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УВОДНИК

Поштовани читаоци,
По традицији, први број сваке календарске године посвећен је, пре свега, „Данима архитектуре“ из претходне године. Наша најважнија
манифестација, једанаеста по реду, добила је
нови концепт, о чему говоре текстови на наредним страницама. У одговарајућим рубрикама
прочитаћете о салонима и изложбама архитектуре у Нишу и Србији, као и о другим актуелностима из области архитектуре: конкурсима,
наградама, публикацијама. Поред наших редовних сарадника, имамо, као и увек, госте из
Београда: мр Маре Јанакову Грујић, арх. Мирјану Лукић.
У новембру су у Галерији „Србија“ гостовали македонски архитекти са својом изложбом
„БИМАС 2010“, па је то био повод за разговор
са селектором Бијенала, проф. Мишком Ралевим из Скопља. У Врању су наши архитекти
освојили прву награду за идејно решење централне градске зоне и тиме заслужили насловну страну овог броја. Прочитаћете такође о награђеном решењу за реконструкцију Народног
музеја у Београду, на шта се чекало осам година. Видећемо колико ће још проћи времена до
отварања Музеја. Још један занимљив конкурс
из Београда, Центар за промоцију науке, добио
је место на нашим страницама.
О градским актуелностима добили смо овог
пута прилоге од арх. Јелене Мандић и арх.
Александра Радовића. Први се односи на завршне радове на фасади цркве Св. Саве, а други
обрађује увек актуелну и, морамо рећи, болну
тему наше професије: однос према архитектонском наслеђу.

У рубрикама које обрађују историографију и архитектонске теме, поред наставка „Пледоајеа за
дисторзију“, имамо и текст госта из Русије: то је
проф. В. В. Серебрјанаја са Државног архитектонско-грађевинског факултета у Волгограду.
Она је на нишком Грађевинско-архитектонском
факултету одржала занимљиво предавање о
заједничким елементима руске и српске архитектуре.
Редакција Архитекта је редовно пратила и извештавала о значајнијим наградама из области
архитектуре у Србији и свету, па је то и овог
пута презентирано. Те прилоге је приредио
наш нови члан редакције, арх. Иван Тошић. У
осталим редовним рубрикама наћи ћете податке о новим дипломираним архитектима, новим
књигама и новим издањима часописа.
И на крају, један коментар. У прошлом броју био
је приложен анкетни лист са неколико питања
за вас, а поводом десетогодишњег јубилеја Архитекта. Хтели смо да сазнамо шта мислите о
нашем гласнику, како вреднујете његов садржај,
обим, форму. Нажалост, одзив је био далеко испод очекиваног. Не желимо да верујемо да код
вас, драги читаоци, постоји таква равнодушност. Пре ће бити да је посреди традиционална спорост у реаговању. Молимо вас још једном
да се потрудите, одговорите на наша питања и
доставите нам попуњене анкетне листове. Унапред хвала!
Главни уредник
Арх. Зоран Чемерикић
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Др арх. Александар Кековић
Александар Панчић

11. ДАНИ АРХИТЕКТУРЕ НИША
„Oктобар месец архитектуре плус“

У октобру 2010. године одржани су „11. Дани архитектуре Ниша“. Традиционална манифестација реализована
је са новим концептом, који је усаглашен између организационих одбора Друштва архитеката Ниша и Инжењерске коморе Србије – Регионалног центра Ниш, као суорганизатора, чиме она прераста у месец архитектуре и
добија назив „Дани архитектуре Ниша – Октобар месец архитектуре плус“.
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Пет недеља или тридесет пет дана, колико су трајали
„Дани“, залагањем организатора, привукли су пажњу
стручне јавности нишке „чаршије“, а и шире. Простор
Галерије Друштва архитеката Ниша, иако наизглед недовољно велики да прими све љубитеље архитектуре, у маратонској трци са шест гостујућих изложби, шест предавања и четири студентске радионице, стигао је до циља.
Од 5. октобра до 5. новембра, сваког уторка смењивале
су се изложбе и предавачи. А сваку недељу пратиле су
студентске радионице, које су према броју учесника квалитетно припремљене и одрађене. Студенти су имали
прилике да, у оквиру тимског рада,
прикажу своје виђење на теме: „Модели становања за 21. век“, „Ентеријери у урбаном ткиву - граница
или преплитање простора?“, „Учионице будућности“ и „Брендирај град,
анимирај градски центар“.
Захваљујући сарадњи организатора
са Друштвом архитеката Београда,
а посебно са арх. Јеленом Ивановић-Војводић, арх. Ружицом Сарић
и проф. Дарком Марушићем, „Месец
архитектуре Ниша“ угостио је радове домаћих и страних архитеката,
представљене у оквиру гостовања
три изложбе на „5. Београдској интернационалној недељи архитектуре“ (БИНА).
Отварању целокупних „Дана архитектуре“ присуствовали су председник Градске општине Медијана г.
Драгослав Ћирковић, директор Завода за урбанизам Ниш мр Драган
Радивојевић, представник Друштва
архитеката Београда др Игор Марић, као и представник генералног
спонзора „TONDACH – Потисје
Кањижа“ г. Александар Бероња.
У оквиру прве изложбе „Конкурси и
награде“ предавање је одржао наш
уважени академик проф. Бранислав

Митровић, диа., који је дао преглед савремене архитектуре Србије, са посебним освртом на свој стваралачки
опус. Ово инспиративно предавање омогућило је свима
присутнима да на нов начин сагледају и савремену српску архитектуру, а посебно импозантно стваралаштво
професора Митровића. Уједно, ово предавање је инспирисало присутне, како старије колеге, тако и млађе колеге и студенте, да развију поучну дискусију.
У другој недељи „Дана архитектуре Ниша“, на отварању
изложбе „Време архитектуре“ из Ваљева, приказ савременог архитектонског тренутка у Ваљеву дали су доц.
Милан Максимовић и арх. Анђелка Мандић-Милутиновић који су,
приказујући сопствени опус и опус
колега из Ваљева, показали и доказали да се добра архитектура са мало
пара ствара и у другим центрима, а
не само у Београду.
У трећој недељи представљена је
изложба скандинавске архитектуре „Модели становања за 21. век“, у
оквиру које је одржано предавање
једног од кустоса ове изложбе, проф.
др Зорана Лазовића, са темом „Парадигма културе“, у којој је цењени
професор Архитектонског факултета у Београду приказао архитектуру и дизајн Скандинавије као начин живљења и културног обрасца.
Може се рећи да су се дизајн и архитектура кроз поимање и примену
становника скандинавских земаља
претворили у културолошки бренд
овог подручја.
На завршетку официјелног дела
„Дана архитектуре Ниша“ приказано је петогодишње ангажовање
архитеката из Врања у оквиру „Архијенала“, тачније приказан је пети
архијенале Врања под називом „Пресек“. Након отварања ове изложбе,
промоцију своје књиге „Савремена
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Проф. Бранислав Митровић
Отварање „Дана архитектуре“

архитектура Ниша 1946–1966“ и предавање на исту тему
одржао је арх. Зоран Чемерикић, са посебним освртом
на архитектуру Југославије у том периоду, њен утицај на
архитектуру Ниша и на динамични развој града у том
периоду.
У оквиру недеље ПЛУС, на суштинском завршетку „11.
Дана архитектуре Ниша“, приказане су две студентске
изложбе, од којих је прва представљала збир радова са
студентских радионица одржаних претходне четири недеље. Друга је била изложба студентских радова са предмета Ентеријер II – уређење јавних објеката. После доделе награда и признања најбољим студентима, одржана
су и два предавања и то: архитеката Миомира и Милоша
Живковића, који су дали приказ овогодишњег „Бијенала“ у Венецији, док је доц. др Александар Кековић одржао предавање „Лос Анђелес и Лас Вегас – уметност архитектуре или кич“? У оба предавања на интересантан
начин дат је осврт на тренутна дешавања у свету, али и
на архитектуру савременог света, посебно у Америци,
где она оштрицом ножа иде између уметности и кича.
На завршетку манифестације, познати нишки музичар
Оливер Катић одржао је донаторски концерт пред више
од 150 људи.

Гости из Ваљева

Проф. Зоран Лазовић
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Арх. Сима Гушић

ДАНИ АРХИТЕКТУРЕ НИША 2010.

Друштво архитеката Ниша и Инжењерска комора Србије сваке године у месецу октобру традиционално организују „Дане архитектуре Ниша“. За разлику од претходних година, када је архитектури у нашем граду била посвећена само једна недеља, овогодишњим, једанаестим „Данима архитектуре“ био је посвећен цео месец октобар.
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Практично, сваког уторка у исто време, у 19 сати, четири
пута тако, отварана је по једна изложба, а у ширем контексту изложбе организована су предавања и разговори.
Паралелно са тим, за све време трајања „Дана архитектуре“, организоване су пратеће студентске радионице.
Поред ове новине, Друштво архитеката Ниша је ове године увело још једну: целокупан програм се одвијао у
удобној галерији Друштва у Лешјаниновој улици бр. 52.
Зато је ова, пре свега градска манифестација, која полако постаје и републичка, названа „Октобар - месец архитектуре плус“.
Сада је прилика да се направи пресек тока ове манифестације, с обзиром на то да су се по први пут, изузетним
напором Друштва архитеката и Инжењерске коморе
Србије, дани претворили у месец архитектуре. Концепт
програма „Дана“ и његова основна нит је регионална архитектура и препознавање аутентичних вредности или
деметрополизација креативног утицаја.
Првог уторка, 5. октобра, када су „Дани архитектуре“ и
отворени, говорило се о савременој српској архитектури кроз награде и конкурсе. О томе је предавање одржао
академик Бранислав Митровић, професор Архитектонског факултета у Београду. С обзиром да је он доајен
српских конкурса, о овој теми је говорио кроз искуство
своје архитектонске радионице. Из предавања се видело
да је он аутентичан аутор, настајао и сазревао кроз напоре да архитектура изађе из клишеа интернационалног
стила.
Следећег уторка, 12. октобра, тема је била „Време архитектуре“ са освртом на архитектуру Ваљева, коју су нам
потпуније приближили доц. др Милан Максимовић и
Анђелка Мандић-Милутиновић, архитекте из Ваљева.
Максимовић је презентовао своје књиге: „Време архитектуре“, која говори о архитектури и урбанизму Ваљева
од 2004. до 2009, и „Архитектура и...“, која даје осврт на
његово досадашње стваралаштво. Колегиница Анђел-

ка је кроз илустративне примере приказала своја дела,
са свим дилемама које у себи носи. У интересантном
дијалогу са презентерима, покушали смо да препознамо
аутентичне архитектонске вредности, настале изван српске метрополе. На њиховом примеру се види сва мука
да се победи сиромаштво и успешно реше скромни архитектонски програми, произашли из опште сиротиње
српске провинције.
После ове теме, 19. октобра „Дани архитектуре“ се
окрећу карактеристичној светској архитектонској појави, скандинавској архитектури. Њена суштина је у покушају да се на општим постулатима модерне архитектуре издвоји њена регионална особеност, која је чини
аутентичном и светским хитом. О овом феномену, као
добром примеру непостојања границе између метрополе
и њеног залеђа, говорио је професор Зоран Лазовић из
Београда.
Следећег уторка, 26. октобра, представљена је архитектура Врања, кроз ретроспективну изложбу „5. Архијенале – пресек“. То је приказ врањских „Дана архитектуре“, који имају исти циљ као и нишки, а то је промоција
сопствене архитектонске средине. И као што је то био
случај са ваљевском архитектуром, и овде се отворило
питање судбине архитектуре изван метрополе. У оним
примерима изложбе којима се илуструју пројекти, види
се сав стваралачки потенцијал врањских архитеката, али и бројчана скромност у реализованим делима.
Истом приликом, архитекта Зоран Чемерикић говорио
је о архитектури Југославије и Ниша од 1946. до 1966.
год. У исто време одржана је и промоција његове књиге
„Савремена архитектура Ниша 1946-1966“.
У уторак 2. октобра, последње недеље „Дана архитектуре Ниша 2010“, представљена је изложба са студентских
радионица које су све време пратиле ову манифестацију. Присуствовали смо занимљивим излагањима, од
којих је једно било посвећено „Бијеналу архитектуре“ у
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Арх. Зоран Чемерикић и арх. Сима Гушић

Венецији о коме су говорили архитекте Миомир и Милош Живковић; на другом излагању са темом „Лос Анђелес и Лас Вегас – уметност архитектуре или кич“, своје
виђење је дао доц. др Александар Кековић.
Осврт на венецијански бијенале потврђује осећање да се
ради о изразито елитистичком скупу који се обраћа самом себи. Његови учесници не покушавају да се својим
темама усмере на изналажење нових могућности којима
ће се решити противуречности савремене архитектуре.
То се нарочито односи на наш павиљон, где аутори поставке својим авангардизмом покушавају да превазиђу
остале. А ко ће, ако не ми? Тако имамо манифестацију
која је све више херметичка, а њене поруке нико не примећује.
Колега Кековић нас је својим виђењем калифорнијске
архитектуре, у форми прагматичног предавања, поново
подсетио на један феномен спајања комерцијалне и симболистичке архитектуре. Баш она није по вољи модернистичких чистунаца, али је у сваком случају занимљива и аутентична.

Арх. Милош Живковић

Др Александар Кековић

Општа констатација је да су ови „Дани архитектуре“, са
новом концепцијом, показали велико интересовање архитеката, пре свега млађе генерације, што је био првенствени циљ организатора манифестације.
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Александра Конески, арх.
Мишић Милена, арх.

СТУДЕНТСКЕ РАДИОНИЦЕ У 2010.
Четири студентске радионице које су одржане у организацији Друштва архитеката Ниша у оквиру „Дана архитектуре“ 2010. године, јесу почетак нове активности Друштва у циљу анимирања студената (будућих архитеката)
да промишљају и дају свој допринос у оквиру тема које су посредно или непосредно везане за градске проблеме
и питања која се постављају на глобалној и локалној сцени.
Један од циљева ових радионица јесте рад у групи која
је формирана случајним узорком, како би се студенти
припремили за рад у пракси и суочили се са различитим мишљењима и профилима својих колега. Временско
ограничење за стварање идеје и израду њене презентације је такође вежба за услове у пројектовању. Студенти су добили прилику да се упознају са радом Друштва
архитеката и идентификују зграду Друштва као место
окупљања архитеката.
Теме радионица у октобру 2010. године биле су:
1) Модели становања у 21. веку (координатори арх. Славиша Кондић и арх. Александра Конески)
2) Ентеријер и екстеријер у урбаном градском ткиву:
јасна граница или преплитање простора? (координатор арх. Марјан Петровић)
3) Учионица будућности (координатор мр Милан Танић,
арх.)
4) Брендирај град - анимирај градски центар! (координатор мр Јелена Велев, арх.)
Студенти су на креативан начин и самостално, путем паноа, усменог излагања, макета и 3Д презентација, дали

Модели становања за 21. век (I награда)
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одговоре на задате теме. А све то су успели да ураде у
четири дана по четири сата дневно, за сваку радионицу,
што је још један доказ да је мотивација била велика. Учествовало је преко 30 студената, од прве године основних
студија до студената докторских, а крајњи резултат јесте
15 радова који завређују пажњу како архитеката, тако
и шире јавности. Конкретне интервенције у простору,
као одговори на конкретне градске теме и као резултат
тимског рада и вишедневног промишљања, увек привлаче пажњу и фокус су различитих коментара, сугестија
и разговора, што и јесте био циљ. По завршетку сваке
радионице изабрана су три најбоља рада, путем анонимног гласања самих учесника и Жирија састављеног
од стране организатора радионице. На затварању „Дана
архитектуре“ изложено је свих 15 радова. Све радове,
као и кратак опис радионица, можете погледати на сајту
Друштва архитеката http://dan.siton.rs/
Уколико имате неки предлог који може користити будућим радионицама, организаторима би била част да
их контактирате и дате своју сугестију или предложите
тему на aleksandra.koneski@gmail.com (Александра Конески) и misicmilena@yahoo.com (Милена Мишић).

Ентеријер и екстеријер у урбаном
градском ткиву: јасна граница или
преплитање простора? (I награда)

Учионица будућности (I награда)
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Брендирај град - анимирај градски центар! (I награда)

Поставка изложбе на отварању

„МОДЕЛИ СТАНОВАЊА ЗА 21. ВЕК“
I награда
Александар Вучковић, Петар Пејић, Бобана Мидић, Немања Милојковић

„УЧИОНИЦА БУДУЋНОСТИ“

II награда
Александра Цветковић, Анита Стоилков, Бојана Анђелковић, Милица Игић

I награда
Душан Ранђеловић, Милан Брзаковић, Миљана Костадиновић

III награда
Александар Јовановић, Миљана Костадиновић, Сања
Спасић, Христина Крстић

II награда
Милена Достанић, Младен Перић, Сања Спасић, Светлана Врећић

„ЕНТЕРИЈЕР И ЕКСТЕРИЈЕР У УРБАНОМ
ГРАДСКОМ ТКИВУ: ЈАСНА ГРАНИЦА ИЛИ
ПРЕПЛИТАЊЕ ПРОСТОРА?“
I награда
Дане Даниловић, Војислав Николић, Александар Вучковић, Јелица Вукашиновић
II награда
Христина Крстић, Милица Радосављевић, Немања Милојковић

III награда
Александар Јовановић, Дане Даниловић, Петар Пејић

„БРЕНДИРАЈ ГРАД - АНИМИРАЈ ГРАДСКИ
ЦЕНТАР!“
I награда
Дане Даниловић, Милица Радосављевић, Младен Перић, Снежана Бојковић, Светлана Врећић, Татјана Костић

II награда
Сања Спасић, Душан Ранђеловић, Петар Пејић

II награда
Вук Вулићевић, Даница Стевановић, Милица Игић, Милица Стојановић, Петар Пејић

III награда
Милена Достанић, Милица Игић, Миљана Костадиновић, Младен Перић

III награда
Душан Лилић, Душан Ранђеловић, Миљана Костадиновић, Сања Спасић, Христина Крстић

Атмосфера са радионица
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САЛОНИ АРХИТЕКТУРЕ И УРБАНИЗМА
Мр Михаило Медведев, арх.

САЛОН УРБАНИЗМА
19. МЕЂУНАРОДНИ САЛОН УРБАНИЗМА
УДРУЖЕЊА УРБАНИСТА СРБИЈЕ
8-12. новембра 2010, Хала спортова „ЗОРКА“ у Шапцу

Према одлуци Савета Салона, овогодишњи 19. Mеђународни САЛОН УРБАНИЗМА Удружења урбаниста
Србије одржан је у Шапцу од 8. до 12. новембра 2010.
године.
Као и ранијих година, по традицији, одржавање овогодишњег Међународног салона урбанизма Удружења
урбаниста Србије било је повезано са обележавањем 8.
новембра, Светског дана урбанизма, а ове 2010. год. одржавање Салона је било повезано и са обележавањем јубилеја – 55 година УДРУЖЕЊА УРБАНИСТА СРБИЈЕ
и 50 година делатности Јавног урбанистичког предузећа
„План“ Шабац.
Деветнаести Међународни салон урбанизма реализован
је у сарадњи Удружења урбаниста Србије са ЈУП „План“
Шабац.
Генерални покровитељи Салона били су Град Шабац и
Министарство животне средине и просторног планирања, а градови покровитељи – Београд, Нови Сад, Ниш,
Крагујевац, Ужице, Косовска Митровица, Бања Лука и
Бјељина. Организацију Салона помогли су Инжењерска
комора Србије, „Фармаком“ МБ као генерални спонзор
и већи број јавних и других предузећа из Шапца, Регионална привредна комора, Општина Љубовија, „Хемофарм“, ДДОР Нови Сад и др.
Према одлуци Савета Салона урбанизма 19. Салон био је
организован као редовна, међународна годишња манифестација урбаниста Србије.
Укупно 112 пријављених радова и 34 студентска рада
Селекциона комисија је разврстала у 11 предвиђених категорија са следећим бројем радова:
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1) Просторни планови - 12 радова
2) Генерални урбанистички планови - 3 рада
3) Планови генералне регулације - 12 радова
4) Планови детаљне регулације - 20 радова
5) Урбанистички пројекти и реализације - 29 радова
6) Конкурси - 6 радова
7) Истраживања и студије из области урбанизма
- 14 радова
8) Заштита животне средине кроз студије и планове
- 4 рада
9) Примена информатичке технологије - 2 рада
10) Публикације - 10 радова
11) Студентски радови - 34 рада

На основу усвојеног графичког идентитета 19. Салона,
штампан је луксузни Каталог 19. Салона у квалитетној
колор штампи. Припрема Каталога обављена је у сарадњи стручне екипе Удружења урбаниста Србије са
ЈУП „План“ Шабац.
Салон је пред преко 300 присутних свечано отворен у
фоајеу Хале спортова „ЗОРКА“ у Шапцу у понедељак, 8.
новембра, у 12.00 часова. Свечаном отварању је присуствовао велики број званица, аутора радова, урбаниста,
архитеката и гостију из Србије и иностранства.
Уводно предавање на отварању 19. Салона „О будућности“ („About the future“) одржао је гост Салона, Жоао
Тексиера (Joao Teixiera), председник Европског савета
урбаниста (ETCP).
Учеснике и госте, у име Шапца, града покровитеља Салона, поздравила је заменица градоначелника Јасмина
Ристивојевић.
У име Удружења урбаниста Србије присутне је поздравио мр Душан Минић, председник УУС-а, који је истакао да се овогодишњи Салон организује у години када
Удружење урбаниста Србије обележава јубилеј – 55 година постојања и успешног рада. Поздрављајући Ж. Тексиеру, председника Европског савета урбаниста, објавио
је да је Удружење урбаниста Србије на Генералној скупштини Европског савета урбаниста, одржаној 2009. год.
у Бриселу, примљено у пуноправно чланство Савета.

АПРИЛ 2011, БРОЈ 31  32, ГОДИНА XII

САЛОНИ АРХИТЕКТУРЕ И УРБАНИЗМА

Поздравне речи на отварању Салона упутили су и Славица Ференц, председница Савета Салона и Јасмина Стевановић, директорка ЈУП „План“ Шабац. После
уводног предавања, Јасмина Стевановић, као председник Жирија, свечано је доделила награде.
Велику награду 19. Салона урбанизма добио је проф. др
Добривоје Тошковић, диа., као аутор публикације „Калкута–Индија, град на сланим језерима – од идеје до реализације“, у којој је на илустративан начин изнео своја
искуства у планирању и успешном спровођењу развоја и
уређења Калкуте.
Осим Велике награде, на 19. Салону додељено је 12
првих, 11 других, 13 трећих награда и 11 специјалних
признања у 11 салонских категорија. Посебна признања
додељена су Граду Шапцу, градоначалнику Милошу Милошевићу, Инжењерској комори Србије, Жоау Тексиери,
председнику Европског савета урбаниста, ЈУП „План“
Шабац, Јасмини Стевановић, председници Жирија Салона, Славици Ференц, председници Савета Салона, и
стручној екипи Удружења урбаниста Србије, за техничку припрему Салона.
Од 112 изложених радова, 29 је било из иностранства и
то: 13 радова из Републике Српске, 3 рада из Црне Горе,
3 рада из Македоније, 6 радова из Хрватске и 4 рада из
Босне и Херцеговине.
Учешће са својим радовима на 19. Салону урбанизма
имале су институције и појединци из Београда, Новог
Сада, Ниша, Крагујевца, Шапца, Суботице, Лесковца,
Аранђеловца, Лознице, Куле и Оџака.
Радове из иностранства изложиле су институције из
Бањалуке и Бјељине, Скопља и Штипа, Подгорице и Котора, Сарајева и Загреба.
Међу награђеним радовима, сарадници нишког Завода
за урбанизам, од четири пријављена рада, добили су:
Прву награду у категорији Истраживања и студије из
области урбанизма за студију „Рурални развој Града
Ниша“, аутор Тамара Јовановић, диа., са сарадницима;
Трећу награду у категорији Просторни планови за „Просторни план подручја посебне намене слива акумулације
‘Кључ’“, аутор Анђелка Фанингер, диа., са сарадницима;
Специјално признање за „План детаљне регулације меморијалног парка ‘Војничко гробље’ на Делијском Вису
у Нишу“, аутор мр Милена Станојевић, диа., са сарадницима.
Студентске радове излагали су студенти архитектонских факултета из Београда, Сарајева, Загреба и Подго-

рице, Грађевинско-архитектонског факултета из Ниша
и Бањалуке, Факултета техничких наука из Новог Сада,
Шумарског факултета из Београда, Високе грађевинске
школе струковних студија из Београда.
Студенти нишког Грађевинско-архитектонског факултета, који су пријавили три рада, добили су Другу награду у категорији Студентски радови за „Идејно урбанистичко решење нишке Тврђаве“ (студенти Јелена
Костадиновић, Ана Николић и Љиљана Миливојевић),
и Специјално признање за „Урбанистички пројекат трговинско-пословног центра на локацији ‘Ниш-експрес’
у Нишу“ (студенти Милица Игић, Данијела Ђорђевић и
Христина Крстић).
Сви учесници и гости изразили су похвале и честитке организаторима за успешну реализацију поставке
19. Mеђународног салона урбанизма. Наредни, 20. Салон урбанизма Удружења урбаниста Србије, у новембру
2011. године, планира се са премијерном поставком у
Нишу.
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Арх. Мирјана Лукић

ИЗЛОЖБА
„ПОРТРЕТИ АРХИТЕКАТА“ У БЕОГРАДУ
Од 15. октобра до 15. новембра прошле године, у простору некадашње робне куће „НАМА“ у Кнез-Михаиловој
улици у Београду, одржана је ретроспективна изложба „Портрети архитеката“, на којој су представљена остварења 146 чланова Архитектонске секције УЛУПУДС-а (Удружење ликовних уметника, примењених уметника
и дизајнера Србије) из периода 1953-2010. године. Са дозволом редакције часописа „Архитектура“, доносимо
делове из текста арх. Мирјане Лукић, објављеног у бр. 155-156 децембра 2010. године.
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„... Изложба је изазвала веома велико интересовање, са
око 500 посетилаца дневно. Грандиозан подухват, припремљен за врло кратко време, говори о ентузијазму и
нагомиланој енергији архитеката који су годинама били
ван жиже културне јавности и медија. Изложбу је организовала Архитектонска секција Удружење ликовних
уметника, примењених уметника и дизајнера Србије, на
челу са новоизабраним председником Секције Владимиром Ловрићем.
Прецизан план акција у времену и простору је заиста и
реализован, уз огромно залагање актера, ентузијаста.
Резултат је изложба, монументална ревија архитеката,
којом можемо бити задовољни. Захваљујући спонзорима, часопису ‘Ентеријер’ и Робној кући Београд која
је уступила простор, као и другима, приземље дуго затворене ‘НАМЕ’ је оживело, изванредно осветљено, са
иновативном поставком Милана Димитријевића... Висећи панои обликовани по идеји Зорана Булајића, представљали су сваког архитекту фотографијом, кратком
биографијом и по сопственом избору распоређеним графичким прилозима и фотографијама дела...
Велика акција око припреме ове изложбе, која је обухватала и преминуле чланове које је такође требало представити, као и многобројне старије чланове који нису
били вични електронским медијима, тако да је техничка
припрема утолико имала тежи задатак. То је са великим
залагањем урадио млади колега Урош Анић, уз неколико сарадника.
Старије колеге, оснивачи УЛУПУДС-а, представљени су
у једном посебном простору... ту су били Бранко Бон,
Милорад Пантовић, Александар Секулић, Милан Минић, Момчило Белобрк, Владета Максимовић, Слободан
Васиљевић - Мацуока и Драгиша Брашован, чији је изванредан цртеж неоствареног Савског пристаништа био
у излогу.
Једини живи архитекта из те гарнитуре је Милан Палишашки, који је и отворио ову изложбу. Ту су и многи
преминули бардови наше архитектуре: Милан Злоковић,
Бранко Пешић, Иван Антић, Алексеј Бркић, Александар
Шалетић, по коме је названа награда Секције за ентеријер, Илија Глигоријевић, ерудита и постмодерниста,
као и недавно преминули Богдан Богдановић, градитељ,
мислилац и писац... Нажалост, неки заслужни архитекти
нису представљени, на пример Зоран Петровић, изванредан цртач...
... Одговор на начелно питање зашто се архитекти,
градитељи зграда и праве архитектуре, пријављују за
чланство у Удружењу примењених уметника, није само
практичне природе, ради извесних практичних и социјалних погодности, него превасходно због тога што

