ARHITEKT
A
AR
A

ГЛАСНИК ДРУШТВА АРХИТЕКАТА НИША

ТЕМА БРОЈА: 1700 ГОДИНА МИЛАНСКОГ ЕДИКТА

ИМПРЕСУМ, САДРЖАЈ

АРХИТЕКТ 41  42

2

ИМПРЕСУМ, САДРЖАЈ

3

УВОДНИК

4

ТЕМА БРОЈА

4

Наисус, задужбина Цара Константина

14

O базилици мученика у Нишу

17

САЛОНИ АРХИТЕКТУРЕ И УРБАНИЗМА

17

Архитектура на маргинама

19

5. Салон пејзажне архитектуре у Београду 2013

редакција
др арх. Хранислав Анђелковић
др арх. Александар Кековић
арх. Зоран Чемерикић
арх. Иван Тошић
арх. Александра Миљковић
арх. Јелена Илић

22

ГАЛЕРИЈА ДАН

22

Архитектонски водич Ниша

25

Десета „Ноћ музеја“ у Галерији ДАН

27

Изложба студената Факултета уметности у Нишу

лого „Архитект“
арх. Миодраг Медар

28

ГРАДСКЕ АКТУЕЛНОСТИ

28

Изложба „Наисус и Медијана“ на Универзитету у Нишу

29

Реконструкција Хотела „Ниш“

32

АКТУЕЛНОСТИ У СРБИЈИ

32

БИНА 2013 - РАЗОТКРИВАЊЕ АРХИТЕКТУРЕ

35

Балкански архитектонски бијенале 2013

36

АКТУЕЛНОСТИ ИЗ СВЕТА

36

Приморски акваријум у Владивостоку

37

Том Мејн, добитник АIА златне медаље за 2013. г.

40

РАЗГОВОР С ПОВОДОМ

40

Славиша Поповић

42

ИСТОРИОГРАФИЈА

42

Константинова базилика у Триру (2)

45

Спасавање српског војничког гробља у Нишу

49

АРХИТЕКТОНСКЕ ТЕМЕ

49

Mediana

53

ПУТОПИСИ ПРИКАЗИ

53

Посета КГ – Фабрика „Fiat“ и музеј „Стара Тополивница“

57

СА ФАКУЛТЕТА

57

Дипломирани архитекти

59

КЊИГЕ И ЧАСОПИСИ

59

„Вила династије Oбреновић у Смедереву“

60

Преглед часописа

62

IN MEMORIAM

62

Арх. Светлана Лула Спасић

62

Арх. Миодраг Мики Спасић

Herald of the Society of Architects of Nis
Број 41- 42, септембар 2013. година XIV
оснивач и издавач
ДРУШТВО АРХИТЕКАТА НИША
Генерала Милојка Лешјанина 52, Ниш, тел. 018/520-608
e-mail: drustvoarhitekata@yahoo.com
ISSN 1451-3080
главни уредник
арх. Зоран Чемерикић

дизајн и припрема
Марија и Драган Видановић
Сарадници у овом броју:
арх. Сима Гушић, Др. Миша Ракоција, Марко Стојановић,
арх. Јелена Ракоција, мр. Славица Драгосавац, арх. Јелена
Ивановић Војводић, мр. Михајло Медведев, Елена Васић
Петровић, Мр Александар Алексић, сарадници Завода за
заштиту споменика културе Ниш.
издавачки савет
арх. Миодраг Медар, председник ДАН -а
арх. Бранимир Ћирић, потпредседник ДАН -а
арх. Миомир Живковић
арх. Сима Гушић
арх. Зоран Чемерикић
арх. Александар Кековић
арх. Милена Мишић
насловна страна:
идеја З. Чемерикић, реализација Д. Видановић
фото из Лапидаријума у Тврђави, текст С. Гушић

ARHITEKT
A
AR
RHITEK
RH
RHITEKT
HITEK
KT
AR
ГЛАСНИК ДРУШТВА АРХИТЕКАТА НИША

ГЛАСНИК ДРУШТВА АРХИТЕКАТА НИША

број 41-42, СЕПТЕМБАР 2013.

ГЛАСНИК ДРУШТВА АРХИТЕКАТА НИША

САДРЖАЈ:

Овај број АРХИТЕКТА је реализован захваљујући
финансијској подршци коју су пружили: Инжењерска
комора Србије, Град Ниш - Савет за културно
стваралаштво, Грађевинско-архитектонски факултет
у Нишу, Tondach - Потисје Кањижа а.д. Кањижа
Град Ниш
Савет за културно стваралаштво

Инжењерска комора Србије

www.tondach.rs

ТЕМА БРОЈА: 1700 ГОДИНА МИЛАНСКОГ ЕДИКТА

штампа
Overprint - Ниш
тираж: 400
Редакција задржава право да, у договору са аутором,
изврши извесна скраћења текста и одреди коначни избор
фотографија

СЕПТЕМБАР 2013, БР. 41 42, ГОДИНА XIV

УВОДНИК

Поштовани читаоци,
Друштво архитеката Ниша, одн. редакција
гласника „Архитект“, придружује се обележавању јубилеја 1700 година Миланског
едикта, тиме што овај број има за главну
тему управо тај догађај. Прилоге смо добили од наших сарадника из градских институција из области културе (Народни музеј,
Завод за заштиту споменика културе), као
и од архитеката који се дуго баве историографијом. Наш град је изузетно богат археолошко-архитектонским наслеђем из касноантичког одн. ранохришћанског периода.
Приложени текстови управо треба да дају
нови допринос презентовању појединих
локација и објеката и њиховог садашњег
стања, али и да систематизују досадашња
сазнања и дефинишу значај тих објеката у целокупној слици Константиновог
Naissus-а. Историја уопште, па и историја
архитектуре, перманентно добија нова тумачења и нова сагледавања постојећих података и сачуваних артефаката. Ови текстови такође коментаришу и досадашњи однос
према том наслеђу, однос друштва уопште и
институција које се тиме баве. Тај однос показује степен културе једног народа.
Као и увек, упознаћете се са редовним активностима Друштва архитеката, као што
су изложбе у Галерији ДАН, учествовање у
манифестацији „Ноћ музеја“, учествовање у
стручним екскурзијама Инжењерске коморе и др. Сазнаћете нешто и о изложбама и
салонима архитектуре у другим градовима,
уз напомену да је недавно успостављена сарадња са нишким Факултетом уметности,

у смислу повременог уступања простора
наше Галерије за изложбе радова студената
и професора овог факултета.
Значајан дуготрајни рад на припреми „Архитектонског водича Ниша“ улази у завршну фазу, тако да се надамо да ћемо га представити стручној и широј јавности на овогодишњим Данима архитектуре у октобру и
новембру. Овај веома амбициозан подухват
треба да попуни празнину у презентовању
архитектонског наслеђа Ниша, одн. да сликом и текстом представи 100 најзначајнијих
објеката изграђених у периоду од преко 120
година. На тај начин ће град добити довољно стручну али и популарну двојезичну публикацију, квалитетно опремљену и савремено дизајнирану.
Разговор с поводом овог пута је вођен са г.
Славишом Поповићем, директором Народног музеја у Нишу. То је једна од значајних
установа града из области културе, са којом
ће Друштво архитеката ускоро успоставити
сталну сарадњу. У нашим редовним рубрикама прочитаћете о актуелностима у граду,
земљи и иностранству, као и о новим издањима књига и часописа из области архитектуре. Старијим генерацијама колега биће
посебно интересантно да погледају листу
дипломаца нишког Архитектонског одсека
из периода од оснивања 1960.г. до привременог укидања 1968.г.

Уредник
aрх. Зоран Чемерикић
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ТЕМА БРОЈА
Арх. Сима Гушић

НАИСУС,
ЗАДУЖБИНА ЦАРА КОНСТАНТИНА
У кључним речима Милански едикт, Константин и Наисус, заједнички именитељ је Константин. Уколико за
тренутак оставимо по страни Милански едикт, који је подједнако важан за све хришћанске просторе, остаје нам
антички Ниш и Константин. Локална конотација те везе може бити само привиднa. Утолико се препоручује, да
се пре свега препозна међузависност утицаја поднебља, историјских догађаја и културе источних провинција
Римског царстава, у чијем је делу и антички Ниш, на формирање политике, идеологије и државничког понашања Константина као и других „Источних царева“. Они су на основу тога, током своје владавине променили,
или боље рећи, прилагодили, посустало Царство новим друштвеним обрасцима.
Резултат тих општих кретања, током 4.века у доба тетрархије, условио је изградњу утврђеног града, античког
Наисуса. Историјски посматрано, он је заснован знатно раније, али је свој импозантни облик добио заслугом Цара Константина, који је изградњу града посветио
свом родном месту. Изреком, то потврђују историјски
извори, да је „Константин...рођен у Наису и ту васпитаван, овај град је касније величанствено украсио...“ те да
је „...Царева задужбина, оно што је он створио...“. У том
његовом напору има и нешто од личне потребе, али пре
свега, преображај насеља из војничке постаје у царску
оставштину, сплет је сложених идеолошких, политичких и привредних токова касне антике. Наисус није ни
највећа Константинова задужбина, нити најзначајнији
град тога времена, али је веома значајна и аутентична
ниска на ђердану обновљеног Царства и културна појава на уласку света у предстојећи византијски простор. У
томе Милански едикт има своје опште историјско место, и он је, између осталог, у потоњим временима утицао и на обликовање Наисуса. Али, оно што је за нас и
шири културни простор од највећег значаја, то је читање
Ниша у контексту касноантичке културе. Нажалост, ту
смо скоро на самом почетку и у сфери хипотеза, управо
због чињенице што се до сада на антички Ниш гледало
као на опште археолошко налазиште, на Тврђаву више
као османлијско утврђење а не на царски град. Једино
што имамо у рукама то су исчитани историјски извори
и епиграфски споменици, које нам је оставио др. Петар
Петровић. Његовим прераним одласком, заустављен је
покушај да се они провере на археолошком терену.
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Сл.1 Топографија античког Ниша
1 - Остаци бедема,
2, 3 - Грађевина под сводовима,
4 - Остаци улице,
5 - Грађевина са октогоном,
6 - Остаци моста

Почетну идеју о изгледу Константинове задужбине можемо добити анализом непотпуних археолошких трагова у
Нишу и њиховим повезивањем са историјским догађајима тога времена. Поред овога треба укључити и аналогије
са његовим грађевинама у Царству, обзиром да је у том погледу био веома градитељски активан и иза себе оставио
велики број објеката. У свему томе мора се имати у виду општи контекст епохе у којој је Константин живео и коју
је на известан начин обликовао. Поред ове дијалектичке зависности, треба обратити пажњу и на могућу сакралну
опоруку и уопште, један метафорички смисао градова у којима су рођени цареви тетрарси, и којима су они посвећивали посебну пажњу. О томе сведоче Диоклецијанове и Галеријеве задужбине, Сплит и Гамзиград. Са таквом философијом реално је очекивати да је реконструкција и изградња Наисуса у 4. веку, била последица посебне Константинове амбиције, о чему управо и говоре поједини антички хроничари.
Неколико археолошких остатака у нишкој Тврђави управо потврђују да архитектонско-урбанистичка концепција
античког Наисуса није скромна и да треба очекивати презентне целине. Ако се то наслућује у неколико, тек зачетих
сонди, у којима се без изузетака указује на богато архитектонско наслеђе, онда се са правом очекује да је цела матрица касноантичког Наиса изузетно знаменита.
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ГРАЂЕВИНА ПОД СВОДОВИМА
Први значајни комплекс налази се на платоу североисточно од Џамије (3 и 4). Радно је назван Грађевина под сводовима1 где се централна грађевина пружа у правцу север – југ, а управна је на правац улице поплочане каменим плочама и уз њу тробродне грађевине. Објекти који су овде констатовани залазе много шире од истраженог простора.
Наслућује се ипак да су Грађевина под сводовима и улица подређене истом просторном плану. Под у просторијама
је у приближно истој нивелети са улицом. Како је очигледно да су просторије под сводовима доњи делови грађевине
(њена крипта), између улице и грађевине успоставља се сложени однос у нивоима; како је реч о средишњем простору античког Наиса (можда форум?), могућно је да је у питању храм чији подијум по правилу одстоји од улице. До његовог пронаоса или перистила, са улице би се долазило моћним степеништем. Осим архитектонске композиције, на
значај грађевине указују и остаци мозаичких коцкица и делови архитектонске пластике. Остаје, при том, нерешено
питање положаја и функције тробродне грађевине која је смештена уз улицу, између улице и објекта под сводовима.
Можда је у питању basilica, са унутрашњом поделом изведеном моћним стубовима од камена, али је на овом степену истражености, тешко донети одређени закључак.

Сл.2 Објекат под сводовима после истраживања, фото

Сл.2а Објекат под сводовима, цртеж 

Као део истог урбанистичког плана, у средишњем делу Тврђаве, крај Бали бегове џамије, делимично су откривени
остаци дела улице (4) и остаци грађевина, распоређени дуж саобраћајнице са симетричним ступцима. Правилно
усмерење улица север – југ наводи на закључак да се ради о нечему насталом декретом цара из периода од V до VI
века. Испред грађевина су тремови који почивају на ступцима од опеке. Претпоставка је да се ради о комплексу из
5. и 6. века, као и да је реч о горњем културном слоју испод кога се очекују старије грађевине.

ГРАЂЕВИНА СА ОКТОГОНОМ
Грађевина са октогоном2 је откривена 1988. године, на простору изван бедема турске тврђаве, на удаљености око
300м северозападно од објекта под сводовима централног платоа у Тврђави (пешачка стаза за техничке факултете). Објекат лежи подужном осом у смеру исток запад; ближе је познат само западни део, док је источни, већи део
само делом регистрован сондама. Грађевина је сложеног плана, ширине 11,26м, дужине више од 31,60м. Источни
део, који је потпуно истражен, чине: централна просторија осмоугаоне основе из које се улази у бочне просторије.
Дијагонала октогона износи 7,7м, а димензије бочних просторија 4,1 х 4,1м. Унутрашњост осмоугаоне просторије
красе четири полукружне нише које за висину парапета одстоје од пода. Исте такве нише распоређене су са спољне
стране, на улазу у октогон.
Унутрашњи однос између средишњег и бочних просторија изражен је у спољашњем изгледу објекта. Тако бочне
просторије на северној фасади образују плитак ризалит. Јужни део грађевине знатно је пространији, али није потпуно истражен. Издваја се западни обимни зид са једним мањим и једним већим улазним отвором. Већи отвор, у
1
2

П. Петровић, С. Гушић, Римски царски градови и палате, Галерија САНУ, Бгд.1993, стр.165-167
П. Петровић, С. Гушић, Исто, стр. Исто Т. Чершков, Палата са отогоном у Градском пољу , архив Завода ЗЗСК
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Сл 3 Грађевина са октогоном, стање после истраживања, фото

Сл 3а Грађевина са октогоном, цртеж 

унутрашњости простора, има три степеника. На супротној страни, у обрису, назире се обимни зид грађевине. Јужни простор грађевине је незнатно упуштен у односу на северне просторије, што се види код улаза са степеницама.
Грађевина је већим делом зидана техником opus incertum (ломљени камен и малтер), осим на отворима и око ниша,
где је примењена техника opus latericium (зидање опеком). Осим у октогону, дебљина зидова је уједначена и износи
око 90цм. Подови у просторијама су покривени мозаиком са геометријским мотивима. Испод подова су стубићи
хипокауста. Посебност представља бочна просторија на источној страни у којој су грејани и зидови. На спољашњем,
северозападном углу, евидентирана је одводна цев за кишницу са крова. Унутрашњост свих просторија била је осликана фрескама, што се закључује према слабим траговима.

КАСНОАНТИЧКЕ ТЕРМЕ
На простору код Београдске капије у Нишкој тврђави, откривене су касноантичке терме.3 На основу анализе, очуване су скоро све просторије које припадају термама: централна просторија је аподитеријум (свлачионица), западно
од ње је фригидаријум са кадама, а испод тврђавског бедема тепидаријум - топло купатило. Јужна велика просторија је гимназијум. Улаз је био са источне стране.
3

С. Гушић, Главни пројекат конзервације и реконструкције терми, Архив Завода за заштиту споменика културе Ниш

Сл.4 Ситуација Терми после конзервација, фото
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ОСТАЦИ ГРАДСКОГ БЕДЕМА И МОСТА
У току радова на регулацији Нишаве 1987-1990, откривени су остаци опораца моста који су испод савременог
Тврђавског моста4. Том приликом су обављени неопходни археолошки радови. Утврђено је постојање другог десног
и четвртог опорца моста. Између ових стубова уочене су гомиле обрађених а по неки и профилисани камени блокови. Такође, у кориту су били видљиви и остаци многих дрвених стубова који су били везани за касније фазе моста.
Најпотпуније је сачуван опорац другог стуба који има облик петостраног полигона чије су три стране ортогоналне,
а две узводне под углом и затварају полигон. Облога конструкције рађена је од камених блокова чији су редови правилно услојавани. Око другог стуба на низводној страни видљиви су остаци дрвене оплате опораца. Према аналогијама са Трајановим мостом код Кладова5 или мостом у Тријеру, ови остаци се могу довести у период изградње у
римском односно касноантичком периоду. Приликом изградње моста 1903. године, у близини ових опораца нађена
ја позната глава - портрет цара Константина.

Сл.5 Остаци градског бедема, фото
Сл.5 Остаци градског бедема, цртеж 

Масиван зид од опека, дебљине око 2 метра, очуване висине до 5 метара, откривен приликом грађевинских радова
на аутобуској станици, уз западну контраескарпу турске тврђаве, (непосредно иза зграде аутобуске станице), по свој
прилици припада бедему касноантичког града. Бедем лежи у смеру север - југ, а откривен је у укупној дужини од 85
метара. На јужном крају је прекинут приликом грађевинских радова на аутобуској станици (раније, свакако, приликом копања турског рова око тврђаве), на северној страни залази у профил ископа, у правцу источног зида школе
која је подигнута на његовом правцу. Занимљиво је да су са спољне стране бедема откривена два пиластра од опека,
ширине 1,00м, на међусобном растојању од 2,80 метара. Није јасна функција ових пиластра осим ако није у питању
мост, тј. капија којом се са западне стране улазило у град.

ВИЛА НА ВИНИКУ
У ширем окружењу Тврђаве, удаљеном северно од ње око 1км, на благим падинама Виника, откривено је неколико објеката који указују на посебну субурбану агломерацију коју чине градске виле. Један од најзначанијих налаза
је Објекат са мозаицима на Винику, на потезу званом Коњско гробље - Рибник6. На широком потезу откривена је
његова подна конструкција, са изузетно квалитетним мозаицима са фигуралним представама, мермерним хексагоналним плочицама, обиље мермерне архитектонске пластике и осталог значајног археолошког материјала. Откривени материјал опредељује градњу виле у почетак 4. века. Током истраживања, рекогносциран је околни терен
и утврђено је постојање једног широког укопа који асоцира на амфитеатралну форму. Да ли је у питању заиста и
антички амфитеатар, посебна је интригантна прича.
Груби преглед до сада истражених објеката, а то је све што је до сада истражено у Нишкој тврђави, илуструје исти
хронолошки слој који припада касноантичком периоду 4.века. На основу распореда налазишта, може се утврдити да
је површина античког Наисуса од око 20ха. А ако се под градом подведу и некропола у Јагодин мали и виле под Виником, онда је величина града знатно већа. Сложеније је питање карактера овог, средње величине античког града.
Да би се одговорило на ово питање од помоћи могу бити два кључна момента у његовом развоју, а то су стационирање прве римске војне формације на простору Тврђаве, средином 2.века7 и поменута Констатинова активност по4

С. Гушић, Т. Чершков, Архив Завода за заштиту споменика културе Ниш
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С. Гушић, Traian’s bridge — a contribution towards its reconstruction, Roman Limes on the Middle and Lower Danube, Bgd. 1996, str. 259
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С. Гушић, Објекат са мозаицима на Винику, Нишки зборник бр.4, Ниш 1977, стр 91
П. Петровић, Ниш у античко доба, Ниш 1976.г, стр.51-53
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Сл. 6a Остаци Виле на Винику - детаљи

четком 4.века. У међувремену се збио барем један кључни догађај у животу града, који је определио његов карактер,
а то је добијање статуса колоније, односно стицања муниципијалног права почетком 3.века.8
Долазак Римских легија на стратешки важну позицију код Наисуса, у вези је са њиховим дубљим продором са југа
на север Балкана. Овде је стационирана 1. Аурелијеве кохорте Дарданаца (cohors I Aurelia Dardanorum), и овде је
себи изградила војни логор, каструм. Непосредних археолошких доказа о изгледу овог утврђења нема, али је сасвим
извесно да је истоветно оном у Равни код Књажевца, антички Timacum minus, где је била стациониорана 2. Аурелијева кохорта Дарданаца (cohors II Aurelia Dardanorum), и које су у свему биле идентичне.9 Локација овог првог
војног логора са много разлога се везује за Нишку тврђаву.10
На основу морфолошког изгледа тврђавске терасе, општих археолошких сазнања и античког правила, као и изгледа
каструма у Timacum minus11, војни логор настао је на највишем делу тврђавске терасе. Том приликом његово средиште је трајно зацртано и симболично обележено освештеним каменом (umbikulis soli). Обзиром да се таква света
места касније не померају, са правом се очекује да се то догодило на простору започетих археолошких сонди североисточно од данашње џамије (Грађевина под сводовима). Одавде је главна логорска комуникација via principalis,
касније у касноантичком граду dekumanus маxiмus, ишла природним гребеном, према истоку кроз данашњу Јагодин капију, а према западу у правцу данашњих факултета. Друга управна комуникација praetorija, касније kardo
maximus, која се од средишта логора пружала према југу, на данашњу Стамбол капију и мост. Од ових комуникација
симетрично се простирао логор, вероватно са већим захватом према југу и западу, приближне величине 144 x 112
метара (сл 7a.) Као по правилу уз војни логор се формира најстарије цивилно насеље, у коме живе заједно домородачко становништво и војни ветерани. Од брзине и степена оствареног компромиса ова два културна модела, стварају се услови да град добије статус римског муниципијума. По свој прилици у Наисусу се то догодило веома брзо12.
Формирање војног логора, за насеља која живе у континуитету је од значаја за разумевање следећих фаза развоја
града. Прва адаптација логора догодиће се почетком 3.века, оснивањем римске колоније, муниципија. То је облик
управљачке самоуправе који ће допринети да Ниш у најранијем периоду своје историје постане град. Ова политичка
и социјална промена условиће трансформацију војног утврђења у утврђени град сложенијег карактера. Из прве војне архитектуре Наисуса, која је ембрион првог града и у чијем је средишту praetoria, службени простор команданта,
у овој фази развоја се он трансформише у градски форум: центар јединственог система, чије је средиште у Риму који
је овим повезан са свим центрима у провинцијама13. Са почетним подацима који су добијени на тврђавском платоу,
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П. Петровић, Исто стр.33-35
П. Петровић, Исто
Ј. Ћирић, Прилог историјско-географском проучавању локације ниша, Нишки зборник 1, Ниш, стр.26-32
П. Петровић, Inscriptiones de la Mesie Superieure, Vol.III/2, str. 40
П. Петровић, Исто, Ниш у античко доба, стр.35
Опште место, више аутора, исто Мате Суић, Антички град на Источном Јадрану, Зг. 1976
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Сл. 7 Timacum minus - аналогија

Сл.7а Naissus - војни логор

код турске џамије (Објекат са сводовима сл.2 и 2а), хипотетички али и са пуно разлога, управо се очекује да је он
формиран на овом простору. Ако је претпоставка тачна, онда су по устаљеном правилу на форуму смештене различите грађевине curie – зграде у којој су смештене градске службе, basilica, за судске проcесе и др, а у портику који је
оивичавао трг били су смештени дућани. Под колонадом форума и испред њега излагане су статуе царева и других
виђених људи — patrona. Храм — templum, доминира форумом јер се све одвијало под очима бога. Неке од ових гађевина су препознате у досадашњим истраживањима на платоу код Џамије (види Објекат под сводовима).

Сл. 8 Објекат под сводовима (реконструкција С. Гушић)

Опште место о времену настанку форума у Наисусу, не значи да се то догодило током 3.века. Општа економска криза у Царству тога времена, као и постепен пренос власти на Исток, нису били погодно тло за изгрању монументалних грађевина. Могуће је само да су неке од ових грађевина биле саграђене у некој скромнијој форми.
Ситуација се знатно мења доласком Константина на римски престо. Рођен у Нишу у браку домороткиње Јелене и
угледног официра, Константина Хлора, будућег Августа у Диоклецијановој тетрархији14, Константин је имао посеб14 Тетрархију је увео Цар Диоклецијан, да у држави увек буду двојица већих владара Августа, а двојица мањих Цезара.Константин Хлор је био један од Августа
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Сл.9 Константинова базилика Тријер
Сл. 9 а Базилика у Ремизијани

Сл. 10 Структура форума – Наисус (хипотеза) комплекса
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ну наклоност према свом родном граду. Због чега је његова градитељска активност и забележена у историјским
изворима. Друга неспорна чињеница је да су током дужег периода 4.века, почев већ од Диоклецијана, у граду боравили многи римски цареви. Логично је стога, да се у граду појаве многи комплекси и објекти који ће бити јавног
карактера или неки наменски грађени за то, а који су намањени сложеној царској литургији, карактеристичној за
касноантичке владаре. С тим у вези није случајно да се већ у досадашњим истраживањима у Тврђави, препознају
такви објекти, као и чињеница да су они настали у истом хронолошком периоду, а то је управо време Константина и
његових наследника. Да је он могао интензивно градити у свом родном месту произилази и из сазнања, о чему говоре Константинови хроничари, да је показивао изузетне градитељске подухвате по целом Царству.15
Монументалност остатака на централном платоу Тврђаве различитог су карактера, али припадају истом функционалном склопу и ослоњени су на via decumana, која је главна градска улица. Градитељски детаљи који прате ове
грађевине као што су стубови, капители, мозаичке коцкице, парапетне плоче и друго16 су карактеристика Константиновог градитељства. Храм о коме је реч могао је бити посвећен врховном богу Јупитеру17 и његова је градња морала бити започета раније, непосредно по добијању стауса муниципија. Време Константинове владавине није било
погодно за започињање или изградњу паганских храмова, обзиром да је он имао познату верску амбивалентност
према свим верама, али се истовремено постепено окретао према хришћанству.
Допуну овог простора је свакако извео са другим објектима, на простору између via decumana и храма где се са
доста резерве, наслућује тробродна basilica. Ова врста јавних објеката је била део ширег Константиновог програма
изградње административних зграда по Царству. О томе сведоче сличне грађевине у Риму и Тријеру, његовој раној
предстојници. У ближем окружењу, у античкој Remesiani, данашња Бела Паланка, констатована је слична грађевина
са истом величином, временом настанка и диспозицијом у односу на остатак града.18
Кључно питање општег изгледа града је структура Наисуса у времену боравка касноантичких царева у граду. Чињеница је да су владари овог периода били јако мобилни и да су често мењали место свог пребивалишта. За ту прилику за њих су грађене посебне палате - palatia. Нарочито је то било карактеристично за време тетрарха. Тако Максимилијан гради у Аквилеји, Диоклецијан у Сплиту, Галерије Ромулијану у Гамзиграду, Максенције Пијаца Армерина
на Сицилији као и други на осталим местима у Царству.19 Функционална организација оваквих простора је у директној вези са божанском природом владања царева, царским протоколима, слављењем тријумфа и другим манифестацијама, које су биле инспирисане источњачким дворовима са којима у периоду тетрарха Царевина остварује
непосредан контакт. Посебно се развија дворска уметност у чему је предњачио Цар Константин, али и други који су
од палата сачинили праве замкове (Диоклецијан и Галерије).20
Идентификација таквог објекта у Наисусу до данас није препозната али се таква грађевина назире. Форма палатијума је свакако прилагођена стешњеним простором постојећег Наиса, али је могуће да је за ту сврху настала посебна
четврт уз постојећи утврђени град. У том оквиру могу се очекивати владареви двори. Једна од резиденцијалних
грађевина је објекат са октогоном у Градском пољу. Томе у прилог су постојање октогоналног вестибила као могућег
простора за аудијенције, богати елементи декорације, мозаични подови и друго. Из анализе мозаика закључује се да
објекат припада добу тетрархије, као и да су по техници ближи западном искуству него онима који који су настали
под грчким и малоазијским утицајима.21 Обзиром да је у својој ранијој фази Константин своја градитељска искуства
стицао на западу (Тријер и Рим), са њим се може довести у везу и градња објекта у Градском пољу.

Сл. 11 Грађевина са октогоном, реконструкција мозаика, према Р. Стојановић
15
16
17
18
19
20
21

П. Петровић, Медијана резиденција римских царева,Ниш 1994, стр.21
П. Петровић, С. Гушић, Исто, стр.66, о истом П. Петровић, Медијана, стр.19
П. Петровић, Медијана исто, стр.19
С. Гушић, Урбанизам Ремизијане од 1. до 6. века, Старинар 19, Бгд. 1987, стр.21
П. Петровић, Медијана,
М. Чанак Медић, Гамзиград, Бгд 1978, опште место стр. 145-146
Гордана Јеремић МОЗАИЦИ ГРАЂЕВИНЕ СА ОКТОГОНОМ ИЗ АНТИЧКОГ НАИСА, Акта Ниш и Византија том 2
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Сл. 12 Грађевина са октогоном (реконструкција С.Гушић)

На известан начин са резиденцијалним објектима може се довести и Вила на Винику у чијем је непосредном окружењу и једна потковичаста земљана форма која сасвим хипотетички асоцира на амфитеатар. Вила се хронолошки
и по квалитету декорације сасвим убедљиво повезује са Објектом са октогоном. Изградња овог објекта може бити
везана и за неког од царских намештеника који су у бекству из пренасељених градова градили виле у њиховом окружењу. А што се тиче амфитеатра на Коњском гробљу поред поменуте виле, он неодољиво асоцира на Константинов
земљани амфитеатар у Тријеру.

Сл. 13 Амфитеатар у Тријеру , реконструкција

Сл. 13а „Амфитеатар“ поред Виле на Винику
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И остали објекти који су овде споменути, такође имају монументалност касноантичке архитектуре. Овде су пре
свега споменуте терме код Београдске капије и мост на Нишави.
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Сл. 14 Терме ког Београдске капије (реконструкција С. Гушић)

Сл. 14а Реконструкција Константинових терми у Тријеру

Сл. 15 Константинов мост у Тријеру

Сл. 15а Остаци моста код Стамбол капије

Изнете хипотезе и материјални остаци указују на извесну могућност да су Цар Константин и његови наследници обилно градили у касноантичком Наисусу. Наводе античких хроничара, који говоре о Константиновој
делатности у граду не треба потцењивати. На основу
свега могу се у граду наслутити две архитектонско урбанистичке целине. Једна би била у захвату првобитног каструма чијом је изградњом зачет град и друга на
ширем простору Градског поља и Виника, који би се могао довести у везу са деловањем касноантичких царева.
Кроз касноантички живот оне су се интегрисале и тиме
је створена изузетно сложена и богата античка заоставштина.
Посебно питање се односи на савремену афирмацију
Нишке тврђаве. Од наше спремности да се проблему изучавања античког Ниша приступи активно и без скепсе,
зависи провера овде изложених хипотеза као и многих
других анализа, које се односе на Наисус. Он је сада на
маргини озбиљног научног проучавања иако од свих
осталих царских градова, има најбоље просторне услове
да се докучи његова прошлост.

Сл. 16 Антички Наисус
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Др Миша Ракоција
Завод за заштиту споменика културе Ниш

O БАЗИЛИЦИ МУЧЕНИКА У НИШУ 1

Подужни пресек кроз мартиријум (разрада и дорада арх. Јелена Ракоција)

У родном граду цара Константина, који је оснивач и први градитељ мартиријума, налази се монументални мартиријум са базиликом на источној страни. Припада групи осредњих маузолеја званих меморије, где је започето
поштовање култа неког мученика на његовом гробу. Можда су баш овде чуване мошти и реликвије мученика по
којима је Ниш у IV веку био познат у хришћанском свету, и сахрањени епископи и угледни свештеници Наисуса.
Архитектонски облици базилике са мартиријумом и садржај откривених гробница на то упућују. Из тог разлога,
њен најтачнији назив је базилика мученика (basilicae martyrum). Саграђена је у западном делу некрополе, окренута источној градској капији кроз коју је водио пут поред базилике мученика, гробља и даље за Виминацијум.
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МАРТИРИЈУМ

БАЗИЛИКА

Мартиријум је правоугаоне основе, сав озидан од лепо
слаганих опека и надвишен полуобличастим сводом.
Унутрашњост је подељена на четири аркосолија унутар којих су полагани покојници. Аркосолији су били
ограђени оградом од масивних камених плоча, чији су
фрагменти и данас у мартиријуму. На већем фрагменту
парапетне плоче препознају се урезани обриси који сличе риби, док је на бочној страни угребан крст. Угледна
хришћанска породица Наисуса гробна места у маузолеју
затворила је парапетним плочама са уклесаном рибом,
док је клесар из далеко нижег сталежа био хришћанин и
бочно урезао крст у току рада.
На западном зиду мартиријума су три нише, организоване као потоњи олтарски простор. Испред ниша, на
постаменту констатованог циборијума, треба очекивати
мошти мученика. Изнад средишње нише је прозор (фенестела), отвор кроз који се одавала част реликвијама
мученика.
У тренутку када је мартиријум откривен, у његовом средишту је затечена правоугаона издужена конструкција у
виду постамента за циборијум намењен уздизању култа.
На постаменту (престо) леже архитектонски декоративни елементи који су чинили циборијум, и обруч од полијелеја који је уобичајено висио у његовој унутрашњости. За очекивати је да је испод циборијума била смештена фиола, кутија у којој су се чувале мошти данас непознатог мученика, као у Св. Димитрију у Солуну, или у
катакомбама Рима.
Из мартиријума у базилику воде 12 степеника до отвора
у поду егзонартекса дозидане базилике, који је затварала
камена плоча. Улазну партију чини фланкирано степениште украшено аркадним фризом.

Године 1953. и 1962., ископана је уз источну страну мартиријума тробродна базилика. Дограђена је нешто касније и конципирана као јединствена грађевина са старијим мартиријумом. Стога, мартиријум и базилику
треба посматрати као целину коју можемо препознати
као гробљанску варијанту цркве мартирија са моштима
унутар крипте. Крипта је саграђена у IV веку као маузолеј угледне породице Наисуса у који ће убрзо бити смештене мошти мученика (реликвије), и вршити сахрањивање у околним аркосолијумима. У V веку је дограђена
тробродна базилика.
Базилика је хеленистичког типа, тробродног наоса са великом полукружном апсидом, уским нартексом и егзонартексом. Зидана је наизменичном употребом камена и
опеке, на начин препознатљив за Цариградске цркве из
V века. У наосу, средишњи брод од бочних одвајају опеком зидани стубци. Јужни и западни зид наоса ојачани
су пиластрима.
На јужном крају нартекса има три аркосолијума (или засведен loculus), са архиволтама од опека, који су служили за сахрањивање. Време њиховог настанка треба везати за изградњу мартиријума.
Улаз у егзонартекс обележен је плитким пиластром, поред северног зида мартиријума. Пролази се између два
посебно уважена гроба који посетиоца усмеравају на
улаз у наос. Пошто је улаз у мартиријум у оси базилике,
улаз у наос је померен ка северу и фланкиран пиластрима.
Иста ширина стилобатних зидова као и спољни зидови
базилике указују да је терет кровне конструкције био
равномерно распоређен. Правоугаони наос базилике
чине три брода, са прецизно пројектованим односом

————————————————
1
Више о томе: М. Ракоција, О базилици са мартиријумом (базилика мученика) у Нишу, у: Ниш и Византија XI, Ниш 2013, 31-68.
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Унутрашњост мартиријума, западна страна, данас

бочних бродова и наоса чија је ширина једнака три ширине бочног брода (1:3:1). Овај однос указује да грађевина није имала сводове већ дрвену кровну конструкцију
базиликално осмишљену.
У базилици је откривен мали број декоративне архитектонске пластике. Добро обрађен је јонски импост-капител, украшен Христовим монограмом и голубом, затечен у базилици који ближе датира у V век.
Од посебне је важности сагледана намена фрагментованог каменог блока, откривеног 1962. године у простору
базилике. У питању је mensae martyrum изнад тела покојника (мученика) која је прилагођена за фунералне
радње (agapae) на столу за даће (mensa), где су вршене
либације у дане обележавања страдања мученика. Све
менсе, па и Нишка, имају жљебове за одлив течности. То
је почетак формирања култа мученика и „светог места“.
Уосталом, тамо где су нађене менсе, лоцирани су и свети гробови, тако да су оне сигурна материјална потврда
култа мученика рано установљеног у Нишу.
Унутрашње зидне површине базилике биле су прекривене мозаиком, мермерном оплатом, живописом и украшене штукатуром.
Велики број гробова унутар базилике указује на њен
гробљански карактер. Нишка цеметеријална базилика,
где се, по свој прилици, налазило више гробова мученика (аrea martyrium), има гробове верника ad sanctos. То
су привилеговане личности, великодостојници, свештеници, владике. У комплексу базилике са мартиријумом
откривено је преко 60 гробова различите конструкције.
Грађани Наисуса који су сахрањени унутар ове култне
цркве припадали су високом рангу. У крипти је могао
почивати неки од нишких страдалника за христову веру,
мученика, касније можда и светац, по којима је Ниш
био познат у IV веку, а у репрезентативним гробницама у цркви знани нишки епископи и свештеници, као и
грађани високог ранга.

АКТУЕЛНОСТИ
ТЕМА
ИЗ СВЕТА
БРОЈА

Унутрашњост мартиријума са циборијумом, идеална
реконструкција, арх. Марко Диманић

Улаз у мартиријум, данас (фото Миша Ракоција)
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Базилика мученика, основа
(разрада и дорада арх. Јелена Ракоција)

Мартиријум са моштима мученика
испод циборијума, може се сматрати
зачетником и матицом култа мученика у маузолеју угледне хришћанске породице Наисуса. Представља
редак пример прелазног облика између маузолеја и мартиријума, што
га чини изузетно значајним.
И поред свега, археолошка истраживања на базилици мученика нису
довршена, она је непотпуно изучена
и недовољно знана стручним круговима, а још мање на одговарајући
начин презентована јавности. Тиме
Ниш много губи на свом угледу и
значају за свеколики хришћански
свет.
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Изложена нова сазнања дају за право да начинимо покушај идеалне реконструкције унутрашњости мартиријума, док за реконструкцију базилике има довољно знаних архитектонских елемената. На основу свега,
можда некад и обновимо ову светињу, славећи прве хришћане Ниша
којима ми, али и хришћанска Европа, дугујемо своје хришћанске корене и опредељење. Искрено се надамо
да ћемо овој светињи над светињама
повратити некадашњи сјај и сачувати је за будућа поколења, као што је и
она нас чувала свих ових векова.

Улаз у мартиријум, идеална реконструкција, арх. Марко Диманић

Базилика мученика са гробовима, поглед са истока (фото З. Чемерикић)
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САЛОНИ АРХИТЕКТУРЕ И УРБАНИЗМА
Арх. Срђан Гавриловић, ист. ум. Марко Стојановић

АРХИТЕКТУРА НА МАРГИНАМА
„Изложба АРХИТЕКТУРА НА МАРГИНАМА носи поуку о значају цртежа у једном најважнијем и, рекао бих,
најлепшем тренутку у ПРОЦЕСУ ПРОЈЕКТОВАЊА,
када се тражи и рађа идеја. Изложба нас подсећа на
време када се цртеж изузетно много неговао и када ни
један пројектантски процес није могао да се замисли
без фазе аналитичности и тражења идеје у којој је, заправо, увек цртеж слободном руком доминирао“.

Ових неколико реченица само су део краћег говора
којим је професор Архитектонског факултета у Београду Александар Радојевић отворио изложбу АРХИТЕКТУРА НА МАРГИНАМА, која је у периоду од 8. до 17.
априла 2013. године била изложена у великом холу Дома
омладине у Београду. Аутор изложбе, архитекта Срђан
Гавриловић и уредник изложбе историчар уметности
Марко Стојановић, на овој својеврсној смотри, која је
у сличном духу последњи пут организована средином
50-их година XX века, окупили су 25 архитеката из Србије и неколико суседних држава, па се изложба може
сматрати догађајем и на регионалном нивоу. Учешће
неколико старосних генерација побија све тврдње да је
размишљање о архитектури кроз цртеж традиционално резервисано само за припаднике искуснијих генерација „цртача“. Присуство њихових радова доприноси
квалитету и монументалности изложбе, али и као вид
педагошког усмерења млађим колегама да никада не
одустану од цртања на папиру. Са друге стране, учешће
завидног броја младих колега руши предрасуде да је технолошки напредак и дигитализација архитектонског
пројектовања запечатила судбину рађања идеје кроз руком настале цртеже и скице.
Идеја да се направи оваква изложба проистиче из потребе једног архитекте да покаже део опуса у раду који
се не види и често не препознаје код већ готовог објекта.
Многи од цртежа представљају премишљања и о самом
раду, паузе у процесу пројектовања, кратак одмор или
предах којим се бележе ствари и ситуације у току саме
израде пројекта и настају заправо баш на самим МАРГИНАМА, а то их заправо не чини истргнутим из контекста, већ их још више приближава задатку у мукотрпном процесу производње, до кога када дође, најчешће
више нема креативности у оној мери колико је има у
самом сегменту промишљања архитектуре. Често су ти
„записи“ искренији од самог финалног производа. Понекад су и бољи од самог „великог финала“ пошто толико
тога утиче на једно архитектонско дело и његову финализацију, која врло често зависи и најмање од самих
архитеката. У времену компјутеризације идеја, са друге
стране, архитектура полако губи своје важно оруђе за
сам процес пројектовања, које се сада замењује разним
алатима које нуде графичке станице за обраду података
и које, иако убрзавају и олакшавају рад у пројектовају са

Изложба у холу Дома омладине Београда, фото Јована Милетић

једне стране, одузимају архитектури оно најзначајније и
суштинскије, а то су израз и речник који се најбоље виде
кроз цртеж.
По речима арх. Срђана Гавриловића, цртеж у архитектури представља неодвојиву компоненту у процесу пројектовања. Он не мора бити само приказ будућег дела или
пројекта, не мора га чак ни подражавати, али саставни
је део промишљања архитектуре која баш кроз цртеж
почиње да живи један сасвим другачији живот. Цртеж
је иницијација за архитектуру, он представља почетак
идеје у оквирима непрегледне белине папира на којем
настаје као траг размишљања. Цртеж тако постаје неодвојив елемент, не само процеса пројектовања већ и архитектонског обликовања и стварања. Цртеж је оно што
у данашње време одваја ону људску компоненту у стваралаштву од чисто техницистичке у производњи.
Изложени радови приказују сву разноврсност доживљаја
цртежа и скица са „маргина“. Они се крећу од примарних
филозофских и просторних разматрања кроз неколико
линија, облика или шрафура па све до приказа архитек-
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Љубомир Станковић

Милан Димитријевић

Никола Милановић

Милан Лојаница

Мирјана Лукић

Срђан Гавриловић

Саша Буђевац

Урош Јанковић

тонских објеката који су претходили
идејним и извођачким пројектима.
Технике које су коришћене за стварање „МАРГИНА“ су такође разноврсне – од наменски коришћеног
туша, графитне оловке или водених
боја па све до фломастера, хемијских
оловака, дрвених бојица, односно
цртаћих „оруђа“ који би се нашли
најближе руци аутора.
Идеја саме изложбе је да утиче на
промену вредновања архитектонских цртежа и скица и препознавање њиховог значаја у процесу
рађања архитектонске идеје, али и
промовисање цртачког манира међу
млађим генерацијама архитеката,
које све више папир замењују монитором као јединим простором на
којем се размишља о архитектури.
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Арх. Јелена Ракоција

5. САЛОН ПЕЈЗАЖНЕ АРХИТЕКТУРЕ
У БЕОГРАДУ 2013

Поводом 5. Салона пејзажне архитектуре у Београду, који се традиционално одржава у организацији Удружења
пејзажних архитеката Србије и суорганизацији са Српском академијом науке и уметности, пети пут заредом је
широј културној и научној јавности указано на професију пејзажне архитектуре, као и на савремена достигнућа
и дешавања у струци, у земљи и иностранству.
Област пејзажне архитектуре се бави студијом пејзажа
и слободних отворених простора у циљу обликовања
различитих типова пејзажа кроз проналажења одговарајућих концептуалних решења, као и имплементације
кретивног и имагинативног решења. У датом контексту,
студија пејзажне архитектуре се сагледава као процена
могућих потенцијала, вредности и симбола пејзажа као
израз друштвеног идентитета осликаног у особитом
духу места (genius loci), што нам омогућава разумевање
битности као и комплексности коју дати простор има за
своје кориснике у њиховом свакодневном животу. Човек са својим свакодневним активностима, као и његово разумевање околине којој припада, има водећу улогу
у одређивању бити постојања пејзажа. Овакав приступ
дизајнирању слободних отворених простора, као и њихових припадајућих пејзажа, има за циљ да повећа квалитет живота, степен коришћења, као и везу човека и
амбијента у коме живи, ради или проводи своје време.
Неопходно је разумети везу корисника и простора као
примарни и водећи аспект обликовања простора, како
би се знало да је Салон пејзажне архитектуре у Београду постао врло битна манифестација од које се сваке године изнова очекује одговор о преиспитивању реалних
ефеката које реализовани простори имају на кориснике.
У том смислу, овогодишњи 5. Салон пејзажне архитектуре под слоганом РЕКОНЕКЦИЈА (поновно повезивање),
као тема овогодишњег салона, има управо за циљ да укаже на контекст пејзажне архитектуре као професије која
сагледава однос човека и простора. Захваљујући јасном
циљу, а то је унапређење професије кроз афирмацију
уметничких приступа, Салон пејзажне архитектуре рефлектује актуелни развој пејзажне архитектуре и њене
проблеме.

Стиче се утисак да реченица теоретичара архитектуре и
простора, К.Н. Шулца да „само кроз разумевање места,
можемо бити у могућности да у њему учествујемо креативно и допринесемо његовој историји“, можда пружа
најбоље разумевање слогана овогодишњег Салона.
Жири 5. Салона именован је у следећем саставу:
1. Бобан Тошић, дипл. инг. пејз.арх.
2. Марина Сервера де Алонсо, мастер инжењер пејзажне
архитектуре
3. Мр Маја Тодоровић Izquierdo, дипл. инг. пејз.арх.
4. Др Ана Никезић, дипл. инг. арх.
5. Милена Путник, ликовни уметник
На основу извештаја жирија 5. Салона пејзажне архитектуре 2013. године, пријављена су укупно 64 рада, од
којих је након избора селекционе комисије за излагање
на Салону и доделу награда конкурисало: у категорији
„Пројекти“ 15 радова, у категорији „Планови“ три рада,
у категотији „Студије-истраживања“ три рада, у категорији „Публикације„ један рад и у категорији „ Студентски радови“ 17 радова. Жири у наведеном саставу је
оцењивао радове по категоријама, руководећи се следећим критеријумима: актуелност теме, оригиналност
идеје, методолошки приступ, значај за струку и квалитет
презентације рада.
Жири је донео одлуку да учесницима Салона додели
укупно шест награда. У складу са пропозицијама Салона, додељене су плакете по категоријама и једна Велика
награда Салона – Grand Prix.
Додељене су следеће награде:
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1. ВЕЛИКА НАГРАДА - GRAND PRIX – 5. САЛОНА ПЕЈЗАЖНЕ АРХИТЕКТУРЕ 2013. додељена је раду: „
MADRID RIO PROJECT (MADRID, SPAIN)“
Аутори: Francisco Burgos, Gines Garrido, Fernando Porras, Аrantxa La Casta, Carlos Rubio, Enrique Alvarez-Sala,
Edzo Bindels, Adriaan Geuze
Дати пројекат жири је оценио као један од најамбициознијих реализованих пејзажно-архитектонских пројеката последњих година у Европи, који је у градски миље Мадрида уткао 120 хектара зелених површина са градском плажом, спортским и уметничким центром, угоститељским објектима и другим пратећим садржајима. Основни циљ
пројекта јесте повезивање града Мадрида са природним окружењем и реком Мансанарес, која је била изолована,
неприступачна и невидљива. Жири сматра да пројекат Мадрид Рио указује на могућност прожимања еколошког и
друштвеног дискурса посредством антропоцентричног простора који пре свега негује урбани начин живота, укључуући човека у све аспекте доживљаја изграђеног предела.

2. ПЛАКЕТА у категорији „Пројекти“ додељена је раду „BLUE GARDEN: Urban integration of the spaces generated
after the burzing of a medium densitz road (A7) in San Pedro de Alcantara, Malaga (Spain)“
Аутори: Lorenzo Alonso Arquitectos
Пројекат решава отежану пешачку комуникацију између центра града и плаже, и како сами аутори наводе кроз
зацељивање „урбаних рана“ нанетих саобраћајницом која је пролазила кроз град Сан Педро де Алкантара, поред
Марбеље (Малага-Шпанија). Деценијама је овај пут делио Сан Педро на два дела, одвајајући градски центар од обале. Жири је закључио да пројектант креативно умрежава различите аспекте инфраструктуре града, саобраћајнице,
пешачке коридоре, бициклистичке стазе, саобраћајна чворишта, решавајући конфликте помоћу архитектуре пејзажа.
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3. ПЛАКЕТА у категорији „Пројекти“ додељена је раду „Уређење централног градског трга у Пожеги“.
Аутори: Драгана Стевановић, д.и.а., Оливер Станковић, д.и.а. Сарадници: Иван Ресан, д.иа., Марко Несторовић, д.и.а
Кружни облик овог трга јединствен је у нашем окружењу. Жири наводи да је један од основних циљева овог пројекта био повратак људи на трг кроз успостављање блиске везе између изграђене структуре и човека, што је његовом
реализацијом у пракси и остварено.

4. ПЛАКЕТА у категорији „Планови“ додељена је раду „Заштита природе
и непокретних културних добара у Регионалном просторном плану административног подручја Београда“
Аутори: Аница Теофиловић, Соња Костић
Према извештају жирија, оно што овај план издваја у односу на остале јесте
савремени приступ интегралног посматрања заштите природе и културних
добара, где је Београд сагледан као културни предео кроз призму европских
стандарда.

5. ПЛАКЕТА у категорији „Студентски радови“ додељена је
раду „ Студија –Културни предео Винча“
Аутори: Ана Јоргачевић, Јелена Поњавић, Дејан Попов
Ова садржајна студија бави се истраживањем културног карактера једног предела, као и трасирањем конкретне руте као културне стазе. Жири је закључио да студија представља значајан
допринос за даља истраживања и евентуално давање смерница
приликом израде или допуне плана управљања ресурсима које
предели нуде.
6. СПЕЦИЈАЛНА ПЛАКЕТА ЖИРИЈА у категорији „Студентски радови“
додељена је раду „Aggelochori: Parko of Light – natural suburban landscape“
Аутори: Јелена Ракоција, д.и.а., Марко Диманић, д.и.а., Христос Маркопулос
Студентски пројекат: „Ангелохори: Парк светлости“, израђен је у оквиру
постдипломских студија пејзажне архитектуре на Архитектонском факултету Аристотел Универзитета у Солуну, репрезентација је природног приградског пејзажа на еколошком, функционалном и естетском нивоу. Главно
обележје локације, светионик на самој литици, заједно са романтичном атмосфером простора представљају главне елементе инспирације целокупног
пројекта. Ауторски концепт се заснива на идеји о три „снопа светлости“ који
се сједињују код светионика и представљају историјски, приобални и пољопривредни пејзаж у временском контексту – прошлости, садашњости и будућности. У извештају жирија се наводи да је преко овог пројекта продуктивност пејзажа добила нов културни и естетски квалитет, при чему је група
аутора на леп и практичан начин успела да усклади затечено стање са новим
визијама овог простора, користећи све његове садржаје и потенцијале.
Можемо закључити да је овогодишњи Салон пејзажне архитектуре у потпуности одговорио на задату тему: РЕКОНЕКЦИЈА (поновно повезивање), афирмишићу однос човека и простора али и отварајући нова питања везана за
обликовање пејзажа и пружајући увид у савремена решења у сагледавању предела.
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ГАЛЕРИЈА ДАН
Доц. др. арх. Александар Кековић и арх. Јелена Илић

АРХИТЕКТОНСКИ ВОДИЧ НИША 
ОД ИДЕЈЕ, ПРЕКО ИСТРАЖИВАЊА И ДИЛЕМА, ДО РЕАЛИЗАЦИЈЕ
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...Идеја за израду Архитектонског водича Ниша, дошла
је спонтано и у почетку није имала за циљ тако амбициозан подухват у какав се он у међувремену претворио. Отприлике у току маја 2011. на једном од редовних
састанака Управног oдбора ДАН-а покренуо се разговор
о манифестацији „Дани архитектуре Ниша“, о њеном
програму, као и чињеници да у тој години славимо два
велика јубилеја везана за архитектуру и инжењерство
нашег удружења, али и града Ниша. Први се односио на
120 година од почетка организованог деловања инжењера Ниша, када је давне 1891. године основано „Удружење
српских архитеката и инжењера вароши Ниш“, у коме
су водећу улогу имали архитекти, чији је данас правни следбеник и настављач традиције „Савез инжењерско-техничарских организација Ниша“, познатији по
скраћеници СИТОН.
Други јубилеј који је вредан достојног начина обележавања је 50 година од оснивања Друштва архитеката
Ниша, односно 1951. година, када су архитекти Ниша

установили своје самостално струковно удружење. Симболику обележавања наведених јубилеја додатно је нагласио и чин оснивања новог Удружења архитеката Србије – УАС, као настављача добрих традиција САС-а, јер
је оснивачка Скупштина УАС-а заказана у Нишу. Овај
чин новог руководства новог кровног струковног удружења Србије је био вид одавања признања за све што је
Друштво архитеката Ниша урадило за струку, а нарочито у првој декади 21. века. Процењено је да би најприкладнији начин обележавања тако значајних јубилеја за
архитектуру и архитекте Ниша, било да се организује
изложба која би својим бројем (50 или 120) потенцирала
истрајност архитектонског деловања у нашем граду...
Процењено је да у кратком року од само пет месеци
нисмо кадри, ни финансијски ни организационо, да
реализујемо један такав подухват. Када се томе дода и
чињеница да у том тренутку нисмо имали јасно искристалисан концепт и критеријуме за избор објеката, као
ни временски оквир који би изложба обухватила, одлу-
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чили смо да, у ствари, започнемо са серијалом изложби
које би архитектуру Ниша представиле на адекватан начин.
Решили смо да кренемо са изложбом од 50 објеката која
би обухватила период од 1878. године, када је Ниш ослобођен од турске власти, па до 30-тих година XX века.
Она је премијерно приказана на 12. Данима архитектуре
Ниша 2011., у Галерији ДАН-а, под називом „50 ОБЈЕКАТА ЗА 50 ГОДИНА ДРУШТВА АРХИТЕКАТА НИША“.
Приказани објекти представљају најбоље репрезенте
грађанске архитектуре, која је доминирала овим периодом. Објекти су пројектовани и грађени у духу еклектицизма, разних псеудо-стилова попут неокласицизма, неоренесансе или у духу народне архитектуре, а најчешће
представљају мешавину више стилова.
Охрабрени позитивним критикама стручне јавности и
похвалом грађанства, која се првенствено огледала у посећености изложбе, одлучили смо да акцију наставимо
са још три изложбе од по 50 објеката, а да крајњи циљ
буде избор најрепрезентативнијих објеката који би нашли своје место у публикацији под називом АРХИТЕКТОНСКИ ВОДИЧ НИША.
Друга у овом низу била је изложба „50 ОБЈЕКАТА МОДЕРНЕ НИША“ коју чини 50 најрепрезентативнијих
јавних и стамбених објеката ране и касне Модерне који
су настали у периоду од 1930 – 1970. године. Основе за
ову изложбу представљају монографије: „Модерна Ниша
1920-1941.“, аутора Александра Кековића и Зорана Чемерикића и „Савремена архитектура Ниша 1946-1966.“, аутора Зорана Чемерикића, као и рад на терену ауторског
тима. Изложба је премијерно приказана у априлу 2012. у
Галерији ДАН-а.
Трећа у низу изложби представљала је архитектуру
Ниша у седмој и осмој декади XX века под називом „50
ОБЈЕКАТА АРХИТЕКТУРЕ НИША ОД 1970 - 1990.“. На
њој је приказано 50 објеката који су настали у најдинамичнијем градитељском периоду у развоју града Ниша.
Изложба је премијерно приказана у оквиру 13-тих „Дана
архитектуре Ниша“ у октобру 2012. у Галерији ДАН-а.
Последња, четврта у низу, изложба „50 ОБЈЕКАТА АРХИТЕКТУРЕ НИША ОД 1990-2012.“, приказала је 50
објеката изведених у задњој декади 20-ог века и првој
декади трећег миленијума. Овде су се нашли сви лауреати Тријенала архитектуре Ниша и сви значајнији објекти који су изведени у последњих 20 година. Премијера је
одржана у фебруару 2013. у Галерији ДАН-а.
Фотографисање објеката за прву изложбу је урадио
Срђан Павловић, а за другу, трећу и четврту Александар
Вукојевић, док је дизајн паноа све четири изложбе дело
Срђана Сакана, Стефана Живковића и Татјане Антић,
младих архитеката, сарадника ДАН-а.
Након ове четири успешне изложбе, а пре почетка
„конкретних“ радова на стварању првог АРХИТЕКТОНСКОГ ВОДИЧА НИША, формирана је редакција у
саставу: Сима Гушић, Зоран Чемерикић, Миодраг Медар, Бранимир Ћирић, Јелена Илић, Татјана Антић,
Жарко Клисаревић и уредник др Александар Кековић.

ГАЛЕРИЈА ДАН
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Рад на публикацији започео је критичким освртом на
претходне четири изложбе и одлучивањем о објектима
које је потребно уврстити у публикацију, тако да она на
прави начин испуни постављене циљеве: да информише и подсети Нишлије на богато архитектонско наслеђе
њиховог града, како би и сами радили на његовом очувању и стварали нове, у складу са постојећим вредностима архитектонске баштине; да упути туристе, који ће
у години када се у Нишу обележава велики јубилеј, 1700
година од доношења Миланског Едикта, посетити Ниш,
како се наш град развијао кроз векове у архитектонском
смислу и који су објекти у граду вредни пажње људи из
струке и оних који су надлежни за очување традиције и
културе овог града.
Наравно, на почетку сваког великог посла, па и овог, постављају се основни критеријуми који ће на прави начин
довести до остварења примарних циљева. Наши критеријуми су били:
•
•
•
•
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•
•

архитектонске вредности објекта
значај објекта за Град (урбанистички, историјски,
културни...)
дела знаменитих српских и нишких архитеката,
посебно оних старије генерације
тренутно стање објекта у смислу очуваности
и/или успеха у обнови
временска дистанца
валоризација објеката кроз награде којима су
објекти (аутори) награђивани за то дело.
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Како смо приказивањем претходно поменуте четири изложбе приказали укупно 200 објеката, сада смо одређивањем критеријума, циљева и циљне групе, али и временског оквира који смо себи поставили, дошли до броја
од укупно 100 НАЈЗНАЧАЈНИЈИХ ОБЈЕКАТА који би
адекватно приказали градитељство Ниша у периоду од
турске власти до данашњих дана. До овог броја се дошло
ослушкивањем критика стручне јавности на рачун претходних изложби, али и преговарањем између самих чланова редакције, па је број 100 обухватио и објекте који
нису приказани на претходним изложбама, а испуњавају
наведене критеријуме. Такви су објекти из турског доба
(прва од четири изложбе приказује објекте од 1878. године када је Ниш ослобођен) али и значајни објекти који су
стицајем околности изостављени у попису објеката приказаних на ранијим изложбама (Летња позорница, Јавно
купатило у Нишкој Бањи). Исто тако, треба споменути
и да се редакција публикације усагласила и око става да
објекти новијег доба, од којих су многе пројектовали и
сами чланови ДАН-а, неће ући у поменути избор, највише због критеријума временске дистанце, али и могуће
субјективности у оцењивању значаја објеката. Тиме смо
дошли до закључка да је најбоље приказати само првонаграђене објекте са свих Тријенала архитектуре и са
њима Храм Св.Цара Константина и Царице Јелене, који
је изведен на основу првонаграђеног конкурсног решења
и чињенице да је овај православни сакрални објекат по
величини одмах иза Храма Св. Саве у Београду.
Када су донете најтеже одлуке о избору објеката, рад на
изради публикације је текао према утврђеном плану:
фотографисање објеката, припрема текстова, дизајн публикације и на крају штампање. Ново фотографисање
објеката извео је Миљан Петровић, фотограф аматер
прве класе Фотографског савеза Србије, а за дизајн публикације задужени су били Владан Николић и Срђан
Сакан.
За најаву публикације искористили смо термин одржавања међународне манифестације „Ноћ музеја“ у мају
ове године, када је посета свих изложбених простора
у градовима широм земље вишеструко повећана. Ни
наши суграђани, као ни изложба „100 ОБЈЕКАТА АРХИТЕКТОНСКОГ ВОДИЧА НИША“ приказана у Галерији
ДАН-а, нису разочарали: изложбени простор је до последњег места био попуњен, а коментари на последњу и
највећу изложбу у низу који јој је претходио, и једину са
фотографијама у боји, очекивано позитивни.
Препуштамо цењеним читаоцима, када буду имали у рукама АРХИТЕКТОНСКИ ВОДИЧ НИША, да процене
да ли су наведене тврдње и очекивања његових твораца
оправдане, и остављамо простора за другу групу ентузијаста и љубитеља нишке архитектуре да крену нашим
стопама и евентуално исправе наше „почетничке“ грешке у прављењу овако значајне публикације за најшири
круг људи.
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Арх. Јелена Илић

ДЕСЕТА „НОЋ МУЗЕЈА“
У ГАЛЕРИЈИ ДАН
Изложбе „100 ОБЈЕКАТА
АРХИТЕКТОНСКОГ ВОДИЧА НИША“
и „ВиртуелНИ град“ – 3Д Ниш

У оквиру јубиларне 10. међународне манифестације „Ноћ музеја“ Друштво
архитеката Ниша је кроз изложбу „100 ОБЈЕКАТА АРХИТЕКТОНСКОГ
ВОДИЧА НИША“ приказало резултат свог двогодишњег рада на овом
значајном пројекту и најавило његов скорашњи завршетак који се огледа
у издавању и промоцији публикације.
У јубиларној 10. „Ноћи музеја“ учествовало је 68 градова широм Србије и 40
земаља света, а у Нишу је било отворено 18 изложбених простора са различитим, новим и садржајним поставкама. Друштво архитеката Ниша, које
од почетка одржавања ове манифестације у Нишу, учествује квалитетним
поставкама и помаже у организацији на нивоу Града, ове године је имало
за циљ да обележи и својеврсни јубилеј продукцијом пете по реду изложбе,
која је приказала 100 најзначајнијих објеката у Нишу, који су по свом културно-историјском значају и архитектонским вредностима, према мишљењу редакције Водича, заслужили да се нађу у значајној публикацији под називом
„АРХИТЕКТОНСКИ ВОДИЧ НИША“.
Овој публикацији претходио је двогодишњи истраживачки рад, приказан
кроз четири изложбе, припремљене и изложене у Галерији ДАН-а. Зато је за
ову, пету изложбу, задржан исти формат паноа на коме су приказане квалитетне фотографије објеката, али овога пута у боји и по броју дупло више него
на претходне четири изложбе, тачније, укупно 100. Простор Галерије ДАН-а
је са постављеним паноима деловао оплемењено и живо, с обзиром на старост објекта у коме се Галерија налази и њен оригинални рустични амбијент.
Тај коментар се могао чути од посетилаца који су у току вечери обишли Галерију и присуствовали отварању изложбе, а њих је било скоро 200. Након
отварања, музички програм је оплеменио простор пријатним evergreen звуцима, а извођачи су били професори Музичке академије у Нишу, пријатељи
Друштва архитеката Ниша. Многи посетиоци се нису задовољили само
проласком кроз простор Галерије, већ су се са пажњом задржавали поред
појединих паноа, удубљујући се у њихов садржај, што је показало ауторском
тиму изложбе да је предпремијера публикације успешна и да је прави тренутак за кулминацију пројекта „АРХИТЕКТОНСКИ ВОДИЧ НИША“.

Плакат манифестације
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Изглед изложбе у Галерији ДАН, фото З. Чемерикић
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Осим ове изложбе, у оквиру „Ноћи музеја“ у простору
хола Друштва архитеката Ниша, приказана је и изложба под називом „ВиртуелНИ град“ која је део пројекта
групе студената и сарадника Грађевинско-архитектонског факултета Универзитета у Нишу. Овај пројекат под
називом 3Д Ниш – тродимензионална презентација
Ниша на Google Earth-у се спроводи у оквиру ПЕЦД
програма под покровитељством компаније „Philip Morris
Operations a.d.“. На изложби студентских радова на којима је приказано 25 објеката у тродимензионалном формату, посетиоци Изложбе су могли видети и део објеката
приказаних у Галерији ДАН-а, на већ поменутој изложби
„100 ОБЈЕКАТА АРХИТЕКТОНСКОГ ВОДИЧА НИША“.
На овај начин је доживљај посетилаца био потпун, а додатну занимљивост догађају донело је и проглашење најбољих радова и додела награда и признања студентима,
који су у потпуности испунили простор улазног хола и
дали живост догађају гласним аплаузима за најзаслужније и виспреним коментарима на рачун својих колега и
сарадника.

Изглед изложбе у холу ДАН, фото З. Чемерикић
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Мр Славица Драгосавац

ИЗЛОЖБА СТУДЕНАТА
ФАКУЛТЕТА УМЕТНОСТИ У НИШУ

У оквиру сарадње Друштва архитеката Ниша и Факултета уметности у Нишу – Одсека за примењене уметности, у Галерији ДАН је од 20.6. до 4.7. ове године организована изложба радова студената овог факултета
под називом „ПЛАКАТ“. Радове су изложили студенти
Мастер студија и III и IV године факултета. Изложбу су
приредили мр Славица Драгосавац, доцент и Милан
Недељковић, стручни сарадник на предмету Плакат.
Из каталога изложбе преносимо текст „Плакат – Гледање пре речи“.
„Ако се може рећи да се прво нешто гледа па онда чита,
плакат као једна од форми графичког дизајна, идеалан
је за потврђивање те тезе. У свакодневном животу ми
стално уочавамо, просуђујемо и анализирамо велики
број порука, али само неке од њих памтимо. Памтимо
оне које су нас визуелно ’зграбиле‘. Управо то је био критеријум при избору плаката студената III и IV године и
Мастер студија одсека за Примењене уметности.
Радови на изложби својом упечатљивошћу и интригантношћу наводе нас на размишљање како се порука ствара,
развија и добија форму. Ови млади ствараоци преносе
садржај на оригиналан и инвентиван начин, а разноврсност у решавању ликовних проблема одише свежином
и искреношћу. Ограничен простор ипак даје слободу да
се кроз комбинацију фотографије, илустрације и типографије изразе лични афинитети. Неки од изложених
радова су одговор на питања која муче савременог човека. Њихова визуелна нарација помаже посматрачу да постане свеснији своје околине и понашања од личног до
друштвеног нивоа.
Експериментисање са различитим медијима веома често доводи до ефектних, необичних и другачијих резултата. Често се о графичком дизајну мисли као о процесу улепшавања. Међутим, посао графичког дизајнера је
често сложен, аналитичан и није везан само за естетски
доживљај.
Поставка изложбе даје преглед одговора на задатке којима су се студенти бавили током својих студија на предмету Плакат. То су одговори које ови млади људи дају
на зрео, аутентичан и енергичан начин. Комуникација
са гледаоцем је различита, у складу са сензибилитетом,
склоностима и уверењима. Дизајнери данас имају шансу
да фокусирају пажњу јавности, убеђују, утичу на емоције
и ставове, и на крају, шире визуелну културу. Студенти
Одсека за графички дизајн ће ову шансу сигурно искористити“
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Текст су приредили сарадници Завода за заштиту споменика културе Ниш

ИЗЛОЖБА „НАИСУС И МЕДИЈАНА“ НА
УНИВЕРЗИТЕТУ
У НИШУ
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У склопу обележавања градске славе „Свети цар Константин и царица Јелена“ у Нишу је одржан традиционални међународни симпозијум „НИШ И ВИЗАНТИЈА XII - CОNSTANTINE, IN HOC SIGNO VINCES“
од 3. до 6. јуна 2013. године. У оквиру програма симпозијума у сали бр. 8 Зграде Универзитета отворена је
изложба Завода за заштиту споменика културе Ниш
под називом „Наисус и Медијана“.

(фото: Зоран Радосављевић Кики)

Изложба „Наисус и Медијана“ представља покушај систематизације досадашњих истраживања из касноантичког периода, односно ревалоризацију већ презентованих или мање познатих културних добара. Остаци
архитектуре, путева, некропола и водовода на подручју
савременог Ниша сведоче о значају и положају античког Наиса у оквиру Римског царства. Реконструкцијом
најзначајнијих урбаних и архитектонских елемената и
целина и њихове међусобне повезаности добија се јаснија слика о значају касноантичког и ранохришћанског
наслеђа нашег града.
Саветник за културу председника Србије и програмски
руководилац пројекта „Милански едикт 313 - 2013“ Радослав Павловић отворио је 3. јуна 2013. године у Згради
Универзитета у Нишу изложбу Завода за заштиту споменика културе Ниш под називом „Наисус и Медијана“. Павловић је рекао да изложба показује да је Србија
велики духовни простор, а да је Ниш један од највећих
простора римске архитектуре, да је неистражен и да га
треба тек истражити.
„Чињеница је да је Србија много већа када је Ниш велики и да је Београд недовољан да би Србија била велика“,
казао је Павловић на отварању изложбе посебно истичући да је изложба „Наисус и Медијана“ Завода за
заштиту споменика културе Ниш велики подвиг и да
представља први преглед локалитета из касне антике
у последњих 100 година откривених на подручју Града
Ниша.
Отварању скупа присуствовали су патријарх српски
Иринеј, београдски надбискуп Станислав Хочевар,
нишки владика Јован, градоначелник Ниша др Зоран
Перишић, представници Универзитета у Нишу, руководство града и гости из земље и иностранства. Српски
патријарх Иринеј рекао је новинарима на отварању изложбе „Наисус и Медијана“ Завода за заштиту споменика културе Ниш да је много више оног што нас спаја
и сједињује са Римокатоличком црквом, него оног што
нас раздваја. „Ми смо увек били блиски и у последње
време то се још појачава и ми желимо да се склоне они

моменти који нас раздвајају“. Према његовим речима,
не мора се доћи до јединства, али може се постићи онај
ниво који приличи хришћанима и људима који читају
јеванђеље. „Годишњица обележавања Миланског едикта је прилика да се вратимо у прошлост, да завиримо у
садржину Едикта и да погледамо колико је он нама потреба данас“, казао је патријарх. Београдски надбискуп
Станислав Хочевар рекао је да је годишњица едикта
прилика да откривамо прошлост из времена једне цркве и да нам то омогућује да упознајемо исте корене, исти
садржај, исту будућност.
Изложба „Наисус и Медијана“ је заправо јединствени преглед најзначајнијих касноантичких локалитета
и археолошких налаза на територији савременог града.
Приказани су остаци античког Naissusa: од централног античког градског језгра Наиса, терми, Палате са
октогоном из IV века н.е., лапидаријума, до остатака
византијске архитектуре у Нишкој тврђави, као и Виле
са мозаицима на коњском гробљу и аквадукта. Ранохришћанска некропола, простор на коме се данас налази Јагодин-мала, као посебна целина, представљена је
кроз: део ранохришћанске некрополе, Базилику са мартиријумом, Гробницу са фрескама у дворишту „Енглеског дома“, Гробницу са христограмом на своду у улици
Ратка Павловића 55а и 55б и део некрополе у оквиру фабрике „Бенетон“.
Археолошко налазиште „Медијана“ обухвата: Вилу са
перистилом и подним мозаицима, ранохришћанску
цркву (IV-V век н.е.) а представљени су и најзначајнији
археолошки налази. Такође, може се видети и касноантичка гробница са две калоте у Нишкој Бањи.
Завод за заштиту споменика културе Ниш је уз изложбу
издао и пригодни, пратећи каталог са мапом савременог
града Ниша на којој је означено 79 касноантичких локалитета. Аутор изложбе је Елена Васић Петровић, главни
координатор Ивана Цветковић, a сарадници на пројекту Александар Алексић, Александар Вукојевић, Горан
Радосављевић, Зоран Радосављевић, Небојша Босанац,
Ана Симић, Тони Чершков и Ђорђе Стошић.
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Приредио уредник

РЕКОНСТРУКЦИЈА ХОТЕЛА „НИШ“

Фасада према ул. Вожда Карађорђа (цртеж из пројекта)

Један од маркантних угоститељских објеката у центру града, у улици Вожда Карађорђа, који је неколико
година био у лошем стању и ван употребе, коначно је
добио нови дизајн фасада и ентеријера, са комплетном реконструкцијом хотелских садржаја. Љубазношћу пројектанта, мр.арх. Сање Дрвенице*, добили смо
текст и материјал из пројекта од кога прилажемо карактеристичне делове.
„Реконструкцијом ’Гранд Хотела Ниш‘, не само да је добијен нови архитектонски изглед и енергетски ефикасан
и интелигентан објект, већ и нови разноврсни угоститељски садржаји и функције, које га чине савременим
хотелом, а све у складу са најновијим технолошким токовима и рафинираном елеганцијом естетског израза.
Хотел је категорије 4 звездице, са 120 луксузних соба и
апартмана. Има елегантан ресторан, две велике модерне
сале за конференције и банкете, Гранд салу до 400 особа
и Метрополитан салу до 120 особа.“
Главни пројекат: AIS INTERIORS STUDIO
Аутор АГ пројекта и пројекта ентеријера: мр арх. Сања
Дрвеница
Директор изградње и опремања: мр арх. Сања Дрвеница
Почетак реконструкције: мај 2012., завршетак: август
2013.г.
Инвеститор: Redwood
Генерални извођач: Тончев Градња“
————————————————
* Мр.арх. Сања Дрвеница, професор на ФИЛУМУ, Београд

Фасаде према ул. Вожда Карађорђа и Ген. Транијеа
(фото З. Чемерикић)
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Фасада према ул. Генерