пројекте, чиме ће се извршити и децентрализација
Коморе. Један од конкретних пројеката ће бити превођење
и прилагођавање европских норми и њихова примена у
Србији. Радиће се и на унапређењу сарадње са ресорним
министарством коме је понудио услуге Коморе у изради
закона, правилника и подзаконских аката, будући да ће
те законе и правилнике спроводити чланови Коморе.
Наставиће се Пројекат перманентног усавршавања.
Проф. Шумарац је истакао да је Инжењерска комора
Србије толико нарасла да је спремна, уколико Влада и
Министарство то затраже, да идеју да оверен пројекат
од стране лиценцираних инжењера буде грађевинска
дозвола, спроведе у дело. На крају је завршио обраћање
речима: „Ми имамо глобални циљ - лепа и модерна
Србија, 18.000 чланова Инжењерске коморе Србије је
спремно да ради да се тај циљ оствари.”
У име ресорног министарства присутнима се обратио
државни секретар Милан Миљевић. Честитајући Дан
Коморе, истакао је значај постојања овакве организације
са жељом да њени чланови учествују у значајнијој мери

у доношењу важних одлука у сектору изградње. Затим се
присутнима обратио Томас Нобел, представник Европског
савета инжењерских комора, који је похвалио добру
организованост и функционисање Инжењерске коморе
Србије, док се у име Инженирске зборнице Словеније
обратио председник Чртомир Ремец.
По први пут ове године, уручене су награде Инжењерске
коморе Србије у три категорије и то: једна награда за
животно дело, академику Николи Хајдину, три награде
за изузетно достигнуће у струци из делатности чланова
Коморе - Милени Пиштало, Милану Ракочевићу и Зорану
Радојичићу, и једна награда за остваривање изузетних
резултата на почетку стручне каријере, Славиши
Кондићу.
Овом приликом је приказан десетоминутни филм о
настанку и развоју Коморе, који је објављен и на интернет
страници Коморе www.ингкомора.орг.yу.
Прослава је завршена извођењем балета „Ко то тамо
пева”. О правом избору уметничког програма прославе
најбоље говори податак да је читав ансамбл Народног
позоришта неколико пута аплаузом позиван на бину.
Ивана Коцић,
представник ИКС за односе са јавношћу
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АРХ. СЛАВИША КОНДИЋ
ДОБИТНИК НАГРАДЕ ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ ЗА ОСТВАРЕЊЕ
ИЗУЗЕТНИХ РЕЗУЛТАТА НА ПОЧЕТКУ СТРУЧНЕ КАРИЈЕРЕ

Арх. Славиша Кондић

Награда за остварење изузетних резултата на почетку стручне каријере додељена је члану Друштва
архитеката Ниша, Славиши Кондићу, дипломираном инжењеру архитектуре, као најбољем студенту
факултета 1997. године и као учеснику и вишеструком добитнику награда на више изложби и конкурса.
Арх. Славиша Кондић је рођен 1978. године у Нишу, где
је завршио основну школу и гимназију. Школске 1996/97.
уписао се на Грађевинско-архитектонски факултет у
Нишу. Добитник је стипендије Краљевине Норвешке као
и награде за најбољег студента факултета 1997. године.
Дипломски рад, са темом „Студентски дом”, одбранио
је 2003. године, чиме је на Архитектонском одсеку
Грађевинско-архитектонског факултета у Нишу стекао
звање дипломираног инжењера архитектуре.

•

2001. Ниш - Изложба радова студената Грађевинскоархитектонског факултета у Нишу
предмет:
Пројектовање стамбених зграда
пројекат:
Стамбена зграда за колективно
становање

•

2001. Ниш - Изложба радова студената Грађевинскоархитектонског факултета у Нишу
„Пројектовање 01”
предмет:
Пројектовање друштвених зграда
пројекат:
Идејно решење ресторана

•

2001. Ниш - Изложба радова студената Грађевинскоархитектонског факултета у Нишу
„Пројектовање 01”
предмет:
Пројектовање друштвених зграда
пројекат:
Идејно решење основне школе

Током студија учествовао је на више изложби:
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•

2000. Ниш - Архитектура Ниш 2000
пројекат:
Идејно решење основне школе
(признање салона у категорији студентских радова)

•

2001. Ниш - Дани архитектуре Ниша
пројекат:
Туристичка агенција

•

2001. Ниш - Изложба радова студената Грађевинскоархитектонског факултета у Нишу
предмет:
Унутрашња архитектура
пројекат:
Туристичка агенција

•

2001. Ниш - Изложба радова студената Грађевинскоархитектонског факултета у Нишу
предмет:
Пројектовање стамбених зграда
пројекат:
Једнопородична стамбена зграда

Свој стручни рад започео је 1999. године, као студент,
у оквиру „Garage group”-а. Од тада је у оквиру више
различитих пројектантских тимова учествовао у изради
више од педесет пројеката. Свој пројектантски рад, поред
Ниша, проширио је и на друге градове јужне Србије
(Пирот, Прокупље, Прешево, Лесковац...), Београд и Руску
федерацију (Москва). Добитник је више признања и
награда на конкурсима и значајним изложбама на којима
је учествовао у оквиру ауторских тимова као пројектант
или сарадник. Неки од најзначајнијих пројеката су:
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У оквиру прославе Дана Инжењерске коморе
Србије, 14. јуна 2007. године по први пут су
додељене награде ИКС-а. Награде се додељују
члановима Коморе као и другим заслужним
лицима као признање и стимулација за даљи успех
и напредак у струци. Додељују се у три категорије:
за животно дело, за изузетно достигнуће у струци
из делатности Коморе и за остварење изузетних
резултата на почетку стручне каријере.

Руководство ИКС са гостима

Седмочлана Комисија за утврђивање испуњености
услова за доделу награда у саставу: Драгомир
Ацовић, председник, и чланови - Небојша
Стефановић, Милорад Миладиновић, Дејан
Васовић, Татјана Ђорђевић, Бисерка Шварц и
Драго Остојић, дала је свој предлог награда који је
Управни одбор ИКС-а и усвојио.
Награда за животно дело додељена је академику
Николи Хајдину.

Председниик комисије арх. Драгомир Ацовић уручује
награду арх. Славиши Кондићу

Награде за изузетно достигнуће у струци из
делатности Коморе додељене су: Милени
Пиштало, дипломираном машинском инжењеру
из Београда као иноватору на пољу уштеде
енергије, професору др Милану Ракочевићу,
дипломираном инжењеру архитектуре, за
пројекат реконструкције, рестаурације и доградње
Народног музеја у Београду, и Зорану Радојичићу,
дипломираном инжењеру архитектуре, за
изведени пројекат зграде Југословенског драмског
позоришта у Београду.
Награда за остварење изузетних резултата на
почетку стручне каријере додељена је члану
Друштва архитеката Ниша, Славиши Кондићу,
дипломираном инжењеру архитектуре, као
најбољем студенту факултета 1997. године и као
учеснику и вишеструком добитнику награда на
више изложби и конкурса.

После доделе награда (с лева на десно): председник ИКС проф.др Драгослав Шумарац, председник Комисије за
награде, арх. Драгомир Ацовић, академик Никола Хајдин, проф.др Милан Ракочевић, арх. Зоран Радојичић, Милена
Пиштало, дипл.маш.инж. и арх. Славиша Кондић
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Stens
Дипломски рад

Strajava hause

8

City hotel

My place

Bianco

ДАН КОМОРЕ
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Сервис Eurostar

Хотел Борићи

Музеј космонаутике

Carlo Pozolini

• Пројекат ентеријера бутика “THE SHOP” у Врању
(признање у категорији ентеријера на салону Архитектура
Ниш 2000.)
аутори:
А. Милојковић, д.и.а.,
С. Кондић, студ.арх., И. Костић, студ.арх.

• Идејни и главни пројекат специјалне болнице и
ресторана “STENS”, Пирот (признање у категорији идејних
пројеката, Тријенале архитектуре, Ниш 2003.)
аутори:
Б. Катанић, д.и.а., А. Милојковић, д.и.а.
сарадници: С. Кондић, апс. арх., И. Костић, апс. арх.
• Идејни и главни пројекат гарни хотела “MY PLACE”,
Ниш (признање у категорији реализација и номинација за
главну награду Тријенала архитектуре, Ниш 2006.)
аутори:
А. Милојковић, д.и.а., Б. Катанић, д.и.а.
сарадници: С. Кондић, апс. арх., И. Костић, апс. арх.,
Д. Николић, апс. арх., Ђ. Китић, апс. арх.

• Идејни и главни пројекат пословно-стамбеног објекта
“STRAJAVA HOUSE” (прва награда у категорији идејних
пројеката на салону Архитектура Ниш 2000, повеља
салона архитектуре DaNS-а у Новом Саду 2001)
аутори:
А. Милојковић, д.и.а., Б. Катанић, д.и.а.
сарадници: С. Кондић, студ.арх., И. Костић, студ.арх
• Идејни пројекат пословно-тржног центра Рашка (прва
награда на позивном конкурсу)
А. Кековић, д.и.а., А. Милојквић, д.и.а.,
аутори:
Б. Катанић, д.и.а.
сарадници: С. Кондић, студ.арх, И. Костић, студ.арх.

• Идејни пројекат стамбено-пословног објекта у улици
Бранка Крсмановића бб, Ниш (прва награда на позивном
конкурсу)
проф. др Душан Илић, д.и.а.
аутор:
сарадници: А. Кековић, д.и.а., Б. Катанић, д.и.а.,
С Кондић, апс. арх., С. Илић, д.и.а.

• Идејни и главни пројекат гарни хотела и специјалне
хируршке болнице “CITY HOTEL”, Ниш (прва награда на
позивном конкурсу)
А. Милојковић д.и.а., Б. Катанић, д.и.а.
аутори:
сарадници: С. Кондић, студ.арх., И. Костић, студ.арх.,
Ђ. Китић, студ. арх.

• Идејни пројекат стамбено-пословног објекта “BIANCO“,
ул. Светозара Марковића, Ниш (признање у категорији
идејних пројеката, Тријенале архитектуре, Ниш 2006.)
аутори:
А. Милојковић, д.и.а., Б. Катанић, д.и.а.
сарадници: С. Кондић, апс. арх., И. Костић, апс. арх.,
Д. Николић, апс. арх., Ђ. Китић, апс. арх.
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Нишка Бања – конкурс

Box hause

• Идејни и главни пројекат ауто-сервиса “EUROSTAR”,
насеље Горња Топоница, Општина Ниш (номинација у
категорији реализација, Тријенале архитектуре, Ниш
2006.)
аутори:
М. Васов, д.и.а., С. Кондић, д.и.а.,
И. Костић, д.и.а.

награда на позивном конкурсу)
аутори:
М. Васов, д.и.а., С. Кондић, д.и.а.,
Д. Милановић, д.и.а.

•

Главни пројекат аутобуске станице „LEGAS“ , Лесковац
аутори:
П. Митковић, д.и.а., М. Анђелковић, д.и.а.,
Ђ. Китић, д.и.а., С. Кондић, д.и.а.,
И. Костић, д.и.а., М. Танић д.и.а.

• „Музеј руске космонаутике“, г. Королев, Москва, Руска
Федерација (П и РД фаза)
аутори:
А. Милојковић, д.и.а., С. Кондић, д.и.а.,
И. Костић, д.и.а.
• Идејни и главни пројекат стамбено-пословног објекта
„Cube house“, ул. Мостарска, Ниш
(номинација у категорији реализација, Тријенале
архитектуре, Ниш 2006)
аутори:
И. Костић, д.и.а., С. Кондић, д.и.а.
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•

Идејни пројекат хотела „Борићи“, Нишка Бања (прва

• Мултифункционални пословно - производно складишни комплекс “Carlo Pazolini”, Москва, Руска
Федерација (Е, П i РД фаза)
аутори:
И. Костић, д.и.а., С. Кондић, д.и.а.,
М. Танић, д.и.а.
• Идејно урбанистичко - архитектонско решење
уређења централне зоне Нишке Бање (друга награда на
јавном конкурсу)
С. Кондић, д.и.а., Д. Микуловић, студ. арх
аутори:
У периоду 2000-2003. године радио је у настави на
Грађевинско-архитектонском факултету у Нишу у
својству студента демонстратора на предмету “Примена
рачунара у архитектури”. Од 2004. ради на Грађевинскоархитектонском факултету у Нишу као асистент
приправник на предмету „Пројектовање стамбених
зграда“
арх. Хранислав Анђелковић
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ДРУГА МЕЂУНАРОДНА НЕДЕЉА АРХИТЕКТУРЕ
29. јун – 8. јул 2007. г.
Београд

Насловна страна каталога

Недеља архитектуре у организацији Друштва архитеката Београда и Културног центра Београда, одржана
је и ове године (први пут месеца маја прошле, 2006. године, о чему смо писали у часопису АРХИТЕКТ бр.
20), у периоду од 29. јуна до 8. јула 2007. године.
Из каталога ове изузетне, вишеслојне и импозантне архитектонске манифестације преносимо најзначајније
делове.
УВОД

УВОД

УВОД

УВОД

УВОД

УВОД

УВОД

НЕДЕЉА АРХИТЕКТУРЕ ове године поприма карактер
утемељене манифестације коју, по други пут, организују
Друштво архитеката Београда и Културни центар
Београда. Овогодишња смотра наставиће да промовише
професију представљањем успешних остварења,
конкурсних пројеката и визионарских идеја наших
архитеката, али и аутора из иностранства. Истовремено
организатор жели да приближи теоријска начела и
историографске принципе који доприносе унапређењу
архитектонске струке и квалитету изграђеног простора.
И ове године НЕДЕЉА АРХИТЕКТУРЕ жели да заинтересује
и укључи у размишљање о градском простору
Београђане различитих професија и генерација. Тако ће,
организовањем разноврсних тематских шетњи које треба
да подстакну њихову знатижељу, грађанима бити пружена
могућност да уз подршку водича, архитеката и историчара
архитектуре, отворе чула за упознавање квалитета
архитектонског окружења. НЕДЕЉА АРХИТЕКТУРЕ поново
жели да привуче и најмлађе Београђане који ће, у низу
акција и радионица, имати прилику да боље упознају
архитектуру и архитекте. Једна од најважнијих улога
ове манифестације јесте популаризација архитектуре и
настојање да се сваком омогући да разуме своју улогу у
њеном стварању и трајању.
Разматрање шире схваћене архитектонске дициплине
обухватиће низ предавања истакнутих теоретичара из

земље и иностранства и активних учесника у креирању
простора. Отварање НЕДЕЉЕ АРХИТЕКТУРЕ, у току с
најновијим европским кретањима, поред представљања
страних тимова и аутора, пратиће и промоција
архитектонског часописа А10 - прве публикације
основане са намером да уједини архитектонску струку
целе Европе.
НЕДЕЉА АРХИТЕКТУРЕ ће, ипак, у највећој мери
бити посвећена домаћим темама, од представљања
најуспешнијих конкурсних радова домаћих архитеката,
у организацији Друштва архитеката Београда, до мање
популарних тема, као што су надоградње, с којима се
целокупна струка и шира јавност морају ухватити у
коштац. Преиспитивање архитектонских вредности биће
обогаћено и дискусијом и историјским прегледом једног
века модерности Београда, Ниша и Новог Сада.
Верујемо да ће и овогодишња НЕДЕЉА АРХИТЕКТУРЕ
остварити свој главни циљ – утемељење критеријума у
схватању изграђеног простора, афирмацију позитивних
вредности архитектонске струке и унапређење лика
Београда као активне европске метрополе. Наша мисија је
да подстакнемо боље разумевање утицаја архитектуре у
стварању лепше слике нашег града, а такође и да укажемо
на значај архитектонског стваралаштва као јавног
интереса и изграђеног простора као цивилизацијске
тековине човечанства.
проф др Тања Дамљановић Конли
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Доградња: уклапање или контраст?
Кад кажемо доградња објеката, сви одмах имамо
асоцијацију на безброј примера лоших, дивљих доградњи,
на појам легализације, на чувене београдске и земунске
партаје, где се дограђује оно давно дограђено, компликује
оно што је већ хаотично, или где се само додаје кич на
постојећу обичну кућу... Негде, не тако далеко од нас, у
Италији, Словенији, Чешкој, Немачкој, Аустрији, доградња
и адаптација су прави изазов за архитекте који имају
афинитет према итерацији, уклапању, према малим,
финим задацима који могу да буду мерило посебног
сензибилитета.
Питање је става – када се дограђује објекат споменичке
вредности који је под заштитом: да ли доградња треба
да буде чиста реконструкција оног што је некад давно
постојало, или треба да носи печат времена у којем
се дограђује? Заборављамо на то да бисмо, у случају
пуког понављања минулих раздобља, имали само
објекте чистих стилова, ренесансе, барока, модерне итд.
Историчари уметности не би могли да идентификују
разне слојеве који су током времена додати појединим
споменицима културе.Градови би били сиромашнији
за једну појаву:слојевитост одрживог раста и промена
грађених средина.
Зато је важно да наша средина има савременији и
јаснији, самосвестан став о доградњама, уклапањима у
споменичко окружење, да прати шта се дешава у земљама
које имају много већу и богатију традицију на том пољу.
Музеј Кастелвекио у Верони код нас не би могао да се на
тај начин адаптира и дограђује, као што је то архитекта
Карло Скарпа урадио, на радост свих архитеката и
стручњака света који одлазе на ходочашће том објекту,
учећи се како ново може да се уклапа у старо, а да то
уклапање има јасан печат аутентичности, сопствени
ауторитет, свој стил без неукусних претеривања.
Велика је потешкоћа наћи праву меру уклапања или
контраста приликом доградње чак и обичног објекта
без терета историје уметности. Занимљива је тема како
од лоше започетог објекта направити нешто пристојно и
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савремено. Како едуковати инвеститоре, грађане, како
им приближити савремени стил пројектовања, уместо
олако прихваћене, лоше интерпретиране заводљиве
постмодерне?
НЕДЕЉА АРХИТЕКТУРЕ, као све чешћа манифестација
у развијеним градовима, свакако је један од важних
фактора у едукацији архитеката, грађанства, будућих
великих и малих инвеститора.
Емпиријским путем долази се до имена аутора који, на
високом нивоу, могу да се баве том проблематиком. КарлЈозеф Шатнер је савремени баварски архитекта, кога је
католичка црква ангажовала за средњовековни амбијент
Ајнштета.
Ту одмах наилазимо на стаклени зид у нашој средини:
наша православна црква је верно чувала хиљадугодишњу
традицију док се она није окаменила. Пуризам раног
средњег века у суштини је веома близак нашем
савременом минимализму, или маниризам 16. века, који
је по својим принципима сличан деконструктивизму
данашњице, добри су примери како треба размишљати о
стиловима који прате ток времена.
Данас савремени архитекта тешко може да се пробије
својим идејама у оквирима наших црквених споменика
културе. Да ли постоји личност (архитекта) од ауторитета
која би могла да приближи савремену уметност и
градитељство нашим црквеним великодостојницима?
Црква академика архитекте Бранислава Митровића
помак је у том правцу!
Далеко смо отишли од почетне теме доградње, али без
бољег дефинисања основних дилема и ставова тешко
можемо наћи рецепт за наизглед једноставан задатак:
како доградити спрат, изградити поткровље у центру
Београда, како у Новом Београду, а како, на крају крајева,
у старом заштићеном језгру Земуна или на београдској
тврђави?
Погледајмо изложбу наших колега да се утешимо и да
црпимо нову енергију и вољу за те мале задатке...
Анамарија Ковенц Вујић, архитекта
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Петак, 29. јун, у 18 часова
Културни центар Београда, Кнез Михаилова 6
Свечано отварање друге међународне
НЕДЕЉЕ АРХИТЕКТУРЕ
Ликовна галерија, Културни центар Београда,
Кнез Михаилова 6
18.00 Изложба „Архитектонски конкурси 2006 – 2007“
Галерија Артгет, Културни центар Београда,
Трг Републике 5/I
18.30 Изложба „Архитектонска фотографија: изградње
и надоградње поткровља у Бечу“, аутор Виолета Вујовић
Салхофер, Аустрија
19.00 Изложба „Салон Карамел“ са предавањем „Заувек
млади“, Карамел архитекти, Аустрија
20.00 Историја „Супермодернизма“ и промоција
часописа
„А10“, главни уредник Ханс Ибелингс,
Холандија.
Субота, 30 јун
Шетње кроз архитектуру Београда
11.00 Градске виле – Зоран Лазовић, професор /
аутобус/
11.00 Колективно становање – Тања Дамљановић
Конли, архитекта /аутобус/
13.00 Обилазак СИВ-а – Биљана Мишић, историчар
уметности /аутобус/
Окупљање: Инфопулт – угао Кнез Михаилове улице и
Трга Републике
16.00 Галерија Артгет, Културни центар Београда,
обилазак изложбе са аутором
„Архитектонска фотографија: изградње и надоградње
поткровља у Бечу“
Кроз изложбу води аутор Виолета Вујовић Салхофер,
архитекта
18.00 Галерија Жад – Музеј примењене уметности /
отварање изложбе „Београдске надоградње”
Иван Куцина, доцент, и Дубравка Секулић, архитекта, са
студентима Архитектонског факултета у Београду
19.00 Ликовна галерија, Културни центар Београда,
предавање „Архитектура Београда 80-их и 90-их година
ХХ века“ – Љиљана Милерић Абрамовић, историчар
уметности
18.00 Музеј „25. мај“ – Музеј историје Југославије /
отварање изложбе „Смисао архитектуре“ – Савремена
архитектура Штајерске
Шарлоте Пехакер, кустос, директор АРТИМАГЕ, Грац,
Александар Када, дизајнер, и Хајнц Емилгхолц, филмски
уметник.

Недеља, 1. јул
11.00 Шетња кроз архитектуру Београда
Улица Краља Петра – Бојана Ибрајтер Газибара,
историчар уметности /шетња/
Копитарева градина – Љиљана Милетић Абрамовић,
историчар уметности /шетња/
Архитектура Интерполација у Београду – Бранислав
Митровић, професор /аутобус/
Окупљање: Инфопулт – угао Кнез Михаилове улице и Трга
Републике
13.00 Музеј „25. мај“ – Музеј историје Југославије /
обилазак изложбе „Смисао архитектуре“ – Савремена
архитектура Штајерске, кроз изложбу води Шарлоте
Пехакер, кустос, Грац
18.00 - 22.00 Музеј Војводине / одлазак аутобусом у Нови
Сад
Изложба „Конкурси за идејно решење зграде Музеја
савремене уметности Војводине“
Окупљање: Инфопулт – угао Кнез Михаилове улице и Трга
Републике
23.00 Шетња кроз архитектуру Београда
Београд 50-их, 60-их, 70-их – Иван Куцина, доцент /ноћна
шетња/
Окупљање: Инфопулт – угао Кнез Михаилове улице и Тргa
Републике.
Понедељак, 2. јул
12.00 Архитектонски факултет / отварање изложбе
„Архитектура и архитекти Шћећина“ – Друштво
архитеката Шћећина, Пољска
Архитектонски факултет / изложба у току
„Повратак обали Дунава“ – Друштво урбаниста Београда
14.00 Ликовна галерија, Културни центар Београда,
презентација
Потисје Кањижа – покривање кровова црепом
17.00 Инфопулт – угао Кнез Михаилове улице и Трга
Републике / дечја радионица „Поглед са мог прозора“,
воде Слађана Рацков и Магдалена Перишић – Дечји
културни центар
18.00 Oﬀ – space / отварање изложбе „Други поглед“
– Завод за заштиту споменика културе Београда
Светлана Иванчевић, архитекта, и Бојана Ибрајтер
Газибара, историчар уметности
19.00 Ликовна галерија, Културни центар Београда,
презентација
„Таркет ентеријери“ и часопис „Ентеријер“
20.30

„оЗоне“

галерија

/

отварање

изложбе

с
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предавањем „Концентрација града – надоградња кровова
у Бечу“ – Хајнц Лутер, архитекта, Беч.
Уторак, 3. јул
12.00 Ликовна галерија, Културни центар Београда,
презентација
„Porcelanosa“ – керамичке плочице и опремање
купатила
17.00 Инфопулт – угао Кнез Михаилове улице и Трга
Републике / дечја радионица „Паркови и игралишта у
Београду“, воде Слађана Рацков и Магдалена Перишић
– Дечји културни центар
21.00 Ликовна галерија, Културни центар Београда,
предавање
„Скоро архитектура“ – Срђан Јовановић Вајс,
архитекта, Базел.
Среда, 4. јул
12.00 Ликовна галерија, Културни центар Београда,
презентација
„Soltec“ – системи заштите од сунца
17.00 Галерија Артгет, Културни центар Београда,
радионица за средњошколце
„Редефиниција полигона или ко квари квадрате“, води
Марија Булатовић,, архитекта и едукатор
19.00 Ликовна галерија, Културни центар Београда,
округли сто „100 година модерности”; учесници: Јеша
Денегри, професор, Бојан Ковачевић, архитекта, Милорад
Јевтић, архитекта, Владимир Митровић, историчар
уметности, Александар Кековић, архитекта, Татјана
Стратимировић, архитекта; модератор: Дарко Марушић,
професор

презентација пилот-пројекта „10 око 14” – Насеље Сунчана
страна у Новом Саду – са предавањем „Уштеда енергије
у станоградњи”, Дејан Васовић, Грађевинска дирекција
Србије
21.00 Ликовна галерија, Културни центар Београда,
предавање „Свеобухватно уређење простора:
Размишљања о јавном простору у ХХI веку”, Миодраг
Митрашиновић, Њујорк
Петак, 6. јул
12.00 Ликовна галерија, Културни центар Београда,
презентација
„Xella Srbija“ – Итонг блокови у грађевинарству
17.30 Инфопулт – угао Кнез Михаилове улице и Трга
Републике / дечја радионица „Београд 2100. године“, воде
Слађана Рацков и Магдалена Перишић – Дечји културни
центар
19.00 Ликовна галерија, Културни центар Београда,
округли сто
„Однос урбанистичког и стратешког планирања
развоја територије – СИРП приступ изради стратегија
развоја градова у Србији”; учествују представици
Министарства за капиталне инвестиције и инфраструктуру,
Архитектонског, Географског и Економског факултета
Универзитета у Београду; модератор: Ратка Чолић, UN
HABITAT
21.00 Ликовна галерија, Културни центар Београда,
предавање „Архитектура и национални идентитет у
естетској мисли Валтровића и Милутиновића”, Владимир
Мако, декан Архитектонског факултет.
Субота, 7. јул

21.00 Галерија Артгет, Културни центар Београда,
разговор о документарном филму
„Мој архитекта – у потрази за Луисом Каном”;
уводна реч Иван Куцин.

12.00 Акција означавања запуштених простора града у
сарадњи са СО Савски Венац
Окупљање: испред општине Савски Венац, Кнеза
Милоша 69

Четвртак, 5. јул

19.00 Ликовна галерија, Културни центар Београда,
објављивање резултата конкурса за пословни објекат
на Врачарском платоу, између улица: Мутапове, Боре
Станковића и Мачванске
Промоција часописа „Форум”
Презентација новог интернет сајта ДАБ-а и САС-а
Додела награда за најбоље радове дечје радионице.

12.00 Ликовна галерија, Културни центар Београда,
презентација
„Henkel“ – боје и лепкови у грађевинарству
17.00 Инфопулт – угао Кнез Михаилове улице и Трга
Републике / дечја радионица „Идеални град“, воде
Слађана Рацков и Магдалена Перишић – Дечји културни
центар
18.00 Ликовна галерија, Културни центар Београда,
бесплатни савети архитеката „Продавница архитектуре”
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19.00

Ликовна галерија, Културни центар Београда,

Недеља, 8. јул
19.00 Ликовна галерија, Културни центар Београда,
округли сто
„Култура становања” – дијалог штајерских и српских
архитеката, модератори Иван Куцина, доцент, Јован
Митровић, архитекта

СЕПТЕМБАР 2007, БРОЈ 24, ГОДИНА VIII

НЕДЕЉА АРХИТЕКТУРЕ 2007  БЕОГРАД

(сл. 2.) Награђени радови конкурса за израду идејног
архитектонско-урбанистичког решења пословног
објекта на углу улица Боре Станковића и Стојана Протића
у Београду

(сл. 3.) Награђени радови конкурса за израду идејног
архитектонско-урбанистичког решења комплекса
Каленићеве пијаце са приступним тргом на локацији
Вишке улице и анкетно урбанистичко решење блока
између улица Курсулине, Максима Горког, Вишке и
Његошеве у Београду

ИЗЛОЖБЕ

Како смо то постигли
На почетку мандата обратили смо се свим градским
институцијама, Канцеларији градског архитекте при
Скупштини града, Дирекцији за градско грађевинско
земљиште, Секретаријату за урбанизам и архитектуру,
Заводу за урбанизам, Министарству културе и свим
осталим институцијама које су непосредно укључене
у грађење града и покушали да успоставимо потребне
релације. На наше велико задовољство, наишли смо на
неопходну подршку. Посебно су институцију конкурса
подржали: Ђорђе Бобић, главни градски архитекта, Стеван
Мићић, председник Комисије за планове, Бранка Тмушић,
члан Комисије, Ивана Миленковић, главни архитекта
СО Нови Београд, Милана Јочић, директор Завода за
заштиту споменика културе и остали инвеститори који
су сматрали да имају неопходну пословну сарадњу са
Друштвом и поверење у наш рад.

ИЗЛОЖБЕ

ИЗЛОЖБЕ

ИЗЛОЖБЕ

„АРХИТЕКТОНСКИ КОНКУРСИ 2006/07”
Организација Друштва архитеката Београда, дизајн
петокрака, Ликовна галерија, Културни центар
Београда, Кнез Михаилова 6
29. јун – 8. јул 2007.
Зашто конкурси
Конкурси су светски призната надметања најбољих
архитектонско-урбанистичких радова за најбоља
решења. Не постоји бржи и јаснији циљ за унапређење
архитектуре и урбанизма неке средине.
Зашто конкурси преко Друштва архитеката Београда
Дуга традиција конкурса у нашој средини представља
редак квалитет који одолева менама времена. Надметања
архитеката на пољу идеја најбољи су начин за добијање
оптималних решења за разне концептуалне проблеме
који се тичу људског окружења. Појавом приватног
капитала и инвестиција, мењају се и конкурси који тиме
добијају сасвим ново значење.
Од успостављања садашњег управног одбора до данас, у
протекле две године, расписано је више од 20 конкурса.
То је двоструко више него за четири године које су
претходиле том периоду. Ипак, сматрамо да је могло
бити и много више расписаних и успешно реализованих
конкурса. Друштво је своју организацију утемељило
на јавности, правичности, демократичности, на избору
одговорних чланова жирија и на укупној подршци свих
својих чланова.

Шта смо урадили
Своју дугу конкурсну праксу ДАБ развија и унапређује
постепено. Чланови Управног одбора су саставили нов
правилник о конкурсима који је скраћен, измењен ,
унапређен и прецизнији у односу на претходни. Предстоје
нам провере, усаглашавања са законом, промене закона
па да институција конкурса буде утемељена и неопходна
за будући развој града.
Како изгледа реализација архитектонских радова
добијених конкурсом
Новији примери реализације радова добијених
конкурсом, које видимо на улицама Београда, важна
су обележја наше архитектуре. Објекат Југословенског

15

НЕДЕЉА АРХИТЕКТУРЕ 2007  БЕОГРАД

(сл. 4.) Конкурс за идејно архитектонско решење
реконструкције гараже „Зелени венац” у улици Краљице
Наталије у Београду

(сл. 5.) „Кућа Н”, Карамел архитекти

драмског позоришта и многи други који су током дуге
конкурсне праксе постали део слике града, посебни
су примери истрајности и упорности свих актера у
великом и комплексном послу грађења и стварања дела
архитектуре.
Многи садашњи пројекти, које ћемо ускоро видети као
реализована дела, говоре о великој потреби да се пракса
конкурса промовише.
Разноликост у ставовима и приступима доприноси
развоју професионалне виталности и способности да се
одржи корак с временом. Квалитет приказаних радова,
с друге стране, представља јасну потврду континуиране,
успостављене и одржане традиције и везу с најновијим
тенденцијама у свету.
Јелена Ивановић-Војводић
и Иван Рашковић,
председница и потпредседник
Друштва архитеката Београда

Изграђене и неизграђене ствари од архитеката Карамел
уз мало специјално компоноване музике.

„САЛОН КАРАМЕЛ” СА ПРЕДАВАЊЕМ „ЗАУВЕК МЛАДИ”
Аутори: Карамел архитекти, Аустрија
Галерија Артгет, Културни центар Београда, Трг
Републике 5/I
29. јун – 8. јул 2007.
Предавање 29. јун 2007. у 19 часова
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a house corbels outwards,
a building digs itself,
a capsule docks,
a loop attracts –

Karamel – Gunter Katerl (1965), Martin Haler (1966) и Ulrih
Aspercberger (1967) раде заједно од 2000. и реализовали су
бројне пројекте зграда различитих размера од Forarlberga
до Беча.

ФОТОГРАФИЈА:
ИЗГРАДЊЕ
И
„АРХИТЕКТОНСКА
НАДОГРАДЊЕ
ПОТКРОВЉА У БЕЧУ”
Аутор: Виолета Вујовић Салхофер, Аустрија
Галерија Артгет, Културни центар Београда, Трг
Републике 5/I
29. јун – 8. јул 2007.
Цветни врт, широк поглед у даљину, тишина и живот
у центру велеграда, атрибути су који карактеришу
становање високо горе, у поткровљима градова. Како та
поткровља и надзиђивања делују на посматрача који их
опажа из уобичајене перспективе, негде са тротоара или
трга? Да ли учествује у стварању нових естетски вредних
слика градских простора и да ли пружају повољне утиске
свим грађанима, а не само својим корисницима?
Изложба архитектонске фотографије „Поткровља и
надзиђивања у Бечу” покушава да одговори на ова
питања на примеру метрополе на Дунаву, независно од
стилова (постмодерна, модерна, деконструктивизам...) и
укуса.
Посебну пажњу изложба посвећује законодавној
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(сл. 6.) 1050 Mittelersteig 10, Vienna. Архитекти: Delugan
Meissl

(сл. 7.) Фотографија: Никола Матић

хронологији изградње поткровља и надзиђивања у
Бечу – са освртом на могућности које архитекте при
планирању имају, држећи се урбанистичких одредаба
локације и грађевинског закона града Беча, јер оне,
поред креативности архитекте, највише доприносе томе
како поткровље или надоградња изгледају.
По неким проценама, у постојећем градском ткиву, у зони
поткровља, могло би се изградити још 30.000 савремених
станова, што је у сваком погледу велики изазов за
архитекте и урбанисте.
Виолета Вујовић Салхофер, архитекта, Беч

Изложбу
припремили
студенти
Архитектонског
факултета у Београду: Атанацковић Јелена М 06/281,
Андрејевић Милица М 06/028, Кнежевић Срђан М 06/205,
Ковачевић Урош М 06/132, Матић Никола М 06/235,
Поповић Соња М 06/085, Стојановић Владислава М 06/160,
Стојановић Сања М 06/237, Величковић Теодора М 06/246,
Милисављевић Марко М 06/270, Муждека Марко М 06/118,
Лидија Кљаковић М 06/119.

„БЕОГРАДСКЕ НАДОГРАДЊЕ”
Аутори: Иван Куцина, доцент АФ, Дубравка Секулић,
архитекта, са студентима Архитектонског факултета у
Београду
Галерија Жад, Музеј примењене уметности, Вука
Караџића 18
30. јун – 8. јул. 2007.
Изложба БЕОГРАДСКЕ НАДОГРАДЊЕ реализована је током
радионице редовног програма нових постдипломских
студија Архитектонског факултета у Београду, у јуну 2007.
године. Изложба представља почетак стварања архиве
несвакидашњих архитектонских дела насталих током
последње деценије у Београду. Архива ће садржати више
поглавља, а прво је посвећено надоградњама. Архива
треба да помогне јавности и будућим истраживачима
у откривању културолошког обрасца који је условио
настанак оваквих грађевина.

„СМИСАО АРХИТЕКТУРЕ”
САВРЕМЕНА АРХИТЕКТУРА ШТАЈЕРСКЕ
Шарлоте Пехакер, кустос
Музеј „25. мај” - Музеј историје Југославије
Ботићева 6
30. јун – 8. јул. 2007.
Изложба „Смисао архитектуре” део је међународног
пројекта Лабораторије архитектуре Штајерске. „Смисао
архитектуре” КОНЦЕПТУАЛНО СЕ ЗАСНИВА НА ИДЕЈИ
СВЕОБУХВАТНОГ ВИЗУЕЛНОГ АТЛАСА. Изложба пружа
увид у око 60 квалитетних пројеката и зграда, импресивну
панораму савремене архитектонске продукције коју
стимулише само један европски регион, Штајерска, и која
се преводи на једноставан визуелни језик уметника.
Свакако да не постоји недостатак радова угледних
архитеката као што су Ginter Domenig, Klaus Kada, Folker
Ginke, Diter Fajhtinger, ARTEC, faschtfuchs, Peter Kuk i
Ben van Berkel, али захваљујући добро осмишљеном
тематском приступу, на изложби се налазе и радови
мање познатих архитеката као што су Fejferlik Fricer,
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„Смисао архитектуре” – поставка у Берлину

Изложба „Архитектура и архитекти Шћећина”

SPLITTERWERK, ORTLOS, Azra Aksamija и PPRAGI.
Теме којима се бави изложба одабране су на основу
њиховог значаја за локалну продукцију и међународну
размену у области архитектуре. Следећих шест тема чине
структуру изложбе и унапређују размену и дијалог о
најновијој архитектонској продукцији:„Култура живљења”,
„Зграда у историјском контексту”, „Јавни простори и јавни
објекти”, „Рурбанитет”, „Уметност и архитектура”, „Наука и
архитектура”.

догађањима карактеристичним за континуитете којима се
одликују сви европски градови а посебно са функцијом
речног пристаништа на Одри, на чијим се обалама
одвијао свакодневни живот његових грађана.
Сличне су карактеристике Београда.
Градитељски континуитети Шћећина видљиви су преко
бројних историјских зграда. До данашњег дана архитекти
тог града дају допринос лепоти градског простора, а
Дани архитектуре Београда прилика су да се прикаже
део тог градитељства које је крајем 19. века било на
нивоу великих европских градова - Париза и Берлина, а
почетком 21. века поново доживљава тај успон.

Шарлоте Пехакер, оснивач и директор АРТИМАГЕ,
Института за продукцију савремене културе и теорије
од 1992. године; уметнички директор Бијенала медија и
архитектуре у Грацу 1993. године.

„АРХИТЕКТУРА И АРХИТЕКТИ ШЋЕЋИНА”
организација
Друштво архитеката Шћећина, Пољска
Архитектонски факултет
Универзитета у Београду
Булевар краља Александра 73/II
2 – 8. јул 2007.
Зашто у Београду и зашто на Архитектонском
факултету
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Шћећин је један од најинтересантнијих градова Пољске
са јединственим положајем на реци Одри, великом језеру
Домбије и Шћећинском заливу. Шћећин је добио право
града 1241. године. Од тада је историја града повезана са

Архитекте Шћећина и Београда повезује традиционална
сарадња из последње деценије 20. века када су (сваке
друге године) сарадници београдског Архитектонског
факултета (у оквиру конференција ЕУРОСАГ-а), својим
идејама давали допринос урбаном развоју Шћећина.
Прилика је да се та сарадња обнови и да се архитектима
из Шћећина узврати гостопримство и срдачност којим су
нас несебично даривали.
Проф. Димитрије Младеновић

„ПОВРАТАК ОБАЛИ ДУНАВА”
организација Друштво урбаниста Београда, дизајн
петокрака
Хол Архитектонског факултета у Београду
Булевар краља Александра 73/II
25. јун – 5. јул 2007.
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„Повратак обали Дунава” – поставка у Београду, мај 2007.
Зграда београдске задруге, Карађорђева 48, Београд 
Концепт изложбе фокусира дизајн урбане структуре и
персонализацију рада, јер када говоримо о архитектури
говоримо о ауторима, када говоримо о урбанизму
говоримо о тимском раду.
Изложбена поставка представља тимове и појединце који
стоје иза конкурсних решења – открива лица београдског
урбанизма.
Персонализација рада указује на сложеност деловања и
реализације дизајна у урбанизму, као и на одговорност
рада у тој сложеној области.
Подручје Аде Хује један је од најзначајнијих пројеката
шире централне зоне Београда – и по обухвату (више од
400 hа) и по диспозицији (уз Дунав). Изложба представља
један сегмент рада на припреми планске документације
за подручје Аде Хује. Организатор програмско-просторне
провере подручја Адe Хује је Урбанистички завод
Београда.
Основни циљ рада Друштва урбаниста Београда је
промовисање струке изложбама, симпозијумима,
конкурсима, семинарима и предавањима стручној и широј
јавности.

„ДРУГИ ПОГЛЕД”
организација Завода за заштиту споменика културе
града Београдa
Aутори: Светлана Иванчевић, архитекта, Милана
Јочић, архитекта, Бојана Ибрајтер Газибара, историчар
уметности, Снежана Неговановић, фотограф, дизајн
Unibrand

Галерија Oﬀ-space, Бетон хала, Карађорђева 2
2 – 8. јул 2007.
Знамо да имате веома мало времена, због тога и овај текст
мора да буде кратак.
Желимо да уочите и препознате детаљ на споменику
културе. Знате, то је она зграда поред које пролази
ваш аутобус сваког дана. Сићушни фрагмент вашег
презаузетог дана. Слика у одблеску стакла на вратима
која се затварају.
Желимо да приђете ближе и баците други поглед.
Основан 1960. године, у свом дугогодишњем постојању,
Завод за заштиту споменика културе града Београда
открио је, препознао и од заборава сачувао велики број
објеката чијег смо постојања свесни тек онолико колико
их сагледавамо и доживљавамо крајичком ока.

„КОНЦЕНТРАЦИЈА ГРАДА – НАДОГРАДЊА КРОВОВА У
БЕЧУ”
СА ПРЕДАВАЊЕМ
Аутор: Хајнц Лутер, архитекта, Беч
„оЗоне” галерија, Андрићев венац 12
2 – 8. јул 2007.
Предавање 2 јул 2007. у 20.00 часова
Надоградња кровова и високих зграда је спорно
питање у Бечу. Без сумње је да надоградња простора
на крововима има многе предности: нема потребе за
изградњом додатних путева, грађевинског земљишта
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Пословни простор, Беч
Насловна страна часописа „А10”
или инфраструктуре. Додатно изграђени простор има
светлији, бољи поглед и најзад, али не најмање важно,
бољи потенцијал у погледу ситуационог плана.
Под којим општим условима је могућа надоградња
кровова у Бечу?
а) Законски услови и б) Захтеви везани за естетски облик.
Ја сам за себе развио четири приступа пројектовању
надоградње кровова.
1. Реконструкција у оквиру постојећег омотача зграде.
Овде се једина измена омотача, на пример, састоји од
уметања кровних тераса и истурених кровних баџа.
2. Зграде добијају нов облик крова који се пројектује у
складу са главним обликом и структуром зграде.
3. Подиже се независан објекат на врху главног
објекта. Овде главни објекат служи као основа за кровну
конструкцију која формира главну карактеристику
зграде.
4. Пројекат новог крова се интегрише у првобитни
кровни омотач да би се обезбедило спајање новог са
старим.
Хајнц Лутер, архитекта
Хајнц Лутер, архитекта (1945), живи и ради у Бечу

ПРЕДАВАЊА ПРЕДАВАЊА ПРЕДАВАЊА ПРЕДАВАЊА
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„ПРОМОЦИЈА СУПЕРМОДЕРНИЗМА” И ПРОМОЦИЈА
ЧАСОПИСА „А10”

Уредник и издавач: Ханс Ибелингс, Холандија
Галерија Артгет, Културни центар Београда, Трг
Републике 5/I
29. јун 2007. у 20 часова
Већина трендова у савременој архитектури траје само
једну деценију.
Постмодернизам је цветао од касних седамдесетих до
касних осамдесетих, деконструктивизам од средине
осамдесетих до раних деведесетих, а супермодернизам
од касних осамдесетих до касних деведесетих. Оно
што се у почетку чини новим, свежим и интересантним,
брзо се претвара у истрошену формулу коју треба
заменити нечим најновијим. Овај брзи процес не утиче
само на архитектуру већ и на писање о њој. Ако је
мој есеј о супермодернизму уопште икада и био опис
актуелних тенденција, он је годово деценију након свог
првог објављивања већ постао историјска књига. Ова
презентација гледа уназад, на јучерашњицу, ставља
архитектуру описану као супермодернизам и епонимску
књигу у контекст касног двадесетог века и одражава
оно што би могла да буде следећа велика ствар у
архитектури.
Ханс Ибелингс (1963) историчар архиектуре и уредник и
издавач часописа „А10 – Нова европска архитектура”;
аутор је неколико књига, укључујући „Супермодернизам:
архитектура у доба глобализације”; живи и ради у
Амстердаму.
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 Срђан Јовановић Вајс et NAO,
Стадион културе – куда.орг. Нови Сад, 2005.

 Палата „Zepter”, Београд

„АРХИТЕКТУРА БЕОГРАДА 80-ИХ И 90-ИХ ГОДИНА ХХ
ВЕКА”
Мр Љиљана Милетић Абрамовић, историчар
архитектуре
Ликовна галерија, Културни центар Београда, Кнез
Михаилова 6
30. јун 2007. у 19 часова
Предавање о архитектури Београда 80-их и 90-их година
ХХ века има циљ да представи комплексност,вишеслојнос
т, контрадикторност и дихотомију београдске архитектуре
која је настала у врло неповољним транзиционим
друштвено-историјским
околностима.
Београдска
архитектура овог периода врло прецизно одсликава
културну и цивилизацијску алхемију београдске средине –
полет, живост, отвореност и посебан вид демократизације
културне сцене 80-их година, али и крах, контроверзе,
деструктивност и цивилизацијско исклизнуће током 90их година.
Мр
Љиљана
Милетић
Абрамовић,
историчар
архитектуре; запослена као кустос Одсека за
архитектуру Музеја примењене уметности у Београду
(од 2002); од раних осамдесетих година бави се историјом
српске архитектуре новијег доба; аутор је већег броја
радова из ове области.

„СКОРО АРХИТЕКТУРА”
Срђан Јовановић Вајс, архитекта, Базел
Ликовна галерија, Културни центар Београда, Кнез
Михаилова 6
3. јул 2007. у 21 час
Колика је улога архитектуре у процесу демократизације
друштва и током наглих политичких промена?
Предавање нуди низ одговора у форми истраживачке
архитектуре и пројеката објављених у књизи „Скоро
архитектура” у издању MerzetSolitude + kuda.nao.
Аутор ће приказати селекцију из продукције свог бироа
Normal Architecture Oﬃce и одабране примере из сарадње
са Herzog et de Meuron архитектима из Базела, Швајцарска.
Срђан Јовановић Вајс, архитекта из Србије, оснивач
Normal Architecture Oﬃce- а у Њујорку и предавач на
Пенсилванија универзитету у Филаделфији, САД.

ОКРУГЛИ СТО „100 ГОДИНА МОДЕРНОСТИ”
Модератор: Дарко Марушић, архитекта,
члан УО Друштва архитеката Београда
Ликовна галерија, Културни центар Београда, Кнез
Михаилова 6
4. јул 2007. у 19 часова
Учесници округлог стола са темом „100 година
модерности”:
1. Проф. Јеша Денегри, историчар уметности – УВОДНА
РЕЧ
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2. Бојан Ковачевић, архитекта, директор Музеја
Београда – АРХИТЕКТУРА ДО И ОД ПОЈАВЕ МОДЕРНЕ
Почетак модерне архитектуре у Србији није могуће јасно
лоцирати догађајем или неком грађевином, пројектом
који је просветлио градитељску мисао. Може бити
одређена само ужа временска зона „себепредругојачења”
(sichsanderswerden), да употребимо појам позајмљен из
немачке филозофије. По Београду су током треће деценије
делали неки градитељи врхунског модернистичког
кова и неовдашњег рејтинга, попут Хуга Ерлиха, који је
провео две године у престоници Југославије, оставивши
нам изврстан објекат банке у улици Краља Петра, или
пак Николе Добровића, који је избомбардовао уснулу
европску периферију својим пројектом Теразијске терасе
на самом крају двадесетих. Ипак, општеприхваћен је
став да је почетак модерне архитектуре у Србији везан
за појаву групе архитеката модерног правца (ГАМП).
Четворица београдских архитеката - Којић, Бабић, Дубови
и Злоковић, основали су групу 1928. године.
3. Милорад Јевтић, архитекта, публициста – ИДЕЈЕ
МОДЕРНЕ У АРХИТЕКТУРИ БЕОГРАДА У ДРУГОЈ ПОЛОВИНИ
20. ВЕКА
С обзиром на то да је претходних сто година протекло у
знаку модерне, дат је осврт на архитектуру Србије кроз
раздобља повезана са термином модерност, као што
су модерна, постмодерна, неомодерна, и на правце и
струјања током друге половине ХХ века попут „hightech”-a, брутализма, метаболизма, деконструктивизма,
скулптурализма...
4. Владимир Митровић, историчар уметности – ИДЕЈЕ
МОДЕРНЕ У АРХИТЕКТУРИ НОВОГ САДА
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Модерне тенденције у архитектури насталој на
територији Војводине током ХХ века брзо се смењују.
Сецесија се појавила и васкрсла у оквиру само једне
деценије. Међуратни академизам трајао је кратко да би
потом модерна постала владајући стил. У послератној
архитектури следи кратак период соцреализма,
па умерени модернизам, у којем је преовлађивао
функционалистички приступ архитектури, наслеђује
регионални
модернизам.
Почетак
седамдесетих
обележили су одјеци британског брутализма, потом
високи модернизам, па постмодернизам, а деведесете
године означавају нагло замирање модернистичких
процеса с појавом некритичког фолклоризма. Од 2000.
уочава се појава новог модернизма.
5. Мр Александар Кековић, архитекта, потпредседник
Друштва архитеката Ниша – ИДЕЈЕ МОДЕРНЕ У
АРХИТЕКТУРИ НИША 1921-1941.
- Временски оквир настанка модерне у Србији и Нишу
- Узроци појаве модерне у Нишу
- Историјско-политички услови појаве покрета модерне у
Нишу
6. Татјана Стратимировић, архитекта, члан групе
„Неоархитекти” – МОДЕРНА АРХИТЕКТУРА И ТРАГ
ВРЕМЕНА
- ново и модерно
- наслеђе и модернизам
- реконструкција и модернизација
7. Проф. Дарко Марушић, архитекта, члан УО Друштва
архитеката Београда
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„УШТЕДА ЕНЕРГЕНАТА У СТАНОГРАДЊИ”
Мр Дејан Васовић, директор Грађевинске дирекције
Србије
Презентација пилот пројекта
„10 око 40” – Насеља Сунчана страна
у Новом Саду
Ликовна галерија, Културни центар Београда, Кнез
Михаилова 6
5. јул 2007. у 19 часова
Као највећи градитељ станова у Републици Србији,
Грађевинска дирекција Србије је одлучила да своје
напоре усмери у правцу афирмисања потребе за
штедњом енергије не само у изградњи нових станова, већ
и реконструкцијом постојећег стамбеног фонда.
Грађевинска дирекција Србије је покренула пилот
пројекат изградње енергетски ефикасног насеља
Сунчана страна у Новом Саду. Изградња овог насеља
са око 1.000 станова започета је 2000. године на војној
локацији познатој под именом „Југовићево”. Намера
је да ово насеље буде огледно у сваком погледу. У ту
сврху ангажовано је 10 признатих архитеката (у својим
четрдесетим годинама) и тимова који су својим идејним
пројектима доказали да енергетски ефикасна архитекура
може да буде креативна и разноврсна.
Грађевинска дирекција Србије основана је одлуком Владе
Републике Србије ради управљања пројектима од значаја
за Републику, првенствено, за управљање инвестицијама
у грађевинарству.
Грађевинска дирекција Србије се активно укључила у

програм енергетске ефикасности у Србији, препознајући га
као један од стратешких програма од изузетног значаја за
Републику. Дирекција је оснивач Фонда за уштеду енергије
у станоградњи; учесник у два научноистраживачка
пројекта из области енергетске ефикасности које
финансира Министарство за науку и заштиту животне
средине.

„СВЕОБУХВАТНО УРЕЂЕЊЕ ПРОСТОРА: РАЗМИШЉАЊА
О ЈАВНОМ ПРОСТОРУ
У ХХI ВЕКУ”
Миодраг Митрашиновић, архитекта, Њујорк
Ликовна галерија, Културни центар Београда, Кнез
Михаилова 6
5. јул 2007. у 21 час
Књига „Свеобухватно уређење простора, тематски
паркови, јавни простор” бави се тематским парком,
идентификујући, издвајајући и описујући особине
ПРОПАСт(и) – приватног јавно доступног простора на
тематски начин – хибридног облика јавног простора
који настаје у урбаним срединама широм света.
Митрашиновић не предлаже да су тематски паркови
ПРОПАСт (нити да ће икада постати) – пожељна
супстанција за демократски јавни простор, већ намерно
приказује „модел тематског парка” са намером да разуме
принцип систематске целине која се примењује када се
такав модел користи за ревитализацију урбаног јавног
простора у Сједињеним Америчким Државама, Азији
и Европи. Митрашиновић снажно уверава да је једини
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начин да се разуме куда води недостатак адекватне јавне
политике и активног учествовања грађана у томе да се
пажљиво сагледају механизми продукције свеобухватног
уређења простора.
У овом одличном стручном доприносу, (поновном)
размишљању о архитектури и урбаном пројектовању
ХХI века, Митрашиновић марљиво гради аргументе за
неопходност метадисциплинарног концепта вештачког,
тако што синтетизује бројне разноврсне изворе из
области архитектуре, пројектовања, планирања, урбаних
студија, географије, економске теорије, маркетинга, војне
теорије, антропологије, друштвених наука, теорије филма
и студија о култури.
Миодраг Митрашиновић је архитекта, аутор и ванредни
професор на Новој школи дизајна Парсонс у Њујорку.
Аутор је књиге „Свеобухватно уређење простора,
тематски паркови, јавни простор” (Ашгејт 2006) и коуредник књиге „Путовање, Простор, Архитектура”
(заједно са Ј. Трагану) која излази 2007.
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ОКРУГЛИ СТО „ОДНОС УРБАНИСТИЧКОГ И СТРАТЕШКОГ
ПЛАНИРАЊА РАЗВОЈА ТЕРИТОРИЈЕ – СИРП ПРИСТУП
ИЗРАДИ СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА ГРАДОВА У СРБИЈИ”
Учествују представници Министарства за капиталне
инвестиције / инфраструктуру, Архитектонског,
Географског и Економског факултета Универзитета у
Београду
Модератор: Ратка Чолић,
координатор општинских активности
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УН-ХАБИТАТ СИРП Програма
Ликовна галерија, Културни центар Београда, Кнез
Михаилова 6
6. јул 2007. у 19 часова
УН-ХАБИТАТ СИРП Програм пружа подршку локалним
управама и стручњацима, који делују у области
планирања развоја, увођењем партиципативног и
интегралног приступа планирању, као управљања
територијом, и примену територијалних информационих
система увођењем стратешког планирања, а у циљу боље
вокације територије и дефинисања циљева и приоритета
локалног развоја. Као посебне теме за дискусију у оквиру
округлог стола издвајају се: шире сагледавање стратешког
планирања у односу на урбанистичко планирање и
управљање урбаним развојем, јачање институционалних
капацитета и политичка подршка локалном / регионалном
планирању развоја.
УН-ХАБИТАТ Програм људских насеља Уједињених нација
спроводи СИРП Програм становања и трајне интеграције
избеглица у Србији у сарадњи са Министарством за
капиталне инвестиције РС. СИРП Програм финансира
Влада Републике Италије и спроводи се у седам градова
и општина – Ниш, Крагујевац, Краљево, Ваљево, Чачак,
Панчево и Стара Пазова.
Барбара Галаси
УН-ХАБИТАТ СИРП, Београд

СЕПТЕМБАР 2007, БРОЈ 24, ГОДИНА VIII

НЕДЕЉА АРХИТЕКТУРЕ 2007  БЕОГРАД

„АРХИТЕКТУРА И НАЦИОНАЛНИ ИДЕНТИТЕТ У
ЕСТЕТСКОЈ МИСЛИ
ВАЛТРОВИЋА И МИЛУТИНОВИЋА”
Др Владимир Мако, декан АФ
Ликовна галерија, Културни центар Београда, Кнез
Михаилова 6
6. јул 2007. у 21 час
Тема предавања је усмерена на естетске ставове о
питањима националног идентитета у архитектури
уобличене у писаним документима Валтровића и
Милутиновића. Посебна пажња биће посвећена везама
које ови ставови остварују с немачком естетиком тога
времена, као и посебностима трагања за националним
идентитетом у различитим системима оваквих естетика.
Однос теоретске мисли и архитектонских идеја
Валтровића и Милутиновића посебно је значајан за ово
предавање. Овај однос најпосле може рефлековати
суштину идеје истицања идеала националног српског
израза у контексту даљег развоја архитектуре у
новој држави, као и поједина питања савременог
архитеконског стваралаштва. У том смислу, размишљања
о естетским параметрима савремене српске архитектуре
могу развити ново дубље схватање њених изворних
вредности као њене посебности у оквирима европског
стваралаштва. Кроз раздвајање формалних и суштинских
компоненти естетске комуникације овај циљ може бити
брже и садржајније досегнут. Циљ предавања је да се
управо ове идеје приближе кроз разматрање посебности
националних компоненти српске архитектуре и њене
естетске комуникације
Др Владимир Мако, редовни професор,
од 2006. године, декан Архитектонског факултета
Универзитета у Београду, од 2005. године редовни
професор за ужу стручну област Историје и теорије
архитектуре и уметности, Естетике у архитектури и
уметности, Историје савремене уметности и дизајна.

ОКРУГЛИ СТО „КУЛТУРА СТАНОВАЊА”
Модератори: Иван Куцина, доцент, и Јован Митровић,
архитекта
Ликовна галерија, Културни центар Београда, Кнез
Михаилова 6
8. јул 2007. у 21 час
Недеља архитектуре, у оквиру изложбе „Смисао
архитектуре”, организује дијалог на једну од тема која
покреће ову изложбу. Округли сто ће бити прилика
за дијалог најновијих архитектонских остварења.
Савременост и културна сучељавања помажу развоју
идеја, мисли и унапређењу грађених средина.
Учесници гости – архитекти из Граца (Аустрија), чланови
Управног одбора Друштва архитеката Београда.

АКЦИЈЕ

АКЦИЈЕ

АКЦИЈЕ

АКЦИЈЕ

АКЦИЈЕ

ШЕТЊА КРОЗ АРХИТЕКТУРУ БЕОГРАДА „ГРАДСКЕ ВИЛЕ”
Зоран Лазовић, професор
Окупљање: Инфопулт - угао Кнез Михаилове улице и
Трга Републике
30. јун 2007. у 11 часова
У краткој историји српске архитектуре, од поновног
успостављања српске престонице, пројектовање вила
одвијало се у почетку под утицајем француске и бечке
школе, од класицизма до сецесије, да би у одређеном
романтичном периоду покушало да се одговори
националним стилом, затим је дошло до прочишћавања
од елемената академизма и еклектике у савременој
модерној архитектури, па до тренда постмодерне, да
би данас она добила све могуће утицаје и облике од
неокласичних до савремених и актуелних. Пројектовање
вила је после Другог светског рата било искључиво
привилегија послератне власти и страних дипломатских
служби.
Први, ретки новији примери у нашој средини, у периоду
деведесетих година, примећени су у раду Бранислава
Стојановића и Светлана Лекића на земунској вили
Челар, затим на двојној вили Дарка и Миленије Мрушић
на Дедињу и у насељу „Цвећара”, и на вили Николе
Ђулизибарића на Вождовцу која је рад архитекте Јосипа
Пиласановића. То су били уједно поновни почеци
пројектовања породичне куће и виле.
Хиперинфлација ове ауторске архитекуре, коју
обележавају различити рукописи, а који су као и увек
у краткој историји српске атхитекуре били последица
бројних утицаја, избацила је нова и млађа имена српске
архитектуре и донела бројне разнородне артефакте
и компилације, у оквиру којих могу да се препознају
одређене струје. Могло би да се каже да су скоро сви
архитекти успешно савладали актуелне формалне
језике и све то можда говори о врсти нове еклектике, у
којој нема правих трагова регионалности, а ни праве
стваралачке аутентичности.
Неколико година касније може да констатовати да у
најновијој серији породичних кућа и вила има новог и
рафинираног, отменог и савременог, у вилама аутора
Сањина Грбића, Бранимира Поповића, Ружице БожовићСтаменовић и Драгана Стаменовића, Горана Војводића,
Ружице и Јована Сарића, Благоте Пешића, Дејана
Миљковића и Јована Митровића, Зорана Радојичића,
Маше Блануше и Лава Вратуше и других.
Из практикума: „Шест београдских вила”, Зоран Лазовић,
АФ Београд, 2003.
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Шетња кроз архитектуру Београда - „Градске виле”

Шетња кроз архитектуру Београда
- „Палата Федерације, Нови Београд”

Проф. Зоран Лазовић, шеф Департмана за архитектуру
Архитектонског факултета Универзитета у Београду,
аутор више публикација и самосталних изложби у
земљи и иностранству, члан редакција водећих домаћих
часописа.

просторе: улазни хол и степениште, осам свечаних сала
са фоајеима испред њих. Шетња би се завршила у сали
Југославије, као најрепрезентативнијем и историјски
најважнијем делу објекта.

ШЕТЊА КРОЗ АРХИТЕКТУРУ БЕОГРАДА - „ОБИЛАЗАК
ПАЛАТЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ”
Биљана Мишић, историчар уметности
Окупљање: Инфопулт - угао Кнез Михаилове улице и
Трга Републике
30. јун 2007. у 13 часова
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Палата Федерације у Новом Београду, једно од
најрепрезентативнијих
остварења
послератне
архитектуре Београда и Југославије, саграђена је у
временском раздобљу од 1948. до 1961. године. Прва
етапа изградње, која је прекинута 1949. године, изведена
је према пројекту загребачких архитеката Владимира
Поточњака, Антона Урлиха, Златка Најмана и Драгице
Перак. Коначна реализација објекта изведена је према
замисли београдског архитекте Михајла Јанковића и
пројектног бироа „Стадион” у периоду од 1955. до 1961.
године.
У оквиру посете Палати Федерације први део шетње
обухватио би обилазак објекта са циљем да се сагледају
и образложе његове архитектонске и урбанистичке
вредности. У другом делу шетње посетиоци би имали
прилику да виде јединствено унутрашње уређење зграде,
с тим да би акценат био стављен на репрезентативне

Биљана Мишић, историчар уметности, запослена у
Заводу за заштиту споменика културе града Београда
од 2003. године на пословима у оквиру Документационог
центра.

ШЕТЊА КРОЗ АРХИТЕКТУРУ БЕОГРАДА - „УЛИЦА КРАЉА
ПЕТРА”
Бојана Ибрајтер Газибара, историчар уметности
Окупљање: Инфопулт - угао Кнез Михаилове улице и
Трга Републике
1. јул 2007. у 11 часова
Улица краља Петра у Београду одувек је имала трговачки
карактер. У ово подручје се улазило кроз Варош капију,
где су се стицали прилазни путеви из разних праваца, те су
скоро све куће дуж ове старе београдске чаршије имале
станове на спрату, а у приземљу угоститељске локале и
дућане. Ова важна градска трансферзала представља
попречну везу између Саве и Дунава, Косанчићевог венца
и Дорћола, некадашњег српског и турског дела чаршије.
Значајна по свом положају и карактеру, Улица краља Петра
одувек је била позната по репрезентативним грађевинама
кроз које се данас може пратити смена различитих
стилских концепција од балканске архитектуре преко
историјских стилова, академизма, сецесије, модернизма
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Шетња кроз архитектуру Београда
- „Улица краља Петра”
до савремене архитектуре. О посебној вредности коју је
ова улица у прошлости имала и коју данас има сведочи
велики број споменика културе, међу којима су неки од
изузетног значаја за Републику Србију.
Бојана Ибрајтер Газибара, историчар уметности,
конзерватор, од 2003. запослена у Заводу за заштиту
споменика културе града Београда, млађи стручни
сарадник на пословима истраживања, проучавања и
валоризације културних добара и добара која уживају
претходну заштиту.

ШЕТЊА КРОЗ АРХИТЕКТУРУ БЕОГРАДА - „КОЛЕКТИВНО
СТАНОВАЊЕ”
Проф. др Тања Дамљановић Конли, архитекта
Окупљање: Инфопулт - угао Кнез Михаилове улице и
Трга Републике
30. јун 2007. у 11 часова
Тематска шетња „Колективно становање“ замишљена
је с циљем да приближи разноврсност једног од
најобимнијих задатака архитектуре Београда после
Другог светског рата. Превасходно схватана као синоним
периода социјализма, идеја колективног становања у
Бограду остала је махом истргнута из ширег контекста,
који обухвата читаву Европу од почетка индустријске
револуције, па током прогресивних авангардних покрета
од почетка до средине 20. века, а понајвише након Другог
светског рата, пркосећи увреженој идеолошкој подели
између Истока и Запада. Тематска шетња обухватиће

разноврсне приступе идеји колективног становања који
су се појавили у теорији и пракси послератне стамбене
продукције, а покушаће да сагледа и еволуцију у схватању
овог концепта од првих, комунистички конципираних
пројеката насталих одмах после Другог светског рата,
преко стамбених блокова конципираних по начелима
Атинске повеље, до покушаја с краја 1970. и 1980. да се
архитектури колективног становања поновно удахне дух
места и припадности суседству.
Др Тања Дамњановић Конли, саветник у Републичком
заводу за заштиту споменика културе Србије; њен
истраживачки рад је усредсређен на архитектонско
наслеђе ХХ века у региону средње и југоисточне Европе;
аутор је бројних радова и књига.

ШЕТЊА КРОЗ АРХИТЕКТУРУ БЕОГРАДА - „КОПИТАРЕВА
ГРАДИНА”
Мр Љиљана Милетић Абрамовић, историчар
архитектуре
Окупљање: Инфопулт - угао Кнез Михаилове улице и
Трга Републике
1. јул 2007. у 11 часова
Шетња Копитаревом градином омогућиће да се
заинтересована публика упозна са овим амбијентом као
вишеструко значајном културно-историјском целином.
Богате архитектонске и амбијенталне вредности овог
дела Београда омогућавају да се сагледа целовит стилски
и тематски развој градске стамбене архитектуре током
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Стамбени објекат Кумановска 18, Београд

ХХ века. Копитарева градина је значајна и културолошки
и историјски, како по ауторима грађевина, тако и по
личностима из наше културе, науке и историје који су на
Копитаревој градини градили куће и живели.
Мр
Љиљана
Милетић
Абрамовић,
историчар
архитектуре
Запослена као кустос Одсека за архитектуру Музеја
примењене уметности у Београду (од 2002), од
раних осамдесетих година бави се историјом српске
архитектуре новијег доба; аутор је већег броја радова из
ове области.

ШЕТЊА КРОЗ АРХИТЕКТУРУ БЕОГРАДА - „АРХИТЕКТУРА
ИНТЕРПОЛАЦИЈА У БЕОГРАДУ”
Бранислав Митровић, професор
Окупљање: Инфопулт - угао Кнез Михаилове улице и
Трга Републике
1. јул 2007. у 11 часова

28

Пројектовање у најужем градском језгру – интерполација
или уградња између затечених објеката суседа – један је
од најкомплекснијих и најодговорнијих пројектантских
задатака. То је архитектонска интервенција у простору
– комплексна и инспиративна, због затеченог контекста,
а одговорна и ризична, због постојећег градитељског
наслеђа и континуитета грађене средине.
„Дијалог са затеченом геометријом у простору
интервенције или принцип контраста воде ка успешном

архитектонском резултату пре него поступак мимикрије
или простог опонашања затечених објеката или
амбијената, макар они били и са историјског и са
архитектонског аспекта веома вредни. Различитости, ако
појединачно поседују аутентичну вредност, надјачавају
током времена почетно изненађење или отпор према
новом објекту, успостављајући потом један сложен однос,
управо као потврду континуитета супротности. Често
ново, на које перцептивно нисмо навикли, изазива на
почетку неповерење и сумњу. Изражени индивидуалитет,
који садржи у себи искреност, истинску вредност,
транспоновани добар дух, етичку форму, постаје с
временом и сам вредан у оквиру одабраног скупа.“
Из часописа „Изградња“, бр. 10, 1999: „Конструкција од
нерђајућег челика палате Цептер у Београду“, аутори
проф. др Д. Буђевац, проф. Б. Митровић.
Бранислав Митровић, професор на Архитектонском
факултету у Београду, дописни члан Српске академије
наука и уметности, носилац најзначајнијих националних
признања у области архитектуре.

ШЕТЊА КРОЗ АРХИТЕКТУРУ БЕОГРАДА - „БЕОГРАД 50их, 60-их, 70-их”
Иван Куцина, доцент
Окупљање: Инфопулт - угао Кнез Михаилове улице и
Трга Републике
1. јул 2007. у 23 часа
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Зграда „Дома штампе“, Трг Републике, Београд

Жеља је да се из опуштајућег угла ноћи сагледају
неочекиване вредности модерне архитектуре у центру
старог и новог Београда. Посетиће се следећи објекти
– од Културног центра Београда до Музеја савремене
уметности:
- Дом штампе, Ратомир Богојевић, 1957;
- Стамбене зграде у Браће Југовића, Михајло
Митровић, 1964;
- Филозофски факултет, Светислав Личина, 1967;
- Стамбена зграда у Париској, Мирослав Јовановић,
1956;
- „Југословенска банка“ у Краља Петра, Милорад
Мацура, 1953;
- Пословна зграда „Енергопројекта“ у Бранковој,
Милица Штерић, 1957;
- Зграда СДК у Поп Лукиној, Петар Вуловић, 1967;
- Ресторан на Савском кеју, Михаило Јовановић, 1957;
- Музеј савремене уметности, Иван Антић и Иванка
Распоповић, 1961.
Иван Куцина је архитекта, доцент, члан Управног одбора
Друштва архитеката Београда и савета Октобарског
салона, члан „Stealth Group“ из Ротердама и „School of
Missing Studies“ из Њујорка, иницијатор истраживања,
изложби и радионица посвећених неформалним процесима
трансформације урбаног система Београда и формалним
процесима реформисања постојећих институција.

РАЗГОВОР О ДОКУМЕНТАРНОМ ФИЛМУ „Мој архитекта
– у потрази за Луисом Каном”
Уводна реч Иван Куцина, доцент
Галерија Артгет, Културни центар Београда, Трг
републике 5/I
4. јул 2007. у 21 час
У дугометражном документарном филму, који је
номинован за награду Оскар 2005. године, Натанијел Кан,
амерички режисер и син славног архитекте Луиса Кана,
покушава да боље упозна свог оца, који је умро 1974.
године када је њему било само 11 година. Истражујући
архитектонска дела Луиса Кана и разговарајући са
осталим члановима породице, син открива вечне
вредности којима је био обележен и потчињен живот
његовог оца, једног од највећих архитеката двадесетог
века.

„ПРОДАВНИЦА АРХИТЕКТУРЕ“
– БЕСПЛАТНИ САВЕТИ АРХИТЕКАТА
Ликовна гакерија, Културни центар Београда, Кнез
Михаилова 6
5. јул 2007. у 18 часова
„Недеља архитектуре“ пружа могућност грађанима да
остваре непосредан контакт са архитектима и да кроз
опуштен разговор пронађу пут ка решењу конкретног
просторног проблема или добију одговор на нека
питања о уређењу и развоју града. Сваки заинтересовани
појединац треба и може да искаже своје мишљење о
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Акција означавања запуштених простора града

граду и његовој будућности и наведе на нове теме за
размишљање и акцију.
Архитекти: Тања Дамљановић, Јелена Ивановић-Војводић,
Бојан Ковачевић, Ана Ковенц-Вујић, Иван Куцина, Дарко
Марушић, Дејан Миљковић, Василије Милуновић,
Мустафа Мусић, Бранимир Поповић, Бранислав Реџић,
Иван Рашковић, Ружица Сарић, Александар Стјепановић,
Маријана Стругар, Весна Томић.

АКЦИЈА ОЗНАЧАВАЊА НАПУШТЕНИХ ПРОСТОРА ГРАДА
у сарадњи са СО Савски Венац
Окупљање испред СО Савски Венац
Кнеза Милоша 69
7. јул 2007. у 12 часова
Уз учествовање заинтересованих грађана, у оквиру
„Недеље архитектуре“, у сарадњи са СО Савски Венац
биће изведена акција означавања блока код Делиградске
улице. Овом акцијом становницима Београда скреће
се пажња на неискоришћени капитал јавног простора.
Серија сличних акција које ће организовати „Недеље
архитектуре“ треба да послужи да се изгради свест о
значају уређења јавног простора за подизање квалитета
живота у великим градовима.
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ОНИЦЕ
Р
РАДИ
РАДИОНИЦЕ

РАДИОНИЦЕ

РАДИОНИЦЕ

ДЕЧЈЕ РАДИОНИЦЕ
Воде: Слађана Рацков, наставница и Магдалена
Перишић, педагог
Дечји културни центар
Платформа – угао Кнез Михаилове улице и Трга
Републике
У циљу подстицања деце да осветле актуелне проблеме
с којима се сусрећу у својој околини и своме граду
(недостатак зелених површина, депоније, графити
на фасадама зграда...) планирано је њихово активно
учествовање у креирању и мењању животне средине.
У оквиру поменутог програма предвиђена су четири
сусрета:
„Поглед са мог прозора“, 2. јул 2007. у 17 часова
Дискусија и илустровање (различитим ликовним
техникама) онога што се деци допада/не допада када
погледају кроз прозор своје собе, а тиче се фасада зграда,
мешања стилова у архитектури, односа људи према
средини у којој живе.
„Паркови и игралишта у Београду“, 3. јул 2007. у 17
часова
Дечји предлози и идејна решења о томе како би паркови
и игралишта у Београду требало да изгледају.
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НЕДЕЉА АРХИТЕКТУРЕ 2007  БЕОГРАД

Рад дечје радионице 2006.

Макета са радионице

„Идеални град“, 5. јул 2007. у 17 часова
Посматрање и анализа тренутног изгледа Београда у циљу
конципирања идеалног архитектонског решења града из
дечјег угла, уз помоћ различитих ликовних техника.

Анализира се динамика квадрата као и његове границе.
Поставља се питање шта све квадрат хоће, а шта може.
Како квадрат заузима простор, а како га ограђује. Како
се квадрат отвара према простору, а како га увлачи у
себе, односно, да ли квадрат има само површину или
има и волумен. Како се квадрат понаша кад је сам, а како
у групи. Да ли је то обавезно квадратни растер када је у
равни и да ли је то искључиво коцка када је у простору.

„Београд 2100. године“, 6 јул 2007. у 17 часова
Израда макете Београда у будућности, уз помоћ
еколошких материјала и амбалаже предвиђене за
рециклажу.

РАДИОНИЦА ЗА СРЕДЊОШКОЛЦЕ „РЕДЕФИНИЦИЈА
ПОЛИГОНА
ИЛИ КО КВАРИ КВАДРАТ“
Води: Марија Булатовић, архитекта и едукатор
Галерија Артгет, Културни центар Београда, Трг
републике 5/I
4. јул 2007. у 21 час
Уводи се квадрат као апстрактна геометријска слика у
процес концептуалног мишљења, у причу о простору као
нашој свакодневници, као волумену, као „заробљеном“
ваздуху, и причи о коришћењу тог „празног“. Посматра
се ток, ритам и облик простора у зависности од процеса
настајања тог истог простора, односно, ради се анализа
транспарентности простора са аспекта везе новонасталих
интелигентних облика и самог процеса њиховог
настајања.

Марија Булатовић (1970), архитекта и едукатор;
бави се просторно-уметничком едукацијом са циљем
осавремењавања визуелног развоја атипичних старосних
група – предшколци, основци, средњошколци, студенти
неуметничке оријентације.

ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ

ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ

ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ

„Потисје Кањижа“ – покривање крова равним црепом
„Tarkett ентеријери“ и часопис „Ентеријер“
„Porcelanosa“ керамичке плочице и опремање купатила
„Soltec “ – системи заштите од сунца
„ Henkel“ – боје и лепкови у грађевинарству
„Xella Srbija“ – Ytong блокови у грађевинарству

Преглед Недеље архитектуре 2007 - Београд приредио
арх. Хранислав Анђелковић

31

БИЈАНАЛЕ АРХИТЕКТУРЕ У РОТЕРДАМУ

РОТЕРДАМ 2007 – ГРАД АРХИТЕКТУРЕ
Rotterdam 2007 – City of Architecture

Сл. 1, 2 и 3 Лого града Ротердама

‘Rotterdam is increasingly to architecture what Paris is
to fashion or Los angeles to entertainment.’
„Ротердам је за архитектуру исто што и Париз за
моду или Лос Анђелес за забаву.“
Март 2005, Њујорк Тајмс
Од почетка двадесетог века Ротердам је признат као
центар модерне архитектуре. Иновативне, смеле
структуре обликују и данас овај град. Архитектонске
иконе Ротердама су одличан показатељ о константним
променама
у
обликовању
градског
простора.
Представљамо неке од битнијих манифестација у оквиру
године архитектуре у Ротердаму.
SITES & STORIES - ГРАДОВИ & ПРИЧЕ
У централном градском језгру Ротердама налази се
40 објеката који представљају стогодишњи период
модерне архитектуре. Они су представљени у оквиру
програма Град и прича (Sites & Stories). Концепт обухвата
шетње градом са обиласком најзначајнијих објеката уз
пратеће уметничке перформансе – од видео пројекција
у лифтовима, до платнима прекривених фасада на којима
су приказани алтернативни уметнички радови. То је нови
начин приказивања историје и архитектуре Ротердама.
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Следи листа са називом објекта, архитектом и годином
реализације.
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Het Westelijk Handelsterrein T.L. Kanters; renovatie H. Klunder, J. van der Weerd 1894 / 2001
Het Witte Huis W. Molenbroek 1897-1898
Stadhuis H.J. Evers 1912-1920
Café De Unie J.J.P. Oud 1924-1925 / 1986
De Hef P. Joosting 1924-1927
Atlantichuis P.G. Buskens 1928-1930
Hogeschool Rotterdam & Omstreken (Voormalig Kantoorgebouw Unilever) H.F. Mertens 1930-1931
Huis Sonneveld Brinkman & Van der Vlugt 1929-1933
Parklaanﬂat W. van Tijen 1931-1933
Museum Boijmans Van Beuningen A. van der Steur 1928-1935.
Koopmansbeurs / World Trade Centre J.F. Staal 1925-1940. Uitbreiding Groosman 1983- 1986
Maastunnel J.P. van Bruggen, A. van der Steur 1937-1941
Voormalig Bouwcentrum J.W.C. Boks 1946-1949
Aankomsthal Holland Amerika Lijn Brinkman, Van den Broek & Bakema 1946-1949
Grand-café Dudok W.M. Dudok 1942-1952, verbouwing H. Kossman, J. Dijkman 1991
Groothandelsgebouw H.A. Maaskant, W. van Tijen 1947-1953
Winkelcentrum De Lijnbaan / Lijnbaanﬂats Van den Broek & Bakema 1951-1953,
Warenhuis De Bijenkorf M. Breuer, A. Elzas 1955-1957
Euromast H.A. Maaskant 1958-1960
Erasmus MC, Universitair Medisch Centrum Rotterdam OD 205 i.s.m. J. Prouvé 1965-1968
Woningbouw Gouvernestraat B.Hoek (Studio 8) 1976-1980
Peperklip C.J.M. Weeber 1979-1982
Blaakse Bos / Kubuswoningen P. Blom 1978-1984
Woningbouw Hillekop Mecanoo Architecten 1985-1989
Willemswerf W.G. Quist 1983-1989
De Delftse Poort (Nationale Nederlanden) A. Bonnema 1986-1991
Restaurant Blits Mecanoo Architecten 1989-1990
Snackbar Bram Ladage K.W. Christiaanse / M.J. van der Stelt 1990
Kunsthal F. Hoshino, R.L. Koolhaas (OMA) 1988-1992
NAi, Nederlands Architectuurinstituut J.M.J. Coenen 1988-1993
Erasmusbrug Van Berkel & Bos 1990-1996
Beurstraverse (Koopgoot) P.B. de Bruijn; J.A. Jerde 1991-1996
Schouwburgplein A.H. Geuze (West 8) 1990-1997
Woningbouw De Landtong F.J. van Dongen (Architekten Cie.) 1991-1997
Hogeschool INHOLLAND E.L.J.M. van Egeraat (EEA) 1996-2000
Luxor Theater Bolles + Wilson 1996-2001
City Building J. Bosch (Bosch Haslett) 1998-2003
Kantoorgebouw De Brug (Unilever) JHK architecten 2000-2005
Scheepvaart & Transportcollege Neutelings Riedijk 2001-2005
Montevideo F.J.M. Houben (Mecanoo Architecten) 1999-2005

CITY EXPERIENCES - ИСКУСТВА ГРАДА
Истраживање урбаног окружења на другачији начин; архитекте и уметници ће трансформисати јавни простор и
објекте у доживљај. Тако је Мас Тунел – комплекс за аутомобиле, бициклисте и пешаке, претворен у простор са
доминантним звучним ефектима.
LUMINOUS BUILDINGS – СВЕТЛЕЋЕ ЗГРАДЕ / АРХИТЕКТУРА НОЋИ
Изложба употребе осветљења у архитектури од експресионистичких утопија до данас. Откривају се везе између
техничких могућности, историјских тенденција и промена у естетским ставовима.
LE CORBUSIER - OBJECT AND ARCHITECTURE - изложба

33

БИЈАНАЛЕ АРХИТЕКТУРЕ У РОТЕРДАМУ

Сл. 5

Сл. 8

Сл. 6

Сл. 9

ARHITEKT 24

Сл. 4 до 10 Архитектонске разгледнице Ротердама

Сл. 7
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Сл. 10
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БИЈАНАЛЕ АРХИТЕКТУРЕ У РОТЕРДАМУ

Сл. 11. Лого Трећег интернационалног архитектонског
бијенала Ротердама

Сл. 14 Visionary Power: Астана

Сл. 15 Visionary Power: Бејрут

Сл. 12

Сл. 16 Visionary Power: Каракас

Сл. 12 и 13 Visionary Power: Изложбени простор

Сл. 17 Visionary Power: Кхатоум
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Сл. 19 до 22 New Dutch City
Сл. 18 Visionary Power: Сао Паоло

ТРЕЋИ ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ БИЈЕНАЛЕ АРХИТЕКТУРЕ У
РОТЕРДАМУ, ХОЛАНДИЈА – IABR
СНАГА (POWER) – ОБЛИКОВАЊЕ САВРЕМЕНОГ ГРАДА

Сл. 19

Сл. 20

Интернационални бијенале архитектуре у Ротердаму –
IABR, Холандија, је догађај који окупља искуство и знање
из области архитектуре, урбанистичког планирања и
пејзажне архитектуре на глобалном нивоу. Пројекти
из целог света се у Ротердаму представљају широкој
публици. IABR се разликује од сличних дешавања јер се
на њему не престављају само пројекти, већ првенствено
рад млађих нараштаја. Иницијатива за организацију
Бијенала потекла је 1999. године од стране Кристин
Феиреис, бившег директора Института за архитектуру
Холандије (NAI). Тако је Холандија постала фокусна
тачка најважнијих интернационалних дебата у области
архитектонског стваралаштва.
Трећи међународни бијенале архитектуре у Ротердаму
трајао је од 24.маја до 2. септембра 2007. године. Кунстхал
у Ротердаму био је домаћин, у периоду од три месеца,
програму састављеном од изложби, предавања, дебата
и конференција са главном темом бијенала о убрзаном
развоју савремених градова и томе ко сноси одговорност
за развој будућих градова. Назив бијенала је сходно томе
– Снага (POWER) – обликовање савременог града.
Две трећине светске популације живеће до 2050. године
у градовима, а 21. век биће урбана епоха. Како ће се онда
град, као место сукоба бројних сила, даље развијати? Ко
ће сносити одговорност за његову будућност? Програм
Бијенала – Power представља разноврсне архитетонске
пројекте усмерене ка граду будућности.
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Сл. 21

Програм Трећег бијенала архитектуре у Ротердаму се
састоји из четири изложбе:
Моћ визије / Visionary Power,
Нови холандски град / New Dutch City,
Бољи свет – другачија снага / A Better World - Another
Power,
Форма и град / Form and the City.
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Сл. 25 Form and the City: У изложбеном простору
Сл. 23

Сл. 23 и 24 A Better World - Another Power
Моћ визије / VISIONARY POWER
„Моћ визије” је изложба и догађај који представља
апел младим генерацијама архитеката широм света.
Представља резултате истраживања о чиниоцима
који утичу на развој савремених градова и какве
ефекте они изазивају на свакодневно окружење. Пет
интернационалних тимова теоретичара и архитеката је
своја истраживања усмерило на неке од њих, као што су:
миграција, страх, трговина, туризам, начин презентације
и то у односу на проблем могућег будућег развоја града.
Куратори изложбе су изабрали 14 пројеката за изложбу у
којима аутори успешно решавају ове феномене. Питање је
како ће 2050. мегаград од 6 милиона становника опстати
у шуми других мегаструктура и како га учинити угодним и
пријатним за живљење у будућности. Градови су подељени
у неколико група по својим најкарактеристичнијимм
одликама: градови корпорација (Бусан - Јужна Кореја,
Луојанг – Кина, Њу Џерси – Америка); градови спектакла
(Рим – Италија, Хавана – Куба, Инсбрук – Аустрија);
главни градови – престонице (Астана – Казахстан, Бејрут
– Либан, Москва – Русија); неформални градови (Сао
Паоло – Бразил, Мексико сити – Мексико, Сан Дијего –
Америка); скривени градови – енклаве (Цеута – Мароко,
Jоханесбург – Јужна Африка).

Сл. 26

Сл. 26 и 27 Form and the City: Прва награда

37

БИЈАНАЛЕ АРХИТЕКТУРЕ У РОТЕРДАМУ

ARHITEKT 24

Сл. 28
 Сл. 30 Form and the City: Трећа награда

 Сл. 28 и 29 Form and the City: Друга награда
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Нови холандски град / New Dutch City
„Нови холандски град” је изложба која се бави
проучавањем великих урбаних мрежа у Холандији са
највећим акцентом на област Рандстад – мрежу градова
и села испреплетаних са природом који су можда
јединствен пример у свету. Али под утицајем глобалног
развоја и он полако губи своје предности. Питање је која
ће средства Холандија употребити да би овај јединствен
пример опстао.

већ на основу жеља и потреба становника објеката. Овде
су заступљене архитекте заинтересоване не само за
форму објекта, већ и за стимулацију колективног живота
– спонтану кретивност и активност у циљу да се развија
нова политичка улога архитектуре.

Бољи свет–другачија снага/A Better World-Another Power
Изложба представља свеж, иновативни изглед у
архитектури. Четири архитектонска атељеа су своје
пројекте базирала, не на плановима бирократа и тржишта,

Информације
www.rotterdam2007.nl, www.biennalerotterdam.nl
апс.арх. Ивана Симоновић
апс.арх. Срђан Зајић

Форма и град / Form and the City
Изложба приказује пројекте 60 студената са мастер
студија.
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НАГРАДА „КАРЛО СКАРПА”

НАГРАДА „CARLO SCARPA“
АРХИТЕКТИ БОГДАНУ БОГДАНОВИЋУ
ЗА МЕМОРИЈАЛНИ ПАРК ЈАСЕНОВАЦ

Лого награде

Спомен подручју Јасеновац, са 24 метра високим каменим цветом подигнутим у знак сећања на жртве
концентрационог логора из Другог светског рата, додељена је међународна награда „Carlo Scarpa“ за
пејзажну архитектуру.

Награду „Carlo Scarpa“ фондација Benetton Studi e
Ricerche сваке године додељује за неговање културне
баштине. Награда, установљена пре 18 година, додељена
је на свечаности 12. маја 2007.године у позоришту Teatro
Comunale у италијанском граду Тревису. Јасеновачки
меморијални парк саграђен је почетком шездесетих
година 20. века, а пројектовао га је архитекта Богдан
Богдановић. Богдан Богдановић - архитекта, уметник,
филозоф, рођен је 1922. године у Београду. Аутор је
многих споменика на подручју бивше Југославије. Један
од њему најдражих је Јасеновачки цвет. Године 2002. од
аустријске владе добија награду за животно дело за науку
и уметност.
„Пројекат парка изокреће типичан пут кристализације
сећања и поверава га процесу оригиналне инвенције’“,
објаснио је Доменико Лучијани, председник фондације,
представљајући у Милану награду за 2007. годину. У
меморијалном комплексу који заузима подручје на којем
се од 1941. до 1945. налазио логор, нису постављене
надгробне плоче, него се Богдановић определио за
преобликовање терена искористивши и реку Саву
како би се природни рукавци парка усмерили према
средишњем каменом цвету - споменику који, као што је
рекао и сам Богдановић, „не прети, не подстиче освету и
не скрива истину“. Уз парк се налазе музеј и едукативни
центар где су уклесана имена 69.842 до сада утврђене
жртве логора.

проф. Богдан Богдановић
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Споменик у Јасеновцу

Fondazione Benetton Studi e Ricerche годишње награђује
по једно место које се посебно истиче у неговању
вредности природе и историје, као допринос подизању и
ширењу културе „управљања пејзажом“.
Добитници награде „Carlo Scarpa” (1993 – 2007):
1993. Pustinja Retz - 4. интернационална награда „Carlo
Scarpa“
1994. Bašta Brankuzi, Rumunija [Brancusi Garden in Târgu
Jiu]
1995. Šuma uspomena [Forest of Memory]
1996. [The Fresneda in the Escorial]
1997. Desau [Dessau-Wörlitzer Gartenreich]
1998. Cerca do Mosteiro de Tibães
1999. Pećina Cusa [Cusa quarries]
2000. Marrakesh Agdal
2001. Zamak u Veroni[Castelvecchio in Verona]
2002. The Castle Gardens, Prag
2003. [Staze Pikionisa naspram аtinskog Akropolja
2004. Kongenshus Mindepark
2005. Deir Abu Maqar
2006. Val Bavona
2007. Memorijalni kompleks Jasenovac
web. www.fbsr.it/eng/
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апс.арх. Ивана Симоновић,
апс.арх. Срђан Зајић,
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The Castle Gardens, Prag

Kongenshus Mindepark

Val Bavona
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СВЕТСКА НАГРАДА ХАБИТАТ
WORLD HABITAT AWARD 2007

Лого фондације

Развој савременог друштва у будућности ће зависити највише од
управљања растом градова. Уједињене нације су свесне чињенице
да оно што се догађа на маргинама градова, где живи сиромашније
становништво, утиче на целокупни развој града. Стога је проблематика
урбанизације једно од најважнијих подручја које захтева глобалну
Лого награде
акцију.
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Програм за људска насеља или УН ХАБИТАТ надлежан је
за урбани развој. Главни циљ посредовања је упозорити
свет на проблеме људских насеља и поспешити настојањe
влада и невладиних организација да се ти проблеми реше.
Главна средства посредовања су глобалне кампање и
одабране теме, као и Светски дан хабитата. Истраживање
и мониторинг обухвата координацију глобалних
настојања у праћењу услова у градовима и насељима и
напретка у примени Хабитат Агенде као и идентификацију
и развој иновативних решења и искустава у развоју
људских насеља.
Светска награда Хабитат је успостављена 1985. од
стране Фондације за социјално становање – BSHF
(Building and Social Housing Foundation), као допринос
Интернационалној години за склоништа сиромашних
Уједињених нација. Годишње се додељују две награде и то
за пројекте са глобалног Запада и Југа, који представљају
практична и иновативна решења актуелних проблема и
потреба становања. Сваке године се додељује награда
од 10,000 фунти и уникатни сребрни трофеј на годишњој
глобалној церемонији Уједињених нација, на Светски дан
Хабитата.
Ова награда омогућава идентификацију и промовисање
добрих примера архитектонске и градитељске праксе.
Иако првобитно замишљена да се додељује у периоду
од три године, због позитивних реакција, Фондација
BSHF је наставила са традицијом годишње доделе
Светске награде Хабитата до данас. Присутна је
значајна продукција у области пројеката за становање
на светском, глобалном нивоу. Ови пројекти излазе

у сусрет разним потребама становника и јављају се
у разним формама и величинама. Од самог почетка,
ови пројекти – као примери добре праксе – нису само
издвајани као посебни, већ се путем њих одвијао проток
информација. Знања и искуства долазе до оних који ће их
употребити у конкретним условима у оквиру програма
интернационалних студијских посета награђеним
пројектима. Циљ ових посета је разумевање практичног
приступа, метода и менаџмента пројекта коришћених у
награђеним пројектантским програмима. Kао резултат
упознавања са новим приступима ови програми се сада
усвајају и користе широм света.
Светска награда Хабитат се додељује сваке године
и представља се на глобалној церемонији прославе
Светског дана хабитата – првог понедељка месеца
октобра. До сада су се церемоније доделе одржале у
Италији и Русији (2006), Индонезији 2005), Кенији (2004),
Бразилу (2003. и 1995), потом у Белгији, Јапану, Јамајки,
Кини, Дубаију, Немачкој, Мађарској, Сенегалу и Америци.
Ове године церемонија доделе награда одржаће се у
Хагу (Холандија) 1. октобра. Симболично је да се у 2007.
години Светски дан хабитата поклапа са Светским даном
архитектуре, а холански град Амстердам је званични Град
архитектуре Европске Уније за 2007.годину.
Добитници престижне Светске награде Хабитат за 2007.
годину су пројекти :
• Урбани развој и регенерација насеља,
• Примена еколошких материјала у пројектима
социјалног становања, Куба.
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Одрживи развој источног Мидленда, Енглеска

Програм становања Bento Rubiao Fondacija,
Рио де Жанеиро, Бразил
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Насеље ZukunftsWerkStadt града Leinefelde-Worbis, Немачка

Урбани развој и регенерација насеља ZukunftsWerkStadt
града Leinefelde-Worbis, Немачка
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Суочено са депопулацијом, опадањем економије и
велоким бројем празних и девастираних бетонских
стамбених блокова, становништво града LeinefeldeWorbis-а бивше Источне Немачке, развило је
иновативан приступ да се избори са тим проблемима.
„ZukunftsWerkStadt” представља стратегију интегрисаног
урбаног развоја и регенерације која се састоји из мера
за стварање нових радних места, побољшања услова
становања и побољшања урбане структуре у складу са
одрживим развојем. Овакав приступ је такође побољшао
социјалну и економску стабилност у тешким временима
транзиције и омогућио прилагођавање локалне
популације као и активни живот заједнице. Пројекат
представља комбинацију економских, социјалних,
организационих решења. У процесу имплементације
пројектом је предвиђено рушење сувишних објеката,
реконструкција постојећих префабрикованих објеката

према високим стандардима, као и формирање отворених
простора за приватну и јавну употребу. Више од 2.500
објеката је обновљено до данас, а пројекат је наишао на
добар пријем код становништа и помогао стабилизацији
економске базе становника овог насеља.
Примена еколошких материјала
социјалног становања, Куба

у

пројектима

Пројекат подразумева развој иновативних и еколошких
грађевинских материјала који се могу производити
локално, у оквиру малих радионица. Међу производима
се издвајају: кровне плоче од микро бетона, глинена
опека произведена процесом печења у коjeм се користи
биолошки отпад као гориво, коришћење дрвета
бамбуса као грађевинског материјала и материјала за
израду намештаја. Производи су погодни за употребу
у руралним и урбаним градским предграђима, а
технологија производње подразумева мали обим
продукције с фокусом на стимулисање локалне економије
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ДОБИТНИЦИ НАГРАДА 1986  2006
1986 Sonatala Milan Sangha, West Bengal India
1986 Batikent Project, Ankara Turkey
1987 Rural Housing Programme Malawi
1987 Walter Segal Self-build Housing Project, London UK
1988 One Million House Programme Sri Lanka
1988 St Vincent de Paul Shelter, San Diego USA
1989 Ismailia Development Projects Egypt
1989 Industrial Habitat Project, Givisiez Switzerland
1990 National Housing Programme, 1986-90 Costa Rica
1990 Reconstruction of Hiroshima City; Danbara , Japan
1991 Attic Flats Project Czech Republic
1991 The Core Shelter Housing Project Phillipines
1991 The Frank G. Mar Community Housing Project, Oakland USA
1992 The Kampung Improvement Programme, Surabaya Indonesia
1992 Tampines New Town Singapore
1993 Ju’er Hutong Courtyard Housing Project, Beijing China
1993 Housing Cooperative Ludwig-Frank, Mannheim Germany
1994 Skotteparken Low-energy Housing Project, Ballerup Denmark
1994 Indore Habitat Project India
1995 Build Together Programme Namibia
1995 Tent City, Boston USA
1996 Tatry and Arbour Mill Non-proﬁt Housing Project, Toronto Canada
1996 Viviendas del Hogar de Cristo, Guayaquil Ecuador
1997 Urban Management in Curitiba - Building Full Citizenship Brazil
1997 The Europahaus Project, Langenhagen Germany
Примена еколошких материјала

1998 Wintringham Port Melbourne Hostel, Melbourne Australia
1998 The Grameen Bank Low-cost Housing Programme Bangladesh

кроз стварање нових радних
места. Материјали су због ниске
цене приступачни сиромашним
домаћинствима, па до данас има
око 2.300 објеката у месту Вила
Клара на Куби који су изграђени или
реновирани уз употребу ових екоматеријала. Овај програм се реализује
кроз сарадњу локалне управе и
националне владе, а резултат су
стабилни, еколошки и приступачни
домови. Радионице за производњу
еко-материјала, захваљујући размени
искустава, присутне су и у Африци и
Латинској Америци.

1999 Promotion of Woodless Construction Burkina Faso, Mali, Niger
1999 The Grow Home, Montreal Canada
2000 New Living Program, Perth Australia
2000 Chagas 2000 Bolivia
2001 Orangi Low-cost Housing Programme, Karachi Pakistan
2001 East Lake Commons Conservation Community, Atlanta USA
2002 Architect in the Community Programme Cuba
2002 Setagaya-Ku Fukasawa Symbiotic Housing, Tokyo Japan
2003 Rural Health and Environment Programme, Orissa India
2003 The Prince George, New York USA
2004 La Paz Post-earthquake Reconstruction Programme El Salvador
2004 The Eldonian Village, Liverpool UK
2005 Energy Eﬃcient Straw-bale Housing Project China

Web: www.bshf.org

2005 Solar Housing Renovation Project in Gårdsten Sweden
2006 Building and Construction Improvement Programme Pakistan

апс. арх.Ивана Симоновић
апс. арх Срђан Зајић

2006 Johannesburg Housing Company South Africa
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СПЕЦ. ДРАГАНА СИНОБАД-ПЕТРОВИЋ, АРХ.
ДОБИТНИК ВЕЛИКЕ НАГРАДЕ
УДРУЖЕЊА УРБАНИСТА СРБИЈЕ

На годишњој скупштини Удружења урбаниста Србије, одржаној у оквиру „Летње школе урбанизма” 18.
јуна ове године на Тари, спец. Драгана СИНОБАД-ПЕТРОВИЋ, арх., саветник за просторно планирање и
шеф Сектора за просторне и генералне планове Завода за урбанизам Ниш, добила је престижну Велику
награду Удружења „Емилијан Јосимовић”.
Велика награда „Емилијан Јосимовић” установљена је
у част овог, најпознатијег пионира модерног српског
урбанизма у XIX веку (1823.-1897.г.), и додељује се
члановима Удружења урбаниста Србије „”за целокупно
животно дело којим је остварен запажен допринос
стручном, научном и практичном унапређењу просторног
и урбанистичког планирања”.
Од Нишких урбаниста, ову значајну награду, је 2004.
године добио једино мр Михаило МЕДВЕДЕВ, арх.
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Драгана СИНОБАД-ПЕТРОВИЋ, после завршене гимназије
у Нишу, дипломирала је 1967. године на Архитектонском
одсеку Техничког факултета у Нишу.
Своја прва стручна искуства почиње да стиче 1968. године
у Заводу за комунално уређење Ниш, на спровођењу
урбанистичких планова, а већ 1969. године прикључује
се стручном тиму Завода за урбанистичко и регионално
просторно планирање Ниш на изради првог, нишког,
Генералног урбанистичког плана.
У новоформираној Дирекцији за урбанизам и комуналну
изградњу и касније Дирекцији за урбанизам, изградњу
и реконструкцију Ниша, у оквиру које је ООУР Завод
за урбанизам Ниш, преузима израду значајних
урбанистичких планова као што су: ДУП Клиничкоинститутског центра (1978), ДУП Нишке Бање (1982), ГУП
Бруса (1983), ДУП Спомен парка „Бубањ” (1985).

Паралелно, 1981. године завршава специјализацију из
области Просторног планирања на Економском факултету
у Крагујевцу и постаје шеф Сектора за просторне планове
у Заводу за урбанизам. Следи њено значајније ангажовање
на изради генералних и просторних планова: ГУП Блаца
(1986), ГУП Ниша и Нишке Бање (1989), Просторног плана
Града Ниша (1991), Студије одрживог развоја Нишке
Бање (1995), Просторног плана Сићевачке клисуре, ГУП-а
Бујановца и Врњачке Бање (1996).
Године 1996. ради посебну студију о Нишу („Sity Case Study
- Nish”), за II конференцију УН о становању ХАБИТАТ II и
као члан делегације Србије учествује на тој конференцији
у Истамбулу.
Следи израда ГП Врања (2002), Врањске Бање (2003),
Просторног
плана
подручја
инфраструктурног
коридора Ниш-граница Бугарске (2003), ПП подручја
водоакумулације „Бован”, РП за Врањску Бању и
Стратегије одрживог развоја Града Ниша за OSCE (2004),
ГП Алексинца (2005) и актуелног Просторног плана
административног подручја града Ниша (2007).
Паралелно са стручним ангажовањем на просторном
и урбанистичком планирању, заузимала је значајне
руководеће функције у Заводу за урбанизам као
вишегодишњи шеф сектора, заменик директора (2000
- 2005) и актуелни шеф сектора и саветник за просторно
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Слика: Спец. Драгана Синобад-Петровић, арх.
планирање. У мандату 2003 - 2004. г. била је члан
Извршног одбора Града Ниша.
Код формирања Инжењерске коморе Србије била је један
од чланова са нултом лиценцом за просторно планирање,
а има и лиценцу одговорног урбанисте.
Као искусан стручњак члан је комисија за просторне
планове Министарства за капиталне инвестиције,
Републичке Агенције за просторно планирање, комисија
за планове Града Ниша, општина Пирот, Алексинац,
Бујановац, Гаџин Хан и Лесковац.
За своје стручне радове добила је четири прве и две
друге награде на урбанистичким салонима Удружења
урбаниста Србије.
У оквиру Удружења урбаниста Србије била је председник
Друштва урбаниста Ниша (1991) и актуелни је члан
Председништва УУС.
Године 2005. добила је Повељу УУС „Бранислав Пиха”
за стручно ангажовање и методолошко унапређење
регионалног и просторног планирања.

Била је и члан Извршног одбора Секције планера
Инжењерске коморе Србије (2003-2004) сарадник
Швајцарске дирекције за развој и сарадњу, Цирих (20012002), Instituzione Centro Nord-Sud, Pisa, Italy (2003).
Учествовала је на II Конференцији Савета Европе о
имплементацији Европске конвенције о просторном
планирању у Стразбуру (2003) и Конференцији Савета
Европе о одрживом развоју и примени Европске
конвенције о одрживом развоју у земљама у транзицији у
Тулчи, Румунија (2004).
Додељена Валика награда је значајно признање за
целокупно животно дело Драгане СИНОБАД-ПЕТРОВИЋ
која је својим ангажовањем остварила запажен допринос
стручном, научном и практичном унапређењу просторног
и урбанистичког планирања, не само у оквирима Нишких
искустава, већ и у ширим стручним круговима Удружења
урбаниста Србије.
арх Михаило Медведев
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СТВАРАЊЕ НОВЕ СЛОВЕНАЧКЕ АРХИТЕКТУРЕ

У другој половини деведесетих година постало
је очигледно да се нешто необично дешава у
словеначкој архитектури. Широм земље појавио се
велики број објеката са изненеђујућим изгледом и
снажним идентитетом. Аутори ових остварења били
су највећим делом припадници младе генерације
архитеката. Разлог овог феномана свакако није
представљала изненадна појава нових талената,
већ се развијање нове словеначке архитектуре Сл. 1. Јоже Плечник, Национална и универзитетска
библиотека, Љубљана 1936-41.
мора сагледати из шире перспективе.

НОВЕ ОКОЛНОСТИ
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Естаблишмент нове словеначке државе, стицањем
независности и одвајањем од Југославије 1991. године,
омогућио је и услове за развој нове архитектуре. Бивша
социјалистичка република са једном доминантном
политичком партијом, преко ноћи је трансформисана
у капиталистичку, демократску државу са слободном
тржишном економијом. Ново глобално информационо
друштво формирало је услове који су у потпуности
изменили дефиницију града и његове архитектуре.
Радикална промена омогућила је младим архитектама да
се ослободе стега прошлости и брзо се преоријентишу
на нову социјалну климу. Ваздух је био испуњен
оптимизмом, јер је постало јасно да је висококвалитетни
атрактивни дизајн одлично оружје којим би се привукла
пажња и конституисао идентитет нове државе. Отворени
јавни конкурси пружили су младим архитектама шансу
да учествују у пројектовању значајних објеката јавне
намене: музеја, стадиона, државних институција и др.
Анонимни јавни конкурс за зграду Националне коморе
трговине и индустрије из 1996. године, на коме су прву
награду неочекивано добили управо формирани Садар
Вуга архитекте, као резултат имао је објекат запањујућег
изгледа који је означио продор нове генерације.

Сл. 2. Спомен комплекс на Рабу, 1953
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 Сл. 4. Плакат изложбе „6 пак”

 Сл. 3. Књига Савремена архитектура Словеније,
аутор Матевз Челик
ПРАВАЦ  ЗАПАД
ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА АРХИТЕКТУРА
Јоже Плечник, Едвард Равникар, Савин Север, Саша
Махтид... ова мала земља је дала значајан допринос у
области архитектуре и дизајна. Иако је интернационалној
сцени требало доста времена да препозна јединствен
дух словеначке архитектуре двадесетог века, она данас
ужива велики углед и предмет је бројних међународних
публикација. Проток информација одвија се у оба смера.
Многе младе архитекте су последипломске студије
похађале у престижним институцијама Запада. Вратили
су се у домовину, у доба транзиције, ослобођени стега
традиционалног националног идентитета и испуњени
жељом да учествују у глобалним светским токовима.
Путујућа изложба нове словеначке архитектуре под
називом СИКС - ПАК била је базирана на том концепту.
Представила је Шест младих архитектонских студија и
израсла у феномен јер је широм света проширила вест о
новој словеначкој архитектонској сцени. Мала земља је
постала занимљива и вредна пажње.
КОНТРА  ИСТОК
Али реално стање у савременој архитектури Словеније
је у потпуности другачије од сјајних презентација у
многим публикацијама. Градови се развијају под утицајем
локалне самоуправе која нема смисла за кохерентност.
Такав „расцепкан–уситњен” урбанизам чине објекти
који по сваку цену настоје да привуку пажњу клијентеле
чија је идеја о заједници сведена на затворен простор
тржног центра. Пејзаж Словеније и њена предграђа су
преплављени готово идентичним породичним кућама,
обликовани без поштовања према природном амбијенту.
Уместо да постане подсетник на грешке из прошлости,
ова каталошка архитектура је још увек најпожељнији вид
становања припадника средње класе.

У новим околностима, архитекта са осећајем за друштвене
и природне вредности развија стратегију о начину
деловања у датој ситуацији. У ту групу спадају и чланови
младих архитектонских атељеа–
студија које ћемо овде представити. Пројектовање
и реализација објеката мора бити брза и ефикасна и
са што мањим трошковима. Међутим, ове архитекте
проналазе начин да остваре квалитетну архитектуру
која превазилази захтеве тржишта. На жалост, због
неодговарајућег урбанистичког планирања и захтева у
погледу индивидуалности од стране инвеститора, они се
усредсређују на појединачне објекте. Иако ови пројекти
покривају широк спектар тема, визуелна представа нове
архитектуре има „ванземаљски” ефекат – ипак позитиван.
Објекти, контрастни у односу на окружење, служе као
интелигентне справе за стимулисање могућег будућег
развоја. Ова тајанствена појава изазива питања, привлачи,
узнемирује, ломи укорењене идеје о томе како објекат
треба да изгледа. Иако ова архитектура у окружењу делује
као неодговарајућа, структуре саме за себе дизајниране
су до перфекције. Објекти имају јединствене ентеријере и
одличне детаље, без обзира да ли је реч о реконструкцији
старог замка, библиотеке или индустријског складишта.
Тло за експериментисање
Интерес нове архитектуре није само имплементација у
постојеће и испуњење естетских захтева, већ и тежња
за експерименталним, иновативним архитектонским
изразом. Нажалост, већи део ових пројеката је остао
неизведен и као папирната архитектура служи за
расправе. Мањак стамбеног простора узроковао је
интензивне инвестиције и бројне конкурсе од којих су
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Сл. 5

Сл. 7

Сл. 6

Сл. 8

већину освојили млади. Свеж, атрактиван изглед нових
објеката утицао је на паралисану нацију, на мисао о томе
какво би становање у блоку требало бити. Да би се овакав
тренд наставио и заживео пуном снагом, пред младе
архитекте је постављен огроман и одговоран задатак.

Објекат „Пинари Сорс” Тирана, Албанија, 2006. Пројектом
се развија нов просторни репер и постављају нови
стандарди. Организован је око хеликоидног језгра.
Резултат је флуидни функционални простор
Објекат „Белевју”, Амстердам, Холандија, 2005. Пројекат
реновирања хотела са мотивима: трава, песак, вода.
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ЕЛАСТИК
Архитектонски студио који функционише као флексибилна
мрежа, независно од политичких и географских граница.
Рад Еластика је координиран из Амстердама и Љубљане.
Сл. 5 и 6.

Објекат „Панонска резиденција” је хибридна кућа,
бескрајна соба са недефинисаним функцијама. Циљ је да
се објекат дословно разлије на равници и интегрише са
природом.
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Сл. 12
Сл. 9

Сл. 13
Сл. 10

Сл. 11

Сл. 14

ЕНОТА
Функционише као тим. Њихови пројекти нису засновани
на устаљеним идејама. Сл. 7 и 8.

„Терметухен”. Реновирање спа центра са новим
комплексом базена и новом кровном конструкцијом.
МЕХТИГ  ВРХУНАЦ АРХИТЕКТЕ
Раде у области урбанизма, архитектуре и дизајна, освојили
су бројне награде на професионалним архитектонским
конкурсима. Слике 9, 10 и 11.

Комплекс „Термалија”. Простор се састоји из празних
елемената да би се изазвала већа визуелна стимулација.
Собе су јарких боја са декорисаним зидовима. Чула
стимулишу звуци и ароме присутне у ентеријеру. Фасада
ноћу светли као билборд у много боја.
Ентеријер „Нова
кредитна
банка
Марибор”.
Конвенционални шалтер је трансформисан у стаклену
шкољку комплексне геометрије за максималан
ергономски угођај на ограниченом простору.

Објекат „Модуларна кућа у Палм Спрингсу”. Основни
елемент је стандардизована модуларна јединица
са свим композиционим и обликовним особинама
стамбеног простора, основа је једноставна и дозвољава
додатне модификације. Конструкција се састоји од
префабрикованих дрвених панела. Радили су и дизајн
сопственог студија, насеље Мостец...
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Сл. 15
Сл. 18

Сл. 16

Сл. 17

ДЕКЛАВА ГРЕГОРИЧ АРХИТЕКТЕ
Основани 2003. године.
Кућа XXS, Љубљана, 2004. Ова екстра мала кућа налази
се у Кракову, центру Љубљане. Основне димензије куће су
према важећим нормативима. Задатак је био интегрисати
све функције у екстремно мали простор и природно
осветлити приземље. На том месту је некада било
складиште, па су архитекте одлучиле да очувају такав
аспект употребом сирових и неутралних материјала. Сл.
12, 13, и 14.
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Насеље Л, 2004 – 2005. Ремоделација постојећег блока
по концепту „три за један” – три зграде уместо једне. Сл.
15, 16 и 17.

Сл. 19
Дизајн изложбе „АА Нау” која приказује тренутну
продукцију словеначких архитеката и студената.
Посетиоци се позивају путем еластичног екрана са видео
пројекцијом. Изложбени панели су од транслуцентног
материјала.

ОФИС АРХИТЕКТИ
Формирани су у Љубљани.
Вила „Испод”. Доградња виле из 19. века на језеру
Блед. Захтев клијента је да простор дневног боравка
буде двоструко већи од постојећег, а сви простори
оријентисани су ка језеру. Сви садржаји су смештени
испод постојеће виле. Сл. 18 и 19.
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Сл. 23

Сл. 20

Сл. 24

Сл. 21

Сл. 25

Сл. 22

Блок социјалног становања на обали. Прва награда на
конкурсу за јефтине станове младих породица. Решење
је било економично, рационално и функционално, са
тридесет апартмана разних величина. Сл. 20 и 21.
Реновирање и доградња Градског музеја Љубљана. Прва
награда на конкурсу, 1998 – 2004. Уместо неповезаних
простора, решење предлаже кретање по спиралној
путањи кроз изложбени простор. Сл. 22, 23 и 24.

Сл. 26
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Сл. 27

Сл. 30

Сл. 28

Сл. 31

Сл. 29

Сл. 32

БЕВК  ПЕРОВИЋ АРХИТЕКТЕ
Основани су 1997. године, добитници бројних признања
као и престижне награде Мис ван дер Рое за 2007. годину
за младе архитекте, за пројекат Математичког факултета
у Љубљани. Сл. 25, 26, 27, 28 и 29 - Математички факултет,
Љубљана. Сл. 30, 31, 32, 33 и 34 – Студентски дом,
Љубљана.

Кућа СБ, Љубљана. Парцела је мала и граничи се са
шумом, пројекат има улогу медијатора између хаотичног
предграђа и природног окружења. Главни материјал је
дрво. Сл. 35, 36, 37 и 38,
Резиденција амбасадора Холандије, Љубљана. То је
слободностојећа дупла кућа, једна кућа поврх друге, чиме
је одвојен полујавни од приватног простора. Сл. 39 и 40.
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Сл. 33

Сл. 36

Сл. 34

Сл. 37

Сл. 38

Сл. 35
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Сл. 39

Сл. 42

Сл. 40

Сл. 43

Сл. 41

Сл. 44

Стамбено насеље Поље, Љубљана. Шест блокова зграда
на ивици града. Изазов је био створити препознатљиву
силуету и функционалне захтеве. Као одговор на
индустријску
иконографију
оближње
железнице
употребљавају металне каблове у функцији затега. Сл. 41,
42, 43 и 44.
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Информације:
www.dekleva-gregoric.com
www.elastik.net
www.enota.si
www.mvarch.com
www.oﬁs-a.si
апс. арх. Ивана Симоновић
апс. арх. Срђан Зајић

ПАРКИРАЊЕ У НИШУ
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СТУДИЈА ПАРКИРАЊА У НИШУ
Почетак решавања проблема паркирања

Слика 1: Саобраћајна зона обухваћена истраживањем, обележена линијом црта-тачка

Концентрација садржаја велике атрактивности у централној зони града, намеће потребу за учесталим
доласцима становника Ниша и околине у центар. Пошто се за долазак углавном користе путнички
аутомобили, а број паркинг места је недовољан, често се продужава време трговања због тражења места,
или се возачи паркирају на местима која нису за то предвиђена.
Политика паркирања у центру никако не сме да иде
у смеру енормног уређења и градње паркиралишта
и паркинг гаража да би се задовољиле све утврђене
потребе. Нова места генерисала би нова путовања
аутомобилима у центар, и тако у недоглед.
Пошто је већ извршена селекција корисника аутомобила
чији се захтеви паркирања појављују у центру, могуће је
да се режимом паркирања делимично усагласе захтеви
паркирања са понуђеним бројем паркинг места.
Нажалост, и поред вишегодишњег залагања стручњака
саобраћајне струке, није било слуха од стране градских
структура за издвајање средстава из буџета града у циљу
израде валидне документације ради примене квалитетних
управљачких мера из области паркирања моторних
возила. Напокон, крајем прошле године приступило се
разрешавању проблема паркирања у Нишу.
Управа за саобраћај припремила је пројектни задатак

у коме је предвиђена израда свих неопходних мера и
активности за реализовање комплетног управљања
стационарним саобраћајем у граду. Предвиђено
је снимање свих саобраћајних параметара који су
релевантни за овај врло значајан подсистем транспортног
система града. Нажалост, на појединим местима, у
стручној јавности града, током низа година, присутно је
било мишљење, да је потребно само изградити паркинг
гараже и проблем паркирања у граду ће бити решен.
Светска искуства везана за управљање стационарним
саобраћајем су потпуно другачија и указују да параметре
саобраћајног процеса треба стално снимати, што
значи и снимање свих елемената паркирања. Било
је појединачних покушаја да се сними паркирање у
појединим зонама, али никада до сада нису комплетно
снимане све карактеристике стационарног саобраћаја.
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Посао на изради саобраћајних студија - јавног градског
и приградског превоза путника, такси превоза путника,
као и стационарног саобраћаја у Нишу, поверен је
Саобраћајном факултету из Београда. Може се рећи да се
ради о најреномиранијој научној институцији из области
саобраћаја у нашој земљи.
На почетку истраживања утврђена је саобраћајна зона са
границама истраживања карактеристика стационарног
саобраћаја, што је и представљено на слици 1.
Значајни показатељи током спроведеног истраживања
су: расподела кретања по сврхама у току дана, приказана
у табели 1, и расподела кретања по видовима у табели 2.
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Утврђен је режим паркирања у зонама тако да задовољи
захтеве свих корисника који морају да се паркирају
(становници зоне) и што већи број захтева оних категорија
корисника који треба да се паркирају (краткотрајно
паркирање). Процена броја задовољених захтева рађена
је на основу заступљености одговарајуће категорије
корисника у изабраној акумулацији, узимајући у обзир да
се могу реализовати само регуларна паркирања, односно
да акумулација не може да буде већа од броја места за
паркирање којим се располаже.
У оквиру предлога режима паркирања предвиђено је
ограничење у Зони Iна 1 сат. Ова мера има за циљ да се
посетиоци чији мотив паркирања захтева трајање дуже
од једног сата одврате од паркирања, а такође да се
одређеном броју посетилаца Зоне II са трајањем до једног
сата омогући паркирање.
У Зони I најзначајнија је атрактивност (2.37 на уличним
фронтовима), и са најразноврснијим садржајем у којој
је примарни мотив „пословно” са заступљеношћу од
45.33 % пре подне, односно 42.75% за цео дан и 76.57%
посетилаца са овим мотивом има трајање паркирања до
једног сата. Такође, заступљена су паркирања са мотивом
„рад” ( са 30.67% обима у преподневим сатима, док у
појединим интервалима број возила са овим мотивом
прелази и 60%) која блокирају места за паркирање у
дугом временском периоду.

Извршеним анализама и оценом стања паркирања
у простору обухваћеном студијом, утврђено је, да је
приоритет за решавање проблема у „зони режима” која је
подељена на две зоне у којима су испуњени сви услови за
примену рестриктивног режима паркирања. Утврђена је
процена броја паркинг места након извршеног техничког
регулисања, што је представљно у табели 3.
Слика 2: Захтеви који се могу задовољити у Зони I
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У Зони II ограничење трајања паркирања износи 3 сата
и има значајно мању атрактивност у односу на Зону
I (1.69% на уличним фронтовима). Примаран мотив у
преподневним часовима је „рад”, а за цео дан „приватан
посао” са заступљеношћу од 26.16% и 22.62%. Наравно,
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присутни су посетиоци са мотивом „куповина” са 78.64%
са трајањем до 3 сата. Дакле, када се задовоље сви
захтеви са трајањем до 1, односно 2 сата, остаје одређен
број слободних паркинг места, која се могу понудити
посетиоцима којима је потрбно паркирање до 3 сата. Зону
II карактерише 2205 места за паркирање и има знатно
мању реализовану атрактивност у односу на Зону I (1.69%
на уличним фронтовима). У преподневним часовима
примарни мотив паркирања је „рад”, док је током дана
„приватан посао” са заступљеношћу од 26.16% и 22.62%
у укупном обиму. Корисници краткотрајног паркирања
преовладавају са мотивом „приватан посао” (80% има
трајање до 1 сат), а такође су заступљени и посетиоци
са мотивом „куповина” од којих 78.64% има трајање до 3
сата.

Слика 3: Захтеви који се могу задовољити у Зони II
У студији је обрађен тарифни систем, где је наведено да
се наплата уводи на свим паркинг местима у Зони режима
и постављени су следећи задаци:
- дестимулисање доласка у централну зону путничким
возилом;
- повећање обрта паркирања на уличним фронтовима.
У Зони режима заступљене су следеће категорије
корисника:
- станари,
- посетиоци који повремено или стално имају захтеве за
паркирањем,
- корисници места за паркирање на којима важе посебни
режими.
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Наравно, на потезу су градске институције које су у
обавези да ревидирају важећу регулативу из области
управљања паркирањем у циљу прилагођавања
добијеним резултатима из студије. Такође, изузетно
значајно место у овом новом систему паркирања у граду
заузима новоформирано Јавно комунално предузеће
„Паркинг сервис”.
Поред наведених активности које Градска управа треба
да предузме за побољшање услова паркирања, аутори
студије су предложили да се донесе програмски докуменат
којим би се дефинисала стратешка опредељења везана
за управљање паркирањем. Докуменат би требао да
садржи:
- Мере за конзервирање проблема паркирања,
односно инсистирње на поштовању инвеститора градње
да обезбеди потребан број паркинг места за конкретну
намену објекта у оквиру своје парцеле.
- Опредељење за решавање проблема паркирања
у зонама високог степена атрактивности управљањем
захтевима за паркирање.
- Опредељење за изгрдању паркинг гаража на ободу
централне зоне, односно само у зонама у којима за то има
потребе.
- Иницијативу за дефинисање динамике изградње
вануличних капацитета на локацијама предложеним
планом.
- Политику финансирања изградње вануличних
капацитета за паркирање.
- Доследно поштовање институционалне надлежности
у паркирању.
- Дефинисање динамике за вредновање ефеката
примењених мера.
карактеристика
функционисања
- Истраживање
паркирања у случају када се значајно промене околности
у некој зони.
- Повећање квалитета услуге у систему Јавног градског
и приградског превоза путника.
Вељко Радичевић, дипл.инж.саобр.
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ХРАМ СВЕТОГ ВАСИЛИЈА БЛАЖЕНОГ У МОСКВИ

„Своју љубав сам поклонила најлуцкастијем делу људске маште, московском храму Светог Василија
Блаженог. Вероватно због тога што ту ништа није ни економично, ни рационално, ни логично, ни
функционално – супротно од онога што се очекује од добре архитектуре – а толико је људски топло и
блиско компликованој људској души.“
Боса Кићевић, београдска сликарка, 1982.
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На иницијативу и подршку професора др Надежде
Лаиновић-Стојановић, мог професора руског језика
на Грађевинско-архитектонском факултету у Нишу,
отпутовала сам на месец дана у Москву на Државни
институт руског језика “А. С .Пушкин” ради усавршавања
руског језика.
То је било могуће реализовати, јер је Универзитет у Нишу
(у време када је др Надежде Лаиновић-Стојановић била
управник студијске групе за руски језик и књижевност)
потписао уговор о сарадњи са поменутим институтом.
Први пут је група студената са Филозофског и
Грађевинско-архитектонског факултета у Нишу остварила
такво усавршавање крајем новембра 2005. године, а друга
група у којој сам била и ја, у априлу 2006. године.
Свој боравак, који ми је много значио за боље
савладавање руског језика, искористила сам и за своје
стручно усавршавање. Разгледала сам, или организовано,
или самостално, и дивила се објектима, споју старог и
најсавременијег стила у архитектури у Москви и Санкт
Петербургу.
Представљам вам прекрасно здање, храм Василија

Блаженог, на Црвеном тргу у Москви.
И овом приликом захваљујем професору др Надежди
Лаиновић-Стојановић која је свој ентузијазам и љубав
према руском језику и Русији успела да пренесе на своје
студенте.

Владавина Ивана IV (Грозног) донела је оживљавање
интереса за традиционалне руске стилове. У част руске
победе над Татарима, легендарни владар подиже 1555.
године раскошни храм одмах поред капија Кремља у
Москви. Унутар његових зидина сахрањен је, у то време
познат у народу „свенародни молитвеник и разобличитељ
неправди“ – свети Василије Блажени, по коме је храм
добио име.
По летописним записима, као архитекти овог храма
помињу се Барма и Испосник, а по мишљењу данашњих
историчара архитекта храма био је један човек – Иван
Јаковљевич Барма, кога су, због тога што је држао строги
пост, прозвали Испосник. Како легенда каже, Иван Грозни

СЕПТЕМБАР 2007, БРОЈ 24, ГОДИНА VIII

ИСТОРИОГРАФИЈА

61

ИСТОРИОГРАФИЈА

62

је, након што је видео макету храма који ће бити саграђен,
толико био усхићен његовом лепотом да је наредио да
се пројектанти ослепе. Тим поступком је онемогућио
настанак нове грађевине такве лепоте чиме је осигурао
уникатност Храма. Постоји сумња у истинитост легенде
о ослепљењу Барме и Испосника на основу чињеница
да се име Испосника среће и у летописима везаним
за подизање неких других значајних архитектонских
објеката.
Немогуће је данас замислити Црвени трг, без целом
свету познатог, уникатног споменика руске архитектуре
и историје, Храма светог Василија Блаженог. Почев од
снажног постоља Храма (што је јака симболика), идући ка
врху, све је у свођењу, како у глобалу, тако и у детаљима,
да би се простор свео на тачку у темену куполе, на крст
на њему. Овај симетрични ансамбл, израстајући из базе
разуђеног партера, формира доминантан утисак Храма.
Куле се утркују по висини и обради, дајући предност
средишњој кули, коју окружују са свих страна. Свака од
осам околних кула-цркава добила је име у част свеца,
на чији дан се десио неки догађај везан за руске победе
над татарско-монголском војском. Централна, девета
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црква посвећена је Покрову Пресвете Богородице.
Куле у основи потпуно испуњавају квадрат, чија је
дијагонала у правцу прилаза храму, то јест управна на
тангенту коју чине бочне прилазне степенице са својим
тремовима. Скоро нестварне куле шетају се при нашем
померању. Истом пажњом, истим потезима оформљени
су и стопљени у једно - унутрашњи и спољни простор,
повезани лелујавим контурама у изгледу пламена,
које смирују геометризовани облици. Препознатљиве
контуре, које свака кула носи као своје прелепо бреме, на
нижим кулама заостају, у циљу стварања утиска покрета
и сустизања. Завршен 1561. године, овај храм је прави
карневал обојених купола из најекспресивнијих русковизантијских традиција.
Средином 20-тих година XX века Храм Василија Блаженог
добија статус музеја, а од 1934. године постаје филијала
Државног Историјског музеја што је и данас. У Храму се
налази 9 иконостаса, са око 400 икона из периода од XVI
до XIX века, које представљају најбоље иконе московске
и новгородске иконописне школе.
студ.арх. Јелена Цвејић
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ПРВА ГОДИШЊИЦА ГАЛЕРИЈЕ
ДРУШТВА АРХИТЕКАТА НИША
31.10.2006 – 31.10.2007.

Сл. 1. Зграда пре реновирања

Сл. 2. Зграда после реновирања

Често, када дође неки нови почетак, ми као да крећемо увек изнова. Али овога пута не, ова кућа и ми, и
неки претходни и неки будући, има своју историју коју вреди чувати и коју треба знати.
У некадашњој периферној нишкој Инћар махали, сада на
крају улице Генерала Милојка Лешјанина 52, налази се
зграда Друштва архитеката Ниша (ДАН-а). Кућа је грађена
у духу сецесије, високоприземна, пространа и богата
рељефном фасадном декорацијом са геометријским
и биљним орнаментима. Изнад свих прозора - венци
квадрата са рељефним ивицама. У поткровљу, такође,
венци мањих димензија са биљним елементима.
Грађевински трговац Наум Ћермило је, 1927. године,
тестаментом, као легат, завештао ову кућу Удружењу
Српских инжењера и архитеката. Од тада је ова кућа
сведок многих збивања. Ниш је крајем прошлог и
почетком овог века био значајан центар Српских
инжењера и архитеката. Још 1891. одине у граду је
основано Месно нишко удружење Српских инжињера»,
чији је председник био арх. Светозар Ивачковић. Тада је
удружење, на свом првом састанку, објавило резолуцију
о „Реорганизацији техничких факултета и техничких
школа у Србији”. У периоду између два рата, 11. децембра
1932. године, основано је „Удружење инжењера и
техничара за Ниш и Моравску бановину”, на челу са
председником Ст. Симићем. Након Другог светског рата
кућа је национализована и у њу усељена породица из
Македоније. Захваљујући великом ангажовању арх. Ивана
Редија, тадашњег председника Дтруштва архитеката
Ниша али и Савеза архитеката Југославије 1979. године
кућа је ипак враћена нишком Друштву инжењера и

Сл. 3. Радови у току – прилаз галерији
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Сл. 4

Сл. 7
Сл. 4 – 7 Реновирана галерија

Сл. 8. Аудиторијум
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Сл. 5
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Сл. 6
техничара (потоњем Савезу инжењерских и техничарских
организација Ниша - СИТОН) и Друштву архитеката Ниша
(ДАН), који су се исте године у њу и уселили.
Урбанистичким планом на простору између пруге,
војног објекта, тзв. Шиваре, и ул. Генерала М. Лешјанина
предвиђена је градња музеја технике, а како је поменута
зграда под заштитом као споменик културе од изузетног
значаја, она је предвиђена за управну зграду. Архитекте
М. Војиновић и Р. Стојановић снимили су постојеће стање
зграде, а арх. Љиљана Давидовић, 1985. године, урадила
је идејни и главни пројекат ревитализације и адаптације,
којом је зграда добила следеће намене: у подрумском
простору је смештен клуб, у приземљу канцеларијски
простор, а у поткровљу административни део са салом
за састанке. Кућа је стављена под заштиту Закона о
културним добрима од изузетног значаја 1986. године.
У међувремену, Друштво архитеката Ниша се
стабилизовало својим активностима, попут манифестације
Дана архитектуре Ниша, изложби, трибина, конкурса,
гласника „Архитект”, стекло углед у Граду и Републици,
али и могућност да своје просторије приведе намени.
Захваљујући ангажовању чланова Управног одбора ДАНа урађен је ентеријер просторија у приземљу и холски
простор са салом капацитета од 60 места, намењеној за
предавања и трибине, а у сутерену галеријски простор.
Идеја оснивања Галерије настала је као резултат
вишегодишњег ангажовања и ентузијазма чланова
ДАН-а. Атрактивна локација и чињеница да је то једина
галерија архитектуре у Србији чине је јединственим
изложбеним простором и местом окупљања архитеката.
Ентеријер простора одише минимализмом и својим
висококвалитетним осветљењем омогућава даљи
развитак галерије у мултифункционалан, савремен
галеријски простор.
Галерија је отворена 31. октобра 2006. године изложбом
„Ретроспектива Тријенала Друштва архитеката Ниша”.
У првој години постојања постављено је 11 изложби и
промоција и то хронолошки:
Отварањем Галерије архитектуре остварена је вишеструка
корист. Решен је један културолошки проблем југа
Србије и постављен морални императив за струковну и
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Сл. 9. Проглашавање победника
РЕТРОСПЕКТИВА ТРИЈЕНАЛА ДРУШТВА АРХИТЕКАТА НИША
ПРОМОЦИЈА „ПОТИСЈЕ КАЊИЖА“
ПРОМОЦИЈА КАЛЕНДАРА „МОДЕРНА НИША 1920-1941“
ИЗЛОЖБА ФОТОГРАФИЈА „СВЕТА ГОРА“
ИЗЛОЖБА ЧЕШКОГ АРХИТЕКТЕ ОЛЕГА ХАМАМА
ИЗЛОЖБА СКИЦА ПРОФ. ДУШАНА ИЛИЋА ПОВОДОМ ГОДИШЊИЦЕЊЕГОВЕ СМРТИ
ИЗЛОЖБА ФОТОГРАФИЈА „ВЕЛИКО ТРНОВО“
ПРОМОЦИЈА „ЛЕКСАН“
ИЗЛОЖБА ФОТОГРАФИЈА „ПЛОВДИВ“
ИЗЛОЖБА „2. АРХИЕНАЛЕ ВРАЊЕ“
ИЗЛОЖБА КОНКУРСНИХ РАДОВА НИШКА БАЊА
ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ „СВЕТА БОГОРОДИЦА У ДОЊОЈ КАМЕНИЦИ”
ИЗЛОЖБА ФАКУЛТЕТА УМЕТНОСТИ ИЗ НИША
ИЗЛОЖБА „БЕОГРАДСКИ АРХИТЕКТОНСКИ КОНКУРСИ 2006-2007“
ИЗЛОЖБА „АРХИТЕКТОНСКА ФОТОГРАФИЈА: ИЗГРАДЊЕ И НАДОГРАДЊЕ КРОВОВА У БЕЧУ“

колективну одговорност према прошлости, садашњости и
будућности. Архитекте су у згради ДАН-а, у реновираном
сутерену оформиле изузетно жив и атрактиван простор
који ће, кроз изложбене поставке са акцентом на
архитектуру, постати значајан за архитектонску струку и
њене поштоваоце. Успеси изложби, којима су отворена
врата продору архитектонске мисли у јавност, су добар
пример како се трудом и ентузијазмом неколицине људи
може радити за опште добро. Велики број посетилаца
говори сам за себе, а највеће је интересовање од стране
младих генерација студената архитектуре, као и грађана
Ниша.
Галерија ДАН-а је израз и сведок активности Друштва
архитеката Ниша као и потврда свести о значају и
вредности презентације архитектонске продукције и њој
сродних тема на нивоу Србије и иностранства.
арх. Александар Ђ. Кековић
апс. арх. Ивана Симоновић
апс. арх. Срђан Зајић

Сл. 10. Разгледање изложбе

октобар 2006.
октобар 2006.
децембар 2006.
децембар 2006.
јануар 2007.
фебруар 2007.
фебруар 2007.
март 2007.
април 2007.
мај 2007.
јун 2007.
јун 2007.
јун 2007.
септембар 2007.
октобар 2007.
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ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ –
МОНОГРАФИЈЕ ЖИВОЈИНА АНДРЕЈЕВИЋА
“СВЕТА БОГОРОДИЦА У ДОЊОЈ КАМЕНИЦИ”
Петак, 15. Јун 2007.

Водитељ са аутором и рецензентима

Актуелна монографијиа

Средином месеца jуна, у простору Галерије Друштва архитеката Ниша, представљена је нишкој
публици књига-монографија историчара уметности Живојина Андрејевића „Света Богородица у Доњој
Каменици”.
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О цркви у Доњој Каменици, код Књажевца у источној
Србији, која је изграђена давне 1332. године, поред
самог аутора говорили су и рецензенти књиге: проф.
др Радмило Петровић, проф. др Марко Атлагић и арх.
Александар Радовић.
Знатижељна публика је могла да сазна да ова црква
више од два века својом специфичном архитектуром
и изузетним живописом привлачи велику пажњу, како
самих историчара уметности тако и људи различитих
професија и занимања, међу којима највише архитеката,
археолога, историчара, византолога, црквених прелата...
По речима проф. др Марка Атлагића, који је преузео на
себе улогу презентатора самог аутора и књиге, ово је
једна од најбољих Андрејевићевих књига, у којој је црква
у Каменици обрађена на 245 страница са пуно детаља и
слика. У скоро трочасовном дружењу са аутором књиге
и његовим гостима, публици (нас око четрдесетак) била
су доступна и остала Андрејевићева дела, међу којима
су: Престоно место Рас, Манастир Велуће, Метафизика
Лепенског Вира, Света српска лоза, Црква светих апостола
Петра и Павла у Рачи и др.
апс.арх. Ана Мирић
апс.арх. Драган Челебић

На промоцији

Од истог аутора
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ИЗЛОЖБА МОНУМЕНТАЛНО СЛИКАРСТВО
У САВРЕМЕНОЈ АРХИТЕКТУРИ
22 – 30. јун 2007.

Отварање изложбе:
мр Славица Ердељановић и мр Александар Кековић

Активности у виду изложбених манифестација које се одржавају у простору Галерије Друштва архитеката
Ниша, полако али сигурно настављају у континуету са презентовањем стваралаштва у домену уметничких
достигнућа. Овог пута, синтезом архитектуре, скулптуре и сликарства, млади студенти Факултета
уметности у Нишу „обојили” су нашу галерију маштовитим и фантастичним радовима.
Укупно 31 млади, талентовани стваралац, у тежњи за
истраживањем нових ликовних могућности, пренео
нам је емоције изражене на штафелајским форматима и
допустио нам је да будемо за тренутак и ми део њихове
интиме. На изложби су приказани радови настали у
последњих неколико година, пројекти за одређене
просторе и реализовани детаљи у изабраним техникама.
Многобројне званице, а нарочито породице младих
уметника, са задовољством су слушали уводну реч
мр Славице Ердењановић-Цурк, која је са поносом
представљала радове својих најбољих студената. „Стил
архитектонског здања, историјат, материјали, визуре,
колорит и друге многобројне околности, претходе,
усмеравају, ограничавају, али и инспиришу да се још
неким сегментом дâ допринос и животни простор
учини квалитетнијим и хуманијим”, нагласила је у свом
излагању мр. Славица Ердељановић-Цурк. У класи својих
професора, кроз нова сазнања о архитектури, ови млади
ствараоци савладавају нове изражајне могућности
решавања великог формата у ентеријеру и екстеријеру.
Неки пројекти су већ реализовани или су у процесу
припреме за реализацију, што охрабрује и радује ове
младе људе међу којима се многи истичу инвентивношћу,
маштовитошћу и способношћу да размишљају и сликају
на великом формату.
апс.арх. Ана Мирић
апс.арх. Драган Челебић

Део експоната - мозаици
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БЕОГРАДСКИ АРХИТЕКТОНСКИ КОНКУРСИ 2006/2007.
20 – 27. септембра 2007. године

После краће летње паузе, изложбене активности у Галерији Друштва архитеката Ниша се настављају. Овог
пута у периоду од 20. до 27. септембра 2007. године представљена је гостујућа изложба „БЕОГРАДСКИ
АРХИТЕКТОНСКИ КОНКУРСИ 2006/2007”.

Свечано отварање приређено је у четвртак 20.09.2007.
у 19.00 часова. Присуствовао је велики број љубитеља
и поклоника архитектуре, међу којима су овога пута
најбројнији били чланови ДАН-а и студенти Грађевинскоархитектонског факултета из Ниша. Изложба, како нам
и сам њен званични назив говори, приказује конкурсе
који су били расписани на територији Града Београда
у току прошле и ове, текуће године. Нишкој публици,
представљено је петнаест најзначајнијих конкурса заједно
са радовима награђених учесника. Концепт изложбе
био је замишљен да се презентују награђени радови на
паноима импозантне величине 120x200 цм и оригиналне
идеје саме презентације. На сваком од петнаест паноа
од гипс-картон плоча, одштампана су по три награђена
рада уз пригодан опис на српском и енглеском језику.
Конкурси за израду идејног и архитектонског решења
који су били приказани на овој изложби су:
• Конкурси за израду идејног архитектонског решења
нове зграде општине Сурчин у Сурчину.
• Конкурси за израду идејног и архитектонског решења
реконструкције гараже Обилићев венац у Београду.
• Конкурси за израду идејног и архитектонског решења
реконструкције гараже Зелени венац у улици Краљице
Наталије у Београду.
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•

Конкурс за израду идејног решења за постављање

инсталација-симбола на простору
Београдске тврђаве у Београду.

Горњег

града

• Конкурс за израду урбанистичког-архитектонског
решења објеката социјалног и непрофитног становања
на локацији западно од улице Др Ивана Рибара на Новом
Београду.
• Конкурс за идејно урбанистичко решење комплекса
на локацији ПФЦ-10 и архитектонско решење стамбенопословног објекта на парцели ГП-1 (ПФЦ-10) у блоку 61,
на Новом Београду.
• Конкурс за идејно решење реконструкције ентеријера
Народне библиотеке Србије.
• Конкурс за израду идејног архитектонскоурбанистичког решења комплекса Каленићеве пијаце са
приступним тргом на локацији Вишке улице, и анкетно
урбанистичко уређење блока између улица Курсулине,
Максима Горког, Вишке и Његошеве у Београду.
• Конкурс за израду идејног саобраћајног решења
саобраћајнице Унутрашњег магистралног полупрстена
(УМП) од стадиона Партизана до чвора у Устаничкој
улици, за део сектора III и IV, у Београду, са идејним
архитектонско-урбанистичким решењем леве и десне
зоне унутар коридора УМП-а” и избор извођача идејног
пројекта.
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• Конкурс за израду идејног архитектонскоурбанистичког решења пословног објекта на углу улица
Боре Станковића и Стојана Протића у Београду.
• Конкурс за израду архитектонско-урбанистичког
решења стамбено-пословног објеката у улици
Браничевска 2 у Београду.
• Конкурс за израду идејног архитектонскоурбанистичког решења блока између улица Краља
Милана, Краља Милутина, Његошеве и Светозара
Марковића у Београду.
• Конкурс за идејно ликовно и архитектонскоурбанистичко решење Савског трга у Београду са спомен
обележјем Жртвама рата и браниоцима отаџбине 19901999. године.
• Конкурс за идејно архитектонско-урбанистичко
решење простора Теразијске терасе (од Теразија до улице
Краљице Наталије), са анкетним урбанистичким решењем
потеза од Теразијске терасе према Савском амфитеатру.
• Конкурс за анкетно програмско урбанистичкоархитектонско решење блокова 25 и 26 у Новом Београду
апс.арх. Ана Мирић
апс.арх. Драган Челебић
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БЕЧКЕ НАДГРАДЊЕ
4 – 11. октобар 2007.

Са отварања изложбе

Панои на изложби

Након више него успешно одржане изложбе „Београдски архитектонски конкурси 2006/2007.” у Галерији
ДАН-а, знатижељној Нишкој публици приказана је још једна изложби из репертоара Београдске недеље
архитектуре 2007.
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Изложба илустрована фантастичним фотографијама,
приказала нам је да тематика решавања простора
поткровља и начин надградње представљајући
проблематику и вечиту дискусију међу архитектама, не
само на нашим просторима, већ и шире.
Синтезом јаке, креативне енергије пројектаната са једне
стране и поштовања закона прописаних норми у Бечу
са друге стране, настале су прелепо обликоване форме и
фасаде које могу послужити као пример и нашем граду.
Изложба је реализована са седамнаест плаката димензија
70х100 цм на којима су приказани различити примери
надградња. Већ по устаљеном обичају Галерије, изложба

је свечано отворена у четвртак 4. октобра 2007. године
у 19.00 часова уз присуство великог броја архитеката,
студената и свих знатижељника жељних идеја, које би
можда већ сутра могле украсити и неки нишки равни
кров. Ако их данас у опште више и има. Пред сам чин
отварања посетиоцима је подељен и нови број часописа
Архитект бр. 23 који су сви жељно очекивали.

апс.арх. Ана Мирић
апс.арх. Драган Челебић
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КОНКУРС ЗА ИЗРАДУ САОБРАЋАЈНОГ РЕШЕЊА
Саобраћајницa унутрашњег магистралног полупрстена – УМП
од стадиона Партизан до чвора у Устаничкој улици
за део сектора III и IV у Београду

Каталог
ИЗВЕШТАЈ
Комисије/Жирија за спровођење јавне набавке за израду
Идејног пројекта Унутрашњег магистралног полупрстена
- делови сектора III и IV
1. Комисију/Жири конкурса именовали су расписивачи, у
саставу:
Бранко Смиљанић, дипл.инж.грађ., председник Комисије/
Жирија,
проф.др Смиљан Вукановић, дипл.инж.саобр., члан,
мр Душан Николић, дипл.инж.грађ., члан,
проф. Александар Стјепановић, дипл.инж.арх., члан,
Јован Митровић, дипл.инж.арх., члан,
проф. др Ружица Богдановић. дипл.инж.арх., члан,
Мирко Јокановић, дипл.инж.грађ., члан,
Душан Милановић, дипл.инж.саобр., члан;
известиоци:
Наташа Даниловић, дипл.инж.арх.,
Др. Владимир Деполо, дипл.инж.саобр.,
Милан Козловић, дипл.инж.грађ.
2. На пленарној седници Комисије/Жирија, усвојена је
оставка председника Комисије/Жирија која је дата због
презаузетости. За новог председника Комисије/Жирија
изабран је проф. Александар Стјепановић. У рад Комисије/

Жирија укључена је Емина Јовановић, дипл.правник из
Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу.
3. Сагласно решењу, задатак Комисије/Жирија је био да
изврши избор најбољег понуђеног идејног саобраћајног
решења за део сектора III и IV саобраћајнице Унутрашњи
магистрални полупрстен са идејним архитектонскоурбанистичким решењем леве и десне зоне дуж коридора
УМП-а.
4. Конкурс је расписан у дневној штампи 1.7.2006. године
са роком трајања, односно предаје радова, до 1.11.2006.
године.
5. Ток конкурса:
а.
Учесници су почели са подизањем конкурсних елабората
од 5.7.2006. године у просторијама Друштва архитеката
Београда.
б.
За учеснике конкурса организован је колективни
обилазак локације, дана који је и објављен, 21.07.2006.
године. Пре обиласка локације одржан је састанак у
Дирекцији за грађевинско земљиште и изградњу на коме
су поред учесника конкурса присуствовали чланови
Комисије/Жирија, затим представници Дирекције за
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грађевинско земљиште и изградњу као инвеститори и
представници Друштва архитеката и Друштва урбаниста
Београда, као организатори конкурса. Потом су,
аутобусом, сви учесници састанка обишли целу трасу
предметног конкурса, а затим је поново у Дирекцији
одржан састанак на коме су учесници постављали
питања везана за пропозиције и конкурсни програм,
на која су чланови Жирија и представници инвеститора
и организатори конкурса дали усмене одговоре, и том
приликом учесницима је остављен рок за додатна питања
до 26.7.2006. године.
в.
У просторијама Друштва архитеката Београда 28.7.2006.
године одржан је састанак Комисије/Жирија на коме
су детаљно разматрана сва питања учесника и дати
одговори, који су писмено одмах достављени учесницима
конкурса. У даљем периоду од 28.7. до 15.10.2006. године,
канцеларија ДАБ-а је све време имала редовне контакте
са учесницима конкурса у вези са додатним питањима
учесника; наравно, одговори и контакти су обављени уз
сарадњу са представницима Жирија и представницима
инвеститора.
г.
17.10.2006. године у просторијама ДАБ-а одржан је
још један састанак Жирија у пуном саставу на коме су
разматрана накнадно приспела питања на конкурсни
програм и пропозиције, а што је у складу са Законом о
јавним набавкама и пропозицијама конкурса, и потом
дати одговори који су одмах достављени свим учесницима
који су подигли конкурсне елаборате. На овом састанку
је, уз сагласност инвеститора, уважен захтев и молба
учесника конкурса да се рок предаје радова продужи до
30.11.2006.године (за 30 дана), с тим што је закључено да
се сви послови на прегледу радова и доношења одлука о
наградама заврше до 27.12.2006. године.
д.
30.11.2006. године у просторијама Друштва архитеката
Београда, примани су конкурсни радови до 15,00 часова
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како је пропозицијама и предвиђено. До истека овог
рока пристигло је 7 радова који су прописно заведени и
учесницима издате одговарајуће потврде.
ђ.
На трећој пленарној седници одржаној 07.12.2006. године
уз присуство Комисије/Жирија, известилаца и секретара
Комисије/Жирија, поднет је Извештај секретара о
току трајања конкурса и броју приспелих радова. У
извештају је констатовано да су сви радови пристигли у
пропозицијама предвиђеном року, и затим су отворени,
шифрирани радном шифром од 1 до 7, парафирани и
записнички је констатовано који су прилози поднети
(табела 1). У наставку рада дато је упутство известиоцима
за њихов рад на прегледу радова и припреми извештаја
и договорен даљи рад Комисије/Жирија. У међувремену
су, током рада известилаца, чланови Комисије/Жирија
радили на прегледу радова индивидуално и у пленуму.
е.
Четврта пленарна седница Комисије/Жирија одржана
је 20.12.2006.године са почетком у 12,00 часова. Пре
почетка рада Комисије/Жирија поднет је извештај
известилаца (који је у писаној форми подељен свим
члановима Комисије/Жирија и саставни је део Записника),
после чега је Комисија/Жири констатовала да су сви
радови испунили услове који су тражени pрограмом
и pропозицијама конкурса те да се може наставити са
оцењивањем/вредновањем свих приспелих радова.
У наставку, Комисија/Жири је у пленуму наставила са
прегледом радова.
ж.
Следећа пленарна седница Жирија одржана је 21.12.2006.
године на којој је настављена анализа радова по
свим сегментима који су програмом конкурса задати
учесницима. На седници у пуном саставу одржаној
25.12.2006. године, Комисија/Жири је наставила са
прегледом радова и после детаљног разматрања сваког
рада посебно а потом и међусобног упоређивања, у
најужи избор издвојила радове са радним шифрама:
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01, 03, 04, 05 и 06, затим за награде издвојила радове са
радним шифрама 03, 04 и 06, а за откупе радове са радним
шифрама 01 и 05.
з.
У следећем кругу изјашњавања, а потом и обављеног
гласања, већином гласова донете су следеће одлуке:
ПРВА НАГРАДА додељена је раду са радном шифром „04”.
ДРУГА НАГРАДА додељена је раду са радном шифром „03”.
ТРЕЋА НАГРАДА додељена је раду са радном шифром
„06”.
Два ЈЕДНАКОВРЕДНА ОТКУПА додељена су
раду са радном шифром „01” и
раду са радном шифром „05”.
2. На основу добијених резултата, Комисија/Жири је
констатовала да сви понуђачи испуњавају тражени
минималан број бодова, односно да су сви квалификовани
за јавну набавку.
8. Комисија/Жири је потом отворила Омотницу 2, Услове
за уговарање са попуњеним обрасцем 5 (и осталим
обрасцима) и констатовала је следеће:
Понуђач

Понуђена цена
(у динарима)

Понуђени
рок

Копринг
COWI
Институт за путеве
Саобраћајни институт ГИП

23.800.000
78.000.000
54.500.000
112.323.500

6 месеци
9 месеци
8 месеци
12месеци

Проф.
Александар
Стјепановић,
дипл.инж.арх.,
председник Комисије/Жирија, с.р.;
чланови:
проф.др Смиљан Вукановић, дипл.инж.саобр., с.р.,
мр Душан Николић, дипл.инж.грађ., с.р.,
Јован Митровић, дипл.инж.арх., с.р.,
проф. др Ружица Богдановић, дипл.инж.арх., с.р.,
Мирко Јокановић, дипл.инж.грађ., с.р.,
Душан Милановић, дипл.инж.саобр., с.р.
ОПШТА ОЦЕНА

Сви радови су у највећој мери (више или мање)
одговорили условима и захтевима дефинисаним
програмом. Код једног броја радова изостао је концепт
управљања саобраћајем или је дат непотпуно.
Уопште узев, све радове карактерише професионални
приступ у решавању сложеног проблема УМП-а нарочито
на изражену сложеност у односу на његов специфичан
положај у градском ткиву. Ово се пре свега односи, како
на саобраћајне везе, тако и на непожељно растакање
градског ткива на две одвојене градске зоне, север југ, исток - запад. Понуђена решења се базирају на два
концепта. Први трасу УМП-а претежно води денивелисано
образујући, у просторном смислу, неку врсту визуелне
баријере између две стране, што у зони од Аутокоманде
до аутопута олакшава секундарне везе по терену, али
у зони аутопута потенцира подељеност. Други концепт
прихвата принцип максималног вођења трасе УМП-а по
терену што би требало да ублажи, или смањи, негативне
последице визуелне и просторне подељености овог дела
града. У погледу предлога могућих, будућих, физичких
структура, закључено је да у овој фази, без јасних
програма, није могуће дефинисати њихово коначно место
и величине. С тога је конкурсна Комисија покушала да
препозна могуће предложене просторе за градњу који би
се, у наредном периоду, ускладили са реалним условима,
садржајима и потребама.
Комисија је закључила да ниједан рад није у потпуности,
више или мање, могао да дефинише коначну, жељену
слику дела трасе УМП-а као спреге саобраћаја, питање
могућег раздвајања града на две одвојене целине и
уобличавања тако формираног новог градског простора.
Стога се конкурсна Комисија определила да дâ
преимућство раду који трасу УМП-а води по терену, а
својим општим просторним концептом пружа реалне
могућности за његово даље усавршавање и надградњу,
користећи неке елементе награђених радова.
Шта даље? Мишљења смо да на основу анализе
првонаграђеног рада и делова осталих награђених
радова инвеститор дефинише коначан пројектни задатак.
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Прва награда
ПРВА НАГРАДА
МАШИНОПРОЈЕКТ КОПРИНГ, а.д., Београд
Аутори решења
Саобраћајно решење:
Јулија Лазић. дипл.инж.грађ.
Конструкција:
проф.др Драган Буђевац, дипл.инж.грађ.
Архитектонско-урбанистичко решење:
проф. Бранислав Митровић, дипл.инж.арх.
Поштована је дефинисана граница унутар које је
потребно дати идејно решење. Траса улице Љутице
Богдана помера се у простор парка, према солитерима!?
Раскрсница Аутокоманда се реконструише, а веза са
УМП-ом се остварује посредно преко рампи, нове кружне
раскрснице „Делта” и Табановачке улице. Раскрсница
„Делта” је померена у односу на предлог из програма
источније, како је и захтевано. Међутим, по површини
коју овај чвор заузима, рекло би се да прелази преко
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постојеће Кумодрашке улице, чиме се на делу од
Прешернове до Аутокоманде ставља ван функције. То је
разлог да се Кумодрашка улица од Прешернове води по
терену испод УМП-а ка чвору „Делта”.
У коридору аутопута УМП се води обострано по терену.
Пратеће саобраћајнице из и ка аутопуту (правац НБГ)
се уливају у брзу траку УМП-а. Правац ,,ИМО” моста је
прекинут; као компензација дати су уливи
-изливи на УМП са обе стране те се везе јужног и северног
подручја успостављају преко УМП-а и чвора „Шумице”.
Чвор „Шумице” је решен доста специфично са две кружне
раскрснице, северне и јужне, преко којих се повезује са
УМП-ом (сектор ИВ), аутопутем и Устаничком улицом, а на
југу са аутопутем, новом Кумодрашком и Мокролушком
улицом. Овај чвор заузима доста простора. Увођењем
нове саобраћајнице у већ девастиран простор, проблеми
се продубљују. Чак и ограде као заштита од загађења утичу
на још јачи утисак поделе и одвојености градског ткива.
Зато аутор даје нову просторно-архитектонску структуру
која покрива саобраћајницу и повезује већ давно насилно
одвојене делове града. Све се изводи захваљујући
платформама, насипима или самом архитектуром објекта,
са ослонцима између саобраћајних праваца. Предложена
намена су административни, пословни и комерцијални
садржаји, са пратећим гаражирањем. Становање је у
залеђу и у близини петље „Шумице”. Објекти се постављају
паралелно и управно, изнад коридора саобраћајнице,
стварајући слику везе, тј. копче, између леве и десне
стране града. Комерцијални садржаји су у нижим
нивоима, испод њих су гараже, а изнад њих пословање
које представља доминантну функцију. Овај рад доста
специфично решава, како поједина чворна места, тако
и урбанистичко решење простора. Међутим, поједина
саобраћајна решења су просторно доста захтевна, а
саобраћајно непроверена, с обзиром да ефекти решења
нису анализирани (нпр. уливи-изливи на УМП, мерђовање
пратећих саобраћајница и УМП-а, везе са гаражним
простором у планираним објектима, функционисање
чвора „Шумице” и сл.).
Предлог овог рада, базиран на вођењу УМП-а по терену
и примени „платформе” као везног елемента две стране
УМП-а, представља нови градски мотив. Управан положај
габарита на трасу УМП-а треба да потенцира идеју споја
- везе ове стране (извесне корекције се намећу у даљој
разради) избегавајући нежељена раздвајања у овој зони
града.
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Нина Митранић, дипл.инж.арх.,
Константин Стојановић. дипл.инж.арх.,
Горан Ђуровић, дипл.инж.арх.
Консултанти:
Peter Christensen, дипл.инж.грађ.,
Arne Blabjerg Jensen, дипл.инж.грађ.
Kim S. Norup, дипл.инж.грађ.
Peter Hostrup Rasmussen, дипл.инж.грађ.
Сарадници:
Светозар Теофиловић, дипл.инж.грађ., Ивана Марковић,
дипл.инж.арх.,
Немања Слабињац, дипл.инж.грађ., Владимир Ошмиански,
апс.ел.,
Петар Совиљ, дипл.инж.грађ., мр Лазар Павић, дипл.инж.
грађ.,
Јелена Стојановић, дипл.инж.арх., мр Марљо Видас, дипл.
инж.саобр.,
мр Данијел Вучковић, дипл.инж.саобр.
Поштована је граница територије дате програмом. Траса
УМП-а дата је на објекту почев од изласка из тунела, затим
изнад Аутокомнанде и, коначно, изнад аутопута. Веза
са Аутокомандом остварена је у форми четворокраке
раскрснице уз корекцију трасе улице Војводе Степе која
се са Аутокомандом повезује преко новог чвора, кружне
раскрснице на терену, која уједно служи и за везу са
комерцијалним подручјем ,,Делте”. По преласку у коридор
аутопута где је траса нивелационо постављена изнад њега
путем рампи се УМП повезује са аутопутем. На позицији
,.ИМО” моста формира се површинска раскрсница за везу
са Устаничком и улицом Пеке Павловића - Мокролушком.
Чвор ,,Шумице” формиран је као четворокрака раскрсница
са пуним програмом веза. Чвор нове Кумодрашке,
Мокролушке и везе према раскрсници „Шумице”, такође
је формиран као четворокрака површинска раскрсница
са пуним програмом веза. Уз аутопут су формиране
пратеће саобраћајнице. Предлаже се концепција
управљања саобраћајем уз детаљно објашњење.
Детаљно су урађене саобраћајне анализе предложеног
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 Друга награда

решења. Није јасно како је решена пешачка пасарела,
односно пешачки потходник испод саобраћајнице (које:
УМП-а или аутопута)? Рад се базира на идеји преплитања
трасе УМП-а и постојећих саобраћајница, тако да се што
мање руше постојећи објекти, већ се даје могућност
њихове касније трансформације или замене. Уочљиво
је да се рад претежно бави проблемом саобраћаја,
не посвећујући и одговарајућу пажњу урбанистичкопросторним решењима окружења. Веома интересантан
рад који у потпуности задовољава задатак Конкурса
који се односи на Идејно саобраћајно решење УМП-а
на предметној деоници. У задатим границама налази
решење за повећање броја веза са околном примарном
саобраћајном мрежом на позицији укрштања са „ЈМО”
мостом. Из приказа саобраћајног оптерећења види се да
је број скретања улево из правца Аутокоманде два пута
већи од броја скретања право и десно, па се поставља
питање да ли би кружни облик раскрснице дао боље
резултате. По свему судећи ова раскрсница је кључна
за везу УМП-а са околним подручјем, што на неки начин
умањује значај чвора „Шумице”. Општа констатација
указује да се рад бавио претежно проблемом саобраћаја,
а мање урбаним аспектом подручја трасе УМП-а.
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ТРЕЋА НАГРАДА
Пројектна организација која је носилац израде комплетне
техничке документањције:
Институт за путеве, а.д., Београд, и Путинвест д.о.о.
Одговорни руководилац пројектне организације:
Милош Нешић, дипл.инж.грађ., генерални директор
Института за путеве а.д.,
Гордана Јелкић, дипл.инж.грађ., генерални директор
Путинвеста д.о.о.
Одговорни пројектант техничке документације:
Милован Анић, дипл.инж.грађ.
Одговорни пројектанти појединих делова документације:
Милован Анић, дипл.инж.грађ., одговорни пројектант
трасе,
Драган Гагић, дипл.инж.грађ., одговорни пројектант
саобраћајница,
Ђорђе Илић, дипл.инж.грађ., одговорни пројектант
мостовских конструкција,
Милован Јотић,одговорни пројектант геотехничких
истраживања за трасу и мостовске конструкције,
Ђорђе Митровић, дипл.инж.грађ., одговорни пројектант
процена утицаја на животну средину,
Надежда Станковић, одговорни проjектант саобраћаjне
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сигнализације и опреме,
Андрија Додић, дипл.инж.арх., одговорни проjектант
архитектонско урбанистичког решења,
Зоран Арсић, дипл.инж.ел., одговорни пројектант
електроинсталација,
Владимир Николић, студ.арх., израда презентације
конкурсног решења.
Решење излази ван дефинисане границе, и то у подручју
Аутокоманде (веза УМП-а и Бул. Ослобођења) и у
подручју новоформиране петље , „Душановац” за везу
УМП-а са Устаничком, односно улицом Максима Горког.
Траса се води на објекту изнад Аутокоманде и аутопута.
Веза са чвором „Аутокоманда” посредна је преко чвора
„Делта” (кружна раскрсница), која је на позицији као у
Програму, преко кога се повезује рампама са УМП-ом,
са Бул. Ослобођења и са Табановачком улицом. Преко
чвора „Делта” кроз подручје намењено комерцијалнопословним садржајима планирана је веза са аутопутем
за правац према Нишу. Компензација за ,,ИМО” мост
је нови чвор „Душановац” (кружна раскрсница), на
позицији која обезбеђује везу са Устаничком и даље
према улици Максима Горког. Чвор „Шумице” формиран
је као кружна раскрсница са четири крака, и то: УМПпрема чвору „Душановац”, УМП- према тунелу „Шумице”,
према Кумодрашкој и крак према Устаничкој улици.
Интересантно је напоменути да са овог чвора нема
директне везе са аутопутем за правац према Ниш. Веза
са аутупутем је посредна преко Устаничке, односно
Мокролушке улице, секундарне мреже и пратећих
саобраћајница дуж аутопута. Веза нове Кумодрашке
и Мокролушке улице иде преко кружне раскрснице.
Нису јасно дефинисане етапе реализације иако се у
поглављу које се односи на ову тему констатује да је

друга етапа деоница од изласка из тунела „Сењак” до
петље „Душановац” са везом на Устаничку и улицу М.
Горког. Намена у окружењу УМП-а је дата делимично
на цртежу и описана у тексту. Препознате су постојеће
намене и оне планиране Генералним планом Београда
2021. Физичка структура нових објеката (типологија,
спратност, параметри ...) није дефинисана. Истакнута је
потреба замене постојећег грађевинског фонда новим.
Дуж јужне стране УМП-а од тунела до аутопута приказан
је зелени појас, са изузетком два комерцијална садржаја,
уз улице Љутице Богдана и Војводе Степе. У тексту је дата
могућност изградње спортских објеката и терена. Није
третиран простор између аутопута и УМП-а. Зеленило
ствара везу са оним у ширем окружењу. део простора уз
нову петљу ка ул. Максима Горког планиран је за јавне
службе, средње спратности, и парк према Дому здравља.
У овом раду интересантно је нивелационо вођење трасе
на објекту изнад аутопута као и формирање новог чвора
„Душановац”, што повећава атрактивност овог потеза.
Међутим, предложена решења на два места излазе
ван дефинисане границе и то у подручју Аутокоманде
и у подручју петље „Душановац”. Такође, једно од
проблематичних решења је непостојање директних веза
чвора „Шумице” са аутопутем, већ се та веза остварује
коришћењем примарне и секундарне уличне мреже у
окружењу. С обзиром да је у чвору „Душановац” дата веза
са Устаничком улицом, да ли је онда на чвору „Шумице”
та веза сувишна или се, уместо ње, боље повезати са
аутопутем за правац према Нишу. Одговор на ова питања
требало је тражити кроз саобраћајну анализу предлога
која у овом раду недостаје.
апс.арх. Ивана Симоновић
апс.арх. Срђан Зајић
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КОНКУРС ЗА МУЗЕЈ ВОЈВОДИНЕ
Једностепени, анонимни, отворени, међународни, регионални конкурс
за идејно архитектонско – урбанистичко решење
зграде Музеја савремене уметности Војводинe

Јануара 2007. године расписан је једностепени, анонимни, отворени, међународни, регионални конкурс
за идејно архитектонско–урбанистичко решење зграде Музеја савремене уметности Војводине.
Жири се састао у Новом Саду, od 22. do 24. јуна, да би прегледао и оценио 69 пристиглих пројеката.
Председник жирија био је Живко Грозданић (директор
Музеја савремене уметности Војводине).
Чланови Жирија били су проф. др Кокан Грчев, д.и.а.
(Македонија), мр Томаж Канцлер, д.и.а. (Словенија),
академик проф. Бранислав Митровић, д.и.а. (Србија),
проф. др Љиљана Благојевић, д.и.а. (Србија), мр
Бранислава Анђелковић, историчар уметности (Србија)
и Иља Микитишин, д.и.а. (Србија). Два члана првобитно
именованог Жирија нису била у могућности да присуствују
састанку: проф. Odile Seyler, д.и.а. (Француска) и проф.
др Радивоје Динуловић, д.и.а. (Србија).
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МЕТОДОЛОГИЈА ПРИСТУПА ЖИРИЈА
Један од главних критеријума за вредновање радова,
око кога је жири конзистентно изградио свој став, је
третирање појма простора. Простор треба да буде
регулатор позитивних решења. У тим решењима,
коначност пројектоване форме треба да буде одређена
бесконачним могућностима профилисања изузетно
комуникативним градским простором. Комуникација
„генерисане форме“ треба да се одвија у синхронизацији
са очекиваним просторним прилагођавањима и под
утицајем евидентне меморијске енергије која активно
привлачи велики број посетилаца око и на саму локацију.
Простор локације није „анониман“. Он је повезан системом
интергенерацијског посредовања у дефинисању његовог

идентитета. У том смислу то у већој мери оправдава
решења која нестереотипно креирају тенденцију потпуног
освајања простора, избегавајући замку конзервативног
приступа који захтева/промовише концепт затвореног
(јединог) усамљеног објекта у простору.
Због такве природе задатог „места“, архитектонска
пажња мора да се концентрише ка употпуњавању
опште слике, која на тај начин не може да изгуби своју
меморијску матрицу, што би се можда десило рушењем
свих постојећих објеката и инсталирањем новог, сасвим
неочекиваног градског урбаног садржаја.
Жири је прихватио став да, у суштини, не постоји и не
може се очекивати потпуна функционална подударност
са условима конкурса. Очекивања су „пројекције“, исто
као и понуђена „решења“. У том процесу утврђивања
подударности, ипак постоји метода балансирања коју
је комисија утврдила помоћу конвенција и норми
прихваћених за вредновање одређених комбинација
функција и форми.
Компоненте локације: парк, река, насип, визуре,
доминантни
правци
кретања,
саобраћајна
инфраструктура, постојећи објекти индустријског
наслеђа, не треба да се употребе само као топоними за
препознавање места, већ као реални просторни репери.
То може и треба да утиче на крајњи третман предложених
објеката у смислу њихове глобалне композиције маса и
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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

МОЛИМО ЧЛАНОВЕ ДАН-а
ДА ИЗМИРЕ СВОЈЕ ОБАВЕЗЕ
У ПОГЛЕДУ ЧЛАНАРИНЕ
ДОНЕСИТЕ ДВЕ ФОТОГРАФИЈЕ УКОЛИКО НИСТЕ
ТО ДО САДА УЧИНИЛИ, РАДИ ДОБИЈАЊА
ЧЛАНСКЕ КАРТЕ

прилагођених функција тим обликовним концептима. Тако
се може креирати специфични просторни континуитет у
свим доменима.
У ширу селекцију ушло је 25 радова, са серијским
бројевима:
У ужу селекцију ушло је 10 радова, са серијским
бројевима:
Жири додељује следеће награде:
Прва награда, у износу од 800.000,00 динара, додељује
се раду са шифром 503726ES, ауторског тима у саставу:
Robert Claiborne, Иван Марков и Lia Ruccolo. Слике 1, 2,
3 и 4.
Друга награда, у износу од 400.000,00 динара, додељује
се раду са шифром 148378ES, ауторског тима у саставу:
Boris Podrecca, Sandi Pirs; saradnici: Jure Balentin,
Florian Bergerhoﬀ, Jason Bergeron, Chiara Riccardi, Jaka
Napotnik, Ana Miceta, Franceska Verardo; консултанти: B+G
Ingenieure, Bollinger und Grohmann GmbH, Beč, Hoﬀmann,
dipl. ing. (конструкција), Arup GmbH, London, пrof. Brian
Cody (instalacije), dr Claudia Haas (саветник за музеје и
институције културе). Слоке 5 и 6.
Трећа награда, у износу од 200.000,00 динара, додељује
се раду са шифром 895476QW, аутора Мустафе Мусића;
сарадници: Ела Нешић, Вања Панић, Данило Недељковић,
Уна Момировић, Младен Ивановић. Слике 7 и 8.

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

ПОГЛЕДАЈТЕ САЈТ
www.a4a.info
ВРЛО АЖУРНО ПРАТИ
АРХИТЕКТОНСКА ДОГАЂАЊА,
ПРЕ СВЕГА НА ПОДРУЧЈИМА
БИВШИХ ЈУГОСЛОВЕНСКИХ РЕПУБЛИКА
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Прва награда
Првонаграђено решење је путем питоме, ликовно
изражајне и поетичне презентације, која одише
суптилном естетиком графичког дизајна, успело да
освоји свој простор у коме су се садржаји и форме
откривали постепено, као што се постепено откривају
тајне саме локације. У том процесу слојевитог откривања
и дефинисања издељених компоненти и просторних
склопова, била је откривена она димензија и суштина
очекиваног, која је утемељена на претходно задатим
идејним, концептуалним и контекстуалним оквирима.
Ово решење на спонтани начин и неагресивно, а ипак
просторно упечатљиво, разрешава сложене унутрашње
комуникације, које су подређене захтевима програма
конкурса. Предложена композиција основних маса,
кореспондира са задатим условима шире локације,
успостављајући специфичну закономерност простора,
као веома важан квалитет који је већ био утврђен као
неопходан за позитивну перцепцију одређеног решења.
Специфичан однос архитекте према реалним и задатим
параметрима постојећих објеката на локацији, који
припадају једној веома интереснатној групи објеката
индустријског наслеђа, омогућава њихову позитивну
перцепцију и сагласност за њихово „уметање“ у
предложени просторно-функционални склоп.
Слободни, органски проток предвиђених садржаја
унутар пројектованих волумена, који антиципира
меморијске закономерности локације, омогућава да
ту органску димензију доживимо не као стереотипну
конвенцију или неупотребљиву дефиницију, већ као
пример за инвентивну, позитивну „деструкцију“ простора,
подведену под ригорозни коректив веома прецизно
задатог функционалног програма.
Грађење утиска поступног освајања простора је утврђено
као посебни квалитет пројекта, који омогућава и
поступност реализације, и постепено привикавање на
нову градску слику. Тај позитивни утисак наметнут је и
већ споменутом графичком презентацијом пројекта, што
у суштини указује и на димензију поступности у приступу
свим важним просторним реперима на нивоу пројекта,
и дефинисању закономерности у њиховим доминантним
релацијама: град, парк, река, насип, улице, визуре,
отвореност...

Сл. 1
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Друга награда
Концепт апсолутног освајања простора индивидуалним
потписом уграђеним у јединствени, монументални
архитектонски блок, представљеног као логичну
консеквенцу властите дефиниције унутрашњег и околног
простора, представља истовремено и императив за
вредновање овог изузетног пројекта. Концепцијски
различит од првонаграђеног рада, овај пројекат
установљује властиту закономерност, дефинисану
изузетним избором архитектонских и обликовних
елемената који граде специфичан, препознатљив
рукопис.
Утемељен на прецизној функционалној организацији
и консеквентном третману свих унутрашњих садржаја,
овај пројекат дефинише специфичну доминацију објекта
у простору, обезбеђујући динамичну композицију која
ствара позитивне тензије. Та уздржана експресија израза,
потпомогнута комплексним искуством, оплемењује
простор, анимирајући јединствену архитектонску
енергију у облику сложене просторне драме.
Унутрашњи простор објекта тече непрекидно и
континуирано, остварујући концепт постојаности у тој
унутрашњој динамици. У томе се налази једна специфична
мотивација, која себе разоткрива у постојаном низу
реакција на унутрашње везе, изведене на основу
прецизних опсервација неопходних музејских функција.
Транспарентна опна која „облачи“ објекат, утиче на његово
крајње дефинисање у простору, посебно акцентујући
његово прилагођавање виртуелном, унутрашњем
кретању, које подстиче на размишљање о постојећем
„гесту“ места, кога треба откривати кроз сложени процес
раслојавања и вишенаменских преклапања.
Ова „стаклена катедрала“ исијава својом властитом
екпресивном енергијом, потписујући свој унутрашњи
симболизам као једину могућност за егзистенцију
у сложеној и замршеној меморијској причи задатог
„места“...

Сл. 5

Сл. 6
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Трећа награда
Специфично постојање усмереног, просеченог пешачког
кретања на локацији, и тенденција раздвајања различитих
садржаја који произилазе из таквог концепта, категорије
су које својим значењем утичу на основну концепцију
овог пројекта. Изведен као интегрална просторна слика,
састављена од два основна волумена, овај објекат
дефинише скулптурални приступ, са наглашеним
монументалним изразом у основној структури, који се
управо због посебности таквог израза, разликује и одваја
у позитивном смислу од осталих решења.
Просецање основног волумена, праћено је адекватном
структуром фасаде, која насупрот строгости основног
просторног склопа, уноси одређен „органски“ немир,
представљен употребом интересантне, вишеслојне и
произвољне орнаментације. Управо је та орнаментација
разлог да се једноставна површина зграде претвори у
специфичан просторни репер који реагује на феномене
инсолације, стварајући на тај начин веома динамичну
слику која зависи од фактора светлости, што чини такав
концепт „незавршеним“, променљивим, несталним и
динамичним. Тај концепт је подложан сталној промени,
стварајући различне „слике“, уоквирене у задати простор
локације.
На нивоу организације простора, замка залажења у
формализам избегнута је вештим прилагођавањем
функција и њиховог континуираног повезивања са
основним концептом зграде и њене претпостављене
закономерности у простору.
Подела основних волумена зграде, изведена је
груписањем функција које чине специфичне целине.
Оне су постављене у зависности од опште концепције
простора и начина повезивања унутрашњег и
околног простора решењима која се чине логичним и
прилагодљивим.

Сл. 8
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Сл. 9

Сл. 10

Сл. 11

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЗА ОТКУПЕ
У потрази за оригиналним приступом пројектном задатку, жири је оценио
да треба да прошири број откупа са два на четири једнаковредна откупа, у
износу од по 50.000,00 динара. Главни разлог томе је била констатација да
консеквентно и до краја треба одбранити идеју да се не фаворизује један,
изабрани, дефинисани и очекивани приступ, већ да се цени оригиналност
идеје, специфичност третирања појма простора и различитост у
индивидуализацији задатих проблема дефинисаних конкурсним условима.
Једнаковредан откуп, у износу од 50.000,00 динара, додељује се раду са
шифром 555577MV, ауторског тима у саставу: Игор Стипац, Саша Чуданов.
Слика 9.
Једнаковредан откуп, у износу од 50.000,00 динара, додељује се раду са
шифром 010101AB, аутора Зорана Радојчића – ARCHTIC д.о.о., Београд. Слика
10.
Једнаковредан откуп, у износу од 50.000,00 динара, додељује се раду са
шифром 111100АА, ауторског тима у саставу: Јелена Атанацковић-Јеличић,
Станислав Гргић, Емир Хаџиахметовић, Бојана Мишкељин, Ивана
Мишкељин, Марко Тодоров. Слика 11.
Једнаковредан откуп, у износу од 50.000,00 динара, додељује се раду са
шифром 155316BN, ауторског тима у саставу: Љиља Брајковић, Бранка
Стојановић, Никша Чоко – КАНА Пројектовање, инжењеринг и градња
објеката, Нова Пазова. Слика 12.
апс. арх.Ивана Симоновића
апс. арх.Срђан Зајић

Сл. 12
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КОНКУРС ЗА ИЗРАДУ ИДЕЈНОГ УРБАНИСТИЧКО–
АРХИТЕКТОНСКОГ РЕШЕЊА ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА У
БЛОКУ А/126 ИЗМЕЂУ УЛИЦА МУТАПОВЕ,
БОРЕ СТАНКОВИЋА И МАЧВАНСКЕ У БЕОГРАДУ

Конкурс су расписали „Дикем изолација , Д.О.О. ”, Београд,
и Друштво архитеката Београда

Сарадници:
Милица
Стојшић,
апс.арх.,
Борис
Богосављевић, апс.арх., Ђукић Владимир, апс.арх.
Подршка : „Аркадиа расвета”, Београд, Хабитат, Нови Сад.

Жири конкурса:
Зоран Абадић, дипл.инж.арх., представник Друштва
архитеката Београда, председник Жирија,
и чланови :
- Лазар Кузманов, дипл.инж.арх., представник Друштва
архитеката Београда,
- Светлана Иванчевић, дипл.инж.арх., представник
Градског завода за заштиту споменика културе Града
Београда,
- Петар Гњеч, дипл.инж.арх., представник Градског
секретаријата за урбанизам и грађевинске послове Града
Београда,
Љиљана
Сврзић, дипл.инж.арх., представник
Инвеститора.

Четири једнаковредна откупа у износу од по 60.000,00
динара додељена су :
- Раду са ауторском шифром „01111“;
Аутори: Александра Раонић, дипл.инж.арх., Ивица
Николић, дипл.инж.арх.
Креативни тим:Бранислав Ристовић, апс.арх., Милош
Раонић, апс.арх., Љиља Чавић, апс.арх., Небојша
Наумовски;
- Раду са ауторском шифром „09209“;
Аутори : Петровић Комленић Тамара, д.и.а., Комленић
Милош, д.и.а.
- Раду са ауторском шифром „77777“;
Аутори: Вања Милетић, д.и.а., Ирена Виденов, д.и.а.

Резултати конкурса за пословни објекат у блоку А/126
Прва награда у износу од 300.000,00 динара додељена је
раду са ауторском шифром „21681“.
Аутор: Бранислав Митровић, дипл.инж.арх.
Пројектанти – аутори: Јелена Перовић, апс.арх., Анђелка
Бадњар, студ.арх., Драгана Граховац, студ. арх., Јелена
Кузмановић, студ.арх., Огњен Крашна, студ.арх., Петар
Бојовић, студ.арх.
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Друга награда у износу од 200.000,00 динара додељена
је раду са ауторском шифром „98737“.
Аутори:Драган Маринчић, д.и.а., Андреа Тамаш, д.и.а.,
Александра Маринчић, д.и.а., Аксиња Маџгај, апс.арх.

- Раду са ауторском шифром „03012“;
Аутор:РЕАКТ архитекта Дејан Милановић.
апс. арх. Ивана Симоновић
апс. арх Срђан Зајић

За овај конкурс нисмо успели да добавимо ликовне
прилоге, којима уобичајено пратимо текст конкурса.
Сматрамо да је и оваква инаформација (без ликовних
прилога) корисна за наше читаоце.
Уредник
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КОНКУРС ЗА ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ
Општи јавни и позивни анонимни конкурс за идејно архитектонскоурбанистичко решење пословног објекта на углу улица Боре Станковића
и Стојана Протића у Београду и анкетног сагледавања простора на углу
улица Боре Станковића и Филипа Кљајића у Београду

Каталог
ИЗВЕШТАЈ ЖИРИЈА
Конкурс је расписао „FOREX”, предузеће за производњу
и трговину, Београд, у сарадњи са Друштвом архитекaта
Београда.
Конкурс је расписан 10.10.2006. године, а завршен
предајом радова 28.11.2006. године.
Жири у саставу:
Небојша Мињевић, дипл.инж.арх., представник ДАБ-а,
председник Жирија,
и чланови:
Вук Ђуровић, дипл.инж.арх., представник Инвеститора,
Жељко Сертић, представник Инвеститора,
Бранка Тмушић-Стојановић, дипл.инж.арх., представник
ДАБ-а,
Александру Вуја, дипл.инж.арх., представник ДАБ-а,
известилац: Ана Ивановић, дипл.инж.арх.
Жири је радио на прегледу и оцени радова од 29.11. до
07.12.2006. године у Београду.
Констатовано је да је пристигло 36 радова који су предати
у пропозицијама предвиђеном
року у просторијама Друштва архитеката Београда.
На завршној седници Жири је после исцрпне анализе
а потом и образлагања радова из најужег избора,
једногласно одлучио:
Да се ПРВА НАГРАДА у износу од 300.000,00 динара
додели раду са ауторском шифром „05016”.
Аутор: Душко Филиповски, арх. Сл. 1 и 2.

Да се ДРУГА НАГРАДА у износу од 140.000,00 динара
додели раду са ауторском шифром „21300”.
Аутор: Ђорђе Гец, дипл.инж.арх. Сл. 3 и 4.
Да се једнаковредан откуп у износу од 50.000,00 динара
додели:
раду са ауторском шифром „11111”
Аутор: Зоран Абадић, дипл.инж.арх. Сл. 5.
Да се једнаковредан откуп у износу од 50.000,00 динара
додели:
раду са са ауторском шифром „19301”.
Ауторски тим:
Ања Ивана Милић, дипл.инж.арх.,
Александар Недељковић, дипл.инж.арх.,
Ђорђе Недељковић, дипл.инж.арх.,
Бошко Станковић, дипл.инж.арх.,
Иван Живановић, канд.инж.арх.
Конструкција:
проф.др Милорад Ристић, дипл.инж.арх.
Сарадници:
Маја Вучековић, дипл.инж.арх., Љубомир Бркић, дипл.
инж.арх.
„ARHI.PRO d.o.o. ”, Београд. Сл. 6.
Да се једнаковредан откуп у износу од 40.000,00 динара
додели:
раду са са ауторском шифром , „17117”.
Аутори:
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Сл. 3

Сл. 1

Сл. 2

Сл. 4

Василије Милуновић, дипл.инж.арх., Бранислав Митровић,
дипл.инж.арх.
Проjектанти:
Миливоје Андрић, арх., Марко Тодоровић, арх. Сл. 7.

који нису пожељни у просторно – програмском захтеву
за даљу реализацију. Сл. 3 и 4

Да се једнаковредан откуп у износу од 40.000,00 динара
додели:
раду са са ауторском шифром „10010”.
Аутор: Милан Капетановић, апс.арх. Сл. 8.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ РАДОВА
Прва награда
Реализација програмских захтева и ликовно-просторна
решења са деликатно градираним фрагментима у
предлогу, уводе концепт у еталон мере простора,
посебно јасан, атемпоралан дијалог садашњег и будућег
у окружењу са остваривим програмским захтевима као
тражени одговор у свеукупности. Сл. 1 и 2.
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Друга награда
Оркестрација великог и деликатног просторно–
функционалног и ликовног хармонизовања представља
потенцијал у развоју пројекта, али са елементима јавног

Једнаковредан откуп
Ауторска шифра „11111”.
Етеричност, комуникативност до симболике неутралног
и просторно пасивног, наглашено униформно третирају
потенцијалну реализацију и временску одрживост. Сл. 5.
Једнаковредан откуп
Ауторска шифра „19301”.
Истакнута функционалност са елементима изражене
сценичности, али висинске недоследности (спрат мање) исказују потенцијал и упућују на просторно-ликовни опус
широког спектра у значењу и намени. Сл. 6.
Једнаковредан откуп
Ауторска шифра „17117”.
Суптилна просторна деклинација у волуметрији склопа
инсистира на самосвојности, деликатно упозорава на
могуће, чак пожељно, али комуникативно, и у реализацији
и коришћењу - врло сложено. Сл. 7.
апс. арх. Ивана Симоновић
апс. арх Срђан Зајић
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Department of Architecture Berkeley, CA, USA
На одељењу за архитектуру на универзитету у Калифорнији, Беркли,
основана је Беркли награда за дизајн савршене задужбине, ради промоције
архитектуре као социјалне уметности кроз истраживања, писање и критику.
Ове године тема је Прављење социјалне архитектуре. Сви редовни студенти
широм света позвани су да напишу есеј од 500 речи на дату тему. Дозвољен
је и тимски рад са студентима факултета уметности и социологије. Од свих
учесника бира се 25 полуфиналиста који ће потом написати рад од 2500 речи
одговарајући на другу тему.
Конкурс je отворен до 10. децембра 2007.
www.berkeleyprize.org

Ако сте пројектовали приватну кућу која је, или ће бити, изведена током 2007.
можете конкурисати за ову престижну награду. Наш интернационални жири
ће оцењивати оригиналност, иновативност, форму и просторни квалитет,
контекст, мишљење клијента. Од свих учесника, биће изабрано 25 од којих
ће се захтевати детаљнији планови и техничке информације, а у сам финиш
улази 6 учесника. Победник ће добити 1000£, плакету и лого.
www.bshf.org
Конкурс је отворен до 30. Октобра 2007.

World Habitat награду је 1985. основала Фондација за градњу и социјално
становање као допринос Години интрнационалних Уједињених нација за
склоништа бескућницима. Додељују се две награде годишње пројектима који
пружају практично и иновативно решење за текуће потребе становања. Сваке
године се додели награда од 10 000£ добитницима на годишњој прослави
Уједињених нација Светског дана становања.
Конкурс је отворен до 1. децембра 2007. www.worldarchitecturenews.com

ARHITEKTUM, организација која се специјализовала за организовање
архитектонских такмичења широм света, почаствована је да поводом
проглашења нових “Седам светских чуда“ представи ново архитектонско
такмичење CHICHEN ITZA 2008. Такмичење ће бити отворено за све
студенте архитектуре и архитекте који ће учествовати индивидуално или у
мултидисциплинарним тимовима са уметницима, инжењерима, урбанистима
и осталим сродним професијама. Тема овог конкурса је испројектовати
„Музеј-кућице“- модел за прототип смештаја који још није виђен у свету, који
ће пружити уживање у постојећем амбијенту. Поента овог такмичења је да се
обезбеди туристима да преноће овде и пробуде се испред града Чичен Ица,
са тежњом да се пружи више уживање у граду и схватање културе Маја, него
у комфору.
www.arquitectum.coм
Конкурс отворен до 31. Децембра 2007.
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Асоцијација архитеката Сарајева расписује за потребе Општине Центар
јавни, анонимни, анкетни, једностепени конкурс за израду урбанистичкоархитектонског решења пешачког моста између обала Кулина Бана и Мака
Диздара.
Рок за предају радова је 26. oктобар 2007. у 15 часова.
Е-mail:asasadn@bih.net.ba
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Дани архитектуре - Ниш 2007.
Галерија ‘’Србија’’
Уторак 30.10. 2007 у 19 сати
ПРОГРАМ ОТВАРАЊА ИЗЛОЖБЕ
ТРАДИЦИОНАЛНА АРХИТЕКТУРА ЈУГОИСТОЧНЕ СРБИЈЕ
КАО ИНСПИРАЦИЈА И ПОДСТИЦАЈ
Уторак 30.10.2007.
19.00 Реч о Данима архитектуре Ниша 2007
арх. Миомир Живковић, председник ДАН-а
19.05 Поздравна реч представника Инжењерске коморе Србије
19.10 Реч и отварање триптих изложбе:
а) професор Божидар Петровић ‘’ Кућа је наша велика суштина’’
б) Атлас народног градитељства
- Стара планина пројекат Републичког завода за заштиту споменика културе
в) Нишки архитекти у огледалу традиционалне архитектуре
арх. Сима Гушић, уредник изложбе
19.20 Реч аутора - професор Божидар Петровић
19.30 Разгледање изложбе
19.50 Предавање с поводом: Божидар – Божа Петровић
- архитект српски, историјски, етнички и културолошки контекст
Бранко Бојовић, архитекта - члан Академије архитекaта Србије
21.00 Галерија Друштва архитеката Ниша
Отварање изложбе студенских радова „Сеоска кућа’’
Среда 31.10.2007.
19.00 Предавање: Улога урбан дизајнера у креирању руралног-урбаног окружења – село Божица
Сузана Станковић Алексић, пејзажни архитекта, урбан-дизајнер
Четвртак 1.11.2007.
19.00 Трибина Друштва архитеката Ниша:
Споменичко наслеђе у оквиру новог Генералног плана Ниша
Петак 2.11. 2007.
19.00 Предавање: Народна архитектура и савремени погледи на њено очување и вредновање
др Игор Марић,.архитекта, ИАУС
Субота недеља 03-04.11.2007
Сустери са Генералним спонзором Tondach - Potisje – Kanjza. Посета Кањижи и Новом Саду
Понедељак 05.11.2007
Затварање изложбе
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Фарос у Александрији
Артемидин храм у Ефесу

Пирамиде у Гизи

Семирамидини висећи вртови

Колос са Родоса

Маузолеј у Халикарнасу

Статуа Зевса у Олимпији

Још у другом веку пре нове ере грчки филозоф Филон саставио је прву листу седам највећих светских
чуда. Нажалост, данас је од Семирамидиних висећих вртова у Вавилону, Артемидиног храма у Ефесу, статуе
Зевса у Олимпији, Маузолеја у Халикарнасу, Колоса са Родоса и фароса у Александрији, остала само вешта
интерпретација њиховог тадашњег чуда и сјаја.
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Једино античко светско чудо које и данас смело одолева
времену су пирамиде у Гизи. Одувек су се око ових
грађевина испредали митови о њиховом настанку и
симболу у друштву. Ваљда је у људској бити да се диви
нечему и прича о чудесима света.
Из те потребе је 1999. године и настала организација
„Нових 7 чуда“ Швајцарца Бернара Вебера. „Нових
7 чуда“ је исте године организовала гласање путем
Интернета и СМС порука за избор нових светских чуда.
На почетку кампање било је више од 200 номинација из
читавог света, прошле године је број смањен на 77, да би
потом комисија архитектонских стручњака, са бившим
генералним директором Унеска – Федериком Мајором на
челу, направила листу од 21 кандидата.
У ужем избору су били Ајфелова кула у Паризу, њујоршки

Кип слободе, индијски Таџ Махал, Мачу Пикчу, Акропољ,
Аја Софија, Кремљ, црква Василија Блаженог, римски
Колосеум, дворац Нојшванштајн у Немачкој, Стоунхенџ,
сиднејска опера, шпанска Алхамбра, Кинески зид, као
и јапански храм Кијомицу, статуа Христа Спаситеља у
Бразилу, Тимбукту, Петра у Јордану, Ускршње острво,
комплекс храмова Ангкор Ват у Камбоџи и древни град
Маја - Чичен Ица у Мексику.
Коначно, ове 2007. године, гласовима 100 милиона
људи широм света, проглашено је седам светских чуда
нашег времена. На раскошној свечаности у Лисабону
на стадиону Бенфике „Естадио да Лус” допринос
спектакуларности догађаја дали су и бројни учесници из
шоу бизниса. А један од најјачих утисака је тај да „никада
до сада у историји није учествовало толико много људи у
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Колосеум, Рим

Чичен Ица, Мексико

Таџ Махал, Индија

доношењу једне глобалне одлуке“ како је рекла глумица
Хилари Свонк.
Индијски Таџ Махал, Мачу Пикчу у Перуу, римски
Колосеум, Кинески зид, статуа Христа Спаситеља у
Бразилу, Петра у Јордану, древни град Маја - Чичен
Ица у Мексику, грађевине су којима ће се чудити нове
генерације
„Ако свако буде могао да се сети тих симбола, онда ћемо
пружити велики допринос бољем разумевању између
различитих народа и култура“, истиче Вебер.
И мада је нових седам светских чуда зближило свет,

Унеско се ипак дистанцирао ставом да нова листа
одражава мишљење само оних који су гласали.
Ипак, према речима Вебера циљ организације је да
охрабри културну различитост очувањем и рестаурацијом
споменика.
Половина
прикупљених
средстава
искористиће се за финансирање и рестаурацију културне
баштине широм света, а први циљ је поновна изградња
Будине статуе у Бамијану (Авганистан) коју су 2000. године
уништили талибани.
апс.арх. Милена Мишић
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Петра, Јордан

Статуа Христа Спаситеља, Бразил
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Велики зид, Кина

Мачу Пикчу, Перу
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БРАЗИЛИЈА ПОСЛЕ ПЕТ ДЕЦЕНИЈА
„Заиста сам срећна што постоји прилика да се
између Србије и Бразила размењују искуства. Ја
сам студент архитектуре на универзитету у
Сантосу, Бразил.
Факултет на коме похађам наставу обично
организује путовања до градова са битним
архитектонским карактеристикама, који за
циљ имају израду семинарских радова, а све то
ради практичног искуства студената. Град о
коме сам у следећем тексту писала је Бразилија,
главни град Бразила, планирани град који је
пројектовао Лусио Коста са концептом модерне
архитектуре.
Током четири дана, 40 студената са подршком
четворо професора могло је да упозна град и
његове особитости и дискутује о позитивним и
негативним стварима.
Ради бољег разумевања, сакупила сам разне
информације из разних текстова на једном
месту, додала своје импресије и фотографије које
сам сликала у Бразилији.
Надам се да ћете уживати.“
студ.арх. Nadia Fratantonio
Моја осећања везана за Бразилију...
Најчуднија ствар када одете у Бразилију је да не можете
видети људе на улицама. Град је подељен по зонама:
стамбена зона, комерцијална зона, хотелска зона итд.,
тако да је свака зона доста удаљена од оне друге и ако
немате аутомобил, готово је немогуће да упознате град.
Постоји градски превоз – аутобус, али као систем има
много недостатака, а изградња бразилијанског метроа
иде споро због недостатка новчаних средстава. Прва
идеја Лусија Косте (Lucio Costa) била је да пројектује добар
град, како би сви који живе у њему имали све предности и
висок квалитет живота... али данас, мислим да у Бразилији
могу живети само људи који имају довољно новца, јер без
аутомобила овај град је неупотребљив.
Ипак, можете видети велики број огромних зелених
површина, великих паркова и такође зелених
површина међу суперблоковима. Људима који живе у
суперблоковима се то изузетно допада. Суперблокови
су добра и тиха места за становање, а близу њих можете
наћи мале тржне зоне са малим маркетима, интернет
кафеом и сличним стварима. У Бразилији нема центра
града... практично нема загађења ваздуха. То је другачији
град... Добар за посету... али не мислим да бих волела да
живим тамо...

Кратка историја Бразилије
Бразилија је изграђена између 1956 и 1960. године, за
време владе председника Зуселина Кубичека (Juscelino
Kubitschek de Oliveira познат као - ЈК). Град је проглашен за
главни град Бразила 21. априла 1960. године. Главни план
(Plano Piloto) Бразилије смислио је Лусио Коста, док је
пројекте за значајне објекте урадио Оскар Нимајер (Oscar
Niemeyer). Пројектована за само 500.000 становника,
Бразилија је увећала становништво много више од
очекиваног. Неколико градова-сателита грађено је
годинама да би удомили досељенике. У Бразилији данас,
укључујући и сателитске градове, живи преко 2.000.000
становника. Зуселин Кубичек је добио председничке
изборе захваљујући обећању да ће спровести политику
састава, што је значило да ће изградити нову престоницу
Бразила. Слоган његове кампање је био „ Прогрес
од педесет - у пет година“. Овај слоган се касније
рефлектовао на Кубичекову обавезу да Бразилију заврши
у свом мандату, јер ко год би дошао после њега, не би
имао обавезу да заврши рад везан за Бразилију. Док
је био на власти, основао је NOVACAP, тј. Компанију за
урбанизацију нове престонице Бразила. Номиновао је
архитекту Оскара Нимајера да води NOVACAP. Нимајер
је наставио и пројектовао већину зграда Владе. Да би
почела изградња града, главни план је морао бити
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Модел града
усвојен. NOVACAP је подржавао конкурс за главни план
нове престонице. Многе велике архитекте и урбанисти
су учествовали на конкурсу, али је на крају једноставан
план Лусија Косте, на пет прилога средње величине и без
техничких прилога - победио! Костин план је убрзо постао
познат као Пилот План.

Пилот План
Урбанистички пројекат Бразилије је израдио Лусио Коста,
архитекта модернизма и студент чувеног модернисте Ле
Корбизијеа (Le Corbusier). Главна премиса модернизма је
да неплански развитак доводи до хаоса (пошто тотално
централизовано градско планирање може створити
идеалан град који онда може створити идеално друштво).
Главна идеја Пилот Плана Лусија Косте је била идеја
стварања идеалног града. Пилот План је био израђен
да потврди Атинску повељу Ле Корбизијеа, која је
оличење идеалних квалитета града (барем по мишљењу
модерниста). Повеља је имала четири основна начела за
идеални град:
1. Добро проветрене блокове поред зелених површина;
2. Одвајање стамбених блокова од радних места, са
индустријама издвојеним ван градског подручја;
3. Ексклузивне просторе за културне активности, близу
стамбеног дела;
4. Одвајање циркулације моторног саобраћаја од
пешачких стаза.
Пилот План је базиран на облику авиона. Основа града је
монументална оса, тј. труп авиона који се у центру града
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пресеца са стамбеном осом, тј. крилима авиона. Коста је
пројектовао град у четири пројектне скале: монументалну
скалу, стамбену скалу, друштвену скалу и тзв. „пастирску“
скалу.
Монументална скала је требало да Бразилији обезбеди
достојанство главног града. То је постигнуто широким
авенијама са по шест трака у сваком правцу, шеталиштем
где су смештене министарске и јавне зграде, аутобуском
станицом на месту где се две осе секу, катедралом и Тргом
трију снага (Plaza of Three Powers).
Катедрала коју је пројектовао Оскар Нимајер, 1988 је
била обојена бело, а њени стаклени прозори су замењени
новим „обојеним прозорима“ дизајна Антоније Маријан
Перети (Antonia Marianne Peretti).
Стамбена скала садржи уредне суперблокове, униформне
висине од шест спратова, без високог растиња и са
огромним аутопутевима који омогућавају савршен
транспортни систем. Суперблокови се такође одликују
пространим паркинзима, малом густином насељености
и мноштвом широких зелених површина, и све то ради
потпуног уживања становника.
Друштвена скала се састоји од аутобуских станица,
специјалних сектора града као што су забава, куповина, и
малопродајних сектора.
„Пастирски“ сектор показује Костину намеру да Бразилија
буде парковски град, где је све издељено широким
зеленим површинама и парковима.
Пилот План је израђен да удоми 500.000 људи углавном
у суперблоковима. Ови суперблокови су обимне групе
стамбених зграда, које су уредно груписане. Свака група
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Скицирање идеје
од четири суперблока треба да функционише као једна
стамбена групација. Свака групација треба да има своју
цркву, средњу школу, биоскоп, ноћни клуб и адекватне
терене где ће се деца бавити спортом. Такође се, између
суперблокова, налазе ниски објекти за комерцијалне
послове.
Свака зграда је висока шест спратова, што се базирало на
идеји да мајка са шестог спрата још увек може да дозове
своје дете. Зграде се ослањају на масивне стубове, па се
добија отворени простор у приземном делу за слободно
кретање пешака и игру деце испод док су непогодни
временски утицаји.
Као што сам поменула, намера суперблокова је да створи
стамбене јединице са свим потребним сегментима у

близини. Та намера би требало да апсолутно негира
потребу за аутомобилом у обављању свакодневних
послова, у циљу усмеравања Бразилије, као топлијег
града, ка заједници.
Можда је и најважнији аспект ових суперблокова била
замисао да они буду једнаки, тако да би људи, без обзира
одакле су дошли, могли да живе заједно и утичу једни на
друге на личном нивоу без обзира на друштвену класу
којој су припадали.
Један од најзначајнијих подвига Пилот Плана је мрежа
широких аутопутева изграђена да обезбеди приступ
Бразилији из практично сваког дела Бразила. Најдужи
аутопут ове мреже је аутопут Белем-Бразилија, дугачак
2.276 км, који повезује Бразилију са североисточним
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Зграда конгреса

Палата Итамарити
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Катедрала
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Палата правде

Мрежа улица

Бразилом. Изградња ових аутопутева осигурава да нова
престоница Бразила буде доступна целој популацији
земље.

тако што ће елиминисати „подстандардно“ становање и
симболе сиромаштва.
Бразилски географ Алдо Павиани (Aldo Paviani) је
класификовао пет врста миграната у Бразилију:
1. Мигранти вишег статуса од оног који је на југу земље,
са пословима у фирмама које им нуде да живе и раде у
Бразилији у оквиру Пилот Плана;
2. Радници и учитељи, дошли очекујући да ће зарадити
минималац, који углавном нису из Бразила;
3. Млади градитељи, који уствари чине 25% миграната
Бразилије из државе Гоија;
4. Незапослени, неписмени мигранти, без икаквих
вештина и било каквих примања из државе Гоије;
5. Сиромашни мигранти сличног статуса као ови
претходни, само из Сао Паола;
Количина миграција у Бразилију у свакој наредној
години искључиво је зависила од три фактора: количине
изградње која се одвија у и око Пилот Плана, и то је и
главни фактор, од стања мигрантовог завичаја, затим
фактори поплава или регрутације који су такође значајни
разлози због којих су људи мигрилали у Бразилију. И
коначно, од изузетног значаја су и утисци претходних на
потенцијалне мигранте.
Тренутно становништво Бразилије и околних сателитских
насеља броји око 1.6 милиона људи. Влада тренутно
покушава да лимитира становништво и њихов
покушај да прошире неке основне јавне сервисе на
сетилитска насеља. Тренутно су у току пројекти владе
за побољшање животних услова у насељима око Пилот
Плана. Незапосленим становницима града сада се нуди
бесплатна карта да се врате у свој завичај. Расељавањем

Следећи текст је нађен на интернету, а значајан је
јер говори о садашњим проблемима Бразилије као
концепта
Да би завршио Бразилију за тако кратак период,
Кубишчеку је био неопходан огроман број радника.
Права намера тих радника је била да дођу у Бразилију,
изграде град, а потом се врате у своје домове. Радници
који су стигли у град нашли су добре послове, одличне
плате и почели да живе много боље него раније. Сви
радници су живели заједно у радничким камповима,
поред урбаниста, архитеката, владиних званичника и
војног особља. Сви ови људи су радили заједно, јели
заједно, што је овим радничким камповима дало осећај
једнакости.
Оне раднике, који су наишли на боље животне услове од
оних које су имали код куће, сасвим природно, пратиле
су њихове породице. Ове породице су у почетку живеле
у колибама и бесправним насељима. Неке од ових
насеља влада је легализовала и они су постали градови
сателити. Насеља која су се налазила близу Пилот Плана
нису легализована. Влада је хтела да држи сателитска
насеља далеко од Пилот Плана из два разлога. Први
разлог је чисто санитарне природе, урбанисти су желели
да сачувају чисте залихе воде за Пилот План који је
израђен са само две депоније, што је, осим плана, било
средство контроле популације. Други разлог је тај што су
урбанисти хтели да сачувају идеју Пилот Плана чистом,
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Скице студената архитектуре инспирисане градом
људи из сателитских насеља, влада покушава да смањи
напетост преоптерећених сателита. Коначно, припрема
се пројекат експанзије којим би се сиромашна насеља
приближила Пилот Плану.
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Реалност Бразилије
Бразилија је умногоме била промашај. Град није испао
онакав каквог су га испланирали и нема високог
мишљења о њему међу становницима Бразилије, а ни
читавог Бразила. Изградња града створила је дугове
од 2 билиона долара. Висока инфлација 60-тих година

подстакнута умножавањем папирног новца, пружила
је војсци добар разлог да преузме владу и управља
Бразилом од 1964. до 1985. године.
Многе идеје Лусија Косте су биле промашај од самог
почетка. То су можда биле добре теоријске идеје али
неуспешне за реалност. Суперблокови је требало
да буду мале заједнице које опслужују саме себе.
Примедбе против оваквих зграда јесу да у њима нема
индивидуалности и да сами станови нису подложни
променама.
Пилот План дозвољава само незнатну основну социјалну
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Мала црква између суперблокова

Стамбене зграде у суперблоковима
интеракцију. Не постоје погодна места за сусрете људи,
због тога се морају заказивати сусрети у домовима. Пилот
План је израђен за неограничено кретање аутомобила,
па зато нема углова улица. Традиционални сусрети на
угловима улица не постоје, као што и не можете видети
људе или гужву на улицама Бразилије. Нови становници
града лако губе оријентацију због недостатка визуелних
репера и знакова који су неопходни за сналажење.
Покушај да се нађе одређена адреса може бити тежак, јер
толико делова града изгледа исто.
Коста је намеравао да се на месту пресека двеју оса

налази простор који ће личити на улице Венеције, где ће
пешаци шетати, а продавци нудити своју робу. Кубичек
је био у таквој журби да изгради град да је овај интимни
део Пилот Плана изостављен у изградњи односећи било
какву наду за пешачком зоном у Бразилији.
Бразилија је град направљен за аутомобиле, а не за
пешаке. Број аутомобилских несрећа Пилот Плана је
пет пута већи него било где у Северној Америци. Има
само пар места за слободну шетњу јер град има само
аутопутеве. Прелажење ових аутопутева је посебно
опасно за пешаке. Иако постоје подземни прелази, они су
слабо осветљени и погодни су за пљачкаше. Процењено
је да најмање једна особа недељно погине покушавајући
да пређе аутопут.
Велика притужба међу становницима Бразилије је да они
имају само посао и кућу. Нема централизованих места
где ће се људи састајати и опуштено проводити време.
Град је строго подељен на секторе и скоро да не постоје
вишефункционални простори. Постоје сектори за све, на
пример амбасаде, полицијске станице, противпожарне
станице, радионице за поправку владиних аутомобила,
радионице за приватне аутомобиле, спортски објекти,
складишта, војне активности, клубови, школе, цркве. Пут
између ових сектора може бити компликован, а посебно
за пешаке. Већина зграда владе има своје продавнице
и ресторане али ако не раде, због природе града,
могу се наћи тек неколико километара далеко. Строга
подела града искључује опуштено и понекад случајно
завршавање обавеза, што град чини тешким за живот.

99

БРАЗИЛИЈА

ARHITEKT 24

Било је неколико покушаја да се град оплемени. Продавци
често путују наоколо двоколицама или бициклима,
продајући своју робу у суперблоковима и другим
местима, али ово је заиста мали покушај да Бразилија
постане лепше место за живот.
Бразилија је широко позната као „град за три дана“;
већина људи који су имућни проводи само уторак, среду
и четвртак радећи у Бразилији, а потом иду на продужене
викенде, на пример у Рио и Сао Паоло. То довољно говори
о непопуларности Бразилије.
Бразилија је била успех на два поља. Прво, изградња
града је ујединила Бразил и пружала Бразилцима дозу
поноса и наду. Велика брзина неопходна за изградњу
града условила је фокусирање енергије Бразила и
показала је Бразилцима шта су све у стању да ураде.
Изгледа да неће много времена проћи, а град ће постати
само симболична престоница с обзиром да предграђа све
више постају самостална. Бразилија ће, могуће, ускоро
постати предграђе сателитских насеља која се шире.
Друго, локација Бразилије је била још већи успех. Град
не само да повезује остатак државе са њеним центром
моћном мрежом аутопутева, већ и обезбеђује центар
развоја Бразила за експлоатацију огромних ресурса
западног дела земље.
Ипак, Бразилија је промашај. Можда је највећа критика
Бразилији да је културно неприкладан град. Базирана је
на европским, а не бразилским идејама. Град је саграђен
за аутомобиле у друштву у коме је аутомобил још увек
статусни симбол. Социјалне разлике су јасно превелике
за било какав идеални град. Идеја модерниста да ће
идеални град створити идеално друштво је очигледно
погрешна, јер модернисти нису узимали у обзир људски
аспект и зато нису успели. Да цитирамо Пола Форстера
(Paul Forster) у „Престоници снова“ (Capital of dreams,
1986): „можда да су искористили белешку Френка Лојда
Рајта који је 1932. написао да ‚архитектонске вредности
нису вредне ако нису људске вредности’, град би био
подеснији за живот више него за ефикасан рад.“
Студ.арх. Nadia Fratantonio
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УПРАВНО-ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ МЕТАЛС БАНКЕ
У НОВОМ САДУ

Ситуација
ОСНОВНИ ПОДАЦИ
Инвеститор:
Металс банка а.д., Нови Сад
Аутори и главни пројектанти :
Проф. Дарко Марушић, диа.
Миленија Марушић, диа.
Сарадници:
Татјана Стратимировић, диа.
Мр Жељко Гашпаровић, диа.
Ђорђе Алфиревић, диа.
Ана Чарапић, диа.
Корнелија Мамужић, диа.
Ана Микић, диа.
Мирко Станимировић, диа.
Конструкција:
Проф. др Дејан Бајић, диг.
Мр Борис Глигић, диг.
Извођачи:
„Будућност“, Нови Сад, генерални извођач
„Торакс“, Скопље
„Енергомак“, Нови Сад
„Пројектомонтажа“, Београд
„Ентеријер Јанковић“, Нови Сад
Пројектовање:
Првонаграђени рад на Јавном републичком
архитектонскоурбанистичком конкурсу
у организацији ДАНС-а, 1998/1999
Идејни пројекат објекта- 2000. и 2005.
Главни и извођачки пројекат објекта,
2000-2001. и 2005-2006.
Пројекат ентеријера и визуелних комуникација,
2006-2007.
Извођење:
2005 – 2007.

ПРОЦЕС ПРОЈЕКТОВАЊА... КА КОНЦЕПТУ И КОНЦЕПТ
Први корак: АНАЛИЗА УТИЦАЈНИХ ФАКТОРА
Утицајни фактори: (1) програм, (2) место и (3) време

(1) ПРОГРАМ за објекат: Урбанистичким условима
предвиђена је јавна (пословна) намена објекта спратности
до шест етажа.
Програмом Инвеститора Металс банке дефинисан је
управно-пословни садржај на око 7.000 м2 - шалтер
сале, канцеларијски простор, сала за скупове, ресторан,
изложбена галерија, простор за рекреацију, простор за
транспорт и чување новца и других вредности, гаража за
особље.
(2) МЕСТО на коме се објекат гради: Зграда банке се
налази у ужој централној зони града, на реперној и
експонираној позицији у темену „Y” раскршћа три улице Стражиловске, Војвођанских бригада и Булевара Михајла
Пупина. На овом булевару, у непосредној и сагледивој
дистанци налази се Бановина, култни објекат међуратне
Модерне архитекте Драгише Брашована.
Карактеристичне су и дуге, ,,булеварске,, визуре на МЕСТО
објекта банке. Значајни утицајни фактор је присуство куле
Отвореног универзитета у непосредном залеђу објекта
банке.
“Оквир” МЕСТА чине различити урбани елементи
наспрамних
фронтова
Стражиловске
улице
(четвороетажни објекти у компактном уличном низу)
и улице Војвођанских бригада (слободностојеће,
једноетажне куће вишег стандарда).
МЕСТО пулсира ужурбаним урбаним ритмом пешачких
и колских токова. Интензитет моторног саобраћаја по
ободу локације узрокује, у извесној мери, неповољну
еколошку ситуацију.
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Основа приземља

Основа I спрата

Пресек

Изглед са раскрснице

(3) ВРЕМЕ у коме се објекат гради: Протеклих година
и данас, у нашој средини, уочљива је експанзија нових
банака и динамична банкарска сцена.
Присутни су нови програми рада и пословне
комуникације са клијентима.
Архитектура јавних објеката данас је постала
ствар престижа међу великим градовима и ствар
интензивирања њиховог урбаног идентитета.
Фактор ВРЕМЕНА карактеришу и нове технологије
грађења јавних објеката као и нови материјали.
Кадa су у питању стилске одреднице текућег времена,
не може се говорити о кохерентном, унисоном стилу.
Прихватљив нам је, као заједнички именитељ разноликих
ауторских архитектонских израза, став Хајнриха
Клоца да је данас на сцени естетика друге модерне
илинеомодерне.

концепту објекта. Дајући предност одређеном фактору,
формулисање концепта се усмерава у том правцу. У
питању је, дакле, контекстуални приступ који је примењен
у овом случају у процесу пројектовања. МЕСТО и ВРЕМЕ
односно МЕСТО у ВРЕМЕНУ дефинише контекст.
Утицајни фактори ПРОГРАМА и ВРЕМЕНА, иако сваки за
себе од посебног значаја, за овај пројекат су од општијег
карактера те је дата предност карактеристикама МЕСТА.
Значај и физиономичност локације упутили су концепт ка
пројектној визуелизацији особина МЕСТА.

Други корак: ВАЛОРИЗАЦИЈА УТИЦАЈНИХ ФАКТОРА
Анализа и валоризација утицајних фактора су корак ка

Трећи корак: ОПРЕДЕЉЕЊЕ ЗА КОНЦЕПТ
Основна урбана форма банке, њена примарна
волуметрија, обликована је залученим уличним
регулацијама према Стражиловској улици и улици
Војвођанских бригада и ортогоналним растером
унутрашњости блока. Фигура објекта је другим речима
“отисак МЕСТА”.
Основни архитектонски склоп конституишу два крила
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Екстеријери

Ентеријери
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Ентеријери

објекта, спратности четири и пет етажа. Својим „Г” обликом
крила уобличују централни мотив објекта, петоетажни
вестибил са воденим површинама у приземљу и
застакљеном кровном површином - предворје банке.
Застакљеном лучном опном вестибил се целом висином
отвара према Булевару Михајла Пупина прихватајући дуге
булеварске визуре. На наспрамној страни вестибила, на
додиру два крила дијагонално од опне, објекат се такође
раствара у облику “зрака”- централне комуникације по
етажама објекта.
Прожимање спољашњег и унутрашњег простора као
доследно спроведен став о прозрачности структуре
објекта, посебно се очитује у зони двоетажног приземља.
Два камена крила објекта у архитектонском обликовном
третману остварују дијалоге са различитим урбаним
амбијентима окружења. Заталасано „стражиловско крило”
са дугим прозорским тракама евоцира дух Модерне, а
крило према улици Војвођанских бригада афирмише
традиционалну естетику куће са преовлађујућим зидним
површинама и појединачним отворима.
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Како поставити
личну презентацију
на интернет порталу ИКС-а
Сви чланови ИКС-а имају могућност да на сајту
поставе личну презентацију. Презентација
садржи личне податке: датум и место рођења,
податке о образовању, податке за контакт
и податке о запослењу. Презентација може
садржати неограничени број референци које
обухватају: назив, опис, датум, инвеститора,
извођача, улогу и слику. Поред овога постоје
и остали подаци у којима је наведено радно
искуство, биографија, објављени радови,
књиге, тренутни пројекти на којима се
ради, корисни линкови који се препоручују,
познавање
рaчунарских
програма
и
познавање страних језика.
Након попуњавања презентације сваки члан
добија јединствену веб адресу-УРЛ која се
може искористити за директан приступ
презентацији из било ког краја света.
Сваки члан који жели личну веб презентацију
може Комори послати или донети попуњен
захтев за издавање корисничког имена и
лозинке, након чега ће му бити омогућен
приступ програму за унос неопходних
података.
Захтев за издавање корисничког имена и
лозинке можете преузети са линка испод:
http://www.ingkomora.org.yu/homepages/lp.php
http://www.ingkomora.org

Ноћна архитектура
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ИДЕЈНО УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕТОНСКО РЕШЕЊЕ
УРЕЂЕЊА ЦЕНТРАЛНЕ ЗОНЕ НИШКЕ БАЊЕ
Једнаковредан откуп на јавном конкурсу

Aуторски тим из Ниша:
Властимир Стојановић, дипл.инж.арх.,
Никола Лечић, дипл.инж.арх.
Сарадници:
Марко Миловановић, апс.арх.
Дарко Стојановић, инж.грађ.
Урбанистичко програмско решење
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Нишка Бања са својим лековитим изворима и количином
воде, спада у ред најрадиоактивнијих бања на Балкану, а и
шире, захваљујући изузетном богатству радиоактивности
гаса и воде; због тога, а и због веома лепог природног
окружења заузима једно од најзначајних места међу
бањским туристичким местима Србије.
И поред изванредног положаја, природног богатства
топлом водом, шумском вегетацијом, као и изузетним
природним окружењем и близином града Ниша, у Нишкој
Бањи није изграђена одговарајућа инфраструктура која
би омогућила интензивно коришћење свега наведеног
на овом простору.
Изградња Нишке Бање почела је 1930. год. када је
изграђено главно купатило, хотели „Србија” и „Партизан”,
„Зеленгора” и започета изградња хотела „Озрен”. Упоредо
са изградњом хотела изграђено је више комфорних вила
и резиденција, тако да је укупно изграђено у хотелима 455
лежајева, у вилама-пансионима око 300. Тада је изграђен
и парк.
Од новије изградње у Нишкој Бањи је: кафе-ресторан у
центру парка, стационар Радон, депаданси стационара
Радон, уређење централног парка са фонтанама и две
самопослуге.
Очигледно је да годинама није ништа улагано у изградњу
Бање и одржавање постојећих објеката и инфраструктуре,
па је дошло до девастирања постојећег стања, а изградња
новог потпуно је запостављена.
Све ово наводимо из разлога да укажемо на проблем због
чега у Бањи опада број посетилаца. Бања се сада користи
једино за лечење особа за здравственим тегобама.
Да би се приступило обнови Нишке Бање потребно је

поред генералног урбанистичког плана, урадити још
истраживачке пројекте и анализе одрживог развоја,
финансијске процене, идејне архитектонске пројекте,
сагледати и друге утицајне факторе развоја и направити
план и програм којим ће се плански усмеравати обнова и
будући развој Бање.
Бања се у будућности може развијати ако се створе
услови за развој следеће групе активности:
• здравсвени туризам,
• излетнички туризам,
• културно-манифестациони туризам,
• спортско-рекреативни туризам,
• конгресни туризам,
• боравишни туризам,
• ловни туризам и др.
Основна поставка и концепција обнове и уређења
центра Нишке Бање
Да би се унапредио развој Нишке Бање анализиран је
њен центар са два аспекта:
• Просторно-плански основ;
• Задани простор за инкорпорирање нових садржаја у
центру Нишке Бање.
Имајући у виду да је простор центра ограничен и
изграђен, наш предлог је да се изврши допуна садржаја
и да се инкорпорирају објекти који ће својим садржајем,
функцијим и изгледом проширити обим понуде и
допринети да се боље искористе природни ресурси, а
тиме и већа посећеност.
Предвиђени су следећи објекти:
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Поглед на цео комплекс

Део комплекса 1

Део комплекса 2

1. Хотел „Holiday in”, високе А категорије – 8.000 м2
2. Доградња хотела „Србија”, А категорије – 3.600 м2
3. Дискотека „Пирамида”, 1.100 м2
4. Национални ресторани, 750 м2
5. Робна кућа, 1.200 м2
6. Аутобуска станица, 180 м2
7. Аква парк, 1 ха
8. Амфитеатар, 1.400 м2
9. Жичара
Центар бање је изграђен на природној тераси планине
Коритник. Централни парк се према југу надовезује на
масив поменуте планине и са њом је повезан у једну
непрегледну парковсу целину. Због тога поред пешачких
стаза у парк шуми је предвиђена жичара која ће туристе
водити на врх планине где се могу изградити објекти:
кафана „Видиковац”, ловачки дом, етно село, спортски
терени, пикник пољане, евентуално ски-стаза и др. што
ће бити предмет посебне студије.
У парк шуми, а на тангенти централног парка, у наставку
групације фонтана, формирано је гледалиште-амфитеатар
уткано у природно зелено окружење и чини, са естетског
и функционалног становишта, круну као завршетак овог

изузетног зеленог и воденог трга.
Источни део терасе парка чини група хотела: „Партизан”,
„Озрен” и новопројектовани хотел „Holiday in” који је
пројектован као мултифункционални објекат, који поред
хотелских соба и апартмана има више ресторана и кухиња,
барове, коцкарнице, фитнес сале, базен, конгресну салу,
биоскоп, продавнице, кафиће, посластичаре, пивницу,
куглану и др. просторије за трговину и забаву. На крову
хотела смештен је кафе-бар разгледница са платоом за
слетање хеликоптера. Локација хотела је атрактивна и са
осталим хотелима и аква парком чини најекслузивније
решење у светским оквирима. Због изградње хотела
уклониће се најружније дивље изграђено стамбено насеље
инкорпорирано у центар Бање. Ниједна друга инвестиција
не би била исплатива за уклањање овог насеља.
Хотели „Партизан” и „Озрен” треба да се комплетно
реконструишу и да се међусобно повежу преко
новопројектованог ресторана између њих, са терасом
изнад која се надовезује на аква парк са базенима на
различитим нивоима, где се вода претаче природним
током између базена. Базени су међусобно повезани
воденим тобоганима.
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Хотел 1

Робна кућа 1

Хотел 2

Робна кућа 2

Станица
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У наставку хотела „Партизан” пројектован је објекат
„Пирамида” са наменом за забаву - дискотека и друге
врсте музичко-сценских извођења и наступа.
Западни део терасе парка чини објекат хотел „Србија”.
Хотел „Србија” је хотел који је потпуно пропао и за
његово коришћење је потребна потпуна реконструкција.
Наш предлог је да се изврши доградња смештајног
дела и кухињског погона хотела. Реконструкцију и
доградњу треба извести истовремено. Овај хотел је
намењен смештају екскурзија, излетника, здравствених
осигураника и транзитних туриста.
Насупрот дограђеног дела хотела „Србија”, пројектована
је робна кућа за ексклузивне производе: одећа, обућа,
накит, пиће, спортска опрема, књижара, козметика и др.

На месту старе биоскопске терасе пројектован је плато за
жичару са гондолама одакле ће се одвозити излетници
на врх планине Коритник. Ово ће бити најатрактивнији
пункт за излетнике.
На улазу у центар Бање пројектована је аутобуска станица
са чекаоницом и кафе-баром. Локација је одабрана
тако да се уклапа у саобраћајни систем Бање, а да не
ремети пешачка кретања, већ да путнике уведе у центар
преко пешачког трга где ће у вили Величковић бити
стациониран пункт за информације и догађаје у Бањи.
Све објекте у центру Бање повезује пешачка променада
дужине 560 м на којој су још три пешачка трга. На пешачку
променаду се надовезују све пешачке стазе унутар
комплекса центра Нишке Бање.
Колски саобраћај је пројектован периферно у односу на
центар са свим стационарним саобраћајем (паркинзи и
гараже). Гараже су се уклопиле у теренске разлике и не
излазе из нивоа терена.
Ауторски тим
Детаљне информације о конкурсу могу се прочитати
у рубрикама ГАЛЕРИЈА ДРУШТВА АРХИТЕКАТА НИША,
КОНКУРСИ ИЗ СРБИЈЕ и ПРИКАЗИ (приказ првонаграђеног
и другонаграђеног рада) у броју 23 часописа АРХИТЕКТ.
Уредник
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РАДИОНИЦА
ДЕЦА + АРХИТЕКТУРА + ПЕЈЗАЖНА АРХИТЕКТУРА

Аутор/вођа радионице: Сузана Станковић-Алексић
Термин: 15. јун 2007. г.
Организатори;
Сузана Станковић-Алексић,
пејзажни архитекта, урбан-дизајнер
(American Corner) - Врање –
градска библотека „Бора Станковић”
Локација: Амерички кутак - Врање
Учесници: деца узраста од 7 до 14 година
Зашто ова манифестација ?
Да деци приближимо архитектуру, пејзажну архитектуру
кроз игру, као и да им помогнемо да другим очима
посматрају објекте, парк, град, екологију, атмосферу око
себе. Да имају преглед националног и интернационалног
карактера у култури, животу.
У Србији се ретко наилази на колегијалност – решење
и пројектовање, где је тим састављен од архитектепејзажног архитекте-архитекте за ентеријер-дизајн и
уметника који ради на решењу проблема или новим
остварењима. Пошто се ја као пејзажни архитекта/ урбандизајнер срећем са тим проблемом, што је и проблем
друштва (државе), одлучила сам да своје искуство из
Холандије, док сам у Србији, пренесем можда баш и на
унутрашњост Србије - на овај крај. Са децом и уметницима
сам радила 1996. године интернационални пројекат у
Холандији. Пројекат је имао подршку Холандског фонда
за архитектуру из Ротердама.
Такође, у ХОЛАНДИЈИ је јако битно да се нове генерације
– деца, усмере и приближе дизајну-креативности. Тако
NAI – институт за архитектуру сваке суботе има програм
радионице са децом – див. теме односно погледајте на
сајту www.nai.nl или галерија центра за архитектуру у
Харлему, www.architectuurhaarlem.nl.
Можда најзначајније окупљање деце и самих архитеката
је у новембру у Амстердаму.
У чувеној згради амстердамске берзе (у самом центру
Амстердама, саграђена почетком прошлог века по
пројекту чувеног архитекте Berlage-а, која је најавила
почетак модерне архитектуре у Холандији, последњих
година служи као изложбени простор и домаћин је
бројних скупова), новембра 2006. по седми/осми пут

заредом, одржано је редовно дружење деце и архитеката.
Млади архитекта Robert Mulder је творац идеје која је
прерасла у изазов који се уз помоћ пријатеља већ прве
године успешно реализовао осмишљеном формулом.
Главни спонзор је амстердамска општина, а уз њу су
бројне грађевинске и друге фирме, архитектонски бирои,
инвеститори и стамбене задруге. Захваљујући њиховим
прилозима обезбеђен је простор, потребан материјал
и прибор, као и сокови, воће и слаткиши за децу.
Учествовање је за децу потпуно бесплатно тако да
око шест стотина деце узраста од 7 до 12 година открива
тајне архитектуре
уз помоћ 70 професионалних архитеката. Пројектује се,
граде се макете. Без обзира што је моја ћерка најмлађа,
редовно посећује и прати програм и рад са децом у
Амстердаму и баш се забавља.
Зашто деца ?
Као сто сам рекла због нормалног одрастања, респекта у
друштву, професионалности и респекта сваке професије
која ће се код њих развити од малена, и зато што су деца:
• ентузијасти, са јаким импулсом за будућност,
• јако креативна - у било којој ситуацији са сиромашном
понудом материјала за рад, увек нешто ураде-направе;
• аналитчна, како у свом послу, раду, тако и у реакцији
на окружење;
• социјална, у дружењу и разговору; у том узрасту су
неприметне границе-баријере са хендикепом;
• практична, многи планови, дечији модели су
реалистични – изводљиви;
• убедљива – могу друге да убеде у сваку замисаоидеју;
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• деца су архитектима-уметницима инспирација;
• имају чисту, разумну слику и функцију у друштву,
онакву какву код нас тек треба створити;
• деца нас могу научити хуманијем односу према
стварима око нас као и одржавању истих...
Циљ манифестације?
Деца су богатија за једно ново искуство, насмејана и
задовољна.
Препричавајући рад, игру, стварање 3д модела (макета)
бивају ентузијастична и мотивисана за даљи рад и
очување своје околине - града, државе.
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Шта се очекује ?
Испољавање креативност коју деца имају и креативности
коју архитектура и пејзажна архитектура поседују;
сарадња и подршка Америчког кутка - Врање, родитеља,
градске куће-Општине Врање, како би ова манифестација
омогућила раст-развој ка једном сталном пројекту за рад
са децом и стручњацима из наведених области.
Што се мене тиче, ја већ имам програм за рад са децом
за јесен-зиму 2007/08. године, само где и с ким – можда у
Нишу (Друштво архитеката Ниша) или Београд (Удружење
пејзажних архитеката)... ?
Број учесника у радионици није био ограничен
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НЕ, али јавиле су се само девојчице - зашто, не знам???
Можда су слободније, креативније?!? Деца су добила
див. материјале са којим не раде тако често. Спонзор
дрвених коцки је колегиница Вера Драгутиновиц, диа из
Владичиног Хана.
Радионица је пропраћена ТВ записом. Надам се да ће
бити одзива за будући рад–радионицу са децом у Врању
и околини.
Шта је тема радионице?
Моја кућа – мој врт (окућница).
Какав сте програм припремили?
• Power Point презентација на тему ИНДЕX из СВЕТА,
• култ живота, држава, народа, архитектуре, пејзажа...
инспирација деци,
• подела у групе или индивидуални рад по изабраној
теми,
• рад у радионици – прављење модела,макета,
• представљање модела –дискусија са децом,
• излозба радова (пар дана) у Америчком кутку у
Врању.
Сузана Станковић-Алексић,
пејзажни архитекта, урбан-дизајнер
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МЕСЕЦ ДАНА У ЕВРОПИ
У ПОТРАЗИ ЗА АРХИТЕКТОНСКИМ РЕМЕК-ДЕЛИМА

Карта пута

Током лета 2006 године, у организацији “Европског прокрета за младе” Владе Републике Србије, у сарадњи
са Владом Републике Аустрије, 200 најбољих студената Србије добило је могућност да месец дана (од 16.
јула до 17. августа 2006. г.) проведе путујући по Европи. „Европски покрет за младе” је обезбедио шенген
визе за све земље ЕУ, као и inter-rail возне карте у трајању од месец дана. Учесник овог програма био сам и
ја, тада још апсолвент архитектуре ГАФ-а Ниш, заљубљеник у лепо и атрактивно, велики авантуриста, увек
спреман на нове изазове и нова открића.
Након свечаног пријема у Скуптшини града Београда,
обраћања представника владе Србије и свечане доделе
визираних пасоша и inter-rail возних карата, очекивао
нас је дуг једномесечни пут по Европи. Из Београда смо
кренули ноћном вожњом аутобусима до престонице
Аустрије, Беча где нас је очекивао свечани пријем у
Аустријској влади, разгледање Беча, одакле ће уследити
индивидуални избор и одлука за даљи пут.
Понесени свечаним пријемом, лепим речима и
обећањима, пуни ентузијазма, великих жеља и очекивања,
сви смо имали исти циљ - да осетимо дух Европе.
Беч
Први град на овом једномесечном путовању био је Беч,
престоница старе Хабзбуршке монархије, град уметности
и музике, град архитектуре, културни центар Европе.
У потрази за познатим архитектонским делима Вагнера,
Олбриха и Хофмана, познатих бечких сецесиониста,
корак по корак обилазили смо престоницу Аустрије.
Сецесија, правац у архитектури која је најизраженија била
у Бечу, а развила се захваљујући изложбама Carsa Renea
Mekintosa (шкотског архитекте) у Бечу почетком XX века,
сада је била доступна и нама.
Пионир Бечке сецесије био је Ото Вагнер (Oto Wagner).
Његова два најпознатија дела у Бечу - „Стамбена зграда” на
углу у ул. Linke Wienzeile, као и кућа “Мајолика” (до ње, из
1898), плене својим цветним сецесионистичким мотивима.

На фасади доминира цветна апстрактна композиција од
фајанса, чиме је Вагнер јавно приступио новооснованој
Бечкој сецесији. Њена главна карактеристика на
објектима био је традиционалан венац, моћно развијен и
профилисан.
Доказ колико је сецесија била јака, је и павиљон
сецесије (из 1898) познатог бечког архитекте Jozefa Marie
Olbriha. Лајтмотив овог складног објекта, архитектонски
прочишћеног и сведеног, је позлаћена купола на врху,
сачињена од мноштва позлаћених цветних мотива.
Сам центар града такође одише историјским духом. Овај
стари центар Беча опасан је кружном улицом Ringstrase,
која у облику прстена прави границу између старог и
новог Беча. Унутар овог прстена налазе се све виталне
институције старог Аустроугарског царства, као и неке од
најлепших зграда Беча. Главна шетачка зона града, као и
место где се налазе најпознатији тржни центри, је улица
Fridrihstrase на чијем се крају налази трг са грандиозном
катедралом у готском стилу.
Новим делом града, пословним центром модерног Беча,
доминирају облакодери. Овај део града се налази са друге
стране канала на Дунаву, где су лоцирани најпознатији
кафићи града, у којима се одвија ноћни живот Беча.
Најмаркантнија зграда у овом делу града је зграда „Unika”
осигурања, која се својом грандиозношћу намеће сваком
посетиоцу.
У предграђу Беча смештен је трговачко-пословни
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Беч - Павиљон сецесије Марие Олбриха

Беч

Беч - Пратер

Беч - катедрала
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Беч - Кућа "Мајолика" Ота Вагнера

Беч - Тржно - пословни центар
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Берлин - Атлес музеј Фридриха Синкела

Берлин - Стамбена зграда Захе Хадид

Берлин

Берлин - Купола на парламенту архитекте Фостера
центар, који смо такође посетили. Овај модерни тржни
центар изграђен је у оквиру старих кула, које су складно
укомпоноване у модерни амбијент. Овај комлекс садржи
објекте најразличитијих облика, који пркосе законима
статике и чине атракцију града.
Од осталих грађевина треба издвојити зграду Парламента
Ота Вагнера, зграду Аустријске земаљске банке (из 1883),
зграду руске амбасаде (из 1886), зграду Царске поштанске
штедионице (из 1904), истог архитекте, као и Леополдов
музеј у постмодерном стилу и Пратер заштитни знак
града Беча.

Берлин
Након великих импресија које смо понели из културног
центра Европе, Беча, опчињени његовом историјом и
културним богатством, одлучили смо да кренемо на север
у престоницу Немачке, Берлин. Пут до Берлина водио је
преко Линца, Нимберга и Лајпцига.
Насупрот Бечу, граду историје, Берлин је један од
најмодернијих градова Европе. Прави развој Берлин је
доживео након пада берлинског зида, на чијем се месту
сада налазе архитектонска ремек-дела најпознатијих
архитеката XX века.
Сам улазак у град био је импозантан. Нова железничка
станица, специјално изграђена за тек завршено Светско
првенство у фудбалу, цела од челика и стакла, пожелела
нам је добродошлицу. Након смештаја у хостел и дужег
одмора, кренули смо у обилазак Берлина, тада још увек
фудбалске престонице света.
Престоница Немачке данас има око 3,4 милиона
становника. Овај град свој прави процват доживео је у
последњих двадесетак година. Насупрот Синкеловим
објектима са почетка XIX века, данас градом доминирају
најсавременије грађевине. У самом центру града налази
се огроман парк – плућа града, подељен главном
градском саобраћајницом, на чијем се крају налази
Брандербушка капија, заштитни знак града Берлина. Иза
капије се налази стари део града, у коме су лоцирани
објекти са почетка XIX века, испреплетани са модерном
архитектуром.
Најпознатији немачки архитекта тога времена био је
Карл Фридрих Синкел. За собом је оставио мноштво
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Берлин - Пословна зграда Алвара Алта

Берлин - Потсдамер плац

Берлин - Музеј јеврејске културе Данијела Либескинда

Берлин - Потсдамер плац

објеката у Берлину, а од њих су најзначајнији „Алтес” музеј
уметности у центру града (из 1828), препознатљив по
својој колонади јонских стубова, нова стражарница (из
1814), као и зграда Народног позоришта (из 1818). Све
ове грађевине грађене су у неокласицистичком стилу,
монументално, и сведоче о величини и снази немачког
друштва тога времена.

Шетајући градом на сваком тргу могу се видети статуе
медведа, заштитног знака Берлина, а највише ових
статуа лоцирано је на једном месту, на Тргу уметности,
где их има онолико колико је држава на свету, а свака од
њих је различито осликана од стране познатих светских
уметника.
Да је и Берлин град уметности говори мноштво музеја.
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Амстердам - Нови део

Амстердам - Стари део

Један од најпознатијих музеја како у историјском, тако
и у архитектонском смислу, је Музеј јеврејске културе,
архитекте Данијела Либескинда. Новопројектовани део
музеја изванредно је укомпонован са старим делом музеја,
и израђен је од метала, оштрих ивица, са прозорским
тракама у свим правцима, које се међусобно преплићу и
чине једну разиграну архитектонску композицију.
Још једно успешно јединство старе и модерне
архитектуре постигнуто је на најзначајнијој згради у
Немачкој, згради Рајстага - немачког парламента. Познати
архитект Фостер засвео је зграду парламента грађеног у
неокласицистичком стилу, стакленом куполом. До врха
куполе води спирална рампа, а са њеног врха се Берлин
сагледава као на длану.
Још много познатих архитеката оставило је свој печат
на панорами Берлина. Треба издвојити пословну
зграду финског архитекте Алвара Алта, зграду ДГ Банке
Канађанина Френка О Герија, стамбену зграду на углу Захе
Хадид, музеј Баухауса, јеврејско гробље, зграду амбасаде
нордијских земаља, зграду мексичке амбасаде, као и
зграду амбасаде Велике Британије, које представљају
права ремек-дела модерне архитектуре.
Пословни центар Берлина смештан је на месту где је
некада пролазио берлински зид. Сада је овде лоциран
највећи и најпознатији трг града Берлина, Потсдамер
Плац. Тргом доминирају три солитера изграђена у челику
и стаклу, у којима се налазе представништва најпознатијих
светских фирми.
А посета Берлину не би била комплетна без обиласка
олимпијског стадиона на коме се играло финале Светског

првенства у фудбалу 2006. године. Стадион се налази
на периферији града, али захваљујући метро-мрежи
која беспрекорно функционише, био је доступан и нама
странцима. Сам стадион је пројектован за Олимпијске
игре, а његова доградња, наткривање и реконструкција
завршена је за Светско првенство 2006.
Амстердам
Следећа станица на нашем путу по Европи била је
Холандија, једна од највеселијих и најзанимљивијих
земаља Европе. Пут до Холандије и њене престонице
Амстердама, водио је преко познатих немачких
индустријских градова, Дортмунда, Есена, Дуизбурга
и Версена, а први град који смо посетили у Холандији
био је Ајндховен. Овај мали индустријски град на самој
граници са Немачком, први нам је открио темперамент
ове занимљиве земље, а Амстердам нам је то потврдио.
Амстердам, град на води, такозавана северна Венеција,
туристички центар централне Европе, шарен, занимљив и
шармантан, грађен је у свему према темпераменту својих
становника. Град атрактивне архитектуре, пун кафића и
пабова, који плени ноћним животом.
У борби за површину на мочварном тлу, у старом делу
града углавном су грађене куће у низу, чије су основе
спратова доста већих површина од самог приземља, тако
да су добијени веома занимљиви архитектонски низови.
Различити углови према вертикали сваке куће у истом
низу, као и коришћење најразличитијих боја, оставља
утисак разигране и динамичне архитектуре. Још једна
карактеристика фламанске архитектуре тога времена
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Брисел - Кућа Тесел Виктора Орте

Брисел - Кућа у којој је Виктор Орта живео

била је и масовна употреба опеке, у свим бојама, у складу
са темпераментом самих Холанђана. Познати фламански
архитекта тога времена Хенрих Петрус Берлахе, говорио
је, да објекти у Холандији морају бити „шарени” с обзиром
да је Холандија веома весела земља.
Најзначајнији архитектонски објекат у историји холандске
архитектуре је зграда амстердамске берзе (из 1896). Сам
објекат је складан и пропорционалан, изграђен од црвене
опеке. На овом објекту први пут у историји архитектуре
примењен је модуларни систем како у решавању основе
тако и на фасади. Сама фасада је једноставна и сведена, са
карактеристичним романијским луковима примењеним
на прозорске отворе, а њен пројектант био је сам
Берлахе.
Овај архитекта је умногоме допринео и урбанистичком
решењу града. Његов план за јужни Амстердам довео је
до великих полемика у свету архитектуре тога времена.
Берлахе овде први пут напушта блоковски систем
изградње и слободно поставља објекте у простору са
доста отворених површина и зеленила.
Најбољи начин да се обиђе Амстердам је бицикл.
Бициклом се може доћи до најудаљенијих и
најинтересантнијих делова града. Једно од оваквих
насеља је и стамбено насеље на води у новом делу
града - “Бабилон”. У овом експерименталном насељу
најпознатији холандски савремени архитекти покушали
су да понове све традиционалне елементе фламанске
архитектуре, али овога пута на један модеран и савремен

начин. Целим насељем поново доминирају куће у
низу, најразличитијих боја, у комбинацији са опеком
и савременим материјалима. Насељем доминирају
зелене површине и по која самостална стамбена зграда,
најразличитијих облика и боја.
Да Амстердам није само град ноћног провода, дискотека
и пабова, него и град сликарства и уметности, показују
два најзначајнија музеја: Пикасов музеј и Музеј Ван Гога,
који су такође били у домену нашег интересовања.
Након незаборавних ноћи проведених у пабовима и
дискотекама, у којима смо осетили живот и дух холандског
народа, пуни позитивне енергије којом овај град зрачи,
пошли смо на југ у престоницу Европске уније, Брисел,
главни град Белгије. Пут до Брисела водио је преко
западне обале Холандије, прелепих пејзажа и великих
холандских градова - Хага, Ротердама и Розендала.
Брисел
И Брисел је заузео значајно место у историји савремене
архитектуре захваљујући познатом белгијском архитекти
Виктору Орти. Виктор Орта је најзаслужнији за развој Арт
Нуво стила у замљама Бенелукса. Он је био први архитекта
који је повезао нове материјале, настале захваљујући
индустријској револуцији, са уметношћу. Уметност
коришћења гвожђа, дрвета, керамичких плочица и стакла
у боји у архитектури, довео је до савршенства, а главни
мотиви у његовој архитектури били су инспирисани
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природом. Њима је тежио да побегне од унификације коју
је носила индустријска револуција.
Углавном је пројектовао стамбене виле у Бриселу, које су
данас претворене у музеје. Најпознатије од њих биле су
кућа Тесел (из 1893), кућа Фризон (из 1894), кућа Солвај
(из 1895), као и куће у којима је и сам Орта живео.
Ипак његово најзначајније дело није сачувано. Народни
дом у самом центру Брисела пројектован 1896, срушен
је, а на том месту данас је лоциран стамбени комплекс.
Овај његов пројекат био је нераздвојиво архитектонско
јединство природе и најсавременијих материјала тога
времена. Сама зграда налазила се на најзначајнијем тргу
града, а чистоћа фасадног платна, сачињена од видљиве
металне конструкције, подсећала је на чикашку школу.
Од осталих објеката овог славног архитекте треба
напоменути зграду железничке станице у Бриселу, Музеј
лепих уметности, као и стару зграду болнице.
Модерна архитектура Брисела је исто толико атрактивна,
али ограничени временом нисмо били у могућности да
све сагледамо. Најзначајнија зграда свакако је седиште
Европске уније.
Копенхаген и Малме
Даље нас је пут водио на север, у Данску, мало полуострво
у Балтичком мору. Пут до Данске поново је водио
преко севера Немачке, али овога пута преко Бремена и
Хамбурга, највећег индустријског центра земље.
Прелепи пејзажи данске равнице отварали су се пред
нама и умногоме су нас подсећали на нашу Војводину.
Најзад смо стигли у Копенхаген, главни град ове балтичке
земље.
Копенхаген данас има око 1,7 милиона становника и
представља културни и политички центар Данске. Налази
се на самом истоку земље, а од Шведске га одваја само
мореуз преко Балтика. Интересантан, занимљив, пун
живота као и Амстердам, а ипак умногоме различит,
оправдано носи епитет града забаве и маште. У овом
граду су настале неке од најлепших савремених бајки,
од којих је најпознатија сигурно Андерсенова „Мала
сирена”. Овом миту је посвећен цео један део града. У
самом центру града, у виду замка, налази се најпознатији
забавни парк Европе “Тиволи”, док су остали тргови у
његовој околини такође сликовито уређени. Целокупна
архитектура Копенхагена представља спој традиционалне
архитектуре нордијских земаља и готике, која је на овим
просторима доспела са британских острва.
Пословним центром града доминирају савремени
објекти. Један од најзначајнијих је свакако Краљевска
библиотека Данске. Пројектанти овог дела су Данци:
Morten Shimit, Bjarne Hamer i Doz Lasen, а сам објекат је
ушао у 50 најмодерних објеката савремене архитектуре.

Копенхаген - Стари део

Копенхаген - Краљевска библиотека

Копенхаген - Зграде у пословном делу
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Малме - Калатравин торањ
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Малме - Калатравин торањ

Изградња је трајала шест година и успешно је завршена
1999, а читав комплекс има око 21.000 м2. Екстеријер
објекта урађен је од црног гранита, са оштрим ивицама,
веома стабилан и компактан, док ентеријером доминирају
произвољне кривине инспирисане природом и бела
мермерна облога, која је у потпуном контрасту са тамним
екстеријером. Оваква амбивалентност може се објаснити
функцијом самог објекта.
Највећи подухват данског градитељства до сада је мост
преко мореуза, мост који повезује Данску и Шведску,
тачније Копенхаген и Малме. Овај мост је други по
величини у Европи, а његова изградња трајала је
неколико година. Сам мост има два нивоа, горњи,
виши ниво, намењен је кретању путничких и теретних
возила, док је доњи, нижи ниво, намењен железничком
саобраћају.
Пут до Малмеа преко океана трајао је тридесетак минута,
и био је прави доживљај за нас студенте, а сам улазак
у Малме био је импозантан. Целокупну нашу пажњу
привукла је само једна грађевина, грађевина за коју смо
се сви сложили да је најспектакуларнија од свих објеката
које смо до сада видели.
Шпанац, Сантјаго Калатрава, један од најпознатијих
архитеката XX века, познат по својим супериорним
објектима, овога пута је градио у висину. Облакодер,
висок 40 спратова, снежне белине као и сви његови
објекти до тада, оправдано представља једно од
најзначајнијих архитектонских достигнућа савремене
архитектуре. Главну карактеристику његовог стила,
отворено
приказивање
конструктивних
носећих
елемената, применио је и овде. Снажне челичне затеге,
које повезују фасаду са унутрашњим носећим језгром,
истакнуте су на фасади. Али оно што ову пословностамбену зграду издваја од осталих сличних грађевина,
није ни њена спратност, ни грациозност, већ је то њен
облик и скулптуралност. Заправо, цео објекат је у покрету,
а то је постигнуто торзионом ротацијом око његове осе.
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Осло - Градска већница

Осло - Вигеланд парк

Сам градић Малме смештен је на југу Шведске и има око
250.000 становника. Миран и тих, какво је и становништво
ове нордијске земље, сушта је супротност свим градовима
које смо до тада обишли. Најинтересантнији делови града
су његов стари центар, као и стамбени део града дуж
стеновите плаже која је током лета пуна. Овај стамбени
део препознатљив је по најсавременијим стамбеним
формацијама, грађеним након 1990. године, док се
стари део града одликује традиционалном нордијском
архитектуром, чије су основне карактеристике коси
кровови и уске улице са широким трговима, а основни
материјали дрво, опека и камен.
Осло
Следећа станица на нашем путу био је Осло, најсевернија
континентална престоница Европе. Пут до Осла нас
је водио преко најлепших предела Скандинавије,
зимзелених шума Шведске и кристално бистрих језера.
Захваљујући нордијској железници, чији се возови крећу
и до 300 км/ч, ни једно место у Скандинавији се не чини
далеким. Пут до Осла је водио преко Готеборга, у коме се
у то време одржавало европско првенство у атлетици,
тако да нам је пут веома брзо прошао у разговору са
навијачима из свих крајева Европе.
И најзад тај фјорд на чијем се крају налази престоница
Норвешке, тако природан, чист и нестваран, постепено

се сужава и уводи бродове у сам град. Осло данас има
600.000 становника, а његова најзначајнија грађевина
је Градска већница. Овај објекат заузима централно
место на слици града. Монументалан и стабилан, настао
комбинацијом кубичних маса, представља једно од
најзначајнијих дела скандинавске модерне. Израђен је
од црвене цигле, док је приземље рустично, изведено
од камена, и оставља утисак снажне базе на којој лежи
сам објекат. Отвори су правоугаони, једнаких растера,
дисциплиновано распоређени, а овога пута кровни венац
је изостављен.
Ипак најзначајније уметничко дело у Ослу је Вигеландов
парк, по коме је престоница Норвешке препознатљива.
Норвешки уметник Густав Вигеланд пројектовао је парк
у коме је представио сва своја уметничка дела. Овај
комплекс, величине 800.000 м2 садржи 212 скулптура
урађених у правој величини, а састоји се од пет главних
делова: главног улаза, моста са дечјим игралиштем,
фонтане, платоа и зида живота. Међутим Вигеланд
није доживео завршетак свих радова, али захваљујући
донаторима парк је завршен по његовом пројекту, а
престоница Норвешке је добила јединствени парк у
целом свету.
Од осталих значајних објеката у Ослу треба поменути
зграду парламента, зграду позоришта, краљевски замак,
као и нову зграду биоскопа кружног облика.
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Стокхолм
Стокхолм, престоница Шведске са правом носи епитет
најлепшег града Скандинавије. Његово богатство није
у појединачним архитектонским достигнућима, већ у
фасцинантној урбанистичкој целини, коју чини складно
укомпонована архитектура са воденим токовима,
мостовима и зеленим површинама. Цео град је
једноставно утопљен у прелепе пејзаже околних шума,
док мноштво водених површина, које пресецају овај
град, наглашава његову лепоту својом рефлексијом.
Највећа од ових водених површина је стокхолмски
залив, који просеца град и формира језеро Маларен у
унутрашњости.
Архитектура Стокхолма у многоме подсећа на архитектуру
Копенхагена, али је за разлику од ње разигранија,
слободнија и богатија. Најчешћи мотив ове архитектуре су
куле, које се уздижу високо и својом висином симболизују
снагу и моћ ове скандинавске краљевине.
Посебни објекти у архитектури Стокхолма су мостови.
Они су заштитни знак Стокхолма. Има их на десетине,
од оних са почетка XVII века грађених у камену, до
најсавременијих конструкција. Али сигурно један од
најпознатијих је мост са почетка XX века, мост љубави и
романтике, место састајања заљубљених парова. Легенда
казе да пољубац на овом мосту доноси срећу и вечиту
љубав.
Фасцинирани несвакидашњом архитектуром и лепотом
овог дела Европе, завршили смо први део путовања.
Чекао нас је авион на стокхолмском аеродрому, којим
ћемо отпутовати на крајњи југ Европе, у најјужнији град
Португала, Фаро. Уследиће нова открића, нови доживљаји
и нова трагања за архитектонским ремек-делима.
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Стокхолм - Мост љубави

Стокхолм - Катедрала
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Фаро - Стамбена кућа

Лагос - Јужна обала Португала

Фаро, Лагос, Албуфеира
Оголели предели пиринејског полуострва и блиставо
плави Атлантик увели су нас у један сасвим нови свет,
југозападну Европу. Слетели смо у Фаро, градић на самом
југу Португала, занимљив, интересантан и једноставан,
показао нам је једну нову архитектуру, архитектуру југа
Португала.
Овом архитектуром доминира бела боја, што је и логично
с обзиром на велике врућине током летњих месеци.
Стамбени објекти су крајње једностави, затвореног
типа, са минималним бројем прозора. Препознатљив је
утицај арапске архитектуре, чије се присуство огледа у
коришћењу обојене керамике и арапских мотива, који са
једноставним белим зидовима, формирају интересантне
композиције. Ова бела архитектура одлично се уклапа у
португалско плаво небо.
Мирис мора и живот на Атлантику осетили смо одласком
у Лагос, туристичко место где се налазе најлепше плаже
Португала. Пешчане плаже опкољене високим каменим
стенама привлаче пажњу туриста целога света.
Лагос је географски најзападнији туристички град
Португала. Грађен је у традиционалном португалском
стилу, са мноштвом ресторана и кафетерија. Његова
главна карактеристика је ноћни живот. Традиционална
португалска музика, приступачне цене, као и најбоља
португалска вина, гарантовали су добар провод.
Наш даљи пут водио је у престонице пиринејског
полуострва, Лисабон и Мадрид.
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Лисабон - Главни трг

Лисабон - Железничка станица Калатраве

Лисабон - Железничка станица Калатраве

Лисабон - Аутобуска станица Калатраве

Лисабон
Престоница Португала данас има око 1,8 милиона
становника, лоцирана је на западној обали Португала
у Лисабонском заливу. Лисабон је престоница источне
обале Атлантика, лука из које су полазиле највеће
колонијалне експедиције Португала. То је главни град
колонијалне велесиле у коме живи најразличитије
становништво, град у коме се укрштају најразличитије
вере и културе. Овај град и данас одише колонијалним
духом.
Архитектура Лисабона је мешавина различитих стилова,
традиционалног и колонијалног начина грађења, са
мотивима арапске архитектуре, која има велики утицај
на архитектуру читавог Португала. Ова мешавина
различитих стилова најупечатљивија је у старом делу
Лисабона, где живи најсиромашније становништво.
Један од најстаријих и најочуванијих објеката у Лисабону
је лисабонска тврђава. Лоцирана је на највишем делу
града, непосредно уз залив. Вековима је бранила град од
најезде непријатеља. Она данас представља туристичку
атракцију у којој се налази историјски музеј португалске
престонице.
Оно што представља врхунац португалског градитељства
је свакако мост преко Лисабонског залива, који повезује
стари Лисабон са индустријским градом. Ово је највећи

мост у Европи грађен крајем XX века. Његова дужина и
елеганција најбоље се сагледавају са лисабонске тврђаве.
Најзначајнији објекат у Лисабону је ремек-дело шпанског
архитекте Сантјага Калатраве, зграда железничке
и аутобуске станице, савремено и модерно здање,
пројектовано као јединствени објекат. Снажни АБносачи, који су уједно и саставни део ентеријера, носе
железничке пероне испод којих се одвија функционални
живот ове станице. Складно укомпонован у амбијенталну
целину новог дела Лисабона, са пратећим садржајем,
својим екстеријером и ентеријером представља највећу
атракцију града Лисабона и ремек-дело шпанског
архитекте.
Мадрид
Пут нас је довео у Мадрид, моћну престоница Шпанске
краљевине. Широки булевари, пространи тргови,
монументалне грађевине, мноштво катедрала, зелених
површина и фонтана, као и стамбени блокови прелепих
фасада, остављају фасцинантан утисак раскоши и
богатства ове медитеранске земље.
Један од најзначајнијих објеката уз мноштво
катедрала свакако је краљевска палата, грађена у
неокласицистичком стилу. Рађена је у белом мермеру, а
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Мадрид - Краљевска палата

Милано - Катедрала

Мадрид - Катедрала
лоцирана је у самом центру града. Окружена је парковима
и фонтанама у краљевском стилу.
Богата архитектура Мадрида сасвим је различита
од архитектуре Лисабона. Она својим богатством и
монументалношћу плени, и права је штета што због
недостатка времена нисмо били у могућности да
у потпуности упознамо и доживимо овај прелепи
краљевски град.
Али оно што нисмо никако желели да пропустимо била
је посета Сантјаго Бернабеу, стадиону на коме данас
игра најтрофејнији клуб света „Реал Мадрид”. То је
један од савременијих спортских објеката, који својом
конструкцијом и величином оставља незабораван
утисак.
Након краћег обиласка Мадрида пут нас је даље водио
у Каталонију и њен главни град Барселону. Барселона
нам је већ била позната, јер смо је обишли и упознали
на апсолвентској екскурзијји, па смо се зато упутили у
Тарагону, познато туристичко место Каталоније, где смо
се добро одморили, и скупили енергију за повратак кући.
Пут до куће нас је водио преко Мадрида и Милана, до
Љубљане и Београда. Љубљана је била наш последњи
град, где смо се сви окупили последњег дана путовања.
Срећни и задовољни пуни утисака и импресија, желели
смо што бржи повратак кући. Импресионирани овим

Милано

Тарагона
путовањем, сви смо желели само једно - да и наша Србија
крене путем осталих европских земаља, а да ми дамо свој
допринос томе.
арх. Милош Крстић
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ЧАИРСКА ЧЕСМА
После 70 година поново на Тргу Краља Милана

Цртеж - северни изглед

Трг Краља Милана – прва локација чесме (1898)

Трг Краља Милана – садашња локација чесме (2007)

Поводом прослављања јубилеја – 70 година од оснивања, ЈКП „Наисус” је планирао да Нишу поклони
једну јавну чесму.
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Са том идејом обављен је разговор у Заводу за урбанизам
Ниш, са циљем да се сагледају могуће локације за ову
чесму. На предлог директора Завода, проф. Слободана
Миленковића, прихваћена је идеја да се уместо нове
чесме, реновира и пренесе на Трг краља Милана чесма из
Чаира, која је од 1898. године, када је изграђена, до 1935.
године била постављена на овом тргу. Завод за урбанизам
је већ раније, у урбанистичким сагледавањима, предвидео
ново место где би се на тргу ова чесма поставила (чесма
није могла де се врати тачно на место где је била први пут
лоцирана, јер је ту постављен споменик).
У даље активности укључен је Завод за заштиту споменика
културе и Градска општина Медиана, која је доста раније
иницирала идеју да се чесма из Чаира врати на трг.
Идејни и главни архитектонско-грађевински пројекат
урадио је Завод за заштиту споменика.

Главни пројекат водоводних инсталација и инсталација за
одвођење отпадних вода, као и извођење радова по тим
пројектима обавио је, без накнаде, „Наисус”.
Грађевинске радове је извело предузеће „Јужна Морава”
из Ниша.
Конзерваторске радове на чесми извео је Завод за
заштиту споменика културе Ниш, група „Нишки вајари”
и „УЛУС” из Београда (рељефни и скулптурални делови
су били знатно оштећени, што је захтевало укључивање
специјализованих стручњака). Надзор над овим
радовима, без накнаде, вршио је Завод.
Укупна вредност радова финансираних од ЈКП „Наисус” је
2.500.000,00 динара.
Чесма је свечано пуштена у рад на дан прославе јубилеја
„Наисус”-а – на Видовдан, 28.6.2007. године.
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Парк Чаир – друга локација чесме (1935)

Детаљ

ГРАЂАНИМА НИША
ПОВОДОМ 70 ГОДИНА
ГРАДСКОГ ВОДОВОДА
Видовдан, 28.06.2007.
ЈКП „NAISSUS”
ГО МЕДИАНА
ГРАД НИШ
Натпис на плочици уграђеној на реконструисаној чесми

Радови у току (мај-јун 2007)

ИСТОРИЈА ЧАИРСКЕ ЧЕСМЕ
Ослобађањем од Турака Ниш доживљава процес раскида
са традиционализмом, подстакнут снажним утицајима
са Запада, који се брже одразио на архитектонско него
на друго уметничко стваралаштво. Све што је изграђено
у овом периоду остварили су, својом инвентивношћу и
мајсторством, страни и домаћи каменоресци. Подигнута
су четири меморијална споменика и две монументалне
чесме, једини споменици јавног карактера.
Године 1883. Ниш је добио и први јавни споменик монументалну Чесму краљице Наталије.
Чесму на Арнаут-пазару (данашњи Трг Павла Стојковића)
исклесао је у граниту каменорезац Јозеф Бенедето, коме
се грешком приписује постојећа чесма у Чаиру, Италијан
који је боравио у Нишу и радио на изградњи железничке
пруге Београд-Ниш.
Године 1898. подигнута је, на тадашњем и данашњем
Тргу краља Милана (некадашњем Тргу ослобођења),
репрезентативна чесма, једини јавни архитектонскоскулптурални споменик у централном делу града у
периоду до Почетка првог светског рата. Грађена је од

гранита, са високим постољем квадратне основе, на
чијим странама из лављих чељусти избија вода, која се
сакупља у полукружна корита профилисана биљним и
геометријским орнаментима, а изнад постоља четири
стуба са капителима држе масивни камени покров. Према
запису на чесми, пројектант је виши инжењер Јосиф
Ринер, а каменорезац Виценцо Калитерна.
Чесма је 1935. године дислоцирана са Трга краља Милана
због изградње споменика. Чесма је 1936. године пренета
у Чаир, и коначно, 1937. године вода за пиће је потекла са
ове чесме.
Првобитно су се на Светиниколском брегу налазили
извори за Чаирску чесму, а касније је прикључена на
градску водоводну мрежу.
Године 1977. Завод за заштиту споменика културе из
Ниша је извео конзерваторске радове.
Последњих двадесетак година чесма у Чаиру је ван своје
основне функције, препуштена зубу времена и знатно
оштећена.
арх. Хранислав Анђелковић
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ИНВЕСТИТОРИ - ИНВЕСТИЦИЈЕ
МЕСТО И ЗНАЧАЈ У ИЗРАДИ СТРАТЕГИЈЕ
ПРОСТОРНОГ И УРБАНОГ РАЗВОЈА СРБИЈЕ
Летња школа урбанизма Удружења урбаниста Србије
„Оморика” - Тара, 18-20. јун 2007. године

Удружење урбаниста Србије (УУС), у сарадњи са Министарством за инфраструктуру, Републичком
агенцијом за просторно планирање, под покровитељством Министарстава за финансије, економију,
трговину, енергетику и Инжењерске коморе Србије организовало је, од 18 до 20. јуна Трећу, традиционалну
„Летњу школу урбанизма” у хотелу „Оморика” на Тари. Летња школа УУС је наставак традиције Летњих
школа Урбанистичког савеза Југославије, одржаваних некад раније у Дубровнику.
Ове године Летња школа имала је тему „ИНВЕСТИТОРИИНВЕСТИЦИЈЕ - МЕСТО И ЗНАЧАЈ У ИЗРАДИ СТРАТЕГИЈЕ
ПРОСТОРНОГ И УРБАНОГ РАЗВОЈА СРБИЈЕ”.
Пред преко 150 урбаниста и просторних планера изнето
је 39 реферата, чије су теме биле усмерене на предстојећу
израду Стратегије просторног и урбаног развоја Србије.
Тежиште стручних реферата односило се на значај
инвестиционих активности за развој Србије.
Анализирана је национална стратегија развоја, потреба
рестаурације и обнове развојних потенцијала Србије,
спровођење
реституције,
тржиште
грађевинског
земљишта, инфраструктурне потребе и могућности као
и могућности спровођења одрживог развоја и очувања
еколошких и других природних, просторних, културних и
других вредности.
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Ниш је у стручним излагањима представљен са два
значајна реферата.
Ауторски тим Завода за урбанизам Ниш у саставу: спец.
Драгана Синобад-Петровић, дипл.инж.арх., мр Новица
Ранђеловић, дипл.ек., Драгана Цанић, дипл.инж.арх и
Драган Јанковић, дипл.ел.инж., припремио је запажен
стручни рад са темом: „Крупне инфраструктуре и
трансгранична сарадња у функцији развоја нишког
макрорегиона и равномерне урбанизације у Србији”, који

је Д. Синобад-Петровић презентирала уз посебан видео
приказ развојних потенцијала Ниша.
Занимљив стручни рад изложила је и Милица Максић,
дипл.инж.арх., нови млади планер у Заводу за урбанизам
Ниш, на тему „Искуства европских држава у погледу
регулације трговине великог формата” (у преводу
„грађење мегамаркета”) у коме је предочила поуке за
уградњу ових искустава у планерски систем у Србији.
Рад Летње школе, у оквиру које је организована и
Годишња скупштина Удружења урбаниста Србије, пратила
је десеточлана делегација планера Завода за урбанизам
Ниш, коју је предводио главни градски архитекта Јован
Мандић.
Закључци Летње школе урбанизма, у чијој изради је
учествовао и мр Михаило Медведев, дипл.инж.арх,.
усвојени су као „ПОРУКА СА ТАРЕ” и биће у име урбаниста
и просторних планера Србије достављени одговарајућим
државним органима као полазна основа за израду
Стратегије просторног развоја Србије.
Активност нишких урбаниста била је запажена и на
одржаној Годишњој скупштини Удружења урбаниста
Србије на којој је поднет Извештај о раду у периоду 2006-
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ПОРУКА СА ТАРЕ
ПРЕПОРУКЕ „ЛЕТЊЕ ШКОЛЕ УРБАНИЗМА”
УДРУЖЕЊА УРБАНИСТА СРБИЈЕ 2007. ГОДИНЕ
Српски урбанисти и просторни планери окупљени на
трећој „Летњој школи урбанизма” 2007. године, одржаној
у Националном парку Тара од 18. до 20. јуна 2007. године,
размотрили су место и значај инвестирања, инвестиција
и инвеститора у изради „Стратегије просторног и урбаног
развоја Србије”.
На основу изложених научних и стручних радова и
размене мишљења, урбанисти и просторни планери
својом „Поруком са Таре”
Констатују

2007. године и усвојен амбициозан Програм рада за
период 2007-2008. године.
Најављено је одржавање 16. међународног Салона
урбанизма УУС са темом „УРБАНИ ИЗАЗОВИ”, који ће ове
године бити поново премијерно организован у Нишу и
свечано отворен на Светски дан урбанизма, 8. новембра.
У оквиру 16. Салона одржаће се и стручни скуп са темом
„КА ЕВРОПСКОМ ЗАКОНОДАВСТВУ”.
У оквиру редовне годишње активности доделе награда
и признања, Удружење урбаниста Србије доделило је
арх. Драгани Синобад-Петровић престижну награду
Удружења „Емилијан Јосимовић”, која се додељује за
целокупно животно дело којим је остварен запажен
допринос стручном, научном и практичном унапређењу
просторног и урбанистичког планирања.
Осим стручног дела Летње школе реализован је и
туристички програм – учесници су обишли Мећавник,
разгледали „Дрвен град” Емира Кустурице (за чије
остварење је добио престижну награду „Филип Ротије”
– види АРХИТЕКТ бр. 19) и провозали се обновљеном
ускоколосечном пругом „Шарганска осмица”.
арх. Михаило Медведев

Просторно планирање је својеврсни методолошки
аранжман у рукама Државе на националном, регионалном
и локалном нивоу за управљање социјалним, економским
и еколошким процесима, а нарочито процесима уређења
простора и насеља, кога се савремена држава не сме
одрицати.
На простору Србије присутне су и очигледне посебно
велике тешкоће у неравномерном економском развоју
и неуравнотеженом систему градова - који остављају
изузетно тешке и неповољне последице по социјално–
економски развој, нарочито малих насеља, насеља
средње величине и средњих градова.
То, са једне стране, доводи до нежељене појаве да
становништво и даље напушта та насеља (кроз процес
демографског пражњења који траје), што, са друге стране,
обесхрабрује инвеститоре да улажу у та насеља.
Указују
Проблеми просторног и урбаног развоја у протеклом,
дугом периоду настали су, поред осталог, и као последица
претежне концентрације инвестиција у једном центру
(Београду), тако да се њихови ефекти нису у довољној
мери остваривали на просторима широм Републике, а
посебно у недовољно развијеним подручјима где су били
потребни.
Услов полицентричног развоја Србије - што је једини
рационално прихватљив модел просторног и урбаног
развоја - је формирање двостепене регионализације,
стварањем макрорегиона (покрајина, област) и региона,
са јаким локалним самоуправама.
Макрорегиони и региони треба да постану носиоци
развоја и уређења простора и зато треба да добију
одређени степен развојне, административне и фискалне
аутономије и омогуће локалним самуоправама
остваривање неопходних развојних иницијатива, не
нарушавајући јединственост и целовитост Републике
Србије.
Неопходно је да се просторно–планерским, економским,
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а нарочито фискалним политикама и инструментима,
онемогући даља концентрација економских ресурса (и
ренти), пре свега у Београду (у коме је фактор прилива
инвестиција 50% свих инвестиција у Србији), и створе
претпоставке да се увећана вредност земљишта –
економска рента, сконцентрисана на метрополитенском
подручју Београда, прерасподели и усмери у правцу
осталих, посебно неразвијених, брдско–планинских,
приграничних и пограничних подручја Србије.
Јасно се уочава упозорење да некретнине намењене
производњи морају остати у таквој, производној намени,
док се не докаже (студијама изводљивости) да су такве
намене непрофитабилне. Међутим, и у случајевима
евентуалне непрофитабилности, те намене се морају
заштитити као средства рада генерација уложеног у
те некретнине, што значи да би инвеститори пре него
што измене намену такве некретнине, морали локалној
самоуправи компензовати њену вредност.
Осим „Greenﬁled” инвестиција посебно треба да буду,
бенефицирано, понуђене инвестиције типа „Brownﬁeld”
иницијатива које најбрже могу омогућити обнову и
ревитализацију дезактивираних развојних потенцијала.
Упозоравају
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Србија се, након периода вишегодишње стагнације
изазване економским санкцијама и неадекватно
спроведеним транзиционим процесима, несумњиво
налази у стању просторне, техничке, технолошке и
демографске стагнације због чега се концепт даљег
економског, социјалног, просторног и урбаног развоја
више не може заснивати на неолибералним теоријама.
Израда и доношење „Стратегије просторног развоја
Србије” у актуелним околностима, мора бити усмерена
на обнову и ревитализацију свеукупних развојних
потенцијала Србије.
„Стратегија просторног развоја Србије” треба да се
изради и донесе истовремено и упоредо са: прво анализом досадашњег остваривања и актуелизацијом
циљева развоја утврђених Просторним планом Србије
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(из 1996. године); друго - уз утврђивање регионалне
организације простора Србије и доношење развојних
регионалних просторних планова за регионална подручја
Срема, Баната и Бачке, Тимочке крајине, Нишког региона,
Јужног поморавља, за Браничевски, Шумадијски, Рашки,
Горњодрински и Златиборски регион и метрополитенско
подручје града Београда; и треће - уз истовремено
усклађивање републичког законодавства о простору и
насељима, у оквиру усклађивања републичких закона са
Уставом Републике Србије из 2006. године.
Инвестиције, инвеститори и инвестирање су у том
процесу од пресудног и примарног значаја и морају
бити размотрени на посебно пажљиво проучен
начин, да би се уклониле последице напуштеног
социјалистичког система, недостаци проузроковани
транзиционом приватизацијом и очекиване последице
постсоцијалистичког капитализма.
Неопходно је зауставити деградацију просторно–
планерске и урбанистичке делатности и струке, и вратити
им статус делатности од посебног дрштвеног интереса,
да би се и у Србији, као и у другим европским земљама
могле створити претпоставке за допринос ове делатности
професионалном
истраживању
најповољнијих
просторних и урбаних основа развоја Републике, и
оспособљавање просторних планера и урбаниста за
интегрално просторно и урбанистичко планирање на
свеобухватним основама.
Поручују
Држава не сме дозволити да привредни, друштвени
и демографски потенцијали, а посебно потенцијали
простора и градова Републике Србије, и пре свега
њени природни ресурси, не буду на одговарајући
начин валоризовани и стављени у оквире оживљавања
одрживог развоја Србије и добробити садашњих и
будућих генерација нашег народа.

Тара, 20. јуна 2007. године
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IV САЈАМ ГРАЂЕВИНЕ И ОПРЕМЕ
Ниш, 11-14. септембра 2007.

Велики број излагача, њих преко 150, из наше земље и из најпознатијих страних фирми из области
грађевинарства, представили су се посетиоцима недавно одржаног IV Сајма грађевине и опремања на
преко 1200 m2 унутрашњег и преко 400 m2 спољашњег изложбеног простора нишке Хале Чаир.
Тема овогодишњег сајма била је гасификација. На Сајму су
биле заступљене фирме из свих области грађевинарства,
почевши од опекарских производа, боја, лакова,
изолационих материјала, свих врста столарије, грејних
тела, керамике, противпожарних материјала, заштитне
опреме, скела, алата, до најновијих компјутерских
програма из области архитектуре и грађевинарства, као и
система и опреме за одржавање и чишћење објеката. На
Сајму су била присутна и нишка предузећа која су добила
прилику да промовишу свој рад и презентују производне
програме који ни мало не заостају за конкурентним
фирмама. Југ Србије је од вајкада био познат по
најбољим грађевинцима, а Ниш као регионални центар
је коначно добио сајам грађевине који ће промовисати
њихов рад, а наш град сврстати у ред сајамских градова
попут Београда и Новог Сада. Уз културно- уметнички

програм, сајамску манифестацију отвореном прогласила
је помоћник министра за инфраструктуру Александра
Дамњановић Петровић која је том приликом поздравила
све присутне госте и излагаче у нишкој хали Чаир.Током
трајања сајма, који је посетио велики број знатижељних
посетилаца, своју презентацију већ првог дана одржала
је и Инжењерска комора Србије, приказујући на свом
штанду неке од изведених радова својих чланова из
нишког региона. Одржани су такође и “Дани инжењерске
коморе Србије” на нишком Сајму у ком су узеле учешће
матичне секције са региона Ниша. Одржана је и трибина
под називом “ Заштита на раду - примена и пракса”.

апс.арх. Ана Мирић
апс.арх. Драган Челебић
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НИШ И ВИЗАНТИЈА
VI међународни симпозиjум византолога
„1670 година од смрти св. Цара Константина Великог – (337-2007)“
3 – 5. јуна 2007. године, Велика сала Универзитета у Нишу

У оквиру обележавања дана св. цара Константина и царице Јелене,
град Ниш је шести пут окупио истакнуте византологе из Европе и
САД са истим циљем - да што боље упознамо и Ниш и Византију.
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Међународни симпозијум „Ниш и Византија VI” и ове
године је одржан уз подршку и велико разумевање
Универзитета у Нишу у чијој свечаној сали је и одржан.
То је разумљиво када се зна висок научни ниво и
ауторитет учесника симпозијума, али и састав радне
групе Научног одбора симпозијума (арх Јован Мандић,
проф. др Властимир Ђокић, Миша Ракоција, проф. др
Хранислав Анђелковић, проф. др Франц Цурк, Милица
Тодоровић, Марица Максимовић, проф. др Горан
Максимовић, др Димостенис Стратигопулос, Ирена
Љубомировић, мр Момир Васов, Ана Перовић), која,
из године у годину, осмишљава и организује нишки
конгрес византолога. Разумљива је и подршка Грчког
конзулата у Нишу, Министарства народног образовања и
религија републике Грчке и Лектората за грчки језик при
филозофском факултету у Нишу, као и градских општина
Пантелеј и Медијана.
Сваке године нишки симпозијум научну јавност подсећа
на значајан тренутак из прошлости Византије. Ове године
наше окупљање је у знаку обележавања 1670 година
од смрти св. цара Константина Великог – (337-2007). О
његовим заслугама Јевсевије Кесаријски каже: „Ја то не
могу да искажем речима, остављам моћнијим од мене да
величају његове заслуге...“
Ипак, Град Ниш се осмелио да велича његове заслуге и

Зборник радова „Ниш и Византија VI”

да, далеке 1937. године, обележи 1600 година од смрти
цара Константина. Тада је, поред осталог, у издању
Епархије нишке изашао гласник који је указао на богату
ранохришћанску споменичку ризницу Ниша. После
70 година, град Ниш се, захваљујући знању учесника
симпозијума „Ниш и Византија VI”, поново осећа довољно
моћним да велича заслуге и дела светог цара Константина
и обележи годишњицу његове смрти.
Научни аргументи којима располажу учесници
симпозијума „Ниш и Византија VI“, имају ту снагу да једну
страну недокучивог дела св. цара Константина и расветле.
Са том намером у Нишу су се окупила 34 научна радника
из САД, Енглеске, Италије, Грчке, Мађарске, Пољске,
Бугарске, Македоније, Републике Српске и Србије.
Симпозијум Ниш и Византија се одржава уз благослов
Његовог преосвештенства епископа нишког господина
Иринеја, надахнуто пренет од ректора Призренске
богословије г. Милутина Тимотијевића. Свечаност
отварања симпозијума настављена је срдачним речима
добродошлице председника Скупштине града, др
Горана Илића. Симпозијум је отворила др Каролина
Снајвли (САД), указавши на значај Константина Великог
за свеколики хришћански свет. Зборник радова „Ниш
и Византија V” и његову електронску верзију (CD) са
прошлогодишњег окупљања представила је др Елизабета
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Отворање симпозијума - др Каролина Снајвли (САД)

Промоција зборника радова „Ниш и Византија V“
- др Елизабета Димитрова (Скопље)
Димитрова (Скопље). Свечаност отварња симпозијума
Ниш и Византија VI увеличана је репрезентативном
изложбом „Слике византијског света“ аутора Драгана
Тодоровића, који је, захваљујући зналачки издвојеним
детаљима
из
византијског
фреско-сликарства,
открио присутнима тренутке из свакодневног живота
Византинаца. Ову изузетну изложбу, једнако бираним
речима отворио је главни градски архитекта, г. Јован
Мандић. На крају рада учесници симпозијума су обишли
манастирску цркву Св. Богородице у Сићевачкој клисури
и касноантички локалитет Медијану.

Отварање изложбе „Слике византијског света“
аутора Драгана Тодоровића - арх. Јован Мандић

Научни ауторитет учесника, ексклузивност и квалитет
излаганих реферата, репрезентативност зборника
и његове електронске верзије (CD), заједно са
презентацијом на сајту (http://www.nis.org.yu/byzantium/
english.php), обезбедили су симпозијуму „Ниш и
Византија”, према ранг листи Харвардског универзитета,
угледно место међу активним конгресима византолога
широм света. На нама је да стечено сачувамо и омогућимо
да се сваке године истакнути византолози окупе у граду
Нишу.
Миша Ракоција,
историчар уметности

Учесници симпозијума „Ниш и Византија VI“

131

СА ФАКУЛТЕТА

ARHITEKT 24

НОВЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ АРХИТЕКАТА

Настављамо са објављивањем имена дипломираних архитеката на Архитектонском одсеку Грађевинскоархитектонског факултета у Нишу (последњи пут смо имена новодипломираних архитеката објавили у
броју 20 нашег часописа – јуна 2006). Овде је обухваћен период од 24.8.2006. до 5.9.2007. године.
Ради јаснијег увида редни број показује укупан број дипломираних од јуна 2000. године када је дипломирао
први студент новоотвореног Архитектонског одсека (Одсек је отворен 1995.г.)
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214. Јасмина Д. Стојић
Пројектовање друштвених зграда
24. 08. 2006.
215. Маја В. Стошић
Пројектовање друштвених зграда
28. 08. 2006.
216. Милош П. Петровић
Пројектовање друштвених зграда
28. 08. 2006.
217. Сарина Р. Шаботић
Пројектовање друштвених зграда
25. 09. 2006.
218. Александра Г. Милић
Пројектовање друштвених зграда
29. 09. 2006.
219. Соња Б. Стевановић
Урбанизам
29. 09. 2006.
220. Јована М. Тасић
Пројектовање друштвених зграда
06. 10. 2006.
221. Јадранка С. Добросављевић
Урбанизам
13. 10. 2006.
222. Слободан М. Богдановић
Пројектовање стамбених зграда
18. 10. 2006.
223. Валентина З. Црноглавац
Пројектовање стамбених зграда
18. 10. 2006.
224. Предраг Б. Стевовић
Урбанизам

18. 10. 2006.
225. Ана М. Анђелковић
Пројектовање стамбених зграда
18. 10. 2006.
226. Божидар М. Михајловић
Пројектовање стамбених зграда
18. 10. 2006.
227. Драгана М. Јовановић
Пројектовање стамбених зграда
18. 10. 2006.
228. Милан Д. Апостоловић
Пројектовање стамбених зграда
18. 10. 2006.
229. Марија М. Митић
Пројектовање стамбених зграда
18. 10. 2006.
230. Иван А. Тарановски
Пројектовање друштвених зграда
25. 10. 2006.
231. Добрица Р. Дуњић
Пројектовање стамбених зграда
25. 10. 2006.
232. Сенка С. Јоковић
Урбанизам
25. 10. 2006.
233. Александра А. Мидић
Пројектовање друштвених зграда
25. 10. 2006.
234. Анета П. Јовић
Пројектовање стамбених зграда
25. 10.2006.
235. Маја Н. Павловић

Пројектовање стамбених зграда
08. 11. 2006.
236. Оливера М. Илић
Пројектовање стамбених зграда
08. 11. 2006.
237. Станислав Б. Шаранац
Пројектовање друштвених зграда
13. 11. 2006.
238. Никола Б. Стојић
Пројектовање стамбених зграда
23. 11. 2006.
239. Александар Р. Младеновић
Пројектовање стамбених зграда
23. 1. 2006.
240. Милош Ж. Крстић
Пројектовање привредних
зграда
30. 11. 2006.
241. Ана Б. Првуловић
Пројектовање друштвених зграда
30. 11. 2006.
242. Александар Љ. Јовановић
Пројектовање друштвених зграда
01.12. 2006.
243. Марко С. Станковић
Пројектовање стамбених зграда
06. 12. 2006.
244. Милош Љ. Шмигић
Пројектовање стамбених зграда
06. 12. 2006.
245. Зорица В. Буздум
Пројектовање стамбених зграда
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06. 12. 2006.
246. Бранислав М. Новаковић
Пројектовање стамбених зграда
06. 12. 2006.
247. Тамара Б. Тодоровић
Пројектовање стамбених зграда
06. 12. 2006.
248. Оливера Б. Вељковић
Урбанизам
15. 12. 2006.
249. Мирјана И. Величковић
Пројектовање друштвених зграда
15. 12. 2006.
250. Драгана В. Виријевић
Пројектовање друштвених зграда
15. 12. 2006.
251. Николаос Г. Папаганнис
Пројектовање стамбених зграда
20. 12. 2006.
252. Енес Х. Мехмедовић
Пројектовање стамбених зграда
20. 12. 2006.
253. Кристијан Д. Лађевац
Пројектовање стамбених зграда
20. 12. 2006.
254. Анђела Ц. Ђорђевић
Пројектовање стамбених зграда
20. 12. 2006.
255. Љиљана З. Филиповић
Пројектовање стамбених зграда
20. 12. 2006.
256. Марко С. Величковић
Урбанизам
22. 12. 2006.
257. Татајана С. Миленовић
Урбанизам
26. 12. 2006.
258. Лана Н. Трајковска
Урбанизам

26. 12. 2006.
259. Александра Б. Петров
Урбанизам
26. 12. 2006.
260. Томислав М. Јовић
Пројектовање друштвених зграда
26. 12. 2006.
261. Амела М. Хамидовић
Пројектовање друштвених зграда
26. 12. 2006.
262. Валентина Р. Толић
Пројектовање друштвених зграда
09. 01. 2007.
263. Александар М. Станковић
Пројектовање стамбених зграда
15. 01. 2007.
264. Катарина М. Младеновић
Пројектовање стамбених зграда
15. 01. 2007.
265. Јелена М. Николић
Пројектовање стамбених зграда
15. 11. 2007.
266. Ивана Б. Стефановић
Пројектовање друштвених зграда
07. 02. 2007.
267. Марија Г. Стаменковић
Пројектовање друштвених зграда
07. 02. 2007.
268. Биљана Ч. Младеновић
Пројектовање друштвених зграда
07. 02. 2007.
269. Срђан М. Јовановић
Пројектовање стамбених зграда
07. 03. 2006.
270. Мелина М. Стојановић
Пројектовање стамбених зграда
07. 03. 2007.
271. Иван С. Младеновић
Пројектовање стамбених зграда

21. 03. 2007.
272. Петар Ђ. Радоњић
Пројектовање друштвених зграда
03. 04. 2007.
273. Зоран Љ. Веловић
Пројектовање стамбених зграда
04. 04. 2007.
274. Жарко Г. Љубић
Урбанизам
25. 04. 2007.
275. Коккала Н. Еирини
Урбанизам
27. 04. 2007.
276. Зоран С. Динчић
Пројектовање друштвених зграда
07. 05. 2007.
277. Ирена Б. Бишчан
Пројектовање друштвених зграда
08. 05. 2007.
278. Марија Љ. Трифуновић
Пројектовање стамбених зграда
09. 05. 2007.
279. Виолета Р. Николић
Пројектовање стамбених зграда
09. 05. 2007.
280. Ана М. Луковић
Пројектовање стамбених зграда
09. 05. 2007.
281. Ана Ј. Мирчетић
Урбанизам
15. 05. 2007.
282. Ана З. Виријевић
Пројектовање друштвених зграда
18. 05. 2007.
283. Ненад А. Стоиљковић
Пројектовање привредних
зграда
21. 05. 2007.
284. Драган М. Танасковић
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Пројектовање друштвених зграда
21. 05. 2007.
285. Милена М. Митић
Пројектовање друштвених зграда
23. 05. 2007.
286. Јелена М. Милојевић
Пројектовање стамбених зграда
23. 05. 2007.
287. Радмила Б. Ружичић
Пројектовање стамбених зграда
23. 05. 2007.
288. Данијела С. Коцић
Пројектовање стамбених зграда
23. 05. 2007.
289. Милош П. Величковић
Урбанизам
01. 06. 2007.
290. Данијела З. Николић
Пројектовање стамбених зграда
06. 06. 2007.
291. М иленко Д. Миленковић
Пројектовање стамбених зграда
06. 06. 2007.
292. Слободан Д. Николић
Пројектовање стамбених зграда
06. 06. 2007.
293. Наташа П. Цветковић
Пројектовање друштених зграда
12. 06. 2007.
294. Марија И. Радичевић
Урбанизам
12. 06. 2007.
295. Ивана Ј. Манчев
Пројектовање друштвених зграда
15. 06. 2007.
296. Александра А. Манчић
Урбанизам
20. 06. 2007.
297. Ивана Б. Стојановић
Урбанизам
20. 06. 2007.
298. Милица Ј. Јовановић
Пројектовање стамбених зграда
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27. 06. 2007.
299. Драгица Р. Кричак
Урбанизам
27. 06. 2007.
300. Срђан М. Михајловић
Пројектовање стамбених зграда
27. 06. 2007.
301. Оливер С. Денчић
Урбанизам
27. 06. 2007.
302. Ивана М. Марјановић
Пројектовање стамбених зграда
27. 06. 2007.
303. Милена С. Огризовић
Пројектовање друштвених зграда
29. 06. 2007.
304. Љиљана Љ. Јевремовић
Пројектовање привредних
зграда
29. 06. 2007.
305. Лидија Д. Стефановић
Урбанизам
04. 07. 2007.
306. Александра Ј. Николић
Пројектовање друштвених зграда
04. 07. 2007.
307. Марина М. Ристић
Пројектовање привредних
зграда
04. 07. 2007.
308. Татјана З. Станисављевић
Пројектовање друштвених зграда
04. 07. 2007.
309. Александра Д. Николић
Пројектовање друштвених зграда
10. 07. 2007.
310. Смиљана Р. Станковић
Пројектовање друштвених зграда
10. 07. 2007.
311. Александра Т. Маринковић
Пројектовање друштвених зграда
10. 07. 2007.
312. Георгиа Г. Цхнари

Урбанизам
12. 07. 2007.
313. Мирослава М. Николић
Урбанизам
12. 07. 2007.
314. Владета С. Момчиловић
Пројектовање друштвених зграда
31. 08. 2007.
315. Ана М. Белић
Пројектовање друштвених зграда
31. 08. 2007.
316. Игор Љ. Лазаревић
Пројектовање друштвених зграда
05. 09. 2007.
317. Милена Б. Марковић
Урбанизам
05. 09. 2007.
318. Александра Д. Вучић
Пројектовање стамбених зграда
26. 09. 2007.
319. Александар З. Соколовић
Пројектовање стамбених зграда
26. 09. 2007.
320. Марјан Р. Петровић
Пројектовање стамбених зграда
26. 09. 2007.
321. Јелена С. Миљковић
Пројектовање стамбених зграда
26. 0. 2007.
322. Марина Т. Петровић
Пројектовање друштвених зграда
28. 09. 2007.
323. Марија Д. Дамљановић
Пројектовање друштвених зграда
28. 09. 2007.
324. Ивана И. Мијалковић
Урбанизам
12. 10. 2007.
325. Татјана Стевановић
Пројектовање стамбених зграда
17. 10. 2007.
Приредио
арх. Хранислав Анђелковић
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ПОСЕТА ПРОФЕСОРА И СТУДЕНАТА
АРХИТЕКТОНСКОГ ФАКУЛТЕТА
ИЗ ВОЛГОГРАДА – РУСИЈА НИШУ
02 - 11. ЈУЛА 2007. г.

У галерији ДАН-а

Има већ више од једне деценије, како наши студенти све учесталије, путем разних програма (размена
студената, научних и радних кампова...), почетком лета одлазе у земље широм Европе. Млади путују са
жељом да упознају и стекну што више искустава, знања и контаката који ће им у будућности помоћи за
што бољи положај у друштвеном и професионалном ангажовању.
Захваљујући личном ангажовању нашег нишког
архитекте г. Зорана Чемерикића, који је на раду у
далеком Волгограду (некадашњем Царицину, а потом
Стаљинграду) у Русији, и његовим контактима које је
успоставио са архитектонским факултетом у Волгограду,
настала је идеја о групној посети студената волгоградског
архитектонског факултета Србији, тј. Нишу.
У Нишу, као граду домаћину, велику одговорност на
себе преузели су, пре свега, Друштво архитеката Ниша,
Грађевинско-архитектонски факултет Ниш заједно са
Нишким универзитетом и друге институције, које су у
каснијим фазама помогле да се овај програм гостовања на
што бољи начин реализује и остане у памћењу колегама
из Русије.
Петнаесточлану групу, која је превалила пут дуг више
хиљада километара, чиниле су две професорке, проф.
др Валентина Серебјанаја и проф.др Лариса Главатски,
заједно са још тринаест студенткиња и студената
архитектонског факултета у Волгограду: Полина
Добротова, Ана Попова, Олга Стерликова, Викторија
Василенко, Олга Куликова, Јулија Иваницка, Наталија
Маљшева, Екатерина Зацепчна, Диана Моралес, Јулија
Сехезнева, Григори Матовников, Максим Матјашов,
Ренато Рахметов.

Госте из Русије, који су по плану свога гостовања стигли у
Ниш 2. јула 2007. г. сачекао је богат и садржајан програм
посета, пријема, обилазака, разговора... Реализован је у
потпуности пре свега захваљујући веома доброј и очито
дуготрајној припреми и сарадњи две велике домаћинске
куће: Друштва архитеката Ниша и Грађевинскоархитектонског факултета у Нишу заједно са Нишким
универзитетом.
Група је кренула из Волгограда и преко Москве и
београдског аеродрома стигла у Ниш. После напорног
вишечасовног пута, гости су смештени у студентски дом
код техничких факултета, који ће бити њихов нови дом
наредних десетак дана колико је трајала њихова посета.
У касним поподневним часовима организована је вечера
у једном ресторану на обали Нишаве. Домаћини вечере
били су: ректор нишког универзитета проф.др Радослав
Бубањ, проректор Слободан Антић, декан Грађевинскоархитектонског факултета проф.др Драган Аранђеловић
и
продекан
проф.др.
Велиборка
Богдановић,
потпредседник Друштва архитеката Ниша мр Александар
Кековић, апс.арх. Ана Мирић и апс.арх. Драган (ово двоје
студената су били пратиоци ове групе на гостовању у
Нишу). У пријатној атмосфери, остало се до касно у ноћ.
Другог дана, у уторак 3.7.2007. г. према програму, домаћин
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дана био је: Грађевинско-архитектонски факултет.
Организован је пријем у деканату факултета, где је госте
сачекао и примио декан, проф.др Драган Аранђеловић.
У свечаној сали уз речи добродошлице подељени су
туристички пасош града Ниша, поклон туристичке
организације и други промо-материјали. Овај пријем је
привукао велику пажњу писаних и електронских медија
који су помно пратили и извештавали о првој великој
посети страних студената нашем универзитету. Приликом
разговора са студентима и њиховим професорима били
су упозати са начином студирања на нашем факултету,
а били су им и приказани неки од најбољих дипломских
радова са нашег факултета.
По завршетку посете ГАФ-у уследила је посета и пријем
на Нишком универзитету, где нас је примио ректор,
проф.др Радослав Бубањ, у свом кабинету. После
разговора и потписивања споразума сарадње између два
универзитета, групу је кроз зграду Универзитета и њену
историју провео арх. Александар Кековић који је објаснио
нашим гостима историјски значај саме зграде. Након
обиласка зграде Универзитета и фотографисања, кренуло
се ка згради ДАН-а. Новообновљену зграду Друштва
архитеката Ниша гостима су презентовали арх. Михаило
Медведев и арх. Александар Кековић. Са дружењем се
наставило у Галерији ДАН-а.
У среду 4.6.2007. г. трећег дана гостовања, била је
планирана посета Нишпројекту, његовом пројектном
бироу, посета градилишту, разговорима... У згради

У свечаној сали универзитета

У просторијама Нишпројекта
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На факултету

Предавање у свечаној сали ГАФ-а
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У посети Заводу за урбанизам града Ниша

Нишпројекта у ТЦ Горча сачекала нас је и директор ове
фирме, арх. Мирјана Даковић, са својим сарадницима.
У сали за презентације наши гости су били упознати са
скоро целокупном историјом ове фирме. Након посете
пројектном бироу, кренуло се у обилазак једног од
градилишта ове фирме на Градском пољу где су у фази
изградње стамбени објекти. До самог градилишта које
се налази иза техничких факултета, група је дошла,
жељом наших домаћина, мало заобилазним путем. Ишло
се потезом од Обреновићеве улице, преко Булевара
Немањића, до парка Светог Саве где је посећена и црква
Св. цара Константина и царице Јелене. По доласку на
градилиште, у разговору са арх. Мирјаном Даковић која
нам је презентовала и план градилишта, могли смо да
видимо о каквом објекту се ради. Уследио је и обилазак
самог објекта у изградњи, уз пратњу стручних лица која
су била спремна да дају одговоре на многобројна питања
наших знатижељних гостију. За вечерње часове био је
предвиђен обилазак Саборне цркве, Обреновићеве
улице и Казанџијског сокачета.
Четвртог дана трајања посете, у четвртак 5.6.2007. г.
било је предвиђено предавање проф.др Валентине
Серебрајанаје, у свечаној сали ГАФ-а са темом
„Архитектура руских градова”. За ово предавање које је
било изузетно посећено тражило се место више. Проф.
др. Валентина Серебрјанаја, нам је кроз једночасовно
предавање, путем видео слајдова, приказала развојни пут
руских градова. Већ за подне је била планирана посета
Заводу за урбанизам града Ниша, где нас је примио
директор, проф. Слободан Миленковић, са својим
колегама. У сали за пројекције арх. Михаило Медведев
нас је упознао са историјским развојем Ниша, од самога
почетка, преко тренутног стања, па све до планиране
блиске будућности. Да би то све лакше сагледали и у
потпуности нашим гостима и колегама приближили
тематику и проблем са којима се планери градова сусрећу,
били су им презентовани генерални планови Града Ниша.
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Заједно са градским архитектом

У светосавској сали
У посети локалитету - Медијана
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У малој цркви

Сваки слободан тренутак проведен у скицирању
- Горњи Адровац

У послеподневним часовима организован је поновни
одлазак до зграде ДАН-а, где су гостима г. Михаило
Медведев и г. Александар Кековић презентовали плакате
са сликама архитектуре Модерне Ниша из истоимене
књиге. Велико интересовање колега побудило је сазнање
да су неке од веома важних објеката нишке архитектуре
осмислили и реализовали руски архитекти, међу којима
је био и Александар Медведев (отац Михаила Медведева).

У вечерњим часовима посећена је и Галерија Србија где
је било свечано отварање годишње изложбе чланова
УЛУПУДС-а.
Наредног дана, у петак 6.6.2007. г. било је програмом
предвиђено обилажење најзначајнијих културноисторијских споменика на територији Града Ниша.
Група је посетила Ћеле Кулу, Медијану и Чегар. На сва
три локалитета била је обезбеђена стручна помоћ
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У цркви Св. Тројице - Горњи Адровац

Разговор

Испред манастира у Липовцу

У Нишкој Бањи

историчара и кустоса, који су гостима покушали да што
верније дочарају значај самих локалитета.
У суботу, 7.6.2007. г. била је предвиђена целодневна
стручна екскурзија са циљем обиласка и посете манастира
у околини Ниша. Група која је кренула у обилазак
манастира била је проширена доласком још једног члана
- професора историје г. Богомира Станковића. На пут се
кренуло старим путем за Алексинац, преко алексиначких

села. Прво смо посетили цркву Св. тројице у Горњем
Адровцу. Црква је била подигнута на месту погибије
пуковника Рајевског, што је наше госте на посебан начин
емотивно дотакло. У пријатном амбијенту црквене порте
у хладовини липа донешених из Русије, наши гости су
имали задатак да слободноручно скицирају што више
детаља саме цркве. Сам задатак скицирања је био веома
интересантан и инспиративан, како за саме студенте
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Манастир Св. Роман
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који су скицирали, тако и за нас посматраче. Следеће
одредиште је било манастир Св. Роман са црквом
посвећеном Благовештењу која се налази на улазу у
сталаћку клисуру. Средњовековни амбијент и уски путић
који нас је довео до самога манастира на нашу групу је
оставио упечатљив траг. У конаку манастира Св. Роман
имали смо прилику да се уз послужење, које су нам
приредиле сестре које ту бораве, одморимо од пута и
склонимо од врућине која је тога дана била баш велика.
Хвала им овим путем у име целе групе. Морало се даље.
Идемо у правцу Ђуниса и манастира Покрова пресвете
Богородице. Сама грађевина која је саграђена од опеке и
камена и веома живописно украшена постала је стециште
великог броја ходочасника из скоро свих делова Србије и
окружења. После обиласка и неизбежног фотографисања
свих занимљивости, пут настављамо даље. Идемо ка
Липовцу и манастиру Св.Стефана. До самог манастирског
комплекса, који се налази изнад самог села Липовца,
дошли смо уским сеоским путем. У манастиру који је
подигао деспот Стефан Лазаревић за потребе утврђења
помоћу кога се контролисао средњовековни пут из
Београда за Цариград, како смо сазнали од наших водича
г. Михаила Медведева и г. Богомира Станковића, остало

се до касно у подне. Након гостовања и пријатног одмора
у манастирском конаку где нас је примио и старешина
манастира, уморни али презадовољни, у поподневним
часовима кренули смо назад за Ниш.
У недељу 8.6.2007 г. дан када је у Нишу најлепше, без
устаљених журби и саобраћајних гужви, договорено је
да се нашим гостима покаже Нишка Бања. На само пар
километара од Ниша налазе се изузетно лепи примери
архитектуре Модерне Ниша из периода између два
светска рата. У обиласку Бање гостима су показане старе
нишке виле, хотели, црква, скоро сви бањски објекти који
имају изузетну архитектонску вредности. Остатак дана
је проведен у лепотама бање, одмору у црквеној порти,
шетњи...
Понедељак, једини дан који су наши гости имали
слободан, био је искоришћен за завршавање скица и
припрему за ново гостовање које је следило.
Наше драге госте смо испратили у уторак за Нови Сад где
су наредних дана били гости Новосадског универзитета.
апс.арх. Ана Мирић
апс.арх. Драган Челебић
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УНУТРАШЊА АРХИТЕКТУРА 07
Изложба студентских радова - генерација 2006/07
Галерија Друштва архитеката Ниша од 15. до 20.10.2007.год.

1. Плакат изложбе

ДИЗАЈН ЕНТЕРИЈЕРА је тотално стваралаштво. То је обликовање и осмишљавање, вештина изградње
и конструкције, израз наше културе, лепота која произилази из намене, и употреба простора кроз
осмишљавање сваког детаља. Тако се везујемо за синтагму УНУТРАШЊА АРХИТЕКТУРА, као термин
устаљен у образовању и свакидашњој комуникацији архитеката. Унутрашња архитектура је исто што и
архитектура - уметност и наука – вештина изградње потребног простора, како у смислу његове функције,
тако и његовог изгледа.
Усталило се сазнање да су унутрашњи простори, које овде издвајамо за истраживање, у сталној еволутивној
промени, од тихе метаморфозе до дубоке трансформације – промене.
Унутрашња архитектура – ентеријер као предмет се
слуша и вежба на Грађевинско-архитектонском факултету
већ 8 година.
За протекли период овај предмет и ова дисциплина у
архитектури добила је своје место под сунцем како на
Факултету, тако и међу студентима и у широј јавности.
Ову архитектонску дисциплину студенти завршних година и тек свршени архитекти нашег факултета, прво и најчешће примењују у пракси и реализацији.
Због тога, али и због чињенице да предметни наставник проф. арх. Александар Никољски и ментори, мр арх.
Александар Кековић и арх. Иван Андрејевић, улажу велику енергију и труд да анимирају и мотивишу студенте, ова
архитектонска дисциплина ужива велику популарност
код студената што резултује изванредним остварењима.
Овогодишња тема графичког рада били су урбани ентеријери следећих намена: бутик коже, бутик обуће, кафе-бар и
туристичка агенција, који се налазе у јаком градском језгру.

Селектовано је преко 120 графичких радова, а њих 25 који
су оцењени највишом оценом 10, који ће бити приказани
на изложби и презентовани у већ стандардном и препознатљивом формату каталога чији су дизајн по традицији
урадили сами студенти, учесници изложбе; овај пут то су
три младе даме: Анђелка Југовић, Сања Миленковић и
Александра Менковић, све три из Крушевца.
У сарадњи са Друштвом архитеката Ниша и Грађевинско-архитектонским факултетом, по први пут изложба ће
се одржати у изванредном простору једине српске архитектонске галерије - Галерији Друштва архитеката Ниша.
Продуцент и овогодишње изложбе, као и претходних седам, је мр арх. Александар Кековић, а поставку изложбе
ће урадити већ поменуте студенткиње.
Од радова издвајамо 4 који су по избору професора и
ментора награђени плакетама–признањима и књигама
из области архитектуре, те дајемо и кратак коментар о
сваком од њих.
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3. Јелена Стојковић – кафе-бар

5. Никола Томовић – бутик коже

4. Есад Муминовић – бутик обуће

• У КАТЕГОРИЈИ ТУРИСТИЧКА АГЕНЦИЈА:
Рад студента Анђелке Југовић (ментор Александар
Кековић) одликује се функционалном дефинисаношћу,
са јасним и дефинисаним формама у обликовању које
потенцирају намену простора, чему доприносе и вешто
испројектовани просторни елементи. Сл. 2.
• У КАТЕГОРИЈИ КАФЕБАР:
Изабрани рад студента Јелене Стојковић (ментор
Александар Кековић) одликује се доследношћу
праћења основног модула и поделе у јасно дефинисаној
геометријској форми, која се провлачи кроз обраду
подова, зидова, плафона и излога. Сл. 3.
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• У КАТЕГОРИЈИ БУТИК ОБУЋЕ:
Рад студента Есада Муминовића (ментор Александар
Кековић) карактерише провлачење „црвене нити” као

везивног елемента двоетажног – галеријског простора.
Форма, сведени колорит и обликовност су подређени
намени простора и у функцији су наглашавања експоната.
Сл. 4.
• У КАТЕГОРИЈИ БУТИК КОЖЕ:
Минималистичким
приступом
у
функционалном
разрешавању задатог простора, рад студента Николе
Томовића (ментор Александар Кековић) представља
добар пример како са минимумом интервенција у
простору, доследношћу у праћењу форме, пропорцијском
избалансираношћу, са вешто одабраном расветом и
сведеним колоритом, објекат постаје излог у функцији
намене. Сл. 5.
Надамо се да ће се наставити континуитет доброг
рада студената и излагачке делатности на предмету
Унутрашња архитектура, те да ће нови програми као и
веће ангажовање професора, асистената и студената
довести до још бољих резултата.
арх. Александар Кековић

КЊИГЕ
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СТАМБЕНА АРХИТЕКТУРА БЕОГРАДА
У 19. И ПОЧЕТКОМ 20. ВЕКА
Аутор:
Мирјана Ротер-Благојевић

Из рецензија:
Монографија „Стамбена архитектура Београда у 19. и
почетком 20. века”, аутора Мирјане Ротер-Благојевић,
представља значајно дело у области архитектуре, јер у
великој мери осветљава мање познату област развоја
Београда, његову стамбену архитектуру, која представља
објективно, материјално сведочанство о формирању
града, његовој трансформацији од оријенталне вароши у
савремени европски град.
Препознавање идејних токова којима су се кретали
архитектура и урбанизам у Београду у периоду великих
промена у друштвеном и економском смислу представља
изузетно значајну подлогу за многа друга истраживања
у области градитељства, као и друштвеним, правним,
економским и другим сродним дисциплинама.
Најзначајнији научни доприноси овог монографског дела
су: типологија просторне организације и архитектонског
обликовања стамбене архитектуре Београда током 19.
и почетком 20. века; ревизија припадности појединих
грађевина одређеним стилским правцима у складу са
новим додатним анализама конструкцијских склопова,
просторне организације, композиције фасада и примене
декоративних
елемената;
анализа
грађевинског
законодавства, различитих видова образовања и
нових технолошких процеса; и критичка валоризација
достигнутог степена развоја стамбене архитектуре
посматраног периода у односу на европско стамбено
градитељство.

Кроз поглавља овог дела дат је преглед типичних
елемената, облика и концепција који су утицали на
преображај архитектонског стваралаштва у Београду
током протеклих векова. Тако се на једном месту
могу пронаћи стручне анализе, са веома добро
обрађеним примерима, неопходне за уочавање битних
карактеристика наше градитељске прошлости.
Поред научне типолошке анализе и приказа настанка
и развоја стамбених облика у периоду успостављања
модерне градске структуре Београда крајем 19. и
почетком 20. века, што до овог монографског дела није
било свеобухватно и исцрпно разматрано у до сада
објављеним научним делима, у рукопису не само да се
тумаче значајни сегменти наше традиције и цивилизације,
већ се истовремено показује успостављање веза и
константно професионално праћење корака укупног
европског културног развоја, архитектонских и
уметничких идеја, градитељског замаха и промена које
је донело модерно доба на прекретници два протекла
века. То је у исто време и један од најзначајнијих периода
у историји српске престонице када се Београд, као
седиште државе мењао и добијао урбану структуру и
облик модерног града.

Проф. др Нађа Куртовић-Фолић

Проф. др Милан Ракочевић
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АРХИТЕКТУРА
бр. 109

АРХИТЕКТУРА
бр. 110

АРХИТЕКТУРА
бр. 111

АРХИТЕКТУРА
бр. 112

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. 109,
јануар 2006.г. (16 страна, црнобело, корице у боји):

Из садржаја Архитектуре бр. 110,
фебруар 2006.г. (16 страна, црнобело, корице у боји):

Из садржаја Архитектуре бр. 111,
март 2006.г. (16 страна, црнобело, корице у боји):

Из садржаја Архитектуре бр. 112,
април 2006.г. (16 страна, црнобело, корице у боји):

• Неимари и дела: Пословни
објекат у ул. Макензијевој у
(Бгд) – аутори: Југослав Јањић и
Небојша Јеремић
• Комора на дохвату (З. М.)
• Трг у Руми - друга награда на
конкурсу (З.М. - интервју)
• Комора: Предраг Милошевић
– Један несосањани сан - Комора
2001
• Лексикон: Петар Ђурашковић
• Кула Шиодоме Медија – Парк
хотел у Токију
• Драгана Мецанов Гугенхајмови музеји
• Свет: Лазар Д. Кесић –
Архитектура на амерички начин
– Индивидуално образовање
• Велимир Ћеримовић: Штете
због уврежене и непримерене
терминологије
• Богдан Несторовић: Историја
српске архитектуре (38)
• Анкетни конкурси
Урбанистичког завода града
Београда

• Неимари и дела: Уређење
улазне зоне Института „Михајло
Пупин” – аутор: Мирјана Беркеш,
диа
• Годишња награда Клуба
архитеката 2006: Дејан Бабовић
– Стамбено-пословни објекат у
ул. Незнаног Јунака на Дедињу
• Рижин мост у Краљеву - друга
награда на конкурсу (З.М. интервју)
• Мирјана Лукић: Заштита
слободе стваралаштва
• Лексикон: Ирена Илић
• Вид Богдановић: Пословна
зграда у Зајсту
• Свет: Лазар Д. Кесић –
Архитектура на амерички начин
- „L” учионица
• Андрија Маркуш: Куће за
сложне људе и змије
• Пећка патријаршија 2006.
године
• Богдан Несторовић: Историја
српске архитектуре (39)

• Неимари и дела: Пословностамбени објекат у ул 7. јула у
Нишу - аутор: Саша Буђевац
• Др арх. Зоран Маневић:
Скандал (поводом конкурса за
Сава центар)
• Милош Павловић: Како се
постаје архитекта са потписом
(З.М. - интервју)
• Пројекти: Ново дело Милоша
Станковића – Управна зграда
Београдских електрана,
• Свет: Лазар Д. Кесић –
Архитектура на амерички начин
- „L” учионица (2)
• Александар Кадијевић:
Терминологија српске
архитектонске историографије
• Љиљана Алексић: Виша
архитектонско-урбанистичка
школа
• Вид Богдановић: Музеј 21. век
(Каназава, Јапан)
• Богдан Несторовић: Историја
српске архитектуре (40)

• Неимари и дела: Пословни
објекат „AZZARO” У Новом
Београду – аутори Бојан
Забуковец и Зоран Јовановић
• З. М.: Цинизам (поводом
конкурса за Сава центар)
• Др Михаило Чанак: Ментор а
не аутор... (З.М. - интервју)
• Љиљана Алексић: Виша
архитектонско-урбанистичка
школа
• Андрија Маркуш:
Препознатљивост Бара је
угрожена
• Књига: др Александар
Кадијевић – Један век тражења
националног стила у српској
архитектури
• Зашто нам је неопходна
независна Архитектонска
комора:
Милош А. Станковић
Мирјана Лукић
• Свет: Лазар Д. Кесић –
Архитектура на амерички начин
– Кондотел
• Вид Богдановић: Експанзија –
Архитектоника, Музеј уметности
Бронкс, Њујорк
• Богдан Несторовић: Историја
српске архитектуре (41)
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АГ МАГАЗИН
бр. 33

АГ МАГАЗИН
бр. 34

МОДУЛ
бр. 38

МОДУЛ
бр. 39

Издавач: IzoTeh d.o.o., Мачванска
21, 11000 Београд. Тел. о11/44424-91.
www.agmagazin.co.yu

Издавач: IzoTeh d.o.o., Мачванска
21, 11000 Београд. Тел. о11/44424-91.
www.agmagazin.co.yu

Из садржаја АГ магазина бр 33,
часопис више не пружа податак о
месецу и години излажења . (120
страна, пуни колор):

Из садржаја АГ магазина бр 34,
часопис више не пружа податак
о месецу и години излажења (114
страна, пуни колор):

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: 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

Из садржаја Модула бр 38, 2005.г.
(122 стране, пуни колор)

Из садржаја Модула бр 39, 2005.г.
(86 страна, пуни колор)

АГ вести
УРБАНИСТИЧКА ИСТРАЖИВАЊА
Пећинци
ЕНТЕРИЈЕРСКА ИСТРАЖИВАЊА
Ампир
АКТУЕЛНОСТИ
Тримо
Пројектат Београд
Најава БАУМА сајма
Наступ на Зодчеству
Размена студената IACES
САЈМОВАЊЕ
BAU
АКТУЕЛНА ПРОБЛЕМАТИКА
Грејање на отпад
Социјално становање
Безбедност на раду
Уштеда енергије
ДОМАЋЕ ИЗДАВАШТВО
Књига стандарда HACCP
СВЕТСКИ ПРОЈЕКТИ
Stadion u Feniksu – SAD
ИНЖЕЊЕРСКА ИСТРАЖИВАЊА
Интерцептор

АГ вести
АРХИТЕКТОНСКА ИСТРАЖИВАЊА
Футуризам
Архитектура отвореног кода
Кина – будућност архитектуре је
почела
УРБАНИСТИЧКА ИСТРАЖИВАЊА
Ада Хуја
САЈМОВАЊЕ
БАУ – Минхен
Wjorld of Concrete – Лас Вегас
АКТУЕЛНОСТИ
Размена студената грађевине
Новогодишњи поклон Београду
ИНЖЕЊЕРСКА ИСТРАЖИВАЊА
Њу Орлеанс
Кондоминијум
ДОМАЋИ СИМПОЗИЈУМ
Ревитализација и реконструкција
града
ДОМАЋЕ ИЗДАВАШТВО
Стваралаштво Стојана
Максимовића
ДИПЛОМСКИ РАД
Центар за мобилност и
оријентацију
ПРЕДСТАВЉАМО ВАМ

• Путоказ:
Осврт на санкције и одговорност
у процесу планирања и изградње
објеката
Из судске праксе
• Издаваштво:
Зоран Цекић: Интернационално
градитељство (Грађевинска
књига)
• Дизајн
Tapio Wirkala – легенда финског
дизајна
• Историја
Нових седам светских чуда (2)
• Актуелно
Grand Pri Салона архитектуре за
повратак на реке
• Стадиони (2)

• Издаваштво:
Систем стандарда за грађевински
менаџмент – тендерска и
уговорна документација
(Грађевинска књига)
• Историја:
Френк Лојд Рајт
Нових седам светских чуда (3)
• Менаџмент:
Правилник о садржају обиму
и начину израде претходне
студије оправданости и студије
оправданости за изградњу
објекатаИнституције за школску
архитектуру
• Актуелно
Метро, али који
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ГЛАСНИК ИКС
бр. 7
Издавач: Инжењерска комора
Србије, Кнза Милоша 9,
11000 Београд.
www.ingkomora.org.yu
Из садржаја Гласника ИКС бр 7. јун
2007.г. (32 страна, пуни колор):
Писмо новог уредника
Драгослав Шумарац, председник
ИКС: „Гласник” у новом формату
Дирекција
Драгомор Ацовић: Решења која
ће да унапреде рад Коморе
Крупан план
Радош О. Драгутиновић:
Разједињавање слаби читав
професионални корпус
Дан коморе – 14. јун
Радош О. Драгутиновић:
Иконично животно дело
Наталија Стојановић:
Оснивачка, ванредна и четири
редовне седнице
Регионалне канцеларије
Годишњи програми и остале
активности
Иницијативе
Слободан Цветковић: Европски
стандарди постају национални
Документа
Одлука о одређивању
минималних цена
Суд части
Радош О. Драгутиновић
Казна као заштита професије
Перманентно усавршавање
Др Ратко Салатић, председник
Комисије за перманентно
усавршавање ИКС: Нова знања
– потреба и жеље чланства
Меридијани
Драгослав Шумарац: Од Варшаве
до Беча преко Рима, Москве...
Драгослав Шумарац: У проспекту
ЕСЕС и Инжењерсак комора
Србије
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Др Јован Деспотовић, др Срђан
Колаковић, Габор Силађи: Израда
заједничких пројеката на сливу
Тисе
Представљамо челнике
матичних секција
ПРОСТОРНИ ПЛАНЕРИ
Развој струке и заштита интереса
УРБАНИСТИ
Очекујем „затрпавање”
иницијативама
ИЗВОЂАЧИ РАДОВА
Што пре усвојити прописе,
стандарде, нормативе
ПРОЈЕКТАНТИ
Побољшати услове у којима раде
чланови Коморе
Из рада матичних секција
УРБАНИСТИ
Милорад Миладиновић:
Мађарске колеге долазе у
Београд крајем јуна
ПРОЈЕКТАНТИ
Вера Јурјец:
Ценовник као обавеза и
одговорност
ПРОСТОРНИ ПЛАНЕРИ
Небојша Стефановић: Приручник
за израду просторних планова
ИЗВОЂАЧИ РАДОВА
Слободанка Симић: Комисија
усклађује планове

ГЛАСНИК ИКС
бр. 8
Издавач: Инжењерска комора
Србије, Кнза Милоша 9,
11000 Београд.
www.ingkomora.org.yu
Из садржаја Гласника ИКС бр 8.
септембар 2007.г. (36 страна, пуни
колор):
Писмо новог уредниика
Драгослав Шумарац, председник
ИКС: Не смемо да спавамо на
ловорикама
Р. О. Д.: Инжењерска комора
Србије на сајму грађевинарства
у Нишу
Р. О. Д.: Јавна опомена за
Миодрага пешића (из рада Суда
части)
Крупан план
Радош О. Драгутиновић:
Поправљамо сарадњу
Дан коморе – 14. јун
Радош О. Драгутиновић:
Довољно снаге за преузимање
одговорности:
ЛАУРЕАТИ
Аца Петровић: Признање по мери
потврђене вредности – Академик
Никола Хајдин, први добитник
Награде за животно дело


Инжењерске коморе Србије
Уштеда енергије адут за нове
послове –Милена Пиштало,
дипломирани машински
инжењер, запослена у „Соко
инжењерингу” из Београда
Пројекат је колективно
дело – Др Милан Ракочевић,
редовни професор Београдског
универзитета на Архитектонском
факултету
Престижно професионално
признање – Зоран Радојичић,
дипломирани инжењер
архитектуре, власник пројектног
бироа „Archtic”
Тимски рад је суштина ове струке
– Славиша Кондић, добитник
награде за изузетна оствареwа
на почетку каријере
Документа
Правилник о садржини и начину
израде техничке докуметације
за објекте високоградwе (јавна
расправа)
Регионалне одбори
Вера Бубоња:
Летње затишје пред јесење
акције
Из рада матичних секција
ПРОСТОРНИ ПЛАНЕРИ
Мр Небојша Стефановић: Три
дана напорног рада и доброг
дружења (Сусрети на Копаонику)
УРБАНИСТИ
Милорад Миладиновић: Од десет
захтева одобрено шест
(нови конкурс за суфинансирање
пројеката)
Недеља архитектуре 2007.
Јелена Ивановић-Војводић:
Дијалог струке, институција и
јавности
Два конгреса
Бисерка Шварц:
Инжењерска комора као
покретач развоја (два конгреса
– о процесној и гасној техници
Искуства
Др Мирјана Лукић:
Светско чудо нашег доба
(евротунел испод Ламанша)
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АМБИЈЕНТИ
бр. 20

АМБИЈЕНТИ
бр. 21

АМБИЈЕНТИ
бр. 22

Издавач: „IDOS“ д.о.о. привредно
друштво за издаваштво и
маркетинг, Узун Миркова 10,
Београд. Тел. 011/303-47-67
E-mail: redakcija@ambijenti.co.yu

Издавач: „IDOS“ д.о.о. привредно
друштво за издаваштво и
маркетинг, Узун Миркова 10,
Београд. Тел. 011/303-47-67
E-mail: redakcija@ambijenti.co.yu

Издавач: „IDOS“ д.о.о. привредно
друштво за издаваштво и
маркетинг, Узун Миркова 10,
Београд. Тел. 011/303-47-67
E-mail: redakcija@ambijenti.co.yu

Из садржаја часописа
АМБИЈЕНТИ бр 21, септембар
2006.г. (162 стране, пуни колор)

Из садржаја часописа
АМБИЈЕНТИ бр 22, септембар
2006.г. (178 страна, пуни колор)

АРХИТЕКТУРА
• Вести
• Web вести - Ирис Миљковић
• Теразијска тераса - стари
изазов у новом миленијуму Маре Јанакова
• Научите да уредите простор
– Емилио Пампалони
• Музеј науке и технике у
Београду, нови пројекта Бориса
Подреке - Маре Јанакова
• Архитектуријада – Ана Раковић
и Милош Прибић
• Недеља архитектуре – повод
• Карамел – Јелена Ивановић
Војводић
• За прамен испред свих – Ивана
Срдановић
• Земунска идила – Миа Давид
Зарић
ДИЗАЈН
• Пресвлачење хотела – Соња
Рајков
• Прва дама модерне – Мина
Вујовић
• Миланска премијера Родолфа
Дордонија и Cassine – Мина
Вујовић
• Идентификовани светлећи
објекти – Ивана Срдановић
• BDW Change2 – Игор Видовић и
Миа Давид Зарић
• BDW Ora Ito - Игор Видовић и
Миа Давид Зарић
• BDW Belgrade2 - Игор Видовић,
Урош Витас, Миа Давид Зарић,
Јелена Јечменица и Сандра
Драшковић


АРХИТЕКТУРА
• Вести
• Web вести - Ирис Миљковић
• Српски кровови у
међународној конкуренцији
– Драган Миловић
• Нова кућа уметности, конкурс
за Музеј Војводине, Нови Сад
– Маре Јанакова
• Ново обличје центра Новог
Београда, конкурс за блокове
25 и 26, Нови Београд - Маре
Јанакова
• Buongiorne mare – галерија
алегорија – Софија Лакић
• Друга недеља архитектуре у
Београду – Сндра Драшковић и
Лазар Мандић


Из садржаја часописа
АМБИЈЕНТИ бр 20, новембар
2006.г. (162 стране, пуни колор)
АРХИТЕКТУРА
• Вести
• Web вести - Ирис Миљковић
• Теразијска тераса – неиспевана
поема Београда - Маре Јанакова
• 29. Салон архитектуре – Срђан
Гавриловић
• My identity – Миа Давид Зарић
• Недеља архитекуре
• Италијански дизајн на Сајму
туризма – Софија Лакић
• Градска оаза – Миа Давид
Зарић
• Филозофија контраста, Олива
мартини бар – Ивана Срдановић
• Бела чаролија Драгана
Огњеновић – Миа Давид Зарић
• Леви 7 – Миа Давид Зарић
• Архитектура револуције: Винка
Дубелдам – Мирјана Дивац и
Вања Петровић
ДИЗАЈН
• Патрисија Уркиола у
суперспејсу – Ивана Срдановић
• Струкопис – Иван Апостолски
• Април у Милану – Миа Давид
Зарић
• Nhow Milan hotel – Ирена
Килибарда
• Pacini&cappellini - савремени
мобилијар – Мина Вујовић
• Столице из мобилијара
са префиксом поли – Ивана
Срдановић
• Предлози за функционалнија
купатила – Архитектонски студио
Qvantum
• Креативни пресек Саше
Видаковића – Ивана Срдановић

• Театар, град, политика
– илузија илузије Бранка Павића,
– Миа Давид Зарић
• CYMO Series – Икико Никико
• Српски таленти на сајму у
Kопенхагену – Урош Витас
• Двогрба Србија – Иван
Апостолски
Нордијско лето у Београду / III
део – Видан Хален и Људмила
Стратимировић COOLTURA
LIFESTYLE

• Holdcim awards такмичења за
одрживу изградњу
• Хангар 7 – Дуња Димитријевић
• Омаж савременом дизајну
намештаја – Ивана Срдановић
• Предлози за функционалнија
купатила - Архитектонски студио
Qvantum
• Упецати хладовину – Сандра
Драшковић
• Grand Pleasure Cafe – Миа
Давид Зарић
• Рад, ред и свежина у свету без
жица – Миа Давид Зарић
ДИЗАЈН
• Црно бели свет – Ивана
Срдановић
• NORDIC SUMMER / IV Људмила Стратимировић
• Алиас: Време је за outdoor
– Мина Вујовић
• Knoll, sarinen, tulip Мина
Вујовић
• Фестивал светла у Љубљани
– Александра Стратимировић
• Уметност расвете у
архитектури – Градимир
Игњатовић
• PQ – Миа Давид Зарић
• Питања за Зору – Јордан
Цветановић
• Стефан Стегмајстер: Увек
ми се исплати кад имам петљу
– Исидора Николић
• - This heading is intentionally
writen in English – (‘cause
otherwise you wouldn’t be that
interested in the article itself
– Иван Апостолски
COOLTURA
LIFESTYLE
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ARHITEKT 24

DaNS br. 57

DaNS br. 58

Издавач:Друштво архитеката
Новог Сада, Милетићева 20, Нови
Сад, тел. 021/423-485
E-mail: dans@eunet.yu

Издавач:Друштво архитеката
Новог Сада, Милетићева 20, Нови
Сад, тел. 021/423-485
E-mail: dans@eunet.yu

Из садржаја DaNS-a бр 57, март
2007.г. (80 страна, пуни колор)

Из садржаја DaNS-a бр 58. јун
2007.г. (80 страна, пуни колор)

ТЕМА БРОЈА:
• Конкурси: Најбољи пут ка
квалитету
• Правилник о спровођењу
конкурса у области
урбанистичко-архитектонског
стваралаштва
• Конкурси: Места сталног
учења и нових изазова
• Зашто конкурси
• Конкурс у Новом Саду: Нека
победи најбољи
• Један век традиције: 1885-1985
• Архитектонски натјечаји:
Поглед из Хрватске
• Забелешке о архитектонским
конкурсима
НОВИ ОБЈЕКТИ
• Холандска кућа на
Трифковићевом тргу
• Дискретна креативна
интервенција
• Стамбени објекат на Сењаку
АРХИТЕКТУРА У СВЕТУ
• Нова тврђава тобџија из
северног Лондона
• Bauhaus – и још једна цигла у
зиду
• Молитва у камену
ДИЗАЈН
• Ваша снага и потенцијал су
људи
ПРОЈЕКТИ
• Кућа за будућност
УРБАНИЗАМ
• Појам и стратегија
трансформације градова
ИСТРАЖИВАЊА
• Стратегија преживљавања
криза ХХI века
• Урбана периферија


ТЕМА БРОЈА
• Култура или инфраструктура
• Дани архитектуре 2007.
• Округли сто: „Стамбена
архитектура Новог Сада”
• Ако нам је добро, онда ништа
• Становање данас у Новом Саду
• Увод у нову архитектонску
сцену Новог Сада
• Слике говоре више од речи
НОВИ ОБЈЕКТИ
• Палата „Plant Land” у Новом
Саду
• Aquana - аквапарк у Бања Луци
ПОРТРЕТ
• Конструктивно умеће и светска
каријера Драгана Мајкића
ИНТЕРВЈУ


војвођанских градова (III)
ИСТОРИОГРАФИЈА
• Архитектура у Војводини: Крај
ХIХ и почетак ХХ века
ЕСЕЈ
• Милошевић као архитекта
НОВЕ КЊИГЕ
НОВИ ЧАСОПИСИ
ЈУБИЛЕЈИ
WEB

• Архитектура постоји да створи
везу између неба и земље
АРХИТЕКТУРА У СВЕТУ
• Rotterdam 2007: City of
Architecture
• Архитектонски калеидоскоп
Лас Вегаса
ДИЗАЈН
• CHANGE2
КОНКУРСИ
• Конкурс за зграду Пореске
управе у Новом Саду
• Конкурс за зграду Музеја
савремене уметности Војводине
УРБАНИЗАМ
• Пешачка зона у Сремској
Митровици
• Појам и стратегије
трансформације градова (II)
ИСТРАЖИВАЊА
• Компаративни приказ насеља
са вишепородичним становањем
на периферији војвођанских
градова
ОДРЖИВИ РАЗВОЈ
• Стратегија преживљавања
криза ХХI века (II)
ИСТОРИОГРАФИЈА
• Зграда Народног позоришта у
Суботици
ЕСЕЈ
• Архитектура и страст у доба
Милошевића
ЗАШТИТА СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ
• Трансформација
архитектонско-просторног
концепта средњевековног
утврђења
• Нови споменици културе у
Новом Саду
ИЗЛОЖБЕ
• Кућа је наша велика суштина
• Субјективна слика објективне
стварности
• Зашто иложбе архитектуре
• Изложба Академије
архитектуре Србије
СКУПОВИ
• Обнова културне/градитељске
баштине
НОВЕ КЊИГЕ
WEB

ФОРУМ+
БР. 52
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 52, јул,
2006.г. (64 стране, пуни колор)
• Интервју: Бранислав
Миленковић – приредила Дијана
Милашиновић Марић
• Архитектура
HH STYLE Armani Casa, Tokyo
• Архитектура
Trockomorton Site, Dallas
• Архитектура
Dallas police Memorial, Dallas
• Изложбе
29. Салон архитектуре
– приредила Љиљана Милетић
Абрамовић
• Изложбе
Изложбе и предавања чланова
ДАБ-а у Пољској
• Конкурси ДАБ-а

ЧАСОПИСИ
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ЕНТЕРИЈЕР
бр. 35

ЕНТЕРИЈЕР
бр. 36

ЕНТЕРИЈЕР
бр. 37

ЕНТЕРИЈЕР
бр. 38

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

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

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

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

Из садржаја Ентеријера бр 35,
децембар 2006.г. (110 стране,
пуни колор)

Из садржаја Ентеријера бр 36,
март 2007.г. (112 стране, пуни
колор)

Из садржаја Ентеријера бр 37,
април 2007.г. (192 стране, пуни
колор)

• Трендови:
Шокинг колорс
• БГД ентеријери:
BUZZ
• Инспирације:
• Night club магацин
• Ентеријери:
BONA FIDES
• Ентеријер:
Ресторан MORYMOTO NYC
• У фокусу:
Бранислав Митровић, дописни
члан САНУ
• Актуелно:
Темпо Нови Сад
• Конкурси:
Пијаца Ђерам

• Трендови:
Уврнути дизајн
• Дизајн:
Сваровски кристали
• Ентеријери:
BMW салон
• Ентеријери:
Katsuya ресторан
• Инспирације:
Рајски врт Фабиа Новембреа
• Архитектура:
Конгресни центар Милениум
• Награде:
Постмодернистички дискурс
• Актуелно:
Пијаца Зелени Венац

Овај број Ентеријера је тематски
(specijal) и под називом ББ
Београд будућности посвећен је
Београдским темама
• Мост на Ади циганлији
• Градска галерија
• Delta City
• Airport City Belgrade
• Комплекс Ушће
• Стари млин
• GTC 19 Avenue и ПАРК
апартмани
• Belexpocentar&Holiday Inn
• Belville
• Авалски торањ
• Обилазница Београд
• Марина Дорћол
• Галерија Апартмани

Из садржаја Ентеријера бр 38, јул
2007.г. (122 стране, пуни колор)
• Belgrade design week:
Patricia Urquola
• Design: Горење
Ora Ito кухуње
• Ексклузивно: Париз
Patrick Jouin
Van clek&aples
• Ентеријери:
Драгана Тајсић
Бгд рапсодија
• Нови lux хотели Србије
• Награде:
Сањин Грбић
Панорама Дедиња
• Конкурси:
Јован Митровић, Дејан
Миљковић
Блок 25&26
• Актуелно:
Народни музеј – реконструкција
• Арт:
Изложба ципела

Приредио: арх.Хранислав Анђелковић
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Инжењерска комора Србије

Општина Медијана - Ниш

Завод за урбанизам Ниш

Друштво архитеката Ниша