су ти архитекти хтели да се изразе као уметници, аутори архитектуре као уметности. (?) Ту су се заиста нашли
архитекти који су у свом раду и реализацијама остварили уметнички домет, што је вредновала комисија УЛУПУДС-а. Архитектура је по дефиницији прва уметност,
а пошто има и утилитарну намену, јасно је да је она због
тога и примењена уметност... Архитекти су се представили у огромном дијапазону, у многим уметничким дисциплинама... Од писане речи, књига и публикација, до
цртежа и слика, присутни су били Ивица Млађеновић,
Александар Миленковић, Милорад Јефтић, Драгана
Миловановић. Неки аутори су ангажовани и у спољном
обликовању простора, урбанизму, као Бранко Бојовић
или Мирјана Лукић...
... Учешће жена архитеката и ентеријериста... је веома
значајно и у пројектима и реализацијама. Многобројне
колегинице су ипак скрајнуте и мање се помињу од колега мушкараца. Ту су, почев од најстарије, Велислава Димитријевић (1921), Марија Јовин... Антоанета Андерете
Бабовић... Косана Рошуљ.
Многобројни сусрети, међусобна боља упознавања и
дружење, трајали су читавих месец дана... уз неколико
веома лепих, организованих сусрета, стручних разговора и дискусија, као и представљања појединих спонзора... Изложба је завршена изванредном модном ревијом,
инспирисаном архитектуром, аутора Бате Спасојевића,
и дружењем скоро до поноћи...
... Дизајн каталога, као и потпуно одрешене руке у избору прилога, дате су младој, бахатој и неукој особи. Кривицу деле и они који су то дозволили. Каталог је, благо
речено, катастрофалан, потпуно неуређен и неуједначен
по приступу, а о квалитету прилога да и не говоримо...
Изложба која носи назив ‘Портрети архитеката’ и назнаку да је у питању ретроспектива, требало је да означава
приказ свих значајнијих дела једног архитекте, а не селективно и по потпуно неуком избору дизајнерке каталога... Биографије аутора су такође потпуно неуједначене... То је један документ који је пропустио прилику да
буде важан, релевантан, веродостојан и репрезентативан. То је велика штета, јер изложба је трајала одређено
време и скинута је после месец дана излагања, а каталог
остаје.
Поред свег труда да се привуче пажња медија, ако изузмемо једно појављивање Владимира Ловрића на телевизији и кратко учешће у емисији ‘Евронет’... медијска
пажња није била довољна. Драгоцен догађај и сусрет толико вредних људи, интелектуалаца и уметника, толико
стремљења, напора и труда, надајмо се да ће обићи и још
неке градове и места у Србији, а можда ће стићи и даље,
ван граница наше земље.“
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Мр Маре Јанакова Грујић, историчар архитектуре

ИЗЛОЖБА „СКРИВЕНИ ЋОШКОВИ
БЕОГРАДА“
У галеријском простору Туристичког информативног центра у Кнез Михаиловој 6 у Београду, од 2. 11. до 30. 11.
2010. одржана је изложба „Скривени ћошкови Београда“. Организатори су били Туристичка организација Београда, Друштво историчара архитектуре Србије и Центар за истраживање и валоризацију градитељског наслеђа
„ВАМ“, а аутори експоната: Бојан Бојанић, Ђурђија Боровњак, мр Милица Церанић, Марија Дрљевић, Никола
Килибарда, Иван Клеут, Иван Р. Марковић, мр Виолета Обреновић, Владана Путник и Симонида Ркаловић. Селектор и иницијатор изложбе је био Иван Р. Марковић.
„Скривени ћошкови Београда“ је пројекат млађе генерације историчара архитектуре, окупљених у Друштву
историчара архитектуре Србије и Центру за истраживање и валоризацију градитељског наслеђа. Осмишљен
у форми изложбе намењене најширој јавности, пројекат
има за циљ да предузме кораке у расветљавању (скривених) вредности београдске градитељске баштине, да
представи делокруг и обележја историје архитектуре
као науке и да исту изведе из друштвене анонимности.
Тако је, као непосредни резултат подухвата, уско стручна методологија рада транспонована у шире популаран
медиј, при чему се као главни смисао пројекта нотира
његов социјални значај.
Укупно десет историчара архитектуре ауторски представља свој рад на четрдесет панела који третирају разнолике теме, углавном градске детаље: балконе, прозоре, портале, фонтане, сатове, или нешто специфичније
мотиве, какви су скулптура Новог гробља, визуре Новог
Београда, фасадна пластика Професорске колоније, или
пак доживљај градског угла. Препознавање и презентовање „на први поглед“ невидљивих архитектонских лепота српске престонице, везано је за временски оквир
прве половине 20. века, који је у појединим случајевима
проширен компаративним примерима из савременог архитектонског градског обличја.
По свом карактеру изложба успоставља својеврсну

релацију са данас толико актуелним „темама града“,
феноменом урбаности и модерном градском културом, подстичући и усмеравајући размишљање, доживљај и поглед на град сваког појединца. Имајући
у виду простор у коме се одржава изложба и његову примарну публику, као једна од идеја намеће се и
преиспитивање туристичког потенцијала Београда.
Тема скривеног Београда, који се поставља као провокација новог времена, предмет тражења новог у затеченом
и старог у савременом, замишљена је да буде само тренутно разоткривена пред очима посетилаца изложбе. У
свом правом смислу, она заправо представља позив на
причу коју посматрачи треба да прате од панела, преко
адреса на легендама, до аутентичне локације. Игра тражења, иницирана оком историчара архитектуре и предвођена сензибилитетом посматрача, постаје тако више
од обичне посете изложби, одзвањајући као трагање у
нама и око нас.

Детаљ фасаде

Детаљ из ул. Деспота Стефана

(Уводни текст каталога изложбе)
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ГАЛЕРИЈА ДАН
Арх. Дивница Пешић

ГАЛЕРИЈА ДРУШТВА АРХИТЕКАТА
НИША У 2010. ГОДИНИ
Са задовољством се може констатовати да Галерија Друштва архитеката Ниша, судећи по доброј посећености,
постаје све познатији и популарнији излагачки простор у нашем граду. Иако још увек без сасвим јасне систематизованости, Уметнички одбор Галерије сматра да изложбе треба да се организују са циљем шире афирмације
остварења архитеката, који су стварали и стварају, у неком прошлом временском периоду или данас, у готово
свим областима обликовања спољашњег и унутрашњег простора, дизајна, теорије архитектуре и другим видовима ликовне и примењене уметности. Управо су се тако и одвијале наше излагачке активности.

ИЗЛОЖБА СЛИКА
„МОЛИТВА ВОДЕ“
арх. СТОЈАНКЕ МИТИЋ
Почетак рада у протеклој години обележио је пријатан
сусрет драге професорке у пензији, арх. Стојанке Митић,
и њених студената неколико генерација са Грађевинскоархитектонског факултета у Нишу. Она је у марту месецу изложила своје радове у техникама акварела и уља
на платну. То је била њена десета самостална изложба,
са називом „Молитва воде“. Склоност ка цртању и сликању показивала је још у средњој школи, али она ипак
бира студије архитектуре. У овој области се бави једнако
успешно, како пројектовањем, тако и педагошким радом
на Архитектонском одсеку Грађевинско-архитектонског
факултета у Нишу. Како је приликом пројектовања своје
мисли реализовала оловком, тако је у позним годинама, као сликар, бојом материјализовала своја осећања
и поетику. Као архитекта који се одушевљава ликовним
вредностима материје коју садржи архитектонско дело
само по себи, ауторка се искрено одушевљавала лепотама које се могу наћи у природи. Само се овом тврдњом
може објаснити исказана лакоћа изражавања бојом којој
цртеж готово и није потребан. Спој префињене технике
и осећаја за боју донео је радост и уживање бројним љубитељима њеног стваралаштва.

Аутопортрет

ИЗЛОЖБА РАДОВА
„МАЈИНЕ ЛУТКЕ“
арх. МАЈЕ ЛУКИЋ

14

Пролећна експозиција нас упознаје са још једном ауторком: крајем априла 2010. године постављена је самостална
изложба младе колегинице арх. Маје Лукић, са називом „Мајине лутке“. Сам назив изложбе, „...поред референце на
лутке у глави (неко ко у глави није свој, није сам), представља својеврсно транспозиционирање интимног, личног
простора у галеријски, јавни...“, истиче Бојана Таминџија, ауторка каталога који прати изложбу. Подела изложбе на
четири дела изведена је по технологији и тематици радова и више упућује на кохерентност укупног Мајиног опуса него што прави јасну границу између радова. Употребни предмети, украси, играчке и предмети са личним знамењем ауторке, вешто су обликовали емоционалне и мисаоне рефлексије које чине Мајину свакодневицу. Учешће
ове младе и успешне ауторке већ је запажено на неким значајним изложбама у Београду (Субјективни Атлас Србије,
Техерански бијенале и друге).
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НОЋ МУЗЕЈА – ИЗЛОЖБА „НИШКО ТРИЈЕНАЛЕ АРХИТЕКТУРЕ“
Занимљива лепеза садржаја Галерије, заправо је њен допринос различитости и њена посебност, па је видимо као
битан сегмент унутар културолошких кретања у нашем граду. Следећи ову мисао, Уметнички одбор Галерије је
понудио свој простор, па чак и преузео улогу организатора републичке манифестације под називом „Ноћ музеја“.
Наравно, као и ранијих година, примат су имале институције културе са својим богатим садржајима. У Галерији
ДАН-а, 13. маја увече могла је да се види поставка ретроспективне изложбе „Нишко
тријенале архитектуре - прва деценија“. Исте вечери, по отварању изложбе, одржана
је промоција истоимене монографије коју су приредили доц. др Александар Кековић
и проф. Дарко Марушић. У њој је приказана укупна изложбена делатност Друштва
архитеката Ниша током десет година. Осим што популарише рад Друштва и архитектуру уопште, монографија ће „...као писано дело оставити оне неопходне трагове битисања које често ни чврсте физичке структуре и наше сећање не могу да сачувају без
писане речи...“, како кажу у приказу монографије у Архитекту рецензенти проф. др
Хранислав Анђелковић и др Игор Марић. Пријатна атмосфера у препуној Галерији
трајала је до дубоко у ноћ, уз концерт познатог нишког музичара Оливера Катића.

ИЗЛОЖБА ФОТОГРАФИЈА „БАУХАУС“
Захваљујући „Гете институту“ из Београда, посетиоцима Галерије је омогућено да у периоду од 20. маја до 5.
јуна погледају изложбу фотографија из приватне збирке
Ханса Енгелса под називом „Архитектура Баухауса“. Аутор за тему има 37 зграда које су пројектоване у маниру
познате школе архитектуре Баухаус и саграђене у Прагу, Бечу и Цириху. Фотографије показују трагове времена на овим објектима и документују њихово садашње
стање. У брошури која је пратила изложбу, аутор текста
г. Аксел Тилх говори о школи Баухаус и њеном трајању.
Оно што је највредније су, свакако, анализе појединачних објеката приказаних на изложби.

W. Gropius, Bauhaus, Desau, 1926

M. van der Rohe,Weissenhof Stuttgart,1927

ИЗЛОЖБА ФОТОГРАФИЈА
„БЕЗИМЕНЕ БОГИЊЕ“
ДРАГАНЕ МИТРОВИЋ
Активности Галерије у првој половини 2010. године завршавају се изложбом прекрасних уметничких фотографија под називом „Безимене богиње“, ауторке Драгане Митровић. Храбра, амбициозна и обдарена да види
оно најтананије, она нас упознаје са десетинама женских
ликова из нама непознатих и далеких земаља Истока. Свака од тих „безимених богиња“ имала је своју карактеристику и показивала своје унутрашње духовно
стање. Објектив је успешно хватао различите емоције,
од залуђености, преко раздраганости, до патње и бола.
Уз то, ауторка користи чудесне лепоте светлости ових
тајанствених крајева, па своје „објекте“ зналачки смешта
и презентује. Била је то добра прилика да се архитекти –
посетиоци изложбе на овај начин подсете на потребу да
и њихови објекти заслужују тако пажљив третман приликом уклапања у амбијент.

„Безимене богиње“, ауторке Драгане Митровић
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Арх. Александар Радовић

НАСЛЕЂЕ ЗА БУДУЋНОСТ  КАКО ГА
ЧУВАМО?
У последње време учестале су неке чудне појаве преуређивања и „улепшавања“ старих здања, па и неких
из новијих периода. И не би у томе било ничега што
би наводило на озбиљне сумње и потребу за преиспитивањем таквих акција, да се не дешава нешто блиско
скрнављењу, па чак и уништавању вредних ауторских
дела. За примерима не треба предалеко трагати. У самом центру Ниша има их неколико врло илустративних, од оних, рекло би се безазлених, до неких врло
проблематичних.
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Стамбена зграда на углу улица Хиландарске и Доситејеве, дело знаменитог архитекте Александра Медведева,
један од запаженијих примера модерне у Нишу из првих
деценија прошлог века, недавно је добила „ново рухо“. У
оквиру иначе успешне санације, фасаде су буквално префарбане интензивном оранж-цинобер фасадном бојом.
А зна се да је и овај као и претежан број објеката из периода модерне био обрађен у теранови и вештачком камену. Дакле, у материјалима који нису изискивали даљу обраду бојењем, јер су бојени у самој структури, најчешће у
бојама природних материјала и то не у пренаглашеним
тоновима. Тако је и проблем одржавања успешно решаван, пре свега трајношћу ових материјала, нарочито вештачког камена. Својевремено, када је зграда Универзитетске библиотеке на Булеверу краља Александра у Београду подвргнута свеобухватној ревитализацији, фасаде
првобитно урађене у вештачком камену, прекривене су
савременим фасадним бојама. Томе се врло аргументовано супротставио бард српске архитектуре арх. Михаило Митровић, тим пре што се ради о заштићеном споменику културе којем се бојењем потире једно од битних
споменичких својстава. Овде се неминовно поставља и
питање да ли само споменике културе треба штитити
као интегрална, ненарушива ауторска дела.
Стамбено-пословни објекат на углу улица Кнегиње Љубице и Генерала Милојка Лешјанина новијег је датума
– завршен је 1962. године по идејном пројекту арх. М.
Живковића, односно по главном пројекту архитеката
Драгиње Лазић и Бранка Савића. Издваја се од масовне стамбене архитектуре очигледним настојањем да се
главна фасада третира не као равна плоха, него као тродимензионална ликовна композиција. То је постигнуто местимичним плићим увлачењем или извлачењем
појединих поља из основне фасадне равни. Два мурала
од сликане и глазиране керамике академског сликара
Радомира Антића, потврда су истинске осмишљености
овог приступа. Завршна обрада је и овде била у тера-

Робна кућа ПИОНИР данас Тржни центар Форум
(фото З. Чемерикић)

нови нијансираној одмереним, блиским тоновима, без
оштрих контраста. Потпуно слободна композиција архитектонске пластике фасаде могла је бити чак и монохроматски решена, а да фасада као целина не изгуби на
својој посебности, захваљујући ефектима светла и сенке.
Не улазећи у коначну оцену крајњег стваралачког резултата, сигурно се може рећи да је ово један од занимљивијих ретких покушаја ликовног промишљања архитектуре, достојан сваке пажње. Међутим, недавном интервенцијом, главна, јужна фасада је обојена јаким контрастним бојама (сивољубичаста и тамноцрвена) које немају никакве везе са првобитним хроматским решењем.
Чак и без доследног придржавања претходне шеме у односима светло-тамно. Добијена је нека нова фасада која
контрастима анулира, макар и плитку, тродимензионалну разуђеност фасадне плохе, што је иначе била једна од
препознатљивих карактеристика овог објекта. Истини
за вољу, тродимензионалност је остала, али је прејаким,
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Робна кућа БЕОГРАД - оригинална фасада (фото са разгледнице)

супротстављеним бојама потиснута до те мере да се и не
уочава. А о надградњи западног, нижег тракта, бесмислено је трошити речи.
И док се за ове случајеве може рећи да нису фатални јер
су ипак основна својства дела остала колико-толико сагледљива, па би се аутентичност могла и повратити, нажалост, има случајева тоталног преобликовања објеката,
до потпуног уништења ауторских вредности. Занимљив
је случај некадашње Робне куће „Пионир“ на углу Обреновићеве и Пашићеве улице. Ово помало и контроверзно дело унело је својевремено доста изненађења у скоро
рутинерску пројектантску праксу. Две успешно укомпоноване наглашене масе – нижа у нивоу првог спрата,
обликована као рељефна композиција у натур бетону, и
виша са фасадом од решеткастих алуминијумских елемената – раздвојене су повученим застакљењем другог
спрата. Пројектанти (арх. Света Марковић и вајар Душан Николић) су и стручну и лаичку јавност изненадили храбрим експериментом са бетоном, односно покушајем да фасаду без отвора реше као ликовни пано.
Нижући узана, различито профилисана ребра од бетона, направили су својеврсни апстрактни рељеф, који
мењањем светла и сенке увек ствара другачију слику.
Међутим, суморна боја сивог натур бетона (у то време
радо и често, са мање или више успеха практикованог)
умањивала је тај ефекат, тако да очекивања нису у потпуности задовољена. Можда би употреба белог цемента
дала бољи резултат, али то је већ питање ауторског става у који не треба сада улазити. Ипак, и ово је био један
иновативан покушај да се направи искорак од устаљене
праксе, који изгледа није схваћен на прави начин.
Новим пројектом, чија је реализација већ при крају,
елиминисана је и решеткаста фасадна зид-завеса горње

масе. Оног, сада би се могло рећи, за своје време авангардног објекта, више нема. Изгубљено је још једно сведочанство истраживачког духа у трагању за симбиозом
ликовног израза и архитектуре. Нова фасада од претежно црног алуминијума чак ни у наговештајима не следи
првобитну композицију. То је превелика, компактна,
робустна маса, непримерена локацији и амбијенту историјског језгра града. На слободнијој локацији и у другом
контексту овај би објекат могао бити прихватљив као
дело о коме ће време дати суд, али не и на овом месту,
у овом окружењу и по цену положене жртве. Узгред,
и градња Робне куће „Пионир“ није прошла без жртве. Ради ње је порушен и један од најлепших примера
грађанске архитектуре Ниша између два рата (продавница „Велебит“ са изванредно решеном фасадом на врло
узаном фронту).
Пример редизајна Робне куће „Београд“ на Тргу краља
Милана је баш драматичан и не оставља равнодушним
не само стручну, већ чак и више лаичку јавност. Овај сјајни пример поратне модерне Ниша (грађен по пројекту В.
Владисављевића од 1945. до 1956), добро одмереним волуменом примереним локацији, савршено прочишћеним
ликовним решењем фасада, како у погледу просторне
композиције, тако и у погледу материјализације и бојења,
одмах је постао привлачни, главни репер препознатљивости централног трга Ниша. Слободно се може рећи
да би и данас својим изгледом напросто пленио, не само
као сведок високих домета нашег градитељства онога
доба, већ и као дело које надилази ход времена.
Но, било би тако да није помодарског духа који, некритички се додворавајући тренутним трендовима, насрће и на овако значајне вредности. Оригинална фасада најпре је нападнута 1971. потпуним анулирањем и
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Робна кућа БЕОГРАД, реконструкција 1971.

Робна кућа БЕОГРАД данас (фото З. Чемерикић)

најмањег трага модерне, облагањем алуминијумским
плаштом, по некој шеми сасвим супротној хоризонталној подели масе и остакљења. Узалуд је помисао да
префабриковани алуминијумски елементи асоцирају на
зидине нишке Тврђаве на супротној страни Трга. Ипак
је жртвовано једно историјски вредно дело. И упркос
очигледно промашеном подухвату, порука није схваћена, а лекција није научена. Од 2008. године у току су радови на још једном тоталном преобликовању овог објекта. Опет се појављује алуминијум, тај често безизражајни, јефтини материјал кратког века. Опет помодарски,
трендовски приступ, којим се ствара лажна слика да
је то објекат овога времена, као да не носи у себи многа значења, не без важности за развој нашега града, па
и наше архитектуре. Опет сива и доминантна црна, али
сада у немирној, скоро хаотичној композицији, као ново
али лажно лице здања које је некада зрачило складношћу, па и неком достојанственом супериорношћу главног актера на Тргу. Стицајем околности радови су већ
извесно време у застоју, па се може поставити питање да
ли је то можда прилика да се одустане од пројекта који
не поштује потврђене вредности ни првобитног изгледа
објекта ни самог Трга чијој хармонизацији свакако не
доприноси. Ниш нема превише вредних архитектонских
дела, поготову не оних која сведоче о континуитету његовог развоја и креативном прихватању напредних тенденција у европској архитектури. Тим пре би враћање
аутентичног изгледа Робне куће „Београд“ било од посебне важности. Наравно, не може се спорити ни право данашњих пројектаната да прихватајући нова стремљења стварају нова, вредна дела данашњег времена,
али то нипошто не сме бити по цену уништавања дела
претходних епоха и генерација. Величина и значај њихових стваралачких домета биће истакнутији као карике у

непрекинутом ланцу континуираног развоја средине.
Ових неколико примера илуструје појаву некоректног
односа пре свега инвеститора (јер они први одлучују и
дају пројектне задатке), али свакако и неких данашњих
пројектаната према делима својих претходника. Да ли
је то допустиво? Ако је већ реч о архитектури као стваралачкој дисциплини у којој важе и правила поштовања
ауторских права, свакако није. И не само поштовања
ауторских права, већ и свих оних вредности које је време потврдило као сведочанства и репере континуираног развоја друштва. Нажалост, није реткост да се некоректно насрће чак и на објекте који су под заштитом
Закона као вредни споменици културе. Ако је већ неко
архитектонско остварење неспорно ауторско дело споменичког значаја и ранга, онда се не сме дирати у његов
интегритет. А разумљиве (и разумне) потребе за усаглашавањем са новим захтевима времена треба решавати врло опрезно, суптилним и одговорним приступом.
Свакако у духу схватања новог доба, али никако по цену
дезавуисања споменичких вредности објекта. Могу се
правити интерпретације, парафразе, осавремењавања,
или једноставно другачија виђења сценских, музичких и
филмских дела, јер оригинали остају оригинали. Али се
у ликовна и архитектонска дела не сме дирати јер се таквим интервенцијама скрнаве и умањују, или чак потпуно уништавају њихове вредности. Тако се неретко губе
значајна остварења, а мало-помало осиромашује се свеукупни фонд културне баштине, што је у цивилизованом
свету апсолутно недопустиво. Зар ико може помишљати
да све мора бити преобучено у нову моду, да све почиње
од нас, а да толике претходне генерације ништа вредно
нису оставиле за будућност? Да ли бисмо били равнодушни на помисао да би се и будуће генерације могле на
исти начин односити према нашим делима?
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Арх. Јелена Мандић

ХРАМ СВЕТОГ ЦАРА
КОНСТАНТИНА И ЦАРИЦЕ ЈЕЛЕНЕ
Један од капиталних објеката који се у Нишу изводи
већ дуго времена је Храм светог цара Константина и
царице Јелене у Парку светог Саве. У току је облагање
фасаде каменом облогом, као и радови у ентеријеру. У
овом броју доносимо текст арх. Јелене Мандић у коме
се, поред осврта на историјат овог подухвата, објашњавају и неке недоумице и проблеми до којих је дошло током извођења радова. Текст је скраћен и адаптиран од
стране редакције, а ауторизован од стране потписника
текста.

УВОД
Крајем лета 1998. године расписан је конкурс за израду
Идејног архитектонског решења за нови градски православни храм који ће се градити у Парку светог Саве
у Нишу. Скупштина града је преузела финансирање
изградње, као поклон града Ниша својим грађанима.
Тајним гласањем 5:2 Жири је дао предност раду Јована Мандића из пројектног бироа „Casabella“ из Ниша.
Проф. др Боривоје Анђелковић, диа., члан Жирија из Београда, дао је образложење 18. августа 1998. године:
„... Поставка Храма по Мандићевом складном и суптилном решењу је сасвим логична, са прилазом из правца
центра града и уз поштовање самог парка. Истакнуто је
мишљење да Идејно решење остварује добар спој традиционалног и савременог, као и добру комуникацију са
стамбеним и парковским окружењем. Храм учествује у
јединству простора и сагледљив је из свих визура. Указује се на логично степеновање маса и једноставност
спољног израза – који одражавају јединство унутрашњег
простора Храма – што пружа могућност за добро уклапање у окружење, чинећи с њим складну целину...“ (Народне новине, 22. август 1998).
„Нова нишка црква ће по својој архитектури представљати савремену интерпретацију византијског храма, подсећајући на Немањину задужбину – монументалну Цркву светог Николе у Топлици код Куршумлије, са
куполом и два звоника. Водећи пројектант нове цркве,
арх. Јован Мандић, следио је градитељство рашке школе
српског црквеног неимарства. Међутим, не треба очекивати да ће нова црква бити копија древне топличке цркве, у њој треба видети сродност са црквом немањићког
доба и осетити продужетак духа рашке градитељске
школе, кроз монументални карактер грађевине и импозантан ефекат својствен том најстаријем стилу српске
црквене архитектуре. Надахњујући се архитектуром
наше прошлости, Јован Мандић пројектује Храм за време које наступа, користећи средства и искуства данашње
праксе. Он као да тежи да проникне у схватање оних
верних који тек долазе, желећи да им приближи црквену грађевину и прилагоди је њиховом разумевању. Указујући на сродност са црквама наше древности, он за будућност поставља траг нашег доба успостављајући тако
континуитет између наше прошлости и времена које до-

Северна фасада храма

лази...“ (Православни мисионар, 1. октобар 1998).
„... Учествујући на симпозијуму ‘Ниш и Византија’, др
Грејем Џонс (Оксфорд) имао је прилику и да упозна
царски Ниш, Константинов родни град.“ „... Најјачи утусак на мене оставила је нова Црква св. цара
Константина и царице Јелене у Парку св. Саве.
Импресивно...“ (Народне новине, 12. јун 2008).

ПРОЈЕКАТ
Већ крајем јануара 1999. године, Дирекција за изградњу
града склопила је уговор са фирмом „Casabella д.о.о.“
која је имала сталну сарадњу са проф. др Боривојем
Анђелковићем – архитектом. Уз његову велику саветодавну помоћ урађен је Главни архитектонско–грађевински пројекат и Пројекат ентеријера 2010. године. Сви
пројекти су рађени уз консултације са Владиком нишким господином Иринејем. Део техничке документације
се радио у сарадњи са Дирекцијом за изградњу града. То
су пројекти: Главни пројекат конструкције (мр Предраг
Благојевић, диг.) и Пројекат испитивања терена (проф.
др Мирољуб Самардаковић), који су урађени на Грађевинско-архитектонском факултету у Нишу. Нишлије су
на Лазареву суботу, априла 1999. године, били у Парку
Уједињених нација, где је уз беседу Владика нишки господин Иринеј положио камен темељац за нови храм посвећен светом цару Константину и царици Јелени.
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ОБЛАГАЊЕ ФАСАДЕ
Предузеће „Casabellа“ из Ниша, уз несебичну помоћ и сарадњу са проф. др Ненадом Билбијом, уз његово знање
и искуство, урадила је Идејни пројекат за јединствен
растер стаклених површина и површина обложених каменом за Храм цара Константина и царице Јелене. Фасада Храма је до сада добрим делом обложена каменом
(тамбур, северна страна и делимично јужна), а надамо се
даљем наставку почетком грађевинске сезоне. Основна
идеја била је бела црква са смењивањем хоризонталних
редова две врсте камена сличних боја (асоцијација на
византијски начин зидања: хоризонтални редови камених тесаника и редова опеке). Коначни избор камена је
„Travertin romano clasiсo“ из локалитета Bagni di Tivoli,
Рим, Италија, и „Kanfanar“ из локалититета Истре, каменолом IV.
Идејни пројекат који је одређивао величину и распоред
камених плоча, урађен je на основу геодетског снимка
вертикалних равни објекта предузећa „Југопројект“ из
Београда, кoje je и поставило репере за уградњу фасаде
камен-стакло. Идејним пројектом је дат архитектонски растер фасаде по ширини, висини и дубини, који би
служио као димензионална база за израду извођачких
пројеката за површине обложене каменом, стаклене површине и опшивке. Све фасаде су посебно обрађене са
комплетном спецификацијом коју прате ознаке елемената, димензије и облик. Пројектована је проветрена фасада са каменом облогом, дебљине плоче 4 цм на прохромским анкерима – носачима. Предвиђене плоче у највећем броју су димензија 800х1120х40 мм и 400х1120х40
мм, ширина спојнице мин. 10 мм, удаљеност од бетонске
фасаде је 100 – 165 мм.
Ентеријер храма – актуелно стање

ИКОНОСТАС

Иконостас од камена – 3Д визуелизација
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Водиља пројектаната нове црквене грађевине била је да
се и неупућенима укаже да се налазе у дому Оца светлости – да се у унутрашњости храма постигне „мистика и
симболика светлости“. У главном пројекту унутрашњег
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Витраж изнад хора

уређења Храма свети цар Константин и царица Јелена,
дат је пројекат иконостаса од камена – оникса. Екипа је
иста, уз сарадњу и одобравање проф. Анђелковића да се
дâ печат времена у коме се Храм гради. Владика нишки
господин Иринеј увек је учествовао у раду, прихватао
идеје, али увек са резервом и напоменом да се њему више
свиђа дрвени иконостас. На завршени пројекат владика
је дао благослов за све елементе ентеријера осим за иконостас. Господин Иринеј, сада патријарх српски, касније
није имао времена да се бави иконостасом, па још увек
чекамо његов благослов. Инжењерска комора Србије је
прихватила решење и разматра предлог о донаторству
за камени иконостас. Чекамо и надамо се да ће благослов
дати Његова светост патријарх српски Иринеј.

ПРИМЕДБЕ И ПОСЛЕДИЦЕ
Специфичност објекта по намени и значају за град и
његове грађане условило је ангажовање више институција: Нишка епархија, Скупштина града, Дирекција за
изградњу града, пројектанти Храма и извођачи. До 1999.
године може се рећи да је ова комуникација била на високом нивоу. Наставак градње током 2009. и 2010. тече
без неопходне консултације са пројектном кућом и то у
свим фазама настављених радова, а за настале грешке
окривљен је главни пројектант Храма (иако пројектна
кућа има необориве доказе да у тим грешкама није учествовала). Наша грешка је што нисмо зауставили радове
и што смо покушавали својим знањем и знањем проф.
Билбије да их ублажимо и наставимо радове са материјалима који су нам били на располагању.
- Грађевински дневник градилишта није био доступан
пројектној кући „Casabellа“ и одговорном пројектанту Ј.
Мандићу .
- Израда непотпуног тендера за подну облогу централног дела испод куполе, као и замена пројектованог гра-

нита „Giallo Venice“ са „Giallo Veneziano“.
- Решавање детаља од стране надзорног органа без консултовања са Пројектном кућом и проф. др Анђелковићем.
- Из тендера је изостављена израда амвона, те он није ни
изведен.
- Грешке приликом извођења припремних радова за облагање фасаде.
- Главни пројект облагања фасаде није достављен
пројектанту.
- Друга одступања од Главног пројекта без сагласности
Пројектне куће.
„... Tо су неки од разлога за повлачење ‘Casabellа д.о.о.’ из
даљег надзора на изградњи Храма. Не желимо да стварамо раздор ни несугласице покушајима доказивања
права у изградњи Храма... Свесни смо да бити личност
пре свега значи бити биће заједнице, градити Храм и са
патријархом и са надзором и са извођачем, свесни смо
да ни градњу Храма ни наш идентитет не можемо црпети из самих себе, већ увек из заједнице и од оних који
више знају од нас. У оваквој заједници се не сналазимо,
и пошто је Храм у питању, нећемо тражити своја права
преко Инжењерске коморе Србије. Зато обавештавамо руководеће људе у Нишу да се повлачимо из даљег
пројектног надзора за завршне радове на Храму... “
За фирму „Casabella“ директор Јелена Мандић, арх.
Напомена:
Како се „Casabella“ први пут појављује у Архитекту (као
и уопште у писаним медијима), желимо овде да захвалимо свим ктиторима који до сада својим учешћем помажу
град Ниш да заврши свој и Константинов храм до 2013.
– 1700. годишњице Миланског едикта.
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АКТУЕЛНОСТИ У СРБИЈИ
Др Александар Кековић, арх.

ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ  ПОТРЕБА ИЛИ ВИШАК?
УБРЗАВАЊЕ ИЛИ УСПОРАВАЊЕ ИЗДАВАЊА ДОЗВОЛА ЗА ИЗГРАДЊУ
Сукоб принципа архитектонског пројектовања са
Законом о планирању и изградњи
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Када размишљамо о архитектури, ми пре свега размишљамо о изведеним објектима о којима судимо на
основу неког знања, искуства или бар личног виђења.
Некада нисмо ни свесни колико је мукотрпан а истовремено и креативан пут стварања – креације једног дела.
То дело не ниче само од себе, оно је продукт или последица дугогодишњег школовања, истраживања, анализирања. Све школе архитектуре на свету заснивају
свој концепт на креирању, пројектовању или како се то
на енглеском каже –design, што је код нас прихваћено
као појам за дизајнирање (дизајн), што архитектуру сем
њене културолошке и инжењерске димензије сврстава
у уметничку категорију. Да би се потврдила ова констатација неопходно је концепт архитектуре, односно концепт дизајна заснивати пре свега на идеји – на оном креативном што архитектуру заиста чини уметношћу, поготово ако се има у виду да напретком технологије, ручно
цртање (које је до сада било једно од обележја архитектуре као уметничке дисциплине) одлази полако у заборав. Зато једина веза између архитектуре и уметности
остаје идеја. Због тога, због идеје, због уметности, већина младих људи који уписују уметничке школе широм
света, желећи да буду креативци – уметници ствараоци,
своје виђење архитектуре граде на идеји.
У школовању архитеката, на факултетима, тежиште
се ставља на идејно решење, идејни пројекат, не потцењујући и не занемарујући инжењерску компоненту
архитектуре без које не би било реализације, односно
крајњег продукта – објекта. Процес образовања архитеката отпочиње истраживањима у области методологије
пројектовања, односно на истраживачком делу претакања идеје која нам је у глави на конкретно идејно решење или идејни пројекат који је основа за даљу разраду.
У пракси, идејно решење или идејни пројекат имају своју
употребну улогу, поред тога што архитекта на папир преточи своје визије и заједно са инвеститором (без којег и
нема реализације објекта) усагласи потребе и жеље, како
би се добило оптимално решење за обе стране. Идејно
решење до сада је служило за усклађивање између аутора
и инвеститора са једне стране и оних који спроводе закон из области градитељства са друге стране, да решење
објекта поприми коначну форму која је у складу са Законом и са просторним могућностима локације.
У жељи да убрза процедуру издавања неопходних докумената за отпочињање градње, надлежно ресорно
Министарство у процедури издавања прве потребне дозволе – локацијске, у већини случајева потпуно избацује
идејно решење и идејни пројекат. Ово за последицу има
да законодавац у потпуности негира концепт образовања архитеката, који се пре свега заснива на креацији

идејног решења. Стога се поставља питање да ли један
човек или једна институција може, малтене преко ноћи,
негирати вишемиленијумско формирање школа архитектуре широм света? Осим ове академске и донекле
филозофске расправе о супштини архитектуре, укидање
идејног решења – идејног пројекта у процесу издавања
дозвола и реализације објекта, ствара и низ проблема
практичне природе. Први у низу проблема је на релацији архитекта пројектант – инвеститор. Пошто идејни
пројекат више није законска категорија, инвеститор сматра да он није потреба, те га самим тим и финансијски
вреднује, не схватајући суштину да без идеје преточене
на папир у облику идејног пројекта – идејног решења,
не може да уследи ни друга фаза пројектовања – главни
пројекат. Инвеститор често није свестан да је разрешавање дилема измењу њега и пројектанта најлакше усагласити на идејном решењу, јер је то простор у процесу
пројектовања где је најбезболније и најлакше извршити
измене и допуне које за собом не повлаче велике измене код других чинилаца у процесу пројектовања (фаза).
Те измене у самом зачетку, односно у идејном пројекту,
инвеститора готово ништа не коштају. Све измене које
касније уследе интервенцијом на главном пројекту, за
последицу имају успоравање процеса пројектовања, измену у пројектовању других фаза.
Непостојање идејног решења као законске обавезе отежава, поскупљује и успорава издавање грађевинске дозволе као другог корака у процесу добијања других аката
за изградњу. Ово из разлога што су урбанистички акти
дати као широка категорија за тумачење чиновницима у
градским и општинским управама, који те акте тумаче
сходно своме знању, односно врло често из страха или
неког другог разлога акте тумаче ригидно. Ово за последицу може имати да већ готов главни пројекат, урађен
у складу са одређеним условима за локацију, према тумачењу управе не одговара, те да изискује прераду, што
представља огроман посао како за архитекту, тако и за
фазе, поскупљује пројекат и успорава и процес добијања
дозволе и процес градње.
Чињеница да у Закону не постоји никаква контрола
естетске прихваљивости ни у једној фази издавања дозволе, проузроковаће даљу визуелну контаминацију градова и нашег окружења.
Све наведено говори да ће издавање дозвола и даље
бити мукотрпан и компликован процес који ће још више
успорити инвестиције. Проблем убрзавања издавања
дозвола не лежи у томе да се из фазе пројектовања избаци идејни пројекат као окосница архитектонског стваралаштва, већ је он пре свега у недефинисаности урбанистичких планова и нагомиланој некомпетентној бирократији у градским и општинским управама која законе
и правилнике тумачи према свом нахођењу.
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Др Александар Кековић, арх.

КОНКУРС ЗА УРЕЂЕЊE
ЦЕНТРАЛНЕ ЗОНЕ ВРАЊА

Прва награда

Извештај жирија
Расписивачи:
ЈП ДИРEКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА ВРАЊА и
ДРУШТВО ВРАЊСКИХ АРХИТЕКАТА
Жири
Председник:
доц. др Александар Кековић, арх.
Заменик председника: проф. др Миодраг Ралевић, арх.
Чланови:
Већија Костић, арх.
Слађана Поповић, арх.
Секретар конкурса:
Ненад Стојковић, арх.
На јавни конкурс пристигло је 26 (двадесет шест) радова (од 101 преузете конкурсне документације), и то све
у законском року који је дат огласом од стране Жирија
и радног тела конкурса. Жири је констатовао да у току
рада ни у једном елементу није био нарушен критеријум
анонимности.
Жирирање се обавило у три круга и све одлуке су донете
једногласно. Жири је констатовао да су приспели радови у потпуности одговорили распису конкурса и да су
својим квалитетним решењима и начином презентације
допринели ваљаном сагледавању проблематике уређења
Централне зоне Врања и разрешењу саобраћајних и урбанистичко-архитектонских проблема овог старог српског града, а посебно награђени радови.

са новим урбаним мобилијаром. На простору између новог објекта и музеја предвиђен је отворени амфитеатар
за одржавања културних манифестација у духу „старог
времена“. Трећа целина оплемењена је воденим површинама и клупама за седење са скулптурама трубача,
које представљају заштитни знак Врања. Мирујући саобраћај остварен је у подземној етажи задате локације и
то на делу испод новог пословно-услужног центра, тако
што је постојећа саобраћајница – Партизанска улица
спуштена на ниво гараже задржавајући функције саобраћајнице, док је на нивоу партера остварена пешачка
комуникација која повезује хотел и нови објекат. Посебно интересантно решење представљају и закошене стаклене фасаде новог објекта, у којима се огледају силуете
историјских објеката и целог трга. Фасада новог објекта
представља комбинацију стаклених површина и дрвених фасадних фланела, чијом се употребом разбија монотоност објекта. Фасадна раван према тргу је конкавног облика и наглашава ходне линије ка тргу и од трга,
увлачећи посетиоца у центар дешавања.

ПРВА НАГРАДА у износу од 400.000,00 динара додељује се раду под ауторском шифром: 353535
Аутори: Бојан Стојановић, дипл. инж. арх., и Марјан
Петровић, дипл. инж. арх. из Ниша
Аутори овог рада су на најбољи начин одговорили условима расписаног конкурса, подједнако третирају и партерно уређење и обликовност новопројектованог тржног центра. Пројектанти вешто користе елементе из
фолклорне традиције Врања, формирајући пешачку зону
која се може поделити у три подцелине које су међусобно повезане. У доњем делу пешачке зоне, који има вишенаменску функцију, налази се и нови дрворед. Овај
простор је предвиђен за сезонску продају, летње баште

ДРУГА НАГРАДА у износу од 200.000,00 динара додељује се раду под ауторском шифром: 33888
Аутори: доц. мр Александра Ђукић, дипл. инж. арх., и
Милош Радоичић, дипл. инж. арх. из Београда
Код овог рада партерно уређење целог потеза је крајње
сведено, док се посебан акценат даје простору између
новопројектованог тржног центра и постојећег објекта
Народног музеја. Аутор врши повезивање између новопројектованог објекта и Народног музеја на нивоу
партера једном врстом лепезе, која уједно представља и
правац визура из правца тржног центра ка музеју. Интересантно партерно решење се јавља и на завршетку пешачког комплекса у делу испред Општине.
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Прва награда

Први откуп

Прва награда

Други откуп

Друга награда

Трећа награда
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ТРЕЋА НАГРАДА у износу од 100.000,00 динара додељује се раду под ауторском шифром: 09145
Ауторски тим: Милан Јанковић, дипл. инж. арх., Димитрије Милетић, дипл. инж. арх., Горан Максић,
дипл. инж. арх., и Петар Туфегџић, дипл. инж. арх. из
Београда
Аутори су ставили акценат на обликовање објекта, где
су силуету постојећих објеката на месту где је планиран
нови тржни центар поновили и на фасади овог објекта.
Повезивање новопројектованог објекта и новоформираног трга остварено је просецањем објекта. Овим просецањем ствара се утисак да је објекат сачињен од више
мањих целина, а уједно се отварају нове визуре према
објектима од културно-историјског значаја. Аутори су
већу пажњу поклонили обликовању новопројектованог
објекта у односу на остатак конкурсног подручја.

ОТКУП у износу од 50.000,00 динара додељује се раду
под ауторском шифром:
ЛП1608
Ауторски тим: Слободан Петровић, Јелена Џипковић из
Врања
Овај рад истиче да је постигнут склад у односу између
објекта и трга, где је објекат на тргу и трг у објекту. Аутор је посветио већу пажњу обликовању објекта у односу
на партерно уређење комплекса.
ОТКУП у износу од 50.000,00 динара додељује се раду
под ауторском шифром:
3201177
Ауторски тим: Јован Михајловић, дипл. инж. пејз. арх.,
Драгана Ромић, дипл. инж. пејз. арх., Радмила Мирчетић, дипл. инж. пејз. арх., Марија Митровић, дипл.
инж. пејз. арх., Реља Сретеновић, дипл. инж. арх., Милица Анђелковић, дипл. инж. арх., Милан Бојанић, дипл.
инж. арх., и Саша Ратковић, дипл. инж. арх. из Београда.
Аутори рада су дали једноставно и елегантно партерно
уређење које повезује све функционалне целине простора, а посебан акценат дат је новом пројектном простору тржног центра који својом формом и обликовношћу
представља нову и препознатљиву тачку у граду. Код
овог рада тежиште је на обликовању објекта у односу на
партерно уређење комплекса.
Жири као препоруку предлаже Дирекцији као инвеститору да пет радова под шифрама: ЧАРШИЈА, 52525,
УРБАНЕ КРТИЦЕ, Б3Д5М и 14709, које је жири оценио
као квалитетна решења у појединостима или у целини,
буде обештећено у износу од по 20.000,00 динара. Овим
би инвеститор стекао могућност да поједина решења из
ових радова користи при изради планске документације.
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Приредио арх. Иван Тошић

КОНКУРС ЗА БЛОК 39
У НОВОМ БЕОГРАДУ
Победничко идејно решење Центра за промоцију науке
- Блок 39 Београд
„Средином децембра проглашен је победник на међународном конкурсу за архитектонско решење будуће зграде Центра за промоцију науке, која ће бити изграђена на Новом Београду, у Блоку 39, у непосредној близини
Факултета драмских уметности. Прву награду добио је аустријски архитекта Волфганг Чаплер, док су друго и
треће место освојили токијски ‘Sou Fujimoto Architects’ и група београдских архитеката, дизајнера и инжењера
из бироа ‘ARCVS’.
Чаплер је у објашњењу свог архитектонског решења написао да Центар види као издигнути град, који није у додиру са земљиштем, осим на неколико стубова и елемената којима ће се људи кретати. Он је Блок 39 замислио
са бициклистичким стазама, стазама за трчање, водом,
бујном и разноликом вегетацијом коју сачињавају и егзотичне биљке и биљке које иначе расту на нашим просторима. У околини зграде Центра су одморишта, отворени бар, места за састајање и дискусије, башта...

У детаљима конкурса наводи се да је главни циљ Центра да генерише научнообразовни процес, процес сталног учења и усавршавања са директним активностима у
сарадњи са Министарством просвете. Жеља Министарства је била да се архитектуром објекта прикаже визија
Центра, њена намена и просторно обележје са посебним
архитектонским квалитетима, технологијом и принципима одрживости.
У Блоку 39 биће изграђен објекат површине 10.000 м2,
а његове четири главне целине биће Интерактивни изложбени простор, Научни клуб са лабораторијама и
учионицама, Планетаријум и Вишенаменска конференцијска дворана.“
Извор:
www.vreme.com

Аутори најбоље познају своје дело, те због тога преносимо у потпуности оригинални опис пројекта, дат од
стране аутора.

Генерални урбанистички концепт Блока 39
„Нови Београд је град нашег времена, град који је измишљен и пројектован у другој половини 20. века са одлучном модерном перспективом. Soleil (сунце), Verdure
(зеленило), Espace (простор), као и функционално раздвајање, заједно са правилима CIAM-а, главни су аргументи Новог Београда. Сада, после 60 година, како читамо Нови Београд и како желимо да наставимо његову
изградњу? Одлучили смо се за неколико врло једноставних просторних принципа који су у уском дискурсу са
принципима модернизма. Прво, ми смо се определили
за издигнут град, одвојен од тла. Само стубови и делови комуникације ће додиривати земљу. Ми предлажемо
плутајући град, врло слично са Корбизијеових пет принципа архитектуре, где је зграда издигнута на стубовима,
а земљиште слободно. Друго, цео комплекс је употребљив и доступан свима. Зграде не блокирају визуре и
кретање.
Терен ће бити заузет мноштвом различитих вегетација,
егзотичних и локалних биљака, водотока, бициклистичких стаза, стаза за трчање. Функционална сегрегација
модернистичког покрета је замењена сложеношћу симултаности. Испод земље су паркинг и помоћни садржаји. Шездесет пет процената локације су зелене површине и готово сви садржаји на нивоу тла омогућавају
слободне визуре.

Могућа је велика концентрација садржаја. Као узор,
предлажемо ‘Jussieu’ кампус у Сорбони, Париз. ‘Jussieu’
кампус се састоји од мреже дворишта, свако димензија 33x48 м, и цео блок је издигнут, што даје слободно
приземље са висином од cca. 5 м. Тако су сви простори
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различитих дворишта међусобно повезани и ствара се
просторни ток између дворишта. Основна димензија
33x48м ‘Jussieu’ кампуса је усвојена и за Блок 39 у Београду. Урбанистички програм за Блок 39 предвиђа приземну зону од 6 м чисте висине. Простор ће се прожимати
из једног дворишта у друго.

Генерални архитектонски концепт
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Центар за промоцију науке у Београду је одвојен од земље. Пратећи урбани концепт, у питању је зграда која
лебди високо изнад тла. Она функционише на три нивоа. Најпре, на нивоу града Београда то ће бити оптимистични знак постављен на једном од главних путева
у граду. Друго, за Блок 39 то ће бити знак, надстрешница
и степениште. Треће, као зграда која промовише науку
приказиваће визију технологије и изградње. Архитектонски језик Центра ће бити снажан језик технологије
и конструктивних принципа. Све спољашње површине
су једноставног карактера. Посебна улога дата је доњој
страни Центра, која ће имати карактеристике огледала, чиме ће пресликавати свако кретање на терену, као
и кретање посетилаца који уласком у центар продиру у
рефлексије терена.
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Опис функционалних и просторних односа
Центар за промоцију науке замишљен је као архитектонска променада. Сви посетиоци долазе у ЦПН кроз отворени простор, испод заштитне надстрешнице, на који се
наслања гаража. Отворени простор је улазна платформа
ЦПН-а, али и улазни павиљон на Универзитету у Блоку
39. Овде су смештена места за одмор, спољни бар, места
за састанке и дискусије и затворени научни врт, а све
ово је заштићено од буке зеленим појасом према аутопуту. Улазак у главне изложбене просторе ЦПН-а може
бити веома брз. Низ брзих лифтова омогућава приступ
свим нивоима и функцијама.
Међутим, важно је да се разуме процес уласка и изласка
из зграде који представља својеврсну церемонију. Током
ове церемоније посетиоци најпре степеницама или рампама долазе из гараже на нивоу терена, узимају кафу у
спољном бару, опуштају се у парку под заштитом надстрешнице, затим преко рампи улазе у лоби, продавницу, кафе и даље у изложбене просторе и Планетаријум,
слушаонице, ресторан и Научни клуб, при чему су сви
садржаји груписани око терасе на крову. Улазак и кретање кроз зграду биће догађај сам по себи. Свим садржајима, укључујући и кровну терасу, може се независно
приступити. Изложбени простори се налазе на великој
отвореној платформи око радионице. Сва роба и изложена дела могу бити директно допремљени преко теретног лифта из гараже.
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Конструкција и материјали
ЦПН је издигнута конструкција са преднапрегнутим
плочама. Ове шупље биаксијалне равне плоче омогућавају широке распоне без губитка предности бетонске
плоче. У поређењу са пуним плочама, смањена количина бетона доводи до мањег убрзања сеизмичких маса
и енергије, смањена је и емисија угљеника. Очигледно
једноставно дизајнирана и исплатива челична конструкција лако носи главни комплекс, без опасности од сеизмичке угрожености.
Предложени материјали су челик, бетон, стакло, перфориране челичне мембране као уређаји за засенчење, једноставно и црно-бело облагање спољашњости објекта,
дрвене облоге за терасе и кров баште, спољашњи зидови лагане конструкције. Изложбени простори су индустријског квалитета и осим грубих скулпторских квалитета у погледу обима и светлости - нагласак је на изложбеним подешавањима.

Путеви за евакуацију се обрачунавају и пројектовани су
у складу са Еуро кодом. Претпоставка је да ће ЦПН имати око 2.000 посетилаца дневно и приближан капацитет
од 750 особа у сваком тренутку.“
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Приредио арх. Иван Тошић

КОНКУРС ЗА НАРОДНИ МУЗЕЈ
У БЕОГРАДУ

Осам година након затварања, Народни музеј у Београду добио је пројекат по којем ће та установа коначно бити обновљена. Победник конкурса за реконструкцију и доградњу музеја је београдски архитекта
Владимир Лојаница са својим тимом (Соња Пештерац,
Марија Цхорлука Мијовић, Владимир Цвејић, Никола
Илић и Марија Констандинис).
Уколико све буде по плану, музеј ће бити отворен средином 2013. године.
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Арх. Владимир Лојаница

Образложење жирија

Коментар аутора

„Жири је изабрао рад који је најбоље одговорио највећем
броју критеријума, од којих су најважнији: очување интегритета зграде која је културно-историјски споменик,
квалитет архитектонске интервенције и предвиђена
цена. Ово је пројекат који је најбоље прилагођен савременом сензибилитету и који нуди оптималну равнотежу
између атрактивног просторног концепта и струковне функционалности објекта... Промишљена интеграција новодобијених простора са постојећим, квалитет
пројектовања, предложене комуникације, логична конструкција - омогућавају једноставну и ефикасну изводљивост пројекта и чине његове најважније квалитете“ - речено је у образложењу I награде.

„Највећи изазов конкурса је био како на адекватан начин
успоставити дијалог између нове интервенције и старог
објекта који има аутентичне вредности. Одговор на задату тему пронашли смо кроз једну врсту реафирмације
најважнијих карактеристика зграде Музеја које се чувају
кроз ново решење, а опет у исто време увођењем одлика
времена у коме живимо и радимо. Требало је инкорпорирати расположиви музеолошки програм са начином
функционисања савремених музеолошких поставки и
постићи дијалог на начин на који ћемо обезбедити правилно функционисање Музеја. Будући посетиоци Музеја имаће прилике да доживе ентеријер на један потпуно нови начин, са новим амбијентима и погледима на
одређене просторе музеја.“
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„Имали смо стриктне услове Завода за заштиту споменика културе и ограничен габарит будуће доградње
на четвртом спрату. У потпуности смо испоштовали те
захтеве. Чак смо се трудили да ту интервенцију сведемо,
и у ликовном и у изражајном смислу, на најмању могућу
меру, како би из уобичајених пешачких визура остала
невидљива или сасвим мало видљива. Што се тиче цене
реализације будућег пројекта, трудили смо се да трошкове сведемо на апсолутни минимум, коришћењем лаких грађевинских материјала и не много скупих инсталационих система. Много музеја се ради у свету, веома
мало код нас. Заправо ниједан осим Музеја савремене
уметности, а и то је почело прилично давно.“

АКТУЕЛНОСТИ У СРБИЈИ

жишно место кретања и комуникације посетилаца кроз
Музеј. У естетском смислу оно представља нови експонат у простору Музеја који публика до сада није имала
прилике да види и сагледа на такав начин. С тим у вези
јесу и простори на завршним етажама који би, уз светларник на крову, у ентеријерске просторе стандардне
музејске поставке увели амбијент куполе Народног музеја који је препознатљив... Узори за то су ми били музеј
у Вашингтону, интервенција на музеју у Мадриду, проширење ‘Тејт’ галерије у Лондону, нова екстензија Музеја
модерне уметности (МоМА) у Њујорку...“ - рекао је приликом доделе награде аутор, арх. Владимир Лојаница.

Стаклена купола
Према речима аутора, након обнове
будући посетиоци моћи ће да доживе ентеријер Народног музеја на један потпуно нов начин, с новим амбијентима и визурама ка одређеним
просторима Музеја које до сада нису
имали прилике да виде. То се посебно односи на будући изглед степеништа, на куполу и нове изложбене
просторе.
„Нама је била важна реафирмација
улоге и значаја централног степеништа Музеја окренутог према Тргу,
чија би улога овим пројектом била
појачана, тако да оно у функционалном смислу постане средишње, те-
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ОРГАНИЗАЦИЈА DO.CO.MO.MO.
У СРБИЈИ

„Do.co.mo.mo. Srbija“ је национални огранак међународне радне групе „Do.co.mo.mo. International“, која
се бави регистровањем, документовањем и заштитом
грађевина, места и целина модерног покрета у архитектури.
„Do.co.mo.mo. International“ је основан 1988. године у
Ајндховену, на иницијативу професора архитектуре
Ибер-Жана Анкета (Hubert-Jan Henket), и архитекте и
истраживача Везела де Жонге (Wessel de Jonge) у Школи
архитектуре на Техничком универзитету Ајндховен. До
данашњих дана организација је прерасла у утицајни глобални покрет са 57 националних радних група и више
од 2.000 чланова широм света.
Мисија новооснованог огранка „Do.co.mo.mo. Srbija“
јесте рад на упућивању и едукацији јавности о вредностима модерне архитектуре и њеној популаризацији у
Србији, као и представљање дела националног модерног покрета светској јавности. Програм рада огранка је представљен на 11. конференцији „Do.co.mo.mo.
International“ одржаној у Мексико Ситију у августу 2010.
године, чиме је „Do.co.mo.mo. Srbija“ постао равноправни део међународне радне групе.
Организација је основана као неопходна реакција струке на убрзану, готово свакодневну девастацију грађевина
и целина које припадају модерном покрету у архитектури. Објекти модерне архитектуре 20. века се у јавности,
а често и од стране стручњака ангажованих на санацији
и адаптацији, још увек не разумеју и не прихватају као
део културне баштине. Чест је случај да су на значајним
модерним објектима, па чак и на споменицима културе,
изведени грађевински радови адаптација или доградњи
таквог обима да су ти објекти промењени до непрепознавања, док се амбијенти модернистичких урбаних
целина кроз промене основних намена уништавају и
''Хотел ПАРК у Нишу, 1937.

неповратно нестају. Овакви процеси су у великој мери
последица опште неупућености у архитектонску културу и непрепознавања вредности и историјског значаја
модерне архитектуре 20. века. Основни циљ групе „Do.
co.mo.mo. Srbija“ стога и јесте да својим радом утиче на
повећање свести и знања о значају појединих објеката,
места и целина.
У складу са својом прокламованом мисијом и циљевима,
„Do.co.mo.mo. Srbija“ ради на проналажењу, сређивању и
презентацији документације о објектима, насељима, пејзажима и локацијама, који припадају модерном покрету
у архитектури. Организација има за циљ да помаже заштиту и обнову објеката модерног покрета у архитектури и бори се против њихове девастације, као и да ради
на унапређењу и активној размени сазнања у области
конзервације, документовања и презентације објеката
модерног покрета у архитектури.
Основне активности организације везане су за израду
националног регистра објеката модерне архитектуре,
који ће бити представљен на 33. Салону архитектуре у
марту 2011. године у Музеју примењене уметности у Београду. Објекти из националног регистра ће бити кандидовани за међународни регистар грађевина, места
и целина модерног покрета на следећој конференцији
међународне радне групе. Регистар ће бити доступан и
на веб-страници организације.
Чланови иницијалног одбора „Do.co.mo.mo. Srbija“ су:
Љиљана Благојевић, председник,
Тања Конли, координатор,
Јелица Јовановић, секретар,
Ружица Сарић, Јелена Ивановић Војводић, Љиљана Милетић Абрамовић, Катарина Лисавац, Марта Вукотић
Лазар, Мирјана Ротер Благојевић, Александар Кековић,
Дијана Милашиновић Марић, Добривоје Ерић, Гордана
Митровић, Владимир Лојаница, Иван Куцина.
„Do.co.mo.mo. Srbija“
Друштво архитеката Београда
Кнеза Милоша 7/III
11000 Београд, Србија
Тел: +381 11 3230059, Факс: +381 11 3239754
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АКТУЕЛНОСТИ ИЗ СВЕТА
Александра Конески, арх.

„SOLARCITY LINZ“
Историјска подлога за „SolarCity Linz“
Након енергетске кризе 1974. године, свет ставља
акценат на рационално коришћење енергије, а смањење
црпљења енергије и заштита животне средине постају
дугорочни императив. У Минхену 1987. године одржана
је прва „Европска конференција Соларна енергија у
архитектури и урбаном планирању“ (European Conference Solar Energy in Architecture and Urban Planning),
иницирана од стране Европске комисије. Након тога
је одржано још шест конференција (1989, Париз; 1993,
Фиренца; 1996, Берлин; 1998. и 2000, Бон; 2008, Берлин).
У Ликоврису у Грчкој гради се прво соларно село од
1987. до 1990. године. Кишо Курокава 1993. године
представља своју идеју о првом еко-граду (Eco-Media
city – експериментални град базиран на симбиотичкој
вези природе, човека и технологије). Године 1997. је
усвојен Кјото протокол који обавезује индустријске
земље да смање своје емисије гасова стаклене баште за
5.2% у односу на 1990. годину у периоду од 2008. до 2012
године.

План урбанистичког решења

Историја идеје за „SolarCity Linz“
Потражња стамбеног простора за око 12.000 људи у центру Линца 1990. године, условила је 1992. првобитну
идеју да се изгради класично стамбено насеље у области
Pichling, јужно од центра Линца, са 5.000 до 6.000 кућа
за око 25.000 људи. Тада није било речи о соларном граду
на месту које је иначе било планирано за индустријску
зону, већ се 1993. године, на иницијативу главног урбанисте проф. Роланда Раинера, град одлучује за пилот
пројекат који укључује еколошки одрживу градњу са што
мањим ecological footprint-ом и употребом сунчеве енергије.
За пројекат од око 630 стамбених јединица ангажују се
Томас Херцог, Ричард Роџерс, Норман Фостер и Норберт
Кајзер, који ће том приликом оформити групу под називом „READ group“ – Renewable Energies in Architecture
and Design. Године 1995. одлучено је да се број стамбених јединица повећа на 1.317. Конкурс за пројекат преосталих кућа добија Мартин Треберспург, конкурс за
пејзажну архитектуру добија „Atelier Dreiseitl“, конкурс
за инфраструктуру добија Helmut Schimek (Aустрија)
за дечје обданиште, Michael Loudon (Aустрија) за школу
„Architekturbüro Auer + Weber + Partner“ (Немачка) за
централни објекат. Од 2001. до 2005. године изграђене су
1.294 стамбене јединице, структуре од 40 м2 до 150 м2 на
П=32h (половина је структуре од 60 м2 до 110 м2, остале
јединице од 40 м2 до 150 м2) са улагањима од 125 милиона евра. Године 2007. завршена је и инфраструктура са
улагањима од 65 милиона евра, а маја 2007, што је веома

битан податак, започета су трогодишња истраживања
процене одрживости насеља, базиране на квантитативним и квалитативним проценама са интензивним анкетирањем становништва, која су подржали град Линц и
инвеститори.
Идеје водиље за „SolarCity Linz“
Главне идеје водиље за овакав подухват јесу: смањити
утрошак енергије за грејање, смањити присуство аутомобила и осталих возила, компактност (без потребе за
дугим пешачким дистанцама, добре комуникације и брз
транспорт), оживети простор (како град не би постао
само спаваоница, дата је посебна пажња оживљавању
простора), повезати насеље са природним резерватима,
искористити сунчево зрачење (и активно и пасивно),
употреба модерних пречишћивача отпадних вода.
Идеја о социјално одрживом становништву
Године 1996. град Линц ангажује спољни биро
„Wohnbund Salzburg“ да у сарадњи са градом, будућим
инвеститорима, приватним организацијама које се баве
социолошким питањима и експертима за женска питања
у планирању, припреми „одржив социокултуролошки
план“ за ново насеље. Исход је био у следећим циљевима: да се подједнако изграде простори за рентирање,
за куповину и за куповину преко кредита, приликом
пројектовања стамбеног простора да се води рачуна о
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SolarCity Linz из 2008.

новим структурама породице, да пропорционално део
простора припадне и странцима, mix-used (комбинација
различитих стамбених структура, социјалних и комерцијалних делатности), планирање суседства на прихватљивим дистанцама, генерацијски сродне групе да
су у ближем суседству, да се простор сачува и за будућу
градњу, да се размишља и о укључивању будућих корисника у процес доградње урбаног простора.

Саобраћај – car-free насеље
У циљу подизања квалитета становања, планирано је
насеље које ће максимално смањити саобраћај моторних возила. Око 3.000 паркинг места за становнике и за
посетиоце смештено је у подземне гараже. Јавни аутобус
води становнике до центра одакле се железницом до
центра Линца стиже за око пола сата, што је веома ефикасан и брз начин комуникације.

Идеја о одрживој еколошкој средини
Природа и отворен простор
Одрживи енергетски развој – соларна енергија
Концепт је заснован на принципима соларне енергије
(European Charter for Solar Energy in Architecture and
Urban Planning, 1996): постављање соларних колектора на крововима зграда како би се обезбедило активно снабдевање корисника топлом водом, постављање
зграда на довољном одстојању да би се обезбедио упад
дневног осветљења у просторије чак и у зимском периоду, пројектовање нискоенергетских зграда, отворен
приступ према различитим принципима соларне архитектуре, нарочито када је реч о пасивним кућама, испуњење захтева да соларни системи минимално покривају 34% потребе за топлом водом, потреба за енергијом
не сме прећи 44 KWh/(m2/a), гаранција градитеља да су
зграде отпорне на летње прегрејавање.
Пречишћавање отпадних вода
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Да би се постигао environmentally friendly концепт, у
планирање је укључена и дренажа падавина, као и пречишћавање отпадних вода. У 103 стамбене јединице и у
основној школи инсталирана је савремена технологија
пречишћавања отпадних вода. Систем сепарације урина
подразумева употребу WC шоља које функционишу као
и класичне, али прерађују урин тако да се може употребити као ђубриво у пољопривреди. Вода из тушева, машина за прање веша и судова, пречишћава се и враћа у
оближњи речни ток. Систем за дренажу падавина омогућава одвод воде у периоду најинтензивнијих падавина
које се јављају, према статистици, једном у пет година.

Језеро Kleiner Weikerlsee је проширено за око 70%, што
умногоме говори о филозофији планирања соларног
града. Југоисточна обала је планирана као купалиште,
док је јужна и југозападна обала задржана као природни
резерват. Оваква подела изражава прагматичну интеракцију задовољења и природе и човека.
Идеја пројектованог парка „The Landscape Park” јесте
да се оствари нека врста филтера између насеља и
природног пејзажа.
Рестаурација воденог тока Aumühlbach је такође
еколошки гест који потврђује чврсту везу насеља са
природним окружењем.

Идеја и реалност (остварено и неостварено)
Можда је мало времена прошло да би смо могли извући
трајне закључке о предностима и недостацима оваквог
соларног града, али се можемо ослонити на запажања и
досадашње анализе.
Остварено:
t ɖʃʌʅʉ ʀʈʀʋɽʀʍʌʅʀ ʂɽʋɺɿʀ ʃ ʌʉʆɺʋʈʃ ʅʉʆʀʅʍʉʋʃ ʅʉʢʃ ʌʎ
добро постављени показали су се као ефикасни.
t ɚʉʆɺʋʈʃ ʌʃʌʍʀʇ ʊʉʅʋʃɼɺ ʉʅʉ  ʊʉʍʋʀɻʀ ʂɺ ʍʉʊʆʉʇ
водом (планирано је око 34%).
tɘʉʍʋʀɻɺʂɺʀʆʀʅʍʋʃʒʈʉʇʀʈʀʋɽʃʢʉʇʈʃʢʀʊʋʀʓʆɺʊʋʀʅʉ
36 KWh/(m2/a) (планирано око 44 KWh/(m2/a)).
tɗʇʉɽʎʥʀʈʀʌʎʊʉɼʉʣʈʀʑʀʈʀʂɺɽʋʀʢɺʤʀ
t əɺɿʃʢɺʆʈɺ ʅʉʈʑʀʊʑʃʢɺ ʢʀ ʉʇʉɽʎʥʃʆɺ ʅʋɺʍʅʀ ʋʀʆɺʑʃʢʀ ʃ
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Стамбене јединице које је пројектовао Роџерс „grass and glass“

пешачки доступне друштвене објекте.
t Car-free је у складу са еколошком одрживошћу.
t ɘʋʃʋʉɿʈʃ ʋʀʂʀʋɼɺʍʃ ʌʎ ʉʌʍɺʆʃ ʂɺʓʍʃʥʀʈʃ ʉɿ
становника.
Неостварено:
t əɺɿʃʢɺʆʈɺ ʏʉʋʇɺ ʢʀ ʎʌʆʉɼʃʆɺ ʊʉʌʍɺɼʣɺʤʀ ʂɽʋɺɿɺ
према западу и истоку које се нису показале као енергетски довољно успешне.
t ɘʉʌʍɺɼʣɺʌʀʊʃʍɺʤʀʎʊʉʍʋʀɻʀʊʋʀʒʃʓʥʀʈʉɽʎʋʃʈɺ
t ɕɺʆɺɽʎʌʍʃʈɺʈɺʌʀʣʀʈʉʌʍʃ ʅʉʢɺʢʀʎʌʆʀɿʃʆɺʂɻʉɽɼʀлике дистанце између зграда, чини насеље суб-урбаном
заједницом пре него урбано одрживом (живи око 3.000
становника).
t ɕʉɽʎʥʈʉʌʍʂɺʓʃʋʀʤʀʈɺʌʀʣɺʢʀʇɺʆɺʢʀʋʢʀʉʈʉʉʊɺсано природним резерватима (даље ширење значи
уништавање природе).
t ɖʀɿʉʌʍɺʍɺʅ ɽʆɺɼʈʀ ʎʆʃʑʀ ʅɺʉ ʊʉʌʆʀɿʃʑɺ car-free
заједнице, онемогућио је стварање правог урбаног места, а самим тим и оживљавање целог насеља. Нестале
су мање трговинске радње и самим тим није остварен
концепт mix-used заједнице.
t ɘʉʓʍʉʢʀɽʋɺɿɼʆɺʌʈʃʅʊʋʉʌʍʉʋɺ ʌʍɺʈʉɼʈʃʑʃʈʀʇɺʢʎ
осећај својине нити будући избор у планирању, већ постају заробљеници једног модела за проучавање.
t ɚʍɺʈɺʋʃ ʌʎ ʂɺʍɼʉʋʀʈʃ ʎ ʌɼʉʇ ʊʋʉʌʍʉʋʎ ʢʀʋ ʢʀ ʃʈʍʀракција са околним насељима спречена услед природних граница.
t ɘʉʌʍʉʢʀʃʂɺʇʀʋʅʀɺʋʐʃʍʀʅʍʎʋʃʅʉʢɺʈʃʢʀʎʌʅʆɺɿʎʌɺ
природним окружењем, нити је у контексту са већ постојећим околним насељима.
Да ли можемо учити на позитивном примеру?
Ако смо свесни чињенице да је у Србији просечно сунчево зрачење за око 40% веће од европског просека и да
смо увозници електричне енергије (преко 43%), да ли
овај пример може да нам прошири видике?
Ако би се на сваку стамбену јединицу поставило по 4 м2
соларних колектора, годишње би се уштедело око 7420
GWh електричне енергије чија је вредност око 370 милиона евра.
Постоји проблем велике цене пријемника као и његове
амортизације, али чињеница да смо у ери брзог технолошког напретка нагони нас да размишљамо брзо и ефикасно да бисмо обезбедили одрживу будућност.
Међутим, оно што је релевантно у овом тренутку када

Стамбене јединице које је пројектовао Фостер

се ради о Србији, јесте чињеница да Србија има простора да сагради овај тип насеља али нема буџет из којег би
се оно финансирало. Не постоји тај ниво организације
(партнершипа) државе, инвеститора и непрофитних
организација који би подржао овакав пројекат, нити постоји развијена свест о потреби таквог пројекта.
У овој фази економског развоја нисмо дорасли овој инвестицији, али се можемо окренути решењима која су у
Србији економски одржива, а доприносе смањењу енергетске зависности наше земље.
Србија је ратификовала Кјото протокол у септембру
2007. године, који не обавезује Србију да смањи емисију
штетних гасова, али јој је омогућена потражња страних
улагања. Усвојен је Програм остваривања Стратегије
развоја енергетике Републике Србије до 2015. године
за период од 2007. до 2012. године, чији је основни циљ
стварање услова за развој обновљивих извора енергије
(ОИЕ).
Србија има потенцијала да користи ОИЕ, али се као препреке јављају:
t ɖʃʌʅɺʑʀʈɺʀʆʀʅʍʋʃʒʈʀʀʈʀʋɽʃʢʀ
t ɚʆɺɻɺʀʅʉʈʉʇʌʅɺʇʉʥʊʋʃɼʋʀɿʀʃɽʋɺʜɺʈɺ
t ɖʀɿʉɼʉʣɺʈɺɿʇʃʈʃʌʍʋɺʍʃɼʈʉʌʍʋʎʒʈʃʅɺʊɺʑʃʍʀʍ
t ɖʀɿʉɼʉʣʈʉʎʆɺɽɺʤʀɿʋʁɺɼʀʎʋɺʂɼʉʢɗɑɎ
t ɖʀɿʉɼʉʣʈɺʃʈʏʉʋʇʃʌɺʈʉʌʍʌʍɺʈʉɼʈʃʓʍɼɺ
t ɖʀɿʉʌʍɺʍɺʅʊʉɿʌʍʃʑɺʢʈʃʐʇʀʋɺʊʉɿʂɺʅʉʈʌʅɺʋʀɽʎʆɺтива у изради;
t ɕɺʆɺ ʌʀʋʃʢʌʅɺ ʊʋʉʃʂɼʉɿʤɺ ʍʀʐʈʉʆʉɽʃʢʀ ʂɺ ʊʋʃʇʀʈʎ
ОИЕ, што резултира високим ценама.
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Обданиште

Уколико не говоримо о масовној примени ОИЕ, онда можемо да пратимо примере из Горње Аустрије, село Ебершванг и приватну асоцијацију Лауса. На иницијативу
групе становника села Ебершванг која је нашла компанију која је хтела да подржи њихову идеју, 1996. године
направљен је први ветропарк са две инсталације за 450
домаћинстава. Укључивањем осталих становника, скоро половина цене од милион евра отплаћена је од стране становника куповином акција „за зелену будућност“
намењених деци (гарантован је интерес од 5% који се
исплатио после четири године). Приватна асоцијација
Лауса је применом „уради сам“ соларних колектора,
грејних инсталација на опиљке од дрвета и брикете, коришћењем малих хидроелектрана и ветропаркова спасла од пропадања руралну област Аустрије и омогућила
брз развој туризма. Ови примери могу послужити када
се ради о удаљеним подручјима где електрификација
није могућа, а која имају потенцијала за ОИЕ и за туризам. Исплативост би била велика, а тиме би добили и
становници запуштених подручја, а и инвеститору би се
исплатила улагања.
Осим са применом ОИЕ, у Србији се јавља и проблем
нерационалног коришћења електричне енергије. Непотребна и претерана потрошња би се могла смањити уколико се:
t ʌʊʋʉɼʀɿʀʆʉʅɺʆʈɺʀɿʎʅɺʑʃʢɺɽʋɺʜɺʈɺʉɻʀʈʀʏʃʍʎʋɺционалне потрошње;
t ʎɼʀɿʀ ʌʃʌʍʀʇ ʊʋʉɽʋɺʇʃʋɺʤɺ ʎ ʓʅʉʆɺʇɺ  ʊʉʌʆʉɼʈʃʇ
објектима... (дневни и ноћни режим);
t ʎɼʀɿʀʌʃʌʍʀʇʋʀɽʎʆɺʑʃʢʀ ʈʊʋʍʀʋʇʉʌʍɺʍʃʒʅʃɼʀʈʍʃли;
t ʎ ʎʋɻɺʈʃʌʍʃʒʅʃʇ ʊʆɺʈʉɼʃʇɺ ɿʀʍɺʣʈʃʢʀ ɿʀʏʃʈʃʓʀ
одстојање зграда у сагласности са енергетском ефикасношћу, а не да се оставља простор за манипулацију;
t ʌʊʋʉɼʀɿʀ ʀɼɺʆʎɺʑʃʢɺ ʊʋʉʢʀʅʍɺ ʈɺ ʀʈʀʋɽʀʍʌʅʎ ʀʏʃʅɺсност;
t ɿʀɼɺʌʍʃʋɺʈʀʃʈʀʉɿʋʁɺɼɺʈʀʂɽʋɺɿʀ ʈɺʋʉʒʃʍʉʃʂ
их година) реконструишу ради повећања енергетске
ефикасности (анализа насеља Ливр Дор у Француској и
Блока 73 на Новом Београду, референца 5).
Постоји још низ мера које се могу применити, али се све
оне морају подвести под легислативу.
Сматрам да мало воље и ангажовања на овом пољу може
довести до знатних промена када је реч о утрошку енергије и енергетске зависности наше земље.
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Србије, Београд, 2006.
Веб адресе:
6. http://www.linz.at/leben/4701.asp
7. www.esv.or.at/esv/index.php?id=620
8. http://www.designbuild-network.com/projects/zeromountain/
9. h t t p : // w w w. i e e s . c h / E c o E n g 0 61 / E c o E n g 0 61 _
Schoenborn.html
10. www.csep.co.uk/downloads/linz_part_1.pdf
11. www.stadt-umland.at/ﬁleadmin/sum_admin/uploads/
Linz_solarCity_Wien_SUM.pdf
12. energytech.at/hdz_pdf/070312_02_architektur_und_
oekologie.pdf
13. w w w.nachhaltig wirtschaf ten.at/nw_pdf/041012 _
folien_07.pdf
14. w w w.g t z .de/de/dok u mente/en-e cos a n-pd s- 017solarcity-linz-2006.pdf
15. www.apl.ncl.ac.uk/pdfs/RHW%20Jerome.pdf
16. greenbuilding.ca/iisbe/sbc2k8/teams/SBC08_world/
SBC08_Austria/SBC08_Austria_RES_SolarCity_Linz.pdf
17. http://www.danas.co.yu/20080730/ekonomija1.html#7
18. www.vbpc-res.org/ﬁles/VBPC-RES.D.20.pdf
19. www.berr.gov.uk/ﬁles/ﬁle48418.pdf
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Арх. Иван Тошић

ПРИЦКЕРОВА НАГРАДА 2010.
THE PRITZKER PRIZE

Музеј савремене уметности 21. века у Каназави (21st Century Museum of Contemporary Art, Kanazawa)

О награди
Прицкерова награда се додељује годишње од стране
„Хајат фондације“ (Тhe Hyatt Foundation) у част
„активних архитеката чије изведено дело показује
комбинацију квалитета као што су таленат, визија и
посвећеност, и који су константно и значајно допринели
човечанству и изграђеној околини кроз уметност
архитектуре“. Награда је успостављена 1979. год. од
стране Ј. А. Прицкера (Jay A. Pritzker) и његове жене
Синди (Cindy), финансира је фамилија Прицкер и сматра
се једном од најеминентнијих награда у архитектури.
Често је називају и Нобеловом наградом у архитектури.

Њихов студио „САНА“ (SANNA) је већ постао познат по
иновативним и креативним зградама у Јапану, Европи
и САД. Од посебног је значаја чињеница да је ово тек
трећи пут у историји ове награде да је добије двоје архитеката, као и да је Рие Нишизава, са своје 44 године,
најмлађи добитник (добитница) ове награде!
Иако се ова награда додељује за свеукупан архитектонски рад и успех, пројекат који је посебно означио овогодишњу награду је Музеј савремене уметности 21. века
у Каназави (21st Century Museum of Contemporary Art,
Kanazawa)

Добитници за 2010. годину

О награђеном објекту

Председавајући Жирија Прицкерове награде, Лорд Палумбо, образложио је избор за 2010. год. речима: „За архитектуру која је истовремено осетљива и моћна, прецизна и течна, генијална али не и превише или отворено
паметна; за стварање објекта који успешно сарађује са
својим садржајем и активностима које садржи, стварајући осећај испуњености и експерименталног богатства; за јединствени архитектонски језик који настаје
из процеса сарадње и који је у исто време и јединствен
и инспирациони; због њихових значајних заједничких
објеката и обећаних нових заједничких пројеката, добитници Прицкерове награде за 2010. год. су Казујо
Сејима (Kazuyo Sejima) и Рие Нишизава (Ryue Nishizawa)!“

Музеј се налази у центру града Каназава и главна одлика
му је кружни облик са пречником од 112.5 метара. Циљ
овог облика је да визуелно смањи и ублажи укупну масу
објекта, као и да омогући већи број улаза. Транспарентност зграде додатно показује жељу да се избегне утисак
према коме би се музеј окарактерисао као велика затворена маса.

Посматрајући музеј, кубусе различитих димензија, висина и облика, намеће се утисак да је пре у питању вешто обједињен комплекс, сачињен од више мањих објеката, него један велики монолитни објекат.
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Због тога се термин „објекат“ у овом случају мора користити са креативношћу која му је и донела ову престижну награду.

музеј чак има и ресторан и продавницу која је отворена ноћу. Циљ музеја је „опуштеност“, „уживање“ и „приступност“.

Објекат садржи јавне просторе окупљања, као што су
библиотеке, сале за предавања и дечије радионице, који
се налазе на периферији, али и музејски простор смештен у средини објекта.

Међу најбитније карактеристике би могло убројити следеће:
Круг = различити правци: сама локација је окружена
дрворедима и доступна је из више праваца. У музеј се
улази кроз више улаза, чиме је успостављен једноставан
приступ и повезаност музеја са градом.
Хоризонтално = положај садржаја: изложбене сале,
ресторан и библиотеке смештени су у једну раван, при
чему ток комуникација у музеју обезбеђује посетиоцима
да виде сваки садржај.
Провидност = стварање отворености: Употреба стаклених зидова, како споља тако и унутра, ствара провидност и осветљеност. Такође пружа могућност комуникације, осећај међусобне присутности и јединства
међу посетиоцима, јер су они и са унутрашње и спољашње стране зграде.

Изложбени простори се састоје од више галерија са
различитим могућностима за поделу, проширење или
обједињавање. Галерије су различитих пропорција и
осветљења – од јарке дневне светлости до вештачког
осветљења у салама без природне светлости и са висинама које варирају од 4 до 12 метара. Комуникације су
осмишљене да се могу користити као додатни изложбени простор.
Четири потпуно остакљена унутрашња дворишта, свако
јединственог карактера, обезбеђују дневну светлост центру објекта и јасну границу између јавног и изложбеног
простора.
Концепт музеја
Свако може да сврати у музеј, када год пожели, јер је музеј замишљен као парк где људи могу да се окупљају и
срећу.
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Стаклени круг (фасада) даје јединствену просторну
мембрану, кроз коју посетиоци могу да осете међусобно
присуство. Како би изашли у сусрет свим посетиоцима,

Филозофија музеја
Музеј савремене уметности 21. века је настао са идејом
стварања нове уметности и ревитализације културе.
Кроз дух сарадње овај музеј тражи начин да пробуди и
побуди креативан дух града Каназаве и постане водећа
регионална културна атракција. Зато је музеј пред себе
поставио неколико циљева:
1. Да буде музеј који иде у корак са модерним друштвом.
2. Да се створи музеј оријентисан ка активном учествовању грађана у његовом раду и ревитализацији друштва.
3. Да буде уметнички музеј повезан са светом, где се
традиционална регионална уметност сусреће са будућношћу.
4. Да дух музеја расте заједно са децом.

Извори:
http://en.wikipedia.org/wiki/Pritzker_Prize
http://en.wikipedia.org/wiki/21st_Century_Museum_of_
Contemporary_Art,_Kanazawa
http://www.kanazawa21.jp
http://www.pritzkerprize.com/laureates/2010/index.html
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Приредио арх. Иван Тошић

НАГРАДE ЗА АРХИТЕКТУРУ „RIBA“

RIBA [Royal Institute of British Architects]
Краљевски институт британских архитеката је професионално удружење архитеката у Уједињеном Краљевству.
У питању је најстарије удружење архитеката, основано далеке 1834. године.
„RIBA“ додељује многобројне награде, укључујући
„Стирлинг награду“ (Stirling prize) за најбољи новоизграђени објекат године, „Краљевску златну медаљу“
(Royal gold medal), први пут додељену 1848. године
за изузетан допринос струци, као и награду „Стивен
Лоренс“ (Stephen Lawrence Prize) за објекат са најбољом
конструкцијом који кошта испод 500.000 фунти. Године
2005. „RIBA“ је установила „RIBA европску награду“
(RIBA European Award) за допринос архитектури изван
Уједињеног Краљевства.

Дејвид Чиперфилд је до сада освојио преко 50 домаћих
и међународних конкурса, награда и признања за
изванредно пројектовање, укључујући „RIBA Стирлинг
награду“ 2007. год. за Музеј модерне литературе (Marbach am Neckar) у Немачкој. Рад Дејвида Чиперфилда и
Жулиана Херапа (Jullian Herrap), „Neues“ музеј у Берлину,
био је у ужем избору за „Стирлинг награду“ 2010. год.

Краљевска златна медаља (Royal Gold Medal)
Ова награда се додељује на годишњем нивоу у име
краљевске породице појединцима или групама
архитеката који су дали значајан допринос међународној
архитектури.
Први пут је додељена 1848. год. Чарлсу Роберту Кокрелу
(Charles Robert Cockerell), а међу добитницима је
много познатих архитеката 19. и 20. века, укључујући
сер Гилберта Скота 1925. год. (Sir Giles Gilbert Scott),
Френка Лојда Рајта 1941. год. (Frank Lloyd Wright) и Ле
Корбизијеа 1953. (Le Corbusier). Године 1992. ирски
конструктивни инжењер Питер Рајс (Peter Rice) постао
је тек други конструктивни инжењер који је добио
ову награду, после Ова Арупа 1966. год. Још један
интересантан изузетак је 1999. год. када је награду добио
град Барселона.
Стирлинг награда (Stirling Prize)
Ова награда се додељује на годишњем нивоу у име
„RIBA“ институције „појединцима чији су објекти дали
највећи допринос британској архитектури у претходној години“. Архитекте морају бити чланови „RIBA“-е,
али објекти могу бити изведени било где на територији
Европске уније. Награда је установљена 1996. год. по
архитекти Џејмсу Стирлингу (James Stirling) и сматра се
најпрестижнијом наградом у Великој Британији.
Краљевска златна медаља 2011.
Британски архитекта сер Дејвид Чиперфилд (Sir David
Chipperﬁeld) добитник је „Краљевске златне медаље“ за
2011. годину.

Кратка биографија
Сер Дејвид Чиперфилд је рођен 1953. године у
Лондону. Његов биро има канцеларије у Лондону,
Берлину и Милану, као и представништво у Шангају.
Бескомпромисно модернистичког изгледа, његов
пројектантски тим је вођен сталним филозофским
приступом пројекту.
Након дипломирања на Архитектонском факултету у
Лондону, радио је у бироу Дагласа Стивена (Douglas
Stephen), Ричарда Роџерса (Richard Rogers) и Нормана
Фостера (Sir Norman Foster). Године 1984. основао је свој
пројектни биро, који тренутно има преко 120 запослених из преко 15 земаља, где се ради на разним пројектима у Европи, САД и Кини.
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River and Rowing Museum, Henley-on-Thames, England
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Награде
Године 1993. Дејвид Чиперфилд је добио награду „Андреа Паладио“.
Године 1999. добио је „Тесенов златну медаљу“ (Tessenow
Gold Medal), након чега је уследила велика изложба његових радова.
Године 2000. је био један од архитеката који је представљао Велику Британију на Бијеналу архитектуре у Венецији.
Године 2003. је постао почасни члан Фиорентинске академије уметности и дизајна.
Године 2006. добио је звање: Краљевски пројектант у индустрији (Royal Designer for Industry - RDI)
Године 2007. проглашен је почасним чланом Америчког
института архитека (American Institute of Architects AIA) као и почасним чланом Федерације немачких архитеката (Bund Deutscher Architekten - BDA).
Године 2008. је добио почасни докторат на Кингстон
универзитету и титулу Краљевског академика (Royal
Academician - RA).
Године 2009. је добио „Орден за заслуге“ (Order of Merit)
Немачке, највеће звање које се додељује појединцима за
службу држави.
На крају, 2010. године је добио звање Витеза (Knight Bachelor) за службу архитектури у Уједињеном Краљевству
и Немачкој.

America's Cup Building, Valencia, Spain

Радови
Издвојити радове овако успешног архитекте није
нимало захвалан посао, али се у литератури углавном
помињу следећи објекти:
River and Rowing Museum, Henley-on-Thames, England
Figge Art Museum, Davenport, Iowa, USA
The Central Public Library, Des Moines, Iowa, USA
America’s Cup Building, Valencia, Spain
The Museum of Modern Literature, Marbach, Germany
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Figge Art Museum, Davenport, Iowa, USA

The Central Public Library, Des Moines, Iowa, USA

The Museum of Modern Literature, Marbach, Germany
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РАЗГОВОР С ПОВОДОМ
Разговор водио Уредник

ГОСТ ИЗ МАКЕДОНИЈЕ
 МР МИШКО РАЛЕВ, ДИА.
„Утицај професије је сведен на минимум, али још је остало правих бораца...“
У Галерији „Србија“ је почетком новембра 2010. г. постављена изложба под називом „15. БИЈЕНАЛЕ МАКЕДОНСКЕ АРХИТЕКТУРЕ – БИМАС 2010“, у организацији Друштва урбаниста Ниша. Том приликом је у Галерији,
уз учешће многобројних посетилаца, одржана трибина са гостима из Скопља, селектором бијенала архитектом
Мишком Ралевим и проф. Викторијом Еремеевом, архитектом, чланом Жирија комисије 15. БИМАС-а. Проф.
Ралев се љубазно одазвао позиву да за „Архитект“ одговори на неколико питања.
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„АРХИТЕКТ“: Реците нам најпре нешто о тридесетогодишњици ваше манифестације. Како је све почело
и шта се променило од првог Бијенала до сада?
Мишко Ралев: Бијенале македонске архитектуре,
скраћено БИМАС, одвија се током последњих тридесет
година, тако да смо ове године дочекали његово јубиларно 15. издање. Иначе, све је почело у оквиру тадашњег Савеза друштава архитеката Македоније - СДАМ,
чије је руководство у том тренутку развоја савремене
архитектуре сматрало да је достигнут критични ниво
квантитета и квалитета пројеката и објеката који би се
могли приказати јавности у оквиру једне манифестације
ревијалног али и такмичарског карактера. Арх. Трајко
Димитров и професори са архитектонског факултета
Живко Поповски и Александар Никољски, са асистенцијом групе младих архитеката, били су оснивачи бијенала чија је структура била налик на већ постојеће архитектонске изложбе у Београду, Загребу и Љубљани.
Бијенале је тако организован да представља изложбу радова архитеката, чланова Асоцијације архитеката Македоније. Изложба је подељена у 5 категорија: Урбанизам
- пројекти и реализације; Архитектонски пројекти; Архитектонске реализације; Ентеријер и дизајн - пројекти;
Ентеријер и дизајн - реализације. За све категорије предвиђене су награде, а најзначајније дело из области архитектонских реализација награђује се гран при наградом
Бијенала. Као интегрални део Бијенала је и изложба
студентских радова - БИСТА: Бијенале студената архитектуре. Бијенале траје 15 дана, и осим главне изложбе организују се изложбе страних архитеката, округли
столови и трибине. У сваком случају, БИМАС је ушао у
сам врх културних догађаја у Скопљу, а и у Македонији. Кад човек погледа каталоге из првих организованих
бијеналних манифестација и упореди их са данашњим,
увидеће битне разлике у квантитету. Наиме, нема више
херојских садржаја архитектонског пројектовања - читава насеља, инвестициони објекти, чак је и број урбанистичких пројеката почео драстично да опада, тако да на
овом Бијеналу није пријављен ни један. Теме пројектовања данас су ограничене на стамбену архитектуру, има
нешто мање шопинг-центара, доста ентеријера и понеки
индустријски капацитет и углавном винарије.

Насловна страна каталога БИМАС 2010.

„АРХИТЕКТ“: На трибини одржаној током изложбе, једно од питања присутних се односило на улогу
селектора. Шта нам можете рећи о томе, уопште, а и
конкретно у вези са овим Бијеналом?
М. Р.: Правилником за организовање Бијенала предвиђен је и селектор који води рачуна о нивоу пријављених дела, он може дефинисати шири избор дела за награде и сл. Али улога селектора је у тесној вези са Организационим одбором који дефинише шире или веома
конкретне тематске оквире манифестације. Ове године
Организациони одбор није задао тему Бијенала, тако да
је креирање његовог профила пало на селектора. Време
одржавања 15. БИМАС-а некако се поклопило са презентацијом новог плана за изградњу центра Скопља,
који је дигао велику прашину у интелектуалним и архитектонским круговима у држави. Зато сам ја као селектор одредио своју тему, а то је масовност, масовност
као метод како се одупрети арогантном одузимању професије од стране политике. Циљ је био показати у што
већој мери размишљања већине македонских архитеката наспрам неколицине „дворских архитеката“ који су у
ствари машице у рукама политике.
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квалитетних дела, али генерални утисак је да значајнији пројекти још увек чекају реализацију. Иначе, гран
при БИМАС-а је додељен раду из области индустријских
објеката - Винарија Стоби, Неготино. Рад архитекте
Александра Радевског је веома упечатљив и разрађује
тему на интересантан начин, тему винарије као социоекономске категорије развоја винског региона Тиквеш.

Округли сто:
„Актуелна збивања у македонској архитектури“

„АРХИТЕКТ“: Ваша изложба је оставила добар утисак, не само зато што је увек занимљиво видети радове колега из друге средине, већ и квалитетом приказаних пројеката, реализација, конкурсних и студентских радова. Какав је Ваш коментар о овогодишњој
поставци?
М. Р.: Овогодишњи Бијенале можда није један од најквалитетнијих, али сигурно је један од најмасовнијих - 160
радова изложених на самој изложби. Неко ће рећи да сви
не заслужују да буду на њему, али ипак, због већ споменутих разлога, критеријум је био за нијансу нижи. Из тог
квантитета сигурно се може издвојити и неколико веома

„АРХИТЕКТ“: Категорија урбанистичких пројеката
је заступљена са приметно мало радова. Такође, чули
смо од Вас да је у Скопљу ситуација доста лоша у погледу урбанизма. Какво је Ваше мишљење о томе?
М. Р.: Већих пројеката и реализација из области урбанизма је све мање и мање, тако да ове године није
било пријављених у тој области. Разлог је тај што већина пројеката приказаних на прошлим бијеналима још
увек чека на реализацију, а нови пројекти и нису баш за
приказивање. Оно о чему расправља наша стручна јавност је тотална нетранспарентност израде и доношења
планова. А оно око чега се копља ломе је нови ДУП за
центар Скопља, који је израђен у тајности и који, према
мишљењу стручњака из те области, заобилази законске
стандарде и норме. Ја се у потпуности слажем са констатацијама већине урбаниста да је овај план пре политички него стручан, да мења сам концепт демократичности
централног јавног простора државе. Увођењем државних објеката у ретро стилу на Трг Македоније, одузима
се градски карактер трга и радикално мења његов модерни карактер.

Александар Радевски: Винарија Стоби, награда у категорији Архитектонске реализације и Велика награда Бијенала
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Валентино Константиновски са сарадницима:
Природњачко-научни музеј на Матки, награда у категорији Архитектонски пројекти

„АРХИТЕКТ“: Једно питање на трибини упућено
Вама и Вашој колегиници односило се на издаваштво. Одговор је био очекиван, мада невероватан: у
целој Македонији не постоји ниједан архитектонски
часопис, а и публикације су ретке. Зашто је то тако?
М. Р.: Нажалост, ситуација код нас није завидна у том
погледу. Ипак, постоји један часопис који се зове „ПОРТА 3“ и који је једини који дотиче проблематику архитектуре, урбанизма, ентеријера и дизајна. Али као што
његово име каже, то је часопис који поред архитектуре
третира и грађевинарство и екологију, зато је и бр. 3 у
наслову. Повремено се појави понеки часопис о ентеријеру и дизајну, али увек је то кратког даха. Пре извесног времена постојао је веома квалитетан часопис за
архитектуру назван „АРШИН“, али због финансија и та
је прича пропала, као што су се угасили и „Информатор“
и часопис „А“ Савеза друштава архитеката Македоније.
Ми смо свесни да смо ограничено језичко подручје, али
на том пољу и држава ће морати нешто да учини. У том
смислу дивим се броју часописа о архитектури код вас у
Србији.
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„АРХИТЕКТ“: Да ли сте мишљења да је институција
архитектонских конкурса почела да се губи, у тренутним околностима општег недостатка посла? Каква је
ситуација у том погледу у Македонији?

М.Р.: Код нас у Македонији стање по том питању и није
тако лоше. После тзв. „херојских” архитектонских и урбанистичких конкурса у бившој нам држави настало
је затишје, да би се у последњих неколико година конкурс поново вратио у нашу средину. Али, увек има једно
„али“, ако се раније конкурсима бавила професионална
асоцијација која је уграђивала стандарде Светске уније
архитеката, данас су конкурси под ингеренцијом државе, односно Владе Р. Македоније која их организује као
и све државне јавне набавке. Учешће Асоцијације је у
делу делегирања њених чланова у жири - у комисијама.
И ту је сада манипулација, организатор конкурса одлучује о пројектном програму, функцији, садржају, чак и о
стилу зграде, тако да је сада реч о „усмереним“ архитектонским конкурсима. Оно што је сигнификантно је то
да нема урбанистичких конкурса. Ту је политика сама
одредила себе за креатора простора и за манипулисање
њиме.
„АРХИТЕКТ“: Да ли у Скопљу постоји „градски архитекта“, и уопште, колико струка може да утиче на
дешавања у пракси? Да ли и код вас постоји проблем
превеликог утицаја политике и бизниса?
М. Р.: Функција „градског архитекте“ укинута је пре неколико година. То је био последњи чин развлашћивања
архитеката у Македонији и њихово стављање на маргине
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одлучивања. Пре тога је било укинуто и Министарство за урбанизам и грађевинарство. Утицај професије је
сведен на минимум, а тиме је и утицај политике и бизниса добио превласт. Данас су код нас много успешнији
они који су прихватили опортунизам и комформизам
као једини пут ка добијању пројеката, а са тиме и материјално благостање. Али на срећу, још је остало правих
бораца, којима је важнија архитектура од материјалног
или друштвеног статуса, а чија сте дела управо могли
да видите на изложби у Нишу. Утицај инвеститора је
немогуће избећи, али вештина правог професионалца
је управо у усмеравању и прилагођавању њихових жеља
према професионалним стандардима и нормативима
прерађеним кроз ауторски субјективизам ствараоца
одређене архитектуре. Али у томе архитекти не могу
бити остављени сами, друштво им мора дати минимум
аутономије и ауторитета да би то спровели, иначе се све
своди на голи популизам. Ја као професор и архитекта
морам истаћи оно што јавност можда и не зна, а то је да
сваким нашим пројектом ми архитекти представљамо
нешто ново, неки нови прогрес, да ли у естетском или у
технолошком смислу, свеједно, али да је наш задатак да
едукујемо директне или индиректне кориснике наших
реализација, а тиме доприносимо развоју саме културе
одређеног друштва.
„АРХИТЕКТ“: Какво је Ваше мишљење о Нишу, о његовом градском ткиву, о односу старе и нове архитектуре?
М. Р.: Из првог разгледања града, био ми је веома пријемчив и близак, можда због сличности урбане морфологије са оном из Скопља: ту је река, мост, тврђава,
центар са познатим облакодером, декор свих југословенских модерних градова. Онда пешачка улица, са целом историјом архитектуре двадесетог века, од српског
неоромантизма, послератног модернизма, до одређених
објеката из кратког раздобља постмодернизма. То показује да је архитектура града жива и вишеслојна и да сведочи о перманентном интересовању архитеката за савремена дешавања у архитектури у региону, а и у свету.
Као студенти, о граду Нишу нисмо само знали преко познате песме „Бјелог дугмета“, или преко музике „Галије“,
већ и преко центра „Калча“ који је био топ-тема свих тадашњих југословенских архитектонских часописа.

Томе Тимов са сарадницима: породична кућа у Струмици

„АРХИТЕКТ“: Шта бисте додали овој листи питања
као свој коментар?
М. Р.: Као селектор задњег БИМАС-а и као председник
организационих одбора у ранија два наврата, најпре бих
захвалио за изванредно представљање дела македонских архитеката у вашем граду, а исто тако и за указану част да будем гост у вашем часопису. Само да подсетимо ваше читаоце да је и ваш Институт за урбанизам
био гост нашег задњег Бијенала и да је то део интенције
наше Асоцијације да проширимо сарадњу са архитектима из непосредног суседства, како бисмо размењивали
искуства у смислу провере нашег а и вашег рада у области најсвеобухватније и најплеменитије људске вештине,
а то је архитектура.
__________________________
Мр Мишко Ралев, диа., професор на Факултету за
архитектуру и дизајн на Универзитету „Америкен Колеџ Скопје“.
1)

Мирослав Грчев са сарадницима: Стамбено-пословни објект у
Скопљу, година извођења 2009.
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ИСТОРИОГРАФИЈА
Др. Валентина Васиљевна Серебрјанаја 1

ВИЗАНТИЈСКО НАСЛЕЂЕ 1
у храмовима Русије и Србије у другој половини XIX и
првој половини XX века
Текст који је пред вама представља у мањој мери скраћену и адаптирану варијанту предавања које је одржала
В. В. Серебрјанаја на Првој међународној конференцији о синергији „SINARG 2010“, одржаној на Грађевинско-архитектонском факултету у Нишу 2. и 3. новембра 2010. године. Предавање је у целости објављено у зборнику Конференције.
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„У тексту се разматрају узајамни односи између храмова
византијске архитектуре и култног неимарства у Србији
и Русији. Обе земље су богате споменицима архитектуре
из периода који се разматра, и њихова анализа нам дозвољава да пратимо процесе развоја архитектуре која је
поникла на основу византијског наслеђа. Разјаснићемо
питање колико су аналогни процеси у тим земљама и
колики је утицај византијског неимарства на њихову архитектуру у XIX веку и првој половини XX века.
Због ограниченог простора, наша пажња ће се ограничити у првом реду на црквена здања у Волгоградској,
Ростовској, Астраханској и Краснодарској области, које
представљају део једног од највећих региона Русије –
Јужног федералног округа. Тај избор није урађен случајно, зато што се у то време ту изградило много храмова
високог уметничког нивоа у ‘руско-византијском стилу’
и ‘неовизантијском стилу’, који још нису довољно изучени. Круг српских споменика православног култног неимарства бивше Југославије ограничен је на данашњу Србију.
Храмови Србије и Русије имали су једне исте изворе,
добијене из ‘светске уметничке радионице’ - Византије,
и то не само у средњoвековном периоду развојa ове две
земље, већ и у архитектури друге половине XIX века,
када се поново појавио велики интерес за византијско
наслеђе. У обема земљама изводи се велики број цркава
у византијској традицији. Од 1882. до 1894. године саграђено је око 40 сеоских цркава у обновљеном ‘српсковизантијском стилу’. У Русији, од 220 православних храмова, 45 је било изграђено у ‘византијском стилу’, посебно у последњој трећини XIX века.
‘Византијски стил’ је поникао и формирао се на основу
широког изучавања и коришћења византијског средњовековног неимарства земаља ‘византијског круга’, где
улазе Русија и Србија. ‘Црквена архитектура Константинопоља била је током хиљаду година основни образац не
само за земље Истока и, уопште, православља, већ и за
Запад.’
Зашто су се Русија и Србија поново окренуле Византији?
Разлози за то имају корена у њиховом историјском развоју и били су условљени развојем националне самосвести. Јављају се процеси утврђивања националне културе и окретања њеним изворима, а један од важних извора била је Византија. Догађаји у руско-турском рату,
учешће у ослобођењу балканских народа, борба за утицај на Балкану, повећали су интерес ка култури Визан-

тије и култури балканских земаља. На успостављање ‘византијског стила’ такође су утицали и значајни догађаји:
900-годишњица покрштавања Руса и 1000-годишњица
руске државе. Јављају се фундаментална истраживања
византијске архитектуре и уметности. ‘Византијски
стил’ се Србима јавио као део националне традиције, посебно после ослобођења од турских завојевача.
Градитељи у Србији и Русији, примивши хришћанство
по византијском обрасцу, дубоко су изучавали композиционе форме и декоративне елементе средњовековног
неимарства Византије. Ослањајући се на византијске
традиције, они су их стваралачки усвајали и примењивали на својим грађевинама. Ипак, то није било просто
копирање. Српски и руски архитекти из друге половине
XIX века, чувајући композиционо и уметничко јединство византијских образаца, стварали су дела са особеностима националне средњовековне архитектуре.
У обема земљама ‘византијски стил’ се развијао доследно и дуготрајно, стојећи напоредо са романтизмом,
еклектиком и модерном. У Русији је био распрострањен
од средине XIX века и завршава се после 1917. године.
У Србији он обухвата дужи период, од 1850. до почетка Другог светског рата. У Русији се термин појавио
око 1830. и код тражења ‘руског стила’ примењивао се
у значењу извора. Велику улогу Византије уочио је К. А.
Тон, оснивач и идеолог ‘руско-византијског стила’. Он
се у пројектовању храмова окретао, пре свега, не византијским прототиповима, већ московским храмовима
друге половине XV и XVI века. По његовом мишљењу,
‘византијски стил, спојивши се са елементима наше
народности, образовао је нашу црквену архитектуру’.
Симбол тог правца је Храм Христа Спаситеља у Москви
(1832-1881) који изражава наслеђе древноруског неимарства. Црквено градитељство у ‘руско-византијском стилу’, по пројектима које је Тон објавио у два албума, било
је широко примењивано. Најзначајнији је Сабор пресвете Богородице у Ростову на Дону (1854-1860) А. С. Кутепова (сл. 1).
Појаву ‘руско-византијског стила’ могуће је уочити и
код српских храмова изграђених по пројектима руских
архитеката. За пример може да послужи нова Саборна
црква у Крагујевцу (1869-1880) (сл. 2). Њен аутор је био
руски архитекта Андреј Андријевич, који се образовао
60-их година XIX века у Русији, управо у време када се
појачава црквено градитељство у ‘руско-византијском
стилу’. Упоредна анализа ова два храма показује да у
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Сл.1а. Основа Сабора Пресвете
Богородице (по А. Г.Лазареву)

Сл. 1. К.А. Тон, А.С. Кутепов: Сабор Пресвете Богородице (1854-1860), Ростов на Дону. Фото аутора.

њиховој архитектури постоје заједнички моменти: у
композицији маса је петокуполни тип, а основа у виду
равнокраког крста допуњена је додацима у унутрашњим
угловима (исти такав план је и у основи пројекта Храма
Христа Спаситеља у Москви). Над пресеком крста уздиже се главна купола, а између његових кракова су високи
тамбури са мањим куполама. У оба случаја одсуствује јасно издвојен олтарни део, што није карактеристично за
српске храмове који су, као правило, имали полукружне
апсиде. Пројект Андреја Андријевича, као и пројекти
низа руских архитеката који су тада радили у Србији,
разликовали су се од руских храмова у ‘византијском
стилу’. У новој Саборној цркви у Крагујевцу јасно је изражена српска национална специфика. Андреј Андријевич

Сл.2. А. Андријевич: Саборна - Нова црква у Крагујевцу
(1869-1880.) Фото из књиге.: Протођакон др.Прибислав
Симић: Црквена уметност Стр. 375.

се оријентисао ка традицији романског неимарства и у
његовом пројекту се осећа познавање српске архитектуре XII-XIII века, тзв. ‘рашке школе’ која је у себи сјединила традиционалну византијску основу са елементима
романских форми (нпр. Богородичина црква манастира
Студеница (1183-1191). Архитекта је са српских цркава
тачно ископирао аркатурни појас и вишеделне прозоре,
карактеристичне за рано романско неимарство.
Грађевине изведене у периоду 1840-1860, како у Петерсбургу и Москви, тако и у многим градовима руске провинције, представљале су почетну етапу ‘византијског
стила’, у коме су архитекти радили подједнако као и у
‘руском стилу’. Оригинали оба стила су тада још увек
били мало изучени и непознати ширем кругу неимара.
Од 1870. до 1890. године, код низа цркава које су градили руски архитекти у ‘византијском стилу’, за обрасце су
узимани оригинали византијског неимарства сачувани на територији Балкана, Јерменије и Грузије. Зато се
крајем XIX века у пројектовању и изградњи православних храмова у Русији и Србији јавља правац који добија
назив ‘неовизантијски стил’. То стремљење је у Русији
створило тзв. ‘велики стил’ који се изразио у грандиозним храмовима подигнутим крајем XIX и почетком XX
века, како у ‘неовизантијском’, тако и у ‘неоруском стилу’.
На граничним територијама Русије, посебно дуж јужних
и западних граница, изводи се значајан број црквених
грађевина, са високим нивоом мајсторства, по пројектима одличних познаваоца византијске архитектуре: академика И. И. Горностаева, А. А. Јашченка и В. А. Косјакова.
Генетичка веза руских и српских средњовековних храмова са византијским неимарством уочава се у крстасто-куполној композицији, пре свега у варијанти уписаног крста. Тај тип храма се формирао у Византији још у
VI веку, и у IX веку коначно потиснуо куполну базилику.
Ова композиција је преовладавала у грађењу храмова у
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обема земљама током неколико столећа. Архитекти XIX
века су се ослањали на богато искуство средњовековних
зидара и зато није случајно што је традиционални крстасто-куполни систем имао широку примену у храмовима
‘неовизантијског стила’ у разним варијантама.
Основни облици овог стила на југу Русије се најјасније
виде код катедралних цркава-сабора: Казански у Оренбургу (1886-1895), Вознесенски у Новочеркаску (18911904), Александра Невског у Царицину (данашњем
Волгограду, 1901-1918) које је пројектовао академик
А. А. Јашченко (сл. 3) чија је делатност почела на Дону
70-их година XIX века. Од његових грађевина сачувала
се само она у Новочеркаском, остале су нам познате по
писменим и иконографским изворима. Сви ови сабори
грађени су поводом важних догађаја из руске историје:
Казански и Вознесенски у славу Оренбуршког и Донског
козаштва, а Александра Невског у спомен железничке
несреће 17. октобра 1888. године у којој није страдала
царска породица. Они су у себи садржали идеју храмаспоменика, где се Јашченко окретао византијским обрасцима свечаних и величанствених храмова хришћанског
истока.
Као приврженик византијског стила, Јашченко је скренуо пажњу на себе својим првим великим делом – катедралним сабором Казанске Богородице (1886-1895).
Он бира крстасто-куполни четвороступни тип храма,
претпостављамо не случајно, јер је идеја таквог храма
као симбола хероизма у њему најпотпуније изражена.

По својој архитектонској композицији то је тетраконх,
заснован на строгом центричном плану и реализован,
у првом реду, средствима византијске архитектуре. Још
у раном хришћанском периоду центрични храмови су
се градили на гробницама првих хришћанских мученика. Таква је и композиција Цркве св. Петра у Риму Д.
Брамантеа, који је говорио да се ‘удаљава од истине онај
који бежи од центричног плана’. У основи плана сабора у
Оренбургу лежи грчки равнокраки крст срезаним угловима западног, северног и јужног крака и заокругљеним
источним краком. Композиција масе храма представља
јединствен систем различитих, хармонично повезаних
делова, крунисаних полусферичном куполом на високом
тамбуру. Купола се јавља као логичан завршетак четири
бочне апсиде и високих кула постављених у угловима.
Над западним улазом је звоник који није одвојен од наоса, он је органски уписан у његову запремину и не нарушава јединство композиције. Поткуполна маса доминира над осталим деловима образујући центричну пирамидалну композицију. Посебно је издвојена и наглашена
олтарна апсида, која се у доњем делу проширује у полукружну ризницу и тиме повећава источни крак крста.
Казански сабор се још градио када је Јашченко почео
рад на пројекту катедралног Вознесенског сабора у Новочеркаску (сл. 4). Ово је најграндиознији и најизразитији храм ‘неовизантијског стила’ на југу Русије (61.8м
х 76.7м у осама, висина куполе 75м). Јашченко је и овде
видео могућност отелотворења идеје храма-споменика,
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Сл. 4. А.А.Јашченко: Вознесенски сабор (1891-1904.),
Новочеркаск. Фото аутора.
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Сл.5. А.А. Јашченко, Ј.Н. Терликов: Сабор Александра Невског
(1901-1916). г. Царицин. Макета

и то је било природно продужење у истом правцу, али са одмах уочили грандиозност и значај сабора у Новочерјош јаснијим реминисценцијама византијског наслеђа. каску. ‘... По својим размерама он представља једну од
Вознесенски сабор има пет купола, са повишеном глав- највећих црквених грађевина у Русији... у њему се може
ном и четири ниже куполе на звоницима. Композицио- сместити више од 5.000 људи.’
но решење је овде унеколико сложеније. Из централног Трећи катедрални сабор, везан за име А. А. Јашченка, је
језгра израста високи складни тамбур са огромном ку- Сабор Александра Невског у Царицину (1901-1916) (сл.
полом (дијаметар 21м). Складност маси тамбура дају два 5). Био је изграђен на основу прераде пројекта Казанског
реда лучних отвора, и такво решење увеличава ефект сабора коју је урадио 1897. године водећи саратовски
вертикалног кретања и доприноси бољој осветљености губернијски архитект Ј. Н. Терликов. Архивски докуентеријера. Купола завршава сложену композицију хра- менти који су били доступни аутору дају могућност да
ма и обједињује остале делове, у њој је још јаче изражена се говори о извесним изменама пројекта Јашченка које
висина и подвучено њено симболичко значење. ‘Дивни је урадио Терликов. Несумњиво, у крупној маси Сабохрам, са својим огромним златним куполама, видљив са ра Александра Невског осећа се свечано-тријумфални
свих страна Новочеркаска, дуго су градили донски коза- дух Казанског сабора, мада се Терликов одвојио од његове типолошке шеме, и више је развио композицију по
ци, показавши целом свету приврженост вери.’
Као и код Казанског сабора, испод олтарне апсиде је вертикали. Доступни цртежи других његових пројеката
кружна ризница, а са западне стране наоса је припрата сведоче о томе да је он изванредно примењивао визанкоја, по принципу брода, сједињује храм са четвороугао- тијску декорацију.
ним звоником, продужавајући целу композицију у прав- По пројекту који је разрадио Јашченко 1890. године, у
цу запад-исток. Овај тип је традиционалан за староруско Ростову на Дону је изграђен још један крстасто-петокуградитељство и појављује се поново крајем XVII века и у полни четвороступни тип – Храм Александра Невског
првој четвртини XVIII, а такође и у другој половини XIX (1891-1907) са звоницима у бочним угловима крста (сл.
и почетком XX века. У његовој композицији основе дуж 6).
подужне осе нижу се апсида, језгро
храма, припрата (нартекс) и звоник.
Анализа планова ових цркава показује да се центричност даље развија
код сабора у Новочеркаску, где се крстасто-куполни четвороступни тип
из форме ‘цвета’ своди на чисти квадрат. Пластично богатство зидова, са
огромним луковима, најизраженије
је на централном тамбуру и звонику. Дводелни и троделни прозори
су модификација идеје престоничке
византијске архитектуре, са које се
декорација генетички преноси, и она Сл. 6 А.А. Јашченко: храм Александра Невског
Сл.6а Основа
(по А. Г. Лазареву)
је, пре свега, сконцентрисана на глав- (1891-1907) У Ростову на Дону Фото из Државног
ну, западну фасаду. Савременици су архива Ростовске области
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Сл.7 Н. Е. Анохин: Црква Александра Невског (1891-1896) у
Новочеркаску. Фото аутора

Сл.8. Карл Мачиакини: Црква Св. Спиридона
(1861-1869) у Трсту
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Компактна симетрична композиција храма, развијена
по вертикали, завршава се моћном полусферном куполом на високом тамбуру. У плану је јасно изражен крст
са продуженим крацима – јаким бочним масама које се
завршавају монументалним луковима и тројним византијским прозорима. На фасадама се уочавају црте својствене византијској и српској архитектури из периода
њеног процвата – из XIII и XIV века, нпр. Богородица
Љевишка (1307) у Призрену, Црква успења Богородице у манастиру Грачаница (1318) код Приштине. Овом
најлепшем средњовековном споменику у Србији окретали су се неимари током дуго времена, узимајући га за
пример српско-византијског стила.
У посматраном региону, у ‘неовизантијском стилу’ је и
Црква Александра Невског у Новочеркаску (1891-1896,
звоник 1902), пројект Н. Е. Анохина (сл. 7). Првобитно
је овај храм био архитектонска композиција петокуполног тетраконха. Над основном масом уздиже се главна
купола коју дословно подупиру четири полукуполе. Јаки
контраст главне куполе према разиграним малим угаоним куполама даје, заправо, имитацију петокуполности.
Храму је 1902. додата припрата са звоником који понавља форму главне куполе. Тако се добила комбинација
омиљених композиција храмова ‘неовизантијског стила’
- тетраконха и ‘брода’.
Монументални петокуполни храмови у ‘неовизантијском стилу’ изводе се у Србији у другој половини XIX
века. Тај тип храма је постао отелотворење тежњи ка
изворима српско-византијског стила. Као пример може
да послужи Црква св. Спиридона у Трсту (1861-1869).

Црква је изграђена на препоруку патријарха Јосифа Раичића (сл. 8). Пројект је израдио архитекта из Милана
Карло Мачиакини. Патријарх је желео да црква буде у
духу православља, а да узор буде Црква св. Марка у Венецији (1071. година - XV век), из периода градитељства
када је на уметничком плану Венеција била под јаким
утицајем Византије. Просторно решење произилази из
црквеног градитељства Византије, па принцип уписаног
крста рановизантијских споменика лежи у основи архитектонског израза овог здања. Широка купола је подигнута на незнатну висину, као код храмова Јустинијанове
епохе, нпр. Црква св. Луке у Фокиди (Х век). Код Цркве
св. Спиридона, као и код Цркве св. Марка, ‘неовизантијски стил’ достиже високи степен декоративности.“
НАСТАВАК ТЕКСТА У СЛЕДЕЋЕМ БРОЈУ
ЧАСОПИСА АРХИТЕКТ
Адаптација и превод
З. Чемерикић
__________________________
1)
Валентина Васиљевна Серебрјанаја, историчар уметности, доктор наука, професор на волгоградском Државном архитектонско-грађевинском универзитету.
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Др. Мирјана Анђелковић, арх.

ПЛЕДОАЈЕ ЗА ДИСТОРЗИЈУ 2

Frank Gehry, легендарни архитекта, мајстор преображаја апстрактних скица (које је Sydney Pollak маестрално овековечио у свому филму) у тродимензионалне облике од титанијума и стакла, бетона и челика, дрвета и
камена. Његов футуристички дизајн и храбра примена
неконвенционалних материјала потврђују његов архитектонски радикализам: „Архитектура треба говори о
месту и времену у коме је настала, али увек чезне да досегне безвременост“;
Zaha Hadid, тајновита и бескомпромисна у одбрани
својих архитектонских визија у којима брише стара
правила о простору. Њена опседнутост сенком и мистичношћу дубоко је повезана са традицијом исламске
архитектуре. Збуњујућа и самосвојна у домену „научне
фантастике у архитектури“, најсажетије је сагледана у
Koolhass-овој изјави: „Oнa је планета која живи у сопственој орбити“ ;
Peter Eiseman, ексцентрик, деконструктивиста који не
признаје стереотип - форма следи функцију, али и сруктуралиста који непрестано истражује односе елемената
унутар простора. Његова филозофија да је архитектура
облик „шок терапије“ стално је праћена полемиком око
потпуног искључења његових зграда из постојећег, околног амбијента и историјског контекста...

Zaha Hadid Architects: Regium Waterfront (Reggio Calabria,
Italy), 200

Zaha Hadid Architects: Regium Waterfront (детаљ екстеријера)

Peter Eisenman: Cite de la Culture de Galicia (Espagne)

Frank Gehry & IDOM: Hotel Marques de Riscal, La Rioja Alava
(Espagne) 2006.

Док је дисторзионизам у својим почетним фазама развијао кроз авангардне, индивидуалне ствараоце, са експанзијом нових дигиталних технологија и увођењем
бројних елемената из домена филозофије, музике, физике, математике.... у процес пројектовања, тимски рад постаје услов. Данас бројни атељеи широм планете незадрживо шире идеју дисторзионизма:
Coop Himmelb(I)au, тим окренут екологији кроз своје
просторне фантазије провлачи идеју о архитектури која
попут облака „плива“ и мења свој визуелни ефекат. Њи-
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ховe провокативне, асиметричне структуре су експерименти и основа за истраживања граница у домену „архитектуре фантастике“.
ОМА studio – идејни покретач Rem Koolchass, архитекта, урбаниста и теоретичар архитектуре, толико различит да га га је тешко сврстати у неки јасан архитектонски правац. Његов дизајн игнорише све дефиниције лепоте и „доброг укуса у архитектури“. Често називан циником који намерно промовише неповезане, нескладне,
апстрактне форме без визуелне логике, али и фантастом
чија је креативна снага преточена у оријентир за многе
пројектанте широм света;
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мото:„A curve is an intelligent, better-informed straight
line“. Врло критичан по питању садашњег тренутка у архитектури често подвлачи свој став: „Архитектура је у
кризи.....она је у фази сна – нема стила...све је само велики глобални успех... Живимо у ери „глобалне љупкости“...Имамо само „слатку архитектуру“ и једини начин
за излазак са тог нивоа је радикална промена садашње
естетике...
ONL studio – Kaas Osterhuis & Ilona Lenard главни креатори идеја уз своју аксиому: „Функција не одређује облик, али у сваки облик могуће је унети разне функције“.
Користећи најновије дигиталне методе и технологије,
њихова нестандардна и интерактивна архитектура
све више се укључује у разраду револуционарне идеје о
hyperbodу – зградама будућности које заједно са својим
окружењем могу стално да мењају и облик и садржај;
UN studio (arch.Ben van Berkel & Karoline Bos) холандски тим карактеристичан по изузетној флексибилности
и флуидности својих реализација. Њихова (по мишљењу
критичара) наглашено-елегантна „дигитална архитектура“ претставља маштовити микс компјутерске технологије са новим истраживањима на пољу кострукција и
грађевинских материјала;

Coop Himmelb(l)au: BMW Welt - Munich, 2007.

Coop Himmelb(l)au: Музеј савремене науке (Musée des
confluences), Lyon, France, 2008–2013
Lars Spuybroek (NOX studio):Pavilion 21 Mini Opera space,
Munch, Germany

Rem Koolhaas (OMA studio): Television Cultural Centre (TVCC),
Beijing, China, - 2008.
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NOX studio – кључна фигура у тиму, Lars Spuybroek,
водећи холандски архитекта и теоретичар, трајно опредељен за криволинијске форме бранећи свој став кроз

Lars Spuybroek (NOX studio): Freedom tower, New York, 2001.
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Lars Spuybroek (NOX studio): Soft Office, Straford-upon-Avon
(UK) 2006.
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Ben van Berkel (UN studio): Музеј савремене уметности
MOMEMA (Museum of Middle East Modern Art), Dubai,
2008(2011)

Аsymptote (New York) studio (arch. Hani Rashid & Lise
Anne Couture), тим изузетно експониран у примени технолошких иновација у архитектури и дизајну. Симбол
„аsymptote“, користећи основну геометријску дефиницију, апострофира њихов допринос у истраживању „просторне тангенте“ која додирује уметност и архитектуру.
Изразито опредељеног става по питању архитектуре
XXI века, Hani Rashid, кроз пројекте, доследно прати
своју опсесију о „замагљивању“ границе између архитектуре и уметности;
Kaas Osterhuis (ONL studio) 5 star Hotel and Wedding chapel,
CIPEA/Nanjing

Kaas Osterhuis (ONL studio) 5 star Hotel and Wedding chapel,
CIPEA/Nanjing

Hani Rashid & Lise Anne Couture (Asymptote studio): Strata
Tower, Abu Dhabi, 2008
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R & Sie (France) studio (Francois Roche, Stephanie Lavaux,
Toshikatsu Kivchi), група ентузијаста која посматра природу и користећи њене законе истражује нове могућности за просторне, морфолошки сложене структуре. Посебно је изражен њихов метафоричан и готово поетски
приступ по питању примене вискозних и трајних материјала;

Hani Rashid & Lise Anne Couture (Asymptote studio): The Yas
Hotel, Abu Dhabi, 2007-2009.

Grag Lynn, маестрални творац неправилних, биоморфних форми. Његов предзнак „Greg Lynn-blobarchitect“,
данас, све више потискује његово ново подручје истраживања архитектуре у космосу, нових технологија и материјала везаних за екстремне услове (виртуелна реалност или отсуство гравитације;

Тom Kovač (Australia),који сe снагом и инвентивношћу
својих пројеката дубоко супроставио крутим оквирима
традиционалне аустралијске архитектуре и „геодетском
урбанизму наслеђеном из колонијалног периода. Тражећи инспирацију у модерној уметности и скулптури,
понудио је архитектуру јединствене просторне пластичности која „лебди изнад ортогоналне шеме тротоара“
(признање дато поводом издања Аrchitectural Мographs
No 50);
Morphosis (USA) studio (Thom Mayne & Michel Rotondi),
jeдна од најутицајнијих архитектонских фирми у последњих 20 година, „светионик праксе на америчкој
сцени“ (из монографије, Matteo Zimbelli: Morphosis –
Operazioni sul suolo). Tom Mayne, вођа тима, својим „3D“
опусом у коме су подједнако заступљене агресивне, хиперугаоне форме и меки, таласасти дизајн, спада у десет
најатрактивнијих стваралаца у архитектури данас.
Oво је само мали број „дисторзиониста“, јер из „Пандорине архитектонске кутије“ стално ничу нови млади
ствараоци. Дигитална технологија дала је атхитектури
могућност да пређе постојеће границе. Distorzionizam
oсваја градове и континенте, али се око њега још увек
јављају питања и дилеме. За теоретичаре постоји бојазан
да експлицитна слобода коју нуди компјутерска техника
и нови материјали стварају илузију да је у архитектури
све могуће што је свакако најопаснији пут којим крећу
умишљени таленти нудећи кич уместо квалитета.

Greg Lynn: Cardiff Bay Opera House,1994.
Biomorphic Architectural forms

Greg Lynn: Истраживање архитектуре у космосу

Hercog & de Meuron (Suisse) studio за чије пројекте су
карактеристичне машта и виртуозност изражене кроз
коришћење иновативних материјала. На архитектонском путу од минимализма до најновијих промена свог
става према дизајну у архитектури, досегли су до највећих признања. По многим критичарима, они су легенде - Mies и Corbusier нашег добa;.
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Tony Kettle (RMJM architects): Gazprom – Okta Tower, St.
Peterburg
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Herzog & de Meuron: Олимпијски стадион, Beijng, China

Tom Kovač: World Trade Center (computer rendering ), 2002.

Francois Roche (R&Sie&THEVERYMANY): Loophole bridge

Thom Mayne ( Morphosis): Едукативни центар (Cooper Union
Academic Building, New York), детаљ ентеријерa, 2009.

François Roche, Stéphanie Lavaux, Toshikatsu Kiuchi,
Leopold Lambert (R&Sie studio): „symbiosis hood“, Seoul, Korea,
2000.

Tom Kovač: ‘di stasio’ pavilion
Биенале архитектуре ‘06, Beijing, China

Tom Mayn (Morphosis): La Tour Phare, La Defense, Paris,
2006 – 2012.
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Kazuyo Sejma & Ryue Nishizawa: Политехничка школа,
Lausanne, Switzerland, 2009.

Vicent Callebaut: Floating Islands
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Bruguette Meinhold (MAD studio): Convention Center (with
Solar Eco-Skin),Taiwan

За историчаре и оне који брину о заштити урбано-архитектонског наслеђа, кључна дилема је како ове „архитектонске имплантанте“ уградити у постојеће урбано
ткиво. Ова дилема је сву озбиљност исказала на примеру сукоба насталог по питању изградње Skyscraper-Okta
Tower y St. Petrburgu. Oдговор је полемичан: to be or not
to be, jer UNESCO-ов Комитет за очување светске културне баштине сматра да је одбацивање овог пројекта
услов да град задржи свој статус заштићеног наслеђа.
За лауреате овог покрета остаје задатак да квалитетима
својих остварења потисну ставове који дисторзионизам
дефинишу као визуелни феномен и докажу да је атрактивност ове архитектуре „потребно сувишна“ у оплемењивању свакодвнице кoja се гуши под тежином свеопштег хаоса друштва.
Можда ћемо одговоре на све ове дилеме добити ускоро на овогодишњој међународној изложби архитектуре
у Венецији (Arcitecture Biennale 2010 Venice) на којој ће
Kazuyo Sejima (аутор поставке) кроз стотинак националних и појединачних поставки покушати да прикаже сву
различитост погледа по питању архитектуре у ХХI веку.
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Mр Маре Јанакова Грујић

ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС „АРГЕНТАРИЈА“
КОД СРЕБРЕНИЦЕ
Аутор комплекса: арх. Реља Костић; 3D: арх. Горан Попин
Почетком 21. века чини се да се више него икада осећа
потреба за ревалоризацијом и преиспитивањем феномена српског националног стила, који је дубоко везан
за српски етнос и традицију, и чији је снажан покрет
тражења обележио епоху у нашем градитељству од
средине 19. до средине 20. века.
Један од главних протагониста правца оживљавања националног стила, идејно и формално изведеног на брижљив и специфичан начин, и у крајње осавремењеном
духу, јесте архитекта Реља Костић, који у нашој средини
има статус истакнутог слободног уметника.
У богатом стваралачком опусу архитекте Реље Костића
посебно место припада теми хотела. Од самих почетака – славног мотела „Стари храст“ на аутопуту Београд–
Ниш, као доминантно архитектонско стилско одређење
кристалисао се традиционални, национални фундус,
како у екстеријерној тако и у ентеријерној архитектури. Ово дело је у своје време привукло ванредну пажњу домаће и међународне стручне јавности. Наредно
капитално остварење, које је Костићу обезбедило пуну
афирмацију и најпрестижније награде на југословенској
градитељској сцени, био је комплекс „Сунчани врхови“
на Копаонику. Популарни назив „Конаци“ који је ово
дело убрзо стекло, најбоље сублимира његово позивање
на етнос и традицију, као и атрибуте топлог уточишта у

амбијенту дивље природе. Хотели „Олга Дедијер“, „Путник“ и „ЈАТ“ на Копаонику, низ хотела на хрватском
приморју („Албатрос“ и „Епидаурус“ у Цавтату, туристичко и апартманско насеље „Хвар“ у Јелси на Хвару и
др.), „Сребрно језеро“ у Великом Градишту, ентеријери
апартманско-пословног објекта „Интерконтинентал“ у
Новом Београду, хотел „Вила Брег“ у Вршцу и хотел „Извор“ у Аранђеловцу, само су део плодног опуса арх. Реље
Костића који третира тему хотела.
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На локалитету Сребреница (БиХ) који одликује бујна,
готово нетакнута природа, у изградњи је репрезентативан планински хотел по пројектима брачног пара
Костић. Сам локалитет, будући да је још у римско доба
представљао центар рударске области „Argentaria“ (лат.
argentum = сребро) и једно од античких насеља, добио је
име по овом племенитом металу. У средњем веку ту су
се налазили рудници олова и сребра, који су били у поседу краља Драгутина Немањића. Новопројектовани хотелски комплекс „Аргентарија“ архитекте Костића има
урбанистичку форму сложене „пужеве љуске“ – објекти
хотела постављени су као залучени низ, са великом пажњом посвећеном односу објекта према странама света.
Схема комуникација (паркинг) изведена је као спирала
која се спушта испод коте терена и тако не ремети визуралност предњег изгледа комплекса.
Разуђена архитектуралност објекта представља једну
од карактеристичних одлика Костићевог градитељства.
Будући да је комплекс смештен на једној од најживописнијих локација на Сребреници, коју чини релативно
раван и проходан терен окружен густим шумама и дивним пејзажом, извесни „експресионизам“ композиције
је био логично решење, које грађени фонд заснива као
својеврсни наставак природе. Композицију чине четири
кубуса разноликих габарита, међусобно повезаних у нижим етажама стакленим пасарелама (застакљена фасада
са „форточкама“). Запажа се употреба локалног материјала – бондрука и шиндре (специјалном технологијом
обрађене чамовине) у комбинацији са белим малтерним
површинама (тзв. „шпански малтер“), што нас подсећа на
Костићеве копаоничке „Конаке“. Дрвене греде на фасади
нераздвојив су елемент композиције, како у конструктивном смислу (дефинисање прозорских отвора крајње
разноликих форми), тако и у декоративно-естетском.
Велика улога на фасади је дата и стаклу, уз које се потенцирају вредности окружења и слободних визура ка природи, и уз које објекат добија обличје „горског кристала“.
Разиграношћу пете фасаде са денивелисаним волумени-
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ма четворосливних кровова и традиционалним „баџама“ (иначе обавезним елементима српског традиционалног стила), и упечатљивим линијама кровних покривача, завршава се композиција комплекса у елевацији,
зрачећи стилски уједначеном архитектонском целином
која крајње непретенциозно али богато кореспондира са
својом околином. Архитектонска композиција у целини
одише складношћу пропорција, хармонијом и лепотом
линија, надахнутим и присним односом са природом.
Један од примарних квалитета комплекса јесте тај што
новосаграђени фонд нема тенденцију да се постави као
монотони, пасивни део пејзажа, већ као његов питоми
али ликовно најатрактивнији крајолик. Основна опредељења аутора видљива су и у процесу ентеријерског
уређења (топлина, пријатност и удобност) које поседује
препознатљиву Костићеву лаку организацију простора
са богатим и разноликим садржајима. Архитектонски
језик Реље Костића на делу у целини је рафиниран, једноставан, искрен и чист, представљајући хумани неимарски чин, респектабилан према амбијенту и инспирисан стварним животом.
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Арх. Иван Јевремовић

ШАНГАЈСКИ ТОРАЊ

Док свет бележи просперитет Шангаја (Shanghai), визија града може омогућити смернице којих би требало да се
придржавају све светске метрополе. Шангај тражи супер високе зграде да би себи обезбедио будућност, будућност која је економична, социјално и амбијентално одржива.
Шангајски торањ (Shanghai Tower) демонстрира како та будућност може бити достигнута. Више од обележја, 632
метра висока, са 128 спратова различите намене, зграда која пробија границе урбаног развоја, без преседана у
својој лепоти и функционалности.
Овај торањ представља визију модерне метрополе, која
не само да обликује ново лице Шангаја већ и поставља
стандарде и могућности савремене архитектуре која би
моглa да остави утицај на објекте широм света.
Позициониран у самом срцу финансијске и трговачке
зоне Шангаја, торањ комплетира трио зграда које креирају први кинески супервисоки кварт. Док суседни Јин
Mao торањ (Jin Mao Tower) одаје почаст кинеској прошлости, Шангајски светски финансијски центар (Shanghai
World Financial Center) симболизује недавни економски
успех Кине. Шангајски торањ представља невероватне могућности Кине у будућности. Сам њихов положај
представља спој Кине са светом, временом и простором.
Као најупадљивији објекат у граду, Шангајски торањ,
транспарентне спиралне форме, поставиће нове стандарде у погледу објеката јавне намене, као и у погледу
искоришћености простора од подрума до крова. Остваривањем везе са суседним торњевима и метроом, он
креира симбол нових урбаних подручја. Са својих невероватних 550.000 метара квадратних, Шангајски торањ
садржи пословне просторе, простор за забаву, продавнице, луксузни хотел и простор намењен културним
манифестацијама. Организован је као серија цилиндричних зграда, постављених једна преко друге, са девет
атријума који се налазе између цилиндара.
Унутрашњост торња затвара дупла фасада вертикално
уређене унутрашњости, док је спољашња фасада у облику издужених повезаних троуглова. Простор између
спољашње и унутрашње фасаде креира атријум.
Са небеским баштама око целог објекта, Шангајски торањ је буквално увијен у јавне површине. Као што паркови креирају простор за окупљање и опуштање у традиционалним градовима, тако и девет небеских башти
освежава простор шангајског центра.
Обе фасаде, како унутрашња тако и спољашња, транспарентне су, и тако остварују визуелну конекцију између
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унутрашњег простора торња и шангајске урбане зоне.
Овакав начин израде фасаде омогућава панорамско разгледање града, јединствено и невероватно.
Шангајски торањ садржи четири спрата висок тржни
центар са брендираним продавницама и тематским ресторанима, који је директно повезан са атријумом који
води на главну променаду и даље на саму улицу. Динамична конфигурација подова тржног центра оставиће
фантастичан утисак на посетиоце, туристе, као и на саме
кориснике Шангајског торња.
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Шангајски торањ се растао са конвенционалним структуралним решењима и приближио савременим решењима високог квалитета. Фасаде са својим конусним
обликом, текстуром и асиметријом редуковале су ударе
ветра за 24%. Невероватан, револуционарни успех, који
је постигнут употребом симулатора ветра. Коришћењем
лакших и чвршћих материјала, постигнута је већа стабилност уз мање оптерећење тла.
Иновативна технологија за израду фасаде једна је од
многих ствари које су примењене на овом пројекту у
циљу очувања енергије. Унутрашња кружна фасада користи 14% мање стакла него стандардна зграда исте површине. Истовремено, вертикални атријуми креирају
термичку ваздушну зону.
Самоодрживи пројекти прожимају Шангајски торањ
од његовог дна па до самог врха. Тако је на врху торња
изграђен парапет спиралног облика, који служи за сакупљање кишнице која се користи у системима за расхлађивање и загревање. Турбине на ветар за производњу
електричне енергије постављене су тик испод парапета.
Када 2014. торањ буде завршен, подићи ће се у висину
као симбол невероватног преласка са традиционалног
начина градње у нову еру супервисоких торњева, дизајнираних да достигну границе немогућег.
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ПРВА КОНФЕРЕНЦИЈА О СИНЕРГИЈИ
СИНАРГ 2010

У оквиру прославе 50 година рада Грађевинско-архитектонског факултета Универзитета у Нишу, oдржан је
научни скуп.
Основни циљ овог скупа био је презентација савремених достигнућа у науци и струци у области архитектуре и грађевинарства. На скупу су учествовали домаћи и
инострани стручњаци за теоријска и експериментална
истраживања, из процеса пројектовања и одржавања
грађевинских објеката, као и управљања пројектовањем
и грађењем.
Истовремено, научни скуп је био место размене искустава и информација о новим достигнућима у планирању,
пројектовању, новим материјалима и технологијама
за грађење и реконструкције у области архитектуре и
градитељства. Овај скуп је послужио као форум, где су
стручњаци из области грађевинарства и архитектуре
имали могућност да представе резултате свог рада. Посебан закључак је да је симпозијум у потпуности успео
и да треба да прерасте у традиционалну манифестацију.
Радови са овог скупа штампани су у „Proceedings
of the 1st Conference of Synergy of Architecture and
Civil Engineering“, и у часописима „Зборник радова Грађевинско-архитектонског факултета у Нишу“ и
„Наука+пракса“.
Посебан допринос дали су радови стручњака из иностранства:
Prof. dr Ioan Bica, Technical University for Constructions,
Bucharest
Dr Cristian Dobre, Technical University for Constructions,
Bucharest
Dr Matovnikov, S. A., Volgograd State University of
Architecture and Civil Engineering
Dr Matovnikova, N. G., Volgograd State University of
Architecture and Civil Engineering
Dr Serebrjanaja, V. V., Volgograd State University of
Architecture and Civil Engineering
Mr Dmitry V. Lomachenko, Belgorod State Technological
University
Dr Nina P. Kudeyarova, Belgorod State Technological
University

Др В. В. Серебрјанаја

Напомена редакције:
У овом и следећем броју „Архитекта“ објавићемо
текст предавања које је на овој конференцији
одржала др В. В. Серебрјанаја на тему „Византијско
наслеђе у храмовима Русије и Србије у другој половини XIX - првој половини XX века“, с обзиром да је
та тема посебно интересантна за читаоце.
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Приредио др арх. Хранислав Анђелковић

НОВЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ АРХИТЕКАТА
Настављамо са објављивањем имена дипломираних архитеката на
Архитектонском одсеку Грађевинско-архитектонског факултета у
Нишу (последњи пут смо имена новодипломираних архитеката објавили у броју 29/30 нашег часописа
– мај/октобар 2010). Овде је обухваћен период од 30. 4. 2010. до 8. 11.
2010. године.
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Ради комплетнијег увида, редни број
показује укупан број дипломираних
од јуна 2000. године када је дипломирао први студент новоотвореног
Архитектонског одсека (одсек је отворен 1995. године).
616.Милош Д. Ђорђевић
Урбанизам
7. 5. 2010.
617.Агница С. Вељковић
Пројектовање друштвених зграда
11. 5. 2010.
618.Драгана С. Цветковић
Пројектовање привредних зграда
21. 5. 2010.
619.Дејан Г. Радић
Пројектовање стамбених зграда
21. 5. 2010.
620.Маријана М. Тодоровић
Пројектовање друштвених зграда
3. 6. 2010.
621.Тања Т. Трајковска
Пројектовање стамбених зграда
15. 6. 2010.
622.Иван Р. Јевремовић
Пројектовање стамбених зграда
15. 6. 2010.
623.Миљана В. Медаров
Пројектовање друштвених зграда
15. 6. 2010.
624.Драгана П. Микуловић
Пројектовање стамбених зграда
18. 6. 2010.
625.Милена Ж. Милић
Пројектовање друштвених зграда
18. 6. 2010.
626.Небојша П. Стојковић
Пројектовање стамбених зграда
25. 6. 2010.
627.Марија В. Перовић
Пројектовање друштвених зграда
29. 6. 2010.
628.Зорана Г. Алексић
Пројектовање стамбених зграда
29. 6. 2010.
629.Марко Д. Милосављевић
Урбанизам
29. 6. 2010.

630.Марија М. Матић
Пројектовање друштвених зграда
6. 7. 2010.
631.Златко В. Илић
Пројектовање стамбених зграда
6. 7. 2010.
632.Данијел Р. Ђурић
Пројектовање стамбених зграда
6. 7. 2010.
633.Бојан Б. Живковић
Пројектовање друштвених зграда
6. 7. 2010.
634.Михајло Р. Пауновић
Пројектовање стамбених зграда
6. 7. 2010.
635.Милош З. Пуношевац
Пројектовање стамбених зграда
6. 7. 2010.
636.Весна Д. Стевановић
Урбанизам
7. 7. 2010.
637.Петар М. Динић
Урбанизам
7. 7. 2010.
638.Соња М. Мецо
Пројектовање друштвених зграда
9. 7. 2010.
639.Горан М. Милановић
Пројектовање стамбених зграда
9. 7. 2010.
640.Душан Р. Анђелковић
Урбанизам
20. 8. 2010.
641.Никола Р. Анђелковић
Урбанизам
5. 3. 2010.
642.Маријана М. Гачић
Пројектовање стамбених зграда
2. 9. 2010.
643.Драгослава Р. Радоичић
Пројектовање стамбених зграда
10. 9. 2010.
644.Слађана С. Марјановић
Урбанизам
2. 9. 2010.
645.Миљана Н. Орић
Пројектовање друштвених зграда
10. 9. 2010.
646.Александра Т. Стојановић
Пројектовање друштвених зграда
14. 9. 2010.
647.Јована Д. Младеновић
Пројектовање друштвених зграда
14. 9. 2010.
648.Соња В. Атанасијевић
Пројектовање друштвених зграда
14. 9. 2010.
649.Милица З. Јеротијевић

Пројектовање друштвених зграда
23. 9. 2010.
650.Виолета Б. Вачар
Пројектовање друштвених зграда
23. 9. 2010.
651.Александар З. Ђокић
Урбанизам
27. 9. 2010.
652.Сунчица Ј. Вучковић
Урбанизам
27. 9. 2010.
653.Маја В. Јанићијевић
Пројектовање друштвених зграда
27. 9. 2010.
654.Добрила Н. Стефановић
Пројектовање друштвених зграда
30. 9. 2010.
655.Александар Т. Анђелковић
Пројектовање друштвених зграда
30. 9. 2010.
656.Јована С. Живковић
Пројектовање друштвених зграда
30. 9. 2010.
657.Миона М. Јојић
Пројектовање друштвених зграда
30. 9. 2010.
658.Мирјана Д. Ђорић
Урбанизам
30. 9. 2010.
659.Драгана Д. Стојановић
Пројектовање друштвених зграда
30. 9. 2010.
660.Далибор К. Динчић
Урбанизам
7. 10. 2010.
661.Томислава Ј. Мирић
Пројектовање стамбених зграда
11. 10. 2010.
662.Јелена З. Николић
Пројектовање друштвених зграда
21. 10. 2010.
663.Вера Б. Николић
Пројектовање привредних зграда
25. 10. 2010.
664.Драгана Д. Станковић
Пројектовање стамбених зграда
27. 10. 2010.
665.Соња М. Вељковић
Пројектовање друштвених зграда
3. 11. 2010.
666.Тијана Р. Петровић
Урбанизам
3. 11. 2010.
667.Милан Т. Стојановић
Урбанизам
3. 11. 2010.
668.Бобан Б. Митровић
Пројектовање стамбених зграда
8. 11. 2010.
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КЊИГЕ И ЧАСОПИСИ
Арх. Сима Гушић

„САВРЕМЕНА АРХИТЕКТУРА
НИША 1946 1966.“
Аутор: Зоран С. Чемерикић
Издавач: Друштво архитеката Ниша, 2010.г.
Зоран Чемерикић латио се осетљивог посла да у овој
књизи да осврт на једно градитељско време за које нам
се чини да га довољно познајемо, јер нам је релативно
блиско, али и да у односу на то не постоји историјска
дистанца за његову анализу.
Очигледно је, међутим, да се ради о архитектури код
које је заокружен креативни циклус, као и да је од времена њеног настанка до данас прошло читавих пола века,
што су довољне претпоставке за Чемерикића да о томе
да аналитичан коментар.
У овој књизи временски оквир настанка ове архитектуре
обухвата период после Другог светског рата, све до седамдесетих година, када почиње други циклус масовне
градње на крилима префабрикованих елемената. У том
смислу у њој се веома документовано наводе сви законски и социјални услови за унапређење градње, пре свега
станоградње, али и препознају нови методи у пројектовању и градњи. Наравно, када говори о контексту, Чемерикић се строго држи теме - Савремена архитектура
Ниша ’46-’66, користећи се ширим претпоставкама тек
толико да подупре основну нит.
Књига је структуирана у неколико основних блокова. У
прва два поглавља говори о мотивима за израду ове студије и начину прикупљања и обраде грађе. У делу књиге,
који говори о временском контексту теме којом се бави,
аутор веома илустративно наводи социјално окружење
послератне земље, законску регулативу и позадину формирања стандарда за пројектовање. Документовано наводи урбанистичку подлогу која је омогућила настајање
послератне архитектуре.
Када говори о архитектури, аутор веома балансирано
анализира њена изражајна средства и домете. Не покушава да буде критичар, већ таксативно наводи неспорне
чињенице које дефинишу архитектонске и функционалне форме приказаних објеката. Као вичан практичар, Чемерикић веома документовано говори о градитељским
средствима и детаљима који су управо вредност сваке
архитектуре, па и ове, о којој сам расправља.
Аутор је појединачне објекте поделио у две подгрупе, јавне и стамбене. Таксативно наводи и описује сваки објекат појединачно, поткрепљујући опис обимном
документацијом. На овај начин стиче се јасна слика о
вредностима сваког од објекта, али и успоставља преглед о целини анализираног опуса. Издваја детаљ који
му се чини битним и истовремено наводи промене које
су у међувремену настале. Одлучно ставља примедбе на
накарадне надградње, које су ови објекти у међувремену
добили.

На крају ове књиге, осим научног апарата којим се аутор
служио, направљен је биографски преглед свих архитеката који су стварали архитектуру приказану овде. То је
драгоцен прилог, који као на филмској траци освежава
ликове и дела, између осталих и оних, који су трајно обележили архитектуру Ниша.
Чемерикић је своју књигу дизајнирао и припремио
својом руком. Да би добио што презентније отиске, посебно се ангажовао да већину архивских пројеката дигитално доради и прилагоди за штампу. Посебнo место посветио је оним објектима који су представљени са више
прилога. Спретним убацивањем колор прилога учинио
је прелом динамичним. Одвајањем графичких прилога
од текста, избегао је да они угуше текст. У жељи, међутим, да нам што обимније прикаже своја истраживања, у
књизи су остављене мале бочне маргине које унеколико
отежавају читање књиге држањем у „једној руци“.
Књигу Зорана Чемерикића „Архитектура Ниша 19461966“ препоручујемо за читање јер се она прикључује
књигама које су базична основа за проучавање историје
и културе Ниша. Својом исцрпном документацијом,
концизношћу и јасноћом приказивања, постаће трајан
белег у стручној анализи појавних форми у морфологији
града.
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мр Маре Јанакова Грујић, ист. уметности

МОНОГРАФИЈА
„ЕРЦЕГОВАЦ ТОДОРОВИЋ ЈЕЛЕНА &
ТОДОРОВИЋ СВЕТИСЛАВ“
Филм. Маркетинг. Мода. Архитектура. Ентеријер. Дизајн.
Издавачи:
„Центар ВАМ“ и „Досије Студио“, Београд 2010

Капитална монографија о архитектима Јелени Ерцеговац Тодоровић и Светиславу Тодоровићу, на прегледан,
исцрпан и методолошки утемељен начин сублимира
њихов целокупан стваралачки опус. Аутор књиге, историчарка уметности мр Маре Јанакова Грујић, са критичко-вреднујућег становишта презентује и интерпретира
развојни пут овог плодног и креативног брачног тандема који је присутан у нашој средини више од три деценије, који се тематски може диференцирати на: сценографију и филм, културни маркетинг, моду, архитектуру, ентеријер и дизајн. Начин излагања је хронолошки,
а садржај је организован у форми синтетичког главног
поглавља након кога следе закључна разматрања (преведена и на енглески и италијански језик) и бројна помоћна поглавља: Топографија архитектонских радова у
Београду, Топографија архитектонских радова у Србији,
Топографија архитектонских радова у Црној Гори, Каталог архитектонских радова, Каталог осталих радова, Библиографија, Биографије, Награде и признања, Из пера
архитеката: De architectura nostrum и De architectura et
vita, Сарадници Студија А+ЕТ, Пријатељи Студија А+ЕТ.
Рецензенти књиге су др Дијана Милашиновић Марић и
проф. др Предраг Милошевић. Књига је богато илустрована у пуном колору, раскошно опремљена, и обима је
нешто преко 300 страница. По свом приступу, садржају
и обиму ова публикација представља пионирски подухват своје врсте у нас.
Вила на Сребрном језеру
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***
Стваралачки пут архитеката Јелене Ерцеговац Тодоровић и Свете Тодоровића показује све особине неспутаног трагалачког развоја. Двоје архитеката, школованих
са великим ентузијазмом, живот је након дипломирања
понео водама других професионалних сфера, које су
своје извориште црпле из архитектонског образовања,
али завршавале се у Потемкиновом свету сценографије,
маркетинга, продукционог и графичког дизајна, моде.
Опредељење за архитектуру као суштински чин градитељства помаљало се постепено, све док није јасно избило као спој животних околности и осећаја неиспуњености дотадашњим радом. Уметничко-комерцијалне
вредности мултидисциплинарних пројеката, замишљених као потпуно пролазне визуелне слике, замениле
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су трајне вредности реалних грађевина, изведених у
„тотал-дизајну“. И како то често бива у свету уметности,
заобилазан пут био је једини начин да се креативни набој и таленат архитеката Ерцеговац–Тодоровић испоље у
пуном светлу.
***
Последњи реализовани подухват брачног пара Ерцеговац-Тодоровић представља раскошна вила на Сребрном
језеру. Ово ауторско ремек-дело, представљено кроз
флуидан, пластичан, светао и транспарентан објекат,
озакоњује виталистичку форму куће намењену Човеку.
Са једне стране, здање изгледа као савршен математички прорачун – сваки зид је тачно одмерених димензија,
сваки отвор на тачно одређеном месту, пратећи кретање
сунца и ритам околних стабала. Игра стаклених површина спроведена је са циљем да се на интелигентан и
ефектан начин уведе природа у кућу. Организација простора прати законе геометрије, а у кући је присутан ред
као победа хаоса, спокој и хармонија као антагонизам
неочекиваности и непознаница природе. Са друге стране, кућа изгледа као аутохтон, примордијални градитељски чин, готово као да је сама изникла из терена. Њен
простор се доживљава као најлогичнији и најхуманији
човеков амбијент, примерен храбро пропорционисаном
односу између његове телесности и његове духовности.
То је просто човеков сан, човекова тежња, фантазија. Сусрет најдубљег бића човека са природом, са оним што је
дубоко људско. Због тога изостају мода, тренд, ласкање
времену и кроз апотеозу бираних историјских вредности а понајвише универзалних, одвајкадашњих, древних
симбола куће, уздиже се потпуна безвременост. У овом
објекту, загрљеном и обмотаном светлошћу, Човек је недвосмислено у центру његове суштине, а сам простор
као своју најзначајнију тему третира управо људске вредности и суштаствено значење човечности. Зато у кући на
Сребрном језеру проналазимо сасвим другачију лепоту,
пре свега лепоту осветљења, светлости, а између форми
се, посредством ње, успоставља најприснији однос готово поетског заноса.
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ЧЕТВРТКОМ У 19 ЧАСОВА
У ПРОСТОРИЈАМА ДАН-а
ОДРЖАВАЈУ СЕ САСТАНЦИ
УПРАВНОГ ОДБОРА
ДОЂИТЕ
ПРИДРУЖИТЕ НАМ СЕ
ДАЈТЕ СВОЈ ДОПРИНОС
АРХИТЕКТОНСКОЈ СТРУЦИ
КРОЗ АКТИВНОСТИ ДАН-А

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

ПОГЛЕДАЈТЕ САЈТ

http://dan.siton.rs
САЈТ ДРУШТВА АРХИТЕКАТА НИША
НА ОВМ САЈТУ МОЖЕТЕ ПРАТИТИ СВЕ
АКТИВНОСТИ ДРУШТВА
МОГУ СЕ ПОГЛЕДАТИ СВИ БРОЈЕВИ ЧАСОПИСА
АРХИТЕКТ (У ПДФ ФОРМАТУ)
АРХИТЕКТ 28 НА САЈТУ ЈЕ У БОЈИ
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ГЛАСНИК ИКС
Издавач: Инжењерска комора Србије, Кнeза Милоша 9, 11000 Београд. www.ingkomora.org.rs
ГЛАСНИК ИКС бр. 19, јун 2010., 62 колор стране
ɘɑɚɕɗɋɔɈɊɖɗɋɜəɎɍɖɑɓɈɗɼʀɽʉɿʃʈʀʌʎʏʃʈɺʈʌʃʋɺʇʉʊʋʉʢʀʅɺʍɺ ɘʋʉʏʀʌʉʋɿʋɍʋɺɽʉʌʆɺɼɡʎʇɺʋɺʑ ʊʋʀɿʌʀɿʈʃʅɑɓɚ tɚɛɈɛɑɚɛɑɓɈ
tɑɐɕɎɪɜ ɍɊɈ ɉəɗɰɈ ɕʃʌʆʃ ɽʆʉɻɺʆʈʉ o ɿʀʆʎʢ ʊʀʢʂɺʁʈʉ Ɋʀʋɺ ɉʎɻʉʤɺ  Ɋʃʓʀ ʈɺɽʋɺɿɺ ʊʋʃʊɺʆʉ ʌʍʋɺʈʃʇ ʃʂʆɺɽɺʒʃʇɺ o  ɕʀʜʎʈɺʋʉɿʈʃ ʌɺʢɺʇ
технике и техничких достигнућа – „Природно је волети технику“, 11 – 15. Мај (Милован Пауновић); Регионални центар на СајмуСЕЕЕ Ниш 2010.
o ɕʀʜʎʈɺʋʉɿʈʃ ʌɺʢɺʇ ʀʅʉʆʉɽʃʢʀ  ʀʈʀʋɽʀʍʌʅʀ ʀʏʃʅɺʌʈʉʌʍʃ ʃ ʉɻʈʉɼʣʃɼʃʐ ʃʂɼʉʋɺ ʀʈʀʋɽʃʢʀ o ɚɎɎɎ ɖʃʓ  ə ə tɓəɜɘɈɖ ɘɔɈɖ ɐɺʢʀɿʈʃʒʅʀ
акције унапредиле сарадњу – проф. Др Братислав Стојков, директор републичке агенције за просторно планирање (Радош. О. Драгутиновић)
tɔɈɜəɎɈɛɑ ɗɼʀ ɽʉɿʃʈʀ ʌʀɿʇʉʋʉ ʈɺɽʋɺʜʀʈʃʐ əɺɿʉʓ ɗ ɍʋɺɽʎʍʃʈʉɼʃʥ tɚɓɜɘɡɛɑɖɈ ɓʉʇʉʋɺ ʎ  ɋʉɿʃʈʃ ʊʉʌʆʉɼɺʆɺ ʌɺ ɿʉɻʃʍʅʉʇ o ʊʀʍɺ
редовна седница Скупштине Инжењерске коморе Србије, Нишка Бања, 8. Мај (Слађана Јанковић, Драгана Ђурић, Радош О. Драгутиновић)
tɍɗɋɈɪɈɰɑ Ɉʋʐʃʍʀʅʍʎʋɺ ʌʍɺʈʉɼɺʤɺ ʅɺʉ ʍʋɺʈʌɼʋʀʇʀʈʌʅʃ ʏʀʈʉʇʀʈ o ɉʀʉɽʋɺɿʌʅɺ ʃʈʍʀʋʈɺʑʃʉʈɺʆʈɺ ʈʀɿʀʣɺ ɺʋʐʃʍʀʅʍʎʋʀ o ɉɑɖɈ  ɰʀʆʀʈɺ
ɑɼɺʈʉɼʃʥɊʉʢɼʉɿʃʥ əʎʁʃʑɺɚɺʋʃʥ Ɋʀʋʃʑɺɕʀʜʉ ɍɺʋʅʉɕɺʋʎʓʃʥ tɕɎəɑɍɑɰɈɖɑɉʎɿʎʥʈʉʌʍʃʈʁʀʤʀʋʌʅʉɽʉɻʋɺʂʉɼɺʤɺ ɗʆɽɺɍɺʇʤɺʈʉɼʃʥ tɑɐ
РАДА МАТИЧНИХ СЕКЦИЈА: Комора финансијски помаже 30 пројеката – суфинансирање пројеката од интереса за чланове ИКС (Слободанка
ɚʃʇʃʥ ɑɼɺʈɺɔɺʂʃʈ tɘɎəɕɈɖɎɖɛɖɗɜɚɈɊəɡɈɊɈɲɎɜɺʊʋʃʆʎʃʇɺʢʎʉɿʋʁɺʈʉʌʀɿɺʇʊʋʀɿɺɼɺʤɺ ɕʃʆɺʈɺɕʃʆʉɼʃʥ ɑʂʋɺɿɺʓʀʇɺʎʋʀʜʀʤɺ
ʈɺʌʀʣʀʈʃʐʇʀʌʍɺʎʊʋʉʌʍʉʋʈʉʇʊʆɺʈʎʢʀɿʃʈʃʑɺʆʉʅɺʆʈʀʌɺʇʉʎʊʋɺɼʀ ʊʋʃʋʀɿʃʆʃʊʋʀɿɺɼɺʒʃɕɺʋʃʢɺʈɺɊɺʓʎʍʃɕɺʋʃʈɓʋʀʓʃʥ təɎɋɑɗɖɑɊʀʆʃʅɺ
ʊɺʆʀʍɺʍʀʇɺʃʅʉʇʊʀʍʀʈʍʈʃʐʊʋʀɿɺɼɺʒɺ Ɋʀʋɺɉʎɻʉʤɺ ɍʋɼʉʋʀɿʃ ʂʀʆʀʈɺʌʍʋɺʈɺʎʆʃʑʀoʌʍʋʎʒʈʉʊʋʀɿɺɼɺʤʀ ɖʀɻʉʢʓɺɈʈɺʌʍɺʌʃʢʀɼʃʥ tɘəɗɘɑɚɑ
ɚʍʋʎʒʈʃʃʌʊʃʍʃʎʉɻʆɺʌʍʃʊʆɺʈʃʋɺʤɺʃʃʂɽʋɺɿʤʀ ɕʃʆʃʢɺɕɪɺʆʉɼʃʥ tɑɖɗɊɈɟɑɰɎɖɺʢɼʀʥʃɺʋʐʃʍʀʅʍʃɿɺʈɺʓʤʃʑʀoʆʉʋɿɖʉʋʇɺʈɝʉʌʍʀʋoʎ
служби науке и екологије (Мирјана Лукић).

ГЛАСНИК ИКС бр. 20, септембар 2010., 60 колор страна
ɘɑɚɕɗ ɋɔɈɊɖɗɋ ɜəɎɍɖɑɓɈ ɓʉʈɺʒʈʉ ʎ ʌʉʊʌʍɼʀʈʉʢ ʅʎʥʃ ɘʋʉʏʀʌʉʋ ɿʋ ɍʋɺɽʉʌʆɺɼ ɡʎʇɺʋɺʑ  ʊʋʀɿʌʀɿʈʃʅ ɑɓɚ  tɚɛɈɛɑɚɛɑɓɈ tɑɐɕɎɪɜ
ДВА БРОЈА: Председник Шумарац академик EAS- (. P.); Булевар Војводе Мишића број 37 – нова адреса Инжењерске коморе (Р. О. Д.): Пола века
постојања (Гордана Баштовановић); Држава законом и парама помаже грађевинску индустрију (Слободан Кујунџић); Летњи научни сусрети у
Ɋɺʣʀɼʌʅʉʢɽʃʇʈɺʂʃʢʃ ɕʃʆʉɼɺʈɘɺʎʈʉɼʃʥ tɓəɜɘɈɖɘɔɈɖɊɺʁʈʉʢʀʎʁʃɼɺʍʃʎʉʈʉʇʀʓʍʉʌʀʋɺɿʃɘʋʉʏʀʌʉʋɋʉʢʅʉɖʀʈɺɿʃʥoʒʀʍɼʋʍʃɿʉɻʃʍʈʃʅ
ʈɺɽʋɺɿʀʂɺʁʃɼʉʍʈʉɿʀʆʉ ʈɺʢɼʀʥʀɽʊʋʃʂʈɺʤɺɑɓɚ ɚʆʉɻʉɿɺʈɖɰʉɼɺʈʉɼʃʥ tɍɈɖɓɗɕɗəɎoɰɜɖɑɚʀɿʇʉʋʉʆɺʎʋʀɺʍɺʂɺɋʉɿʃʈʎoʉʌʇʃ
ʋʉʜʀʈɿɺʈɓʉʇʉʋʀʌɼʀʒɺʈʉʉɻʀʆʀʁʀʈɰʎʈɺʎʅʉʈɽʋʀʌʈʉʇʑʀʈʍʋʎvɘʋʀʂʃɿʀʈʍiʌʊʉʋʍʌʅʉɽʑʀʈʍʋɺvɓʉɼʃʆʉɼʉi əɺɿʉʓɗɍʋɺɽʎʍʃʈʉɼʃʥ tɔɈɜəɎɈɛɑ
Савременици великих проблема– Дарија бањанин и Горана Ристовић, добитнице награде за изузетне резултате на почетку стручне каријере
(Слободан Кујунџић); Повеља је лично и колективно признање (Радош О. Драгутиновић); Школски друг је прва ствара у животу – Горан миловановић,
руководилац на реизградњи комплекса Авалски ТВ торањ (Радош О. Драгутиновић); Просторно планирање – основа за одржив развој Србије –
просторни планер др Саша Милијић, добитник „годишње награде“ за изизетна достигнућа у струци (Радован Радовић); Богато архитектонско
ʌʍɼɺʋɺʆɺʓʍɼʉ o ɺʋʐʃʍʀʅʍɺ ɿʋ ɑɽʉʋ ɕɺʋʃʥ  ɼɿ ɿʃʋʀʅʍʉʋɺ ɑɈɜɚ  ɿʉɻʃʍʈʃʅ ɽʉɿʃʓʤʀ ʈɺɽʋɺɿʀ ɓʉʇʉʋʀ əɺɿʉɼɺʈ əɺɿʉɼʃʥ tɓɗɖɓɜəɚɑ vɔʀʊɺ
Србија“ тражи велики ангажман – општи јавни анонимни конкурс за побољшање начина и технологије изградње стамбених објеката у селима
ɚʋɻʃʢʀ o ʋʀʂʎʆɺʍʃ ʃ ʉʑʀʈʀ Ɋʀʋɺ ɰʎʋʢʀʑ ʃ ɍʋɺɽʉʓ ɗ ɍʋɺɽʎʍʃʈʉɼʃʥ tɕɎəɑɍɑɰɈɖɑ ɕʀʜʎʌʉɻʈʉ ʊʋʃʂʈɺɼɺʤʀ ʆʃʑʀʈʑʃ ʃ ʑʀʈʉɼʈʃʑʃ ʎʌʆʎɽɺ o
годишњи састанак пет пријатељских комора – Опатија 18-20. јун (Слободан Симић); Сарадња инжењерских комора Југоисточне Европе (Олга
ɍɺʇʤɺʈʉɼʃʥ tɑɐəɈɍɈɕɈɛɑɠɖɑɞɚɎɓɟɑɰɈɰɺɼʈʃʊʋʉʌʍʉʋʃʎʎʋɻɺʈʃʌʍʃʒʅʃʇʊʆɺʈʉɼʃʇɺoɽʉɿʃʓʤʃʌʅʎʊʎʋɻɺʈʃʌʍɺv'036.63#"/6.
-Сајам урбанизма“ – Ивањица 11-13. јун (Ивана Лазин); Београдски споменици и меморије – неколико идеја за постављање споменика у јавном
ʊʋʉʌʍʉʋʎ ɉʋɺʈʅʉɉʉʢʉɼʃʥ təɎɋɑɗɖɑɗɻʈʉɼʣʀʈʃɈɼɺʆʌʅʃʍʉʋɺʤʇɺɽʈʀʍʂɺʌʍʋʎʒʈɺʊʉʌʀʍʀ Ɋʀʋɺɉʎɻʉʤɺ əɺʂɼʉʢʈʃʊʋʉɽʋɺʇʃʢʎɽʉʃʌʍʉʅɺɚʋɻʃʢʀo
ɛʋʀʥʃɿɺʈʃɓʉʇʉʋʀʈɺɊʆɺʌʃʈʌʅʉʇʢʀʂʀʋʎ Ɉʆʀʅʌɺʈɿɺʋɘɺʈʒʃʥ ɑʈʍʀɽʋʃʌɺʈʃʊʋʃʌʍʎʊʋɺʂɼʉʢɺʊʋʉʃʂɼʉɿɺoʌʍʋʎʒʈʉʊʋʀɿɺɼɺʤʀ ɕɺʋʅʉɘʉʊʉɼʃʥ t
ПЕРМАНЕНТНО УСАВРШАВАЊЕ: Најава осам предавања и 12 предавача (Милана Миловић); AASHTO упутство за пројектовање коловознох
ʅʉʈʌʍʋʎʅʑʃʢɺoʌʍʋʎʒʈʃʍʀʅʌʍ ɋʉʋɺʈɕʆɺɿʀʈʉɼʃʥ tɓɗɖɓɜəɚɑɖɺɽʋɺɿɺəɺʈʅʉəɺɿʉɼʃʥtɑɖɗɊɈɟɑɰɎɓʎʥʀʉɿʈʀʊʀʒʀʈʀɽʆʃʈʀʊʋʃʋʉɿʈʃʌʎ
клима уређаји (Милан Кекановић).
ГЛАСНИК ИКС бр. 21, децембар 2010., 52 колор стране
ПИСМО ГЛАВНОГ УРЕДНИКА: Успешно организовани и реализовани стручни испити (Професор др Драгослав Шумарац, председник ИКС)
tɚɛɈɛɑɚɛɑɓɈtɑɐɕɎɪɜɍɊɈɉəɗɰɈɘʋʃʊʋʀʇɺʃʋʀɺʆʃʂɺʑʃʢɺʊʋɺʍʀʥʀɽʊʋʉɽʋɺʇɺoɚʀɿʇʃʌɺʢɺʇɽʋɺʜʀɼʃʈʌʅʀʉʊʋʀʇʀoɖʃʓ oɚʀʊʍʀʇɻɺʋ
(Александар панчић); Владимир Миловановић на челу Енергопројекта (С. Ј.); За сајмове у октобру и новембру купљено 1.559 улатница (Милован
Пауновић); Шеста редовна седница Скупштине (Р. О. Д.); Пола века нишког ГАФ-а и крагујевачког Машинца (Милана Миловић, Милован Пауновић);
Стручна и финансијска помоћ Краљеву – Конференција за новинаре поводом активности Коморе после земљотреса у Краљеву – 16. Новембар
(Милана Миловић); Рационално трошење енергије – Први семинар на тему „енергетске ефикасности у домаћинствима и зградама“ у организацији
ɑɓɚɺ ɚʆʉɻʉɿɺʈɓʎʆʎʈʨʃʥ ɍʉɿʀʣʀʈʀvɖɺɽʋɺɿʀəɺʈʅʉəɺɿʉɼʃʥitɓəɜɘɈɖɘɔɈɖɊʀʆʃʅʃɿʉʊʋʃʈʉʌɓʉʇʉʋʀʎʌɺʈʃʋɺʤʎɓʋɺʣʀɼɺ əɺɿʉʓɗ
ɍʋɺɽʎʍʃʈʉɼʃʥ tɚɛəɜɠɖɑɑɚɘɑɛɑɐɺʈʉɼʀʇɻɺʋʌʅʃʋʉʅʌʍʃɽʆʉʊʋʃʢɺɼɺ ɚʆʉɻʉɿɺʈɚʃʇʃʥ tɕɎəɑɍɑɰɈɖɑɐɺɿɼɺɿɺʈɺʊʀʍʌʎʌʋʀʍɺ ɗʆɽɺɍ
ɍɺʇʤɺʈʉɼʃʥ tɗɋɔɈɚɘʋɼɺɺʅɺɿʀʇʃʢɺʂɺʅʆʃʇɺʍʃʂɺʑʃʢʎʎɚʋɻʃʢʃ ɚʆʉɻʉɿɺʈɰʉɼɺʈʉɼʃʥ tɑɐəɈɍɈɕɈɛɑɠɖɑɞɚɎɓɟɑɰɈɜʋɻɺʈʃʌʍʃʌʎʏʃʈɺʈʌʃʋɺʢʎ
ʊʀʍʊʋʉʢʀʅɺʍɺ ɑɼɺʈɺɔɺʂʃʈ tɘɎəɕɈɖɎɖɛɖɗɜɚɈɊəɡɈɊɈɲɎɖɺʊʋʀɿɺɼɺʤɺʊʋʃʌʎʌʍɼʉɼɺʆʉʒʆɺʈʉɼɺ ɕʃʆɺʈɺɕʃʆʉɼʃʥ təɎɋɑɗɖɑ
ɘʋʀʋʎɻʋʃʑʃʋɺʤʀʋʀɽʃʉʈɺʆʈʃʐɺʅʑʃʢɺʃɺʅʍʃɼʈʉʌʍʃ Ɋʀʋɺɉʎɻʉʤɺ təɎɋɑɗɖɑoɚɛəɜɠɖɗɘəɎɍɈɊɈɲɎɕʉɽʎʥʈʉʌʍʃɽʀʉɿʀʍʌʅʉɽʇʉʈʃʍʉʋʃʈɽɺ
ʊʋʉʑʀʌɺʅʆʃʁʀʤɺʎʋʀɺʆʈʉʇɼʋʀʇʀʈʎ ɉʃʣɺʈɺɈɻʉʆʇɺʌʉɼ ɋʉʋɺʈɚʍʀʊɺʈʉɼʃʥ tɓɗɖɋəɎɚɑ ɚɈɊɎɛɗɊɈɲɈ ɛəɑɉɑɖɎɚɺɼʀʍʉɼɺʤʀvɗɻʈʉɼʣʃɼʃ
извори енергије“, Сићево, Ниш, 25. септембар – МХЕ је енергетска будућност Србије (Драган Живковић); Сајмови енергетике и Ецофаир, Београд, 14
– 16. октобар – Интересовање чланова за „специјалце“ (С. К.); Конгрес „Промоција употребе дрвета као грађевинског материјала у Србији“, Београд,
26. октобар – Како повећати потрошњу дрвета у домаћем неимарству (Бранко Марковић); 54. међународни сајам књига, Београд, 26. октобар-1.
новембар – Професор Хајдин у иностраној литератури; У Нишу одржани десети Дани архитектуре, 27. октобар-1. новембар – Тррећи Тријенале
архитектуре – Ниш 2009 (Александар Панчић); 18. међународни салон урбанизма, Ниш, 6-13. новембар – Новосађанима Белика награда (Татјана
Ђорђевић); 25. међународни сајам грађевинарства, Нови Сад, 10-14. новембар – Три сајма – два термина (М. П.); 47. међународни сајам намештаја,
београд 12-18. новембар – Свеже идеје показало више од 500 излагача (Милован Пауновић); 40. међународни конгрес и изложба о КГХ, Београд,
ɿʀʑʀʇɻɺʋ ɚɺɼɺʑʀʈʍɺʋoɗɿʋʁʃɼɺɻʎɿʎʥʈʉʌʍʅʋʉʂɿʉɽʋɺɿʤʎʊʋʉʓʆʉʌʍʃ ɉʃʌʀʋʅɺɡɼɺʋʑ tɓəɜɘɈɖɘɔɈɖvɚʃʇɻʉʆɉʀʉɽʋɺɿɺiʊʉʈʉɼʉ
стражари над Србијом (Радош Драгутиновић)МЕРИДИЈАНИ: ИКС угостила Извршни одбор Европског савета инжењерских комора – Српски
инжењери сјајни домаћини (Бранислав Бабић, Олга Дамњановић); Балкански семинар о земљотресном грађевинарству, Софија, 9-11. октобар –
Проширује се сарадња српске и бугарске коморе (Бранислав Бабић, Олга Дамњановић); ВИ генерална скупштина Европског савета инжењерских
комора у Софији – Јозеф Робл нови председник (Олга Дамњановић); Осми дани инжењера словеначке инжењерске зборнице, Марибор, 14. 0ктобар
o ɜʂɺʢɺʇʈʉ ʊʉʓʍʉɼɺʤʀ ʃ ʎɼɺʁɺɼɺʤʀ ɛɺʍʢɺʈɺ ɪʉʋʜʀɼʃʥ  t ɚɓɜɘɡɛɑɖɈ ɘʆɺʈʉɼʃ ʃ ʊʋʉɽʋɺʇʃ ʊʋɼʃ ʊʎʍ ʈɺ ɼʋʀʇʀ ɚʆɺʜɺʈɺ ɰɺʈʅʉɼʃʥ  ɍʋɺɽɺʈɺ
Ђурић, Радош О. Драгутиновић); План и програм рада ИКС у 2010. години; реаговања – Деманти на ћланак објављен у „Гласнику“ бр 15 од јуна 2009.
годинеЧетврта стручна манифестација „Дани инжењера Србије 2009“ у организацији матичних секција пројектана и извођача радова – „Авалски
ТВ торањ“ на Златибору (Слободан симић, Радош О. Драгутиновић); Матична секција урбаниста – „Лични примерци још путују према власницима
(Ивана Лазин); 15. сусрети просторних планера Србије 2009, Копаоник, 24-25. септембар – Дводневна размена планерских искустава (Ивана
ɔɺʂʃʈ təɎɋɑɗɖɈɔɖɑɟɎɖɛəɑɉʋʉʢʈɺʊʋʀɿɺɼɺʤɺ ʍʋʃɻʃʈʀ ʌɺɼʀʍʉɼɺʤɺ Ɋʀʋɺɉʎɻʉʤɺ ɚʍʋʎʒʈʉʊʋʀɿɺɼɺʤʀoɛʋɽʃʌʊʋɺʥɺʢɺʃɋʆɺɼʈʃʉɻʢʀʅɺʍ
ʈɺɽʋʉɻʣʎvɗʋʆʉɼɺʒɺi ɕʃʋʢɺʈɺɔʎʅʃʥ tɘɎəɕɈɖɎɖɛɖɗɗɉəɈɐɗɊɈɲɎɗɿʏʀɻʋʎɺʋɺɿʉʈʉɼʀʇɻʋɺoʊʋʀɿɺɼɺʤɺ ɕʃʆɺʈɺɕʃʆʉɼʃʥ ɑʌʅʎʌʍɼʉ
Урбанистичког завода Београда у примени новог закона о планирању и изградњи – Искуства у досадашњој пракси, питања, дилеме... (мр Жаклина
ɋʆʃɽʉʋʃʢʀɼʃʥ  ʇʋ ɖɺʍɺʓɺ ɍɺʈʃʆʉɼʃʥɞʋʃʌʍʃʥ  ɚɺʤɺ ɪʉʋʜʀɼʃʥ t ɘəɈɊɖɑ ɚɈɊɎɛɑ ɗʆʃɼʀʋ ɍʎʆʃʥ  ʇʃʈʃʌʍɺʋ ʁʃɼʉʍʈʀ ʌʋʀɿʃʈʀ ʃ ʊʋʉʌʍʉʋʈʉɽ
планирања, представио Правилник о легализацији објеката изграђених без грађевинске дозволе – Цене легализације уз попуст од 60 одсто (Златија
Ɋʎʅʉɼʃʥ ɛʋʁʃʓʍʀʈʀʅʋʀʍʈʃʈɺoɕɺʆʃʌʍɺʈʉɼʃʎʈʉɼʉɽʋɺɿʤʃ ɓɺʥɺɔɺʂɺʋʀɼʃʥ tɑɖɗɊɈɟɑɰɎɛʀʈʌʀɽʋʃʍʃʌʍʋʎʅʍʎʋʀ ɕʃʉɿʋɺɽɖʀʌʍʉʋʉɼʃʥ
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КЊИГЕ И ЧАСОПИСИ

АРХИТЕКТУРА
Издавач: Клуб архитеката, Нехруова 214, 11070 Нови Београд
Архитектура бр. 151-152, јул-август 2010.г. (32 странe, црно-бело, осам страна у боји)
АРХИТЕКТУРА БУДУЋНОСТИ: Вук Ђорђевић: Eco housing, Срђан Гавриловић: Амбасада Финске (са изложбе непознатих архитеката), Ана Шикић:
Ɏɼʋʉʊʌʅʃʅʎʆʍʎʋʈʃʑʀʈʍɺʋ ʌɺʃʂʆʉʁɻʀʈʀʊʉʂʈɺʍʃʐɺʋʐʃʍʀʅɺʍɺ tɓɔɜɉoɝɗəɜɕɐʉʋɺʈɕɺʈʀɼʃʥɓɺɖɚ ɐɺʓʍʉʌʀʉʌʈʃɼɺʢʎʅʆʎɻʉɼʃɺʋʐʃʍʀʅɺʍɺ t
ДОГАЂАЈИ: Изложба непознатих архитеката, Срђан Гавриловић: Београдска изложба непознатих архитеката, Зоран Чемерикић: „Јужна пруга“ ових
дана (Шта се дешава у Нишу: у урбанизму, архитектури, уопште?), М. Л.: Добитници награде УЛУПУДС-а за животно дело: Мирјана Лукић, мустафа
ɕʎʌʃʥʃɚʍʀɼɺʈɏʎʍʃʥtɓəɑɛɑɓɈɈʈɿʋʃʢɺɕɺʋʅʎʓɡʍɺʊʋʃʈʑʌʇɺʍʋɺʌɼʉʢʃʇɺʎʍʉʋʌʅʃʇʊʋɺɼʉʇ  ɳʉʋʌʉʅɺʅɟʀʍʃʤʌʅʉɽɻʃʢʀʈɺʆɺ Ɉɕɖʉɼʉ
Ɋʎʢʉʓʀɼʃʥoɓʎʒʅʃʅɺʍʎʈʃ ʊʋʃʅɺʂʅʤʃɽʀ ɖʃʐɺʢʆʉɕʃʍʋʉɼʃʥvɡʃʐʍʉɼiʌɺʊʎʈʊʀʋʀʌɺʇtɚɊɎɛɕʃʆʉʓɕɘɺɼʆʉɼʃʥɗʅʉɺʋʐʃʍʀʅʍʀ'SPN.BP
to Wao! – Кина у успону (4). Драгана Василски: Минка – јапанска сеоска кућа (Градитељска духовност вернакуларне архитектуре), Лазар Д. Кесић:
Архитектура на амерички начин – Разгледница из Чикага – Aqua tower, Александра Саша Гаврић: Постајати архитекта... (Америчко искуство младог
ʌʋʊʌʅʉɽɺʋʐʃʍʀʅʍʀ tɛɎɗəɑɰɈɚʋʜɺʈɋɺɼʋʃʆʉɼʃʥɐɺʊʃʌʃʉɺʋʐʃʍʀʅʍʎʋʃoɚʉʑʃʉʆʉɽʃʢɺʇʉɿʀʋʈʀɿʉʌɺɿʀ  oɘʋɺɼʉʈɺɽʋɺɿ ʉɼʀ ɑɼɺɕʃʓʅʉɼʃʥ
shopping mall - Град у малом, Писмо Влади Републике Црне Горе – Заштита насљеђа (Инж. Комора Црне Горе, Удружење архитеката „Архитектонски
ʏʉʋʎʇi tɑɚɛɗəɑɗɋəɈɝɑɰɈɉʉɽɿɺʈɖʀʌʍʉʋʉɼʃʥɑʌʍʉʋʃʢɺʌʋʊʌʅʀɺʋʐʃʍʀʅʍʎʋʀ  ɍʎʓɺʈɓʋʌʍʃʥɑʌʍʃʈʀʃʉɻʇɺʈʀʂɼɺʈʃʒʈʀʃʌʍʉʋʃʢʀʇʉɿʀʋʈʀ
архитектуре – Rudolph Michael Schindler (1887 – 1953).
Архитектура бр. 153-154, септембар-октобар 2010.г. (32 странe, црно-бело, осам страна у боји)
АРХИТЕКТУРА ДАНАС: Владимир Тодоровић: Стамбени објекат у Дубљанској 3 у Београду, Бранислав Стефановић и јелена Бијелић: Дом здравља
ʎɚʎʋʒʃʈʎ ɖʀɻʉʢʓɺɍʀʌʊʉʍʉɼʃʥ ɐʉʋɺʈɚʍʉʢʀɼʃʥʃɈʆʀʅʌɺʈɿɺʋɓʋʌʍʃʥɝɺɻʋʃʅɺʉɻʎʥʀ4"/$)ʎɊʋɺʤʎtɓɔɜɉoɝɗəɜɕɐɕɑɓɚʈʀʊʉʓʍʎʢʀ
ʌʉʊʌʍɼʀʈʃʑʀʈʉɼʈʃʅɝɺʋʌɺtɑɖɛɎəɊɰɜɕʃʆʉʋɺɿ ɰʀʆʀʈɺʃɍɺʈʃʢʀʆɺɖʃʅʉʆʃʥvɔɺɻʉʋɺʍʉʋʃʢɺɺʋʐʃʍʀʅʍʎʋʀi ʃʈʍʀʋɼʢʎɼʉɿʃʉɐʉʋɺʈɠʀʇʀʋʃʅʃʥ 
t ɍɗɋɈɪɈɰɑ ɕʃʆʃʑɺ əɺɿʉʌɺɼʣʀɼʃʥ vɓɺʋʍʃʋɺʤʀ ɚʋɻʃʢʀi ɍɼɺʈɺʀʌʍʃ ɉʃʢʀʈɺʆʀ ɺʋʐʃʍʀʅʍʎʋʀ ʎ Ɋʀʈʀʑʃʢʃ  Ɉʈɿʋʃʢɺ ɕɺʋʅʎʓ Ɉʋʐʃʍʀʅʍʎʋɺ  ʈʉɼɺ
ʅʤʃɽɺɏʃɼʅɺɰɺʤʃʥɺ tɓəɑɛɑɓɈɕʃʐɺʢʆʉɕʃʍʋʉɼʃʥɉʉʣɺʢʀvɓʎʥɺʌʍʃʆitɚɊɎɛɍʋɺɽɺʈɺɊɺʌʃʆʌʅʃɕʃʈʅɺoʢɺʊɺʈʌʅɺʌʀʉʌʅɺʅʎʥɺ ɋʋɺɿʃʍʀʣʌʅɺ
духовност вернакуларне архитектуре), Лазар Д. Кесић: Архитектура на амерички начин – Лед који се топи, водопад, платно на ветру... или
једноставно: Френк Гери поново у Њујорку, Александра Саша Гаврић: Велики мали архитекти (Америчко искуство младог српског архитекте), др
ɘʋʀɿʋɺɽəʃʌʍʃʥɘʋʉʍʀʌʍɜɔɜɘɜɍɚʎʃʓʃʋʉʢʅʎʆʍʎʋʈʉʢʢɺɼʈʉʌʍʃtɛɎɗəɑɰɈɚʋʜɺʈɋɺɼʋʃʆʉɼʃʥɐɺʊʃʌʃʉɺʋʐʃʍʀʅʍʎʋʃoɛʋɺɽʉɼʃɺʌʉʑʃʢɺʑʃʢɺʃ
ʃɿʀʈʍʃʍʀʍɺoɘʋɺɼʉʈɺɽʋɺɿ ʉɼʀ ɐɕɎʋʉʂʃʢɺʢʀɿʈʉɽʂɼɺʤɺtɓəɑɛɑɓɈɑɼɺɕʃʓʅʉɼʃʥɉʀʌʊʋɺɼʈɺɽʋɺɿʤɺʃʤʀʈʀʊʉʌʆʀɿʃʑʀtɍɗɓɜɕɎɖɛɑ
ɛʉʇʃʌʆɺɼ ɕɺʋʅʉɼʃʥ ɍʋɺʇɺ ɽʋɺʜʀʤɺ ʌʊʉʇʀʈʃʅɺ ɚʀʥɺʤʀ ʈɺ ɺʋʐʃʍʀʅʍʎ ɉʉɽɿɺʈɺ ɉʉɽɿɺʈʉɼʃʥɺ  o  t ɘɗəɛəɎɛ ɕɺʋʀ ɰɺʈɺʅʉɼɺ ɋʋʎʢʃʥ
ɖʀʊʉʂʈɺʍʃʊʉʂʈɺʍʃɺʋʐʃʍʀʅʍʃoɕʃʆʉʋɺɿɕɺʑʎʋɺtɑɚɛɗəɑɗɋəɈɝɑɰɈɉʉɽɿɺʈɖʀʌʍʉʋʉɼʃʥɑʌʍʉʋʃʢɺʌʋʊʌʅʀɺʋʐʃʍʀʅʍʎʋʀ  ɍʎʓɺʈɓʋʌʍʃʥ
Истине и обмане званичне историје модерне архитектуре – Rudolph Michael Schindler (1887 – 1953).
Архитектура бр. 155-156, новембар-децембар 2010.г. (28 страна, црно-бело, корице у боји)
КЛУБ – ФОРУМ: Апел за заштиту једног од највреднијих дела свих времена умјетности у Црној гори, Хотела „Црна Гора“ у Подгорици, дјела великог
ʈʀʃʇɺʋɺɊʎʢɺɿʃʈɺʊʉʊʉɼʃʥɺ ɿʃʊʆʉʇʃʋɺʈʃʃʈʁʀʤʀʋʃɺʋʐʃʍʀʅʍʎʋʀ ɿʃʊʆʉʇʃʋɺʈʃʃʈʁʀʤʀʋʃɽʋɺʜʀɼʃʈɺʋʌʍɼɺ ʌʍʋʎʅʉɼʈʀʉʋɽɺʈʃʂɺʑʃʢʀ tɍɗɋɈɪɈɰɑ
Милан Лојаница (беседа у САН-у): О говору архитектонских идеја и облика (поводом сродности и разлика између архитектуре и других уметности),
ɗʆɽɺɘɺʊʀʓɚɺɼʋʓʀʈɺɺʋʐʃʍʀʅʍʎʋɺɻʀʂɺʊʆʃʅɺʑʃʢɺ ɕɺʅʀɿʉʈʌʅɺʈɺɽʋɺɿɺʂɺʁʃɼʉʍʈʉɿʀʆʉ tɓəɑɛɑɓɈɕʃʋʢɺʈɺɔʎʅʃʥɕʉʈʎʇʀʈʍɺʆʈɺʋʀɼʃʢɺ
(велика ретроспектива архитеката, чланова УЛУПУДС-а), Михајло Митровић: Портрети архитеката, Ива Мишковић: Зелене површине у граду
t ɺɚɺ ɘʋʀɿʌʀɿʈʃʅ ɈɚɈ ɕʃʆʉʓ ɚʍɺʈʅʉɼʃʥ ɚʍɺʈʉɽʋɺɿʤɺ ʎ ʉʋɽɺʈʃʂɺʑʃʢʃ ɿʋʁɺɼʀ  Ɉʌʉʑʃʢɺʑʃʢɺ ʌʋʊʌʅʃʐ ɺʀʐʃʍʀʅɺʍɺ ɍʋʁɺɼʈɺ ɺʋʐʃʍʀʅʍʎʋɺ  ɐʉʋɺʈ
ɠʀʇʀʋʃʅʃʥɍɺʈʃɺʋʐʃʍʀʅʍʎʋʀɖʃʓɺtɚɊɎɛɔɺʂɺʋɍɓʀʌʃʥɈʋʐʃʍʀʅʍʎʋɺʈɺɺʇʀʋʃʒʅʃʈɺʒʃʈoɡʍɺʢʀɿɺʈɺʌʎɈʇʀʋʃʑʃɿʉɻɺʋʊʉʌʆʉɼʈʃ
ʊʉʍʀʂovɋʆɺʅɡʅʉʆɺiʎʃʌʍʉʒʈʉʇɞɺʋʆʀʇʎ Ɉʆʀʅʌɺʈɿʋɺɚɺʓɺɋɺɼʋʃʥɕʀɽɺʋɺʂʇʀʋɺ ʋʀɿʃʅʉʇʊʆʀʅʌʈʉʌʍtɛɎɗəɑɰɈɚʋʜɺʈɋɺɼʋʃʆʉɼʃʥɐɺʊʃʌʃ
ʉ ɺʋʐʃʍʀʅʍʎʋʃ o ɞʋɺʇʉʈʃʢɺ ʅɺʅʉ ʢʀ əʎʌʉ ʊʋʀɼɺʋʃʉ ɔʉʅɺ  t ɑɚɛɗəɑɗɋəɈɝɑɰɈ ɉʉɽɿɺʈ ɖʀʌʍʉʋʉɼʃʥ ɑʌʍʉʋʃʢɺ ʌʋʊʌʅʀ ɺʋʐʃʍʀʅʍʎʋʀ   ɍʎʓɺʈ
Крстић: Истине и обмане званичне историје модерне архитектуре – Rudolph Michael Schindler (1887 – 1953).

ФОРУМ
Издавач: Савез архитеката Србије, Друштво архитеката Београда, Кнеза Милоша 7, 11000 Београд
Форум бр. 54, јун-август 2010.г. (92 странe, у боји)
АРХИТЕКТУРА: Објекат непрофитног становања у блоку 61 на Новом београду, ре:а.ц.т.; Путовање, простор архитектура – интервју Миодраг
ɕʃʍʋɺʓʃʈʉɼʃ əɎɘəɑɖɛ ɍʋʎʓʍɼʀʈʃ ʎʌʆʉɼʃ ʋɺʂɼʃʍʅɺ ɺʋʐʃʍʀʅʍʉʈʌʅʀ ʌʍʋʎʅʀ ʎ ɉʀʉɽʋɺɿʎ  ɽʉɿʃʈʀ  ɉʋɺʈʃʌʆɺɼ ɓʉʢʃʥ t ɛɎɕɈɛ 
Београдска интернацинална неделја архитектуре; О БИНИ; Отварање; БИНА у бројкама; Docomomo Serbia, Tanja Conley; Београду је потребан
центар за архитектуру, Милица Топаловић; (Си)вила: Перципирање стамбеног модела градске виле у предавању Љиљане Милетић-Абрамовић,
Марија Јосифовски и Оливера Станковић; (Не)време архитектуре: Милан Максимовић; ОРИС у Београду, Ана Спасојевић; За успешну архитектуру
ʊʉʍʋʀɻʈɺʌʎɿʉʇʃʓʣɺʍɺʋʀʓʀʤɺ ɐʉʋɺʈɑɼʅʉɼʃʥtɘəɗɰɎɓɈɛɞʉʍʀʆvɟʀʈʍɺʋi ɺʋʐʃʍʀʅʍʉʈʌʅʃʌʍʎɿʃʉɕʃʍɺʋʐtɚɊɎɛɓɺʅʉʌʀɺʋʐʃʍʀʅʍʀʃʎʇʀʍʈʃʑʃ
удружују данас: привремене и нестабилне сарадње, STEALTH.unlimited; MATERIA: Пословни простори – савремене тенденције, Александар Јоцић
tɝɗəɜɕɓʉʈʏʀʋʀʈʑʃʢɺɉɔɗɓoʈʉɼɺʇʃʌɺʉʎɺʋʐʃʍʀʅʍʉʈʌʅʉʇʉɻʆʃʅʉɼɺʤʎ əʎʁʃʑɺɉʉɽɿɺʈʉɼʃʥəʀʂʎʆʍɺʍʃʃʋɺʌʊʃʌʃʅʉʈʅʎʋʌɺtɛɎɗəɑɰɈ
Контекст и теорија Баухауса, Мишко Шуваковић; пресек између уметности, архитектуре и друштва, Зоран Ерић; НАУЧНИ ЧАСОПИСИ: шта су
ʃʒʀʇʎʌʆʎʁʀ ɈʈɺɰɺʈʅʉɼʃʥɠʉʋɻʃʥtɓɜɔɛɜəɈ$PMFDUJPOɓʉʆʀʅʑʃʢɺ&TTBZ ɉʋɺʈʃʌʆɺɼɍʃʇʃʍʋʃʢʀɼʃʥɝɗɛɗɋəɈɝɑɰɈɈəɞɑɛɎɓɛɜəɎɘɺʆɺʍɺ
Федерације 2004-05, Весна Павловић; Фестивал београд светлости, Александра Стратимировић; Програм Културног центра ГРАД; Програм
ɝʋɺʈʑʎʌʅʉɽʅʎʆʍʎʋʈʉɽʑʀʈʍʋɺtɑɖɍɎɓɚɈɜɛɗəɈ

ДаНС
Издавач: Друштво архитеката Новог Сада, Милетићева 20, Нови Сад, тел. 021/423-485
E-mail: dans@dans.org.rs, www.dans.org.rs
ДаНС бр. 70, децембар 2010.г. (72 стране, пуни колор)
ɜɊɗɍɖɑɓɍɺɖɚɽʉɿʃʈɺtɋɗɍɑɖɈɍəɜɡɛɊɈɘʉʒʀʑʃʉʅʎʊʣɺʤɺʃʉʋɽɺʈʃʂʉɼɺʤɺɽʋɺɿʃʍʀʣɺɖʉɼʉɽɚɺɿɺɚɺʋɺɿʤɺɍɺɖɚɺʌɺɐɺɼʉɿʉʇ
ʂɺʎʋɻɺʈʃʂɺʇtɕɈɖɑɝɎɚɛɈɟɑɰɎɍɺʈʃɺʋʐʃʍʀʅʍʎʋʀɖʉɼʉɽɚɺɿɺɕʀʌʀʑɺʋʐʃʍʀʅʍʎʋʀʃɚɺʆʉʈɺʋʐʃʍʀʅʍʎʋʀʎɖʉɼʉʇɚɺɿʎtɓɗɖɓɜəɚɑ
ɘʋʀɽʆʀɿʂʈɺʒɺʢʈʃʐʅʉʈʅʎʋʌɺʎɖʉɼʉʇɚɺɿʎ o tɘəɑɐɖɈɲɈɍʉɻʃʍʈʃʑʃɛɺɻɺʅʉɼʃʥʀɼʀʈɺɽʋɺɿʀʂɺɺʋʐʃʍʀʅʍʎʋʎtɛɎɕɈɉəɗɰɈɖʉɼʉ
лице Новог Сада (1965); Ново у архитектури Ного Сада (1978); Архитектура Новог Сада друге половине ХХ века (2000); Architecture of Novi Sad in
the second half of the 20th Century; Новосадска архитектура 90-тих година (2003); Архитектура у Војводини прве деценије ХХI века (2010).
ДаНС бр. 71, март 2011.г. (80 страна, пуни колор)
ɜɊɗɍɖɑɓ ɉʉʋʑʃ ʂɺ ʢɺɼʈʀ ʊʋʉʌʍʉʋʀ t ɛɎɕɈ ɉəɗɰɈ ɜ ʊʋʃʆʉɽ ʢɺɼʈʉʇ ʊʋʉʌʍʉʋʎ ɑʂʈʀʈɺʜʀʤʀ ʂɺ nBOFVSB ɘʋʃɼʆɺʒʈʉ ʃ ʎ ʌʅʋʉʇʈʃʇ ʎʌʆʉɼʃʇɺ
Раконструкција града као процес урушавања урбаности; Отворени урбани простори војвођанских насеља; Простор, места, амбијенти; Стилске
вежбе савременог урбанистичког планирања (1); Парк, појам јавног градског простора; Димензије, димензије!; WEST 8: пројекти јавних простора;
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IN MEMORIAM
мр Владимир Анђелковић, др арх. Хранислав Анђелковић

ТИХОМИР  КИКИ АНЂЕЛКОВИЋ
19522010
Прошле године, 12. маја, после кратке и тешке болести
преминуо је наш дугогодишњи сарадник Тихомир Кики Анђелковић.
Рођен је 1952. године, гимназију је завршио у Нишу, студирао је енглески језик и књижевност и дипломирао на
Факултету заштите на раду. Од 1978. године био је запослен у институту Заштите на раду, где је радио као научни сарадник и уредник часописа „Ергономија“. Једно
време је радио и у редакцији МИН-а. Од 1990. године
радио је у издавачкој кући „Art Press“, где je уређивао неколико значајних едиција и објавио стотинак књига. Са
групом психолога из Ниша покренуо је часопис „Психологија у свету“, у коме је посвећено радио као уредник
и преводилац. Године 1998. покреће часопис „Бит“. Са
енглеског језика је превео већи број стручних текстова и
неколико књига. Од 1999. године био је директор штампарије „Круг“ која је сарађивала са великим бројем градских културних институција.
Сарадња Друштва архитеката Ниша са Тихомиром је
почела 2001. године преко штампарије „Круг“, штампањем часописа „Архитект“, гласника Друштва, и трајала је осам година, а за то време су издата 23 часописа.
Сарадња је била изузетна, са пуно разумевања и поверења, посебно у периодима када је часопис имао финансијске проблеме.

За све нас који смо га познавали и дружили се са њим,
пословно или приватно, остаће у сећању као добар човек, одан породици и послу, као велики пријатељ, али
и као изузетно духовит, добар познавалац музике и посвећени колекционар сликарства „Медијале“.
Део материјала штампан за НВО „Отворени
клуб“ Ниш у штампарији „Круг“
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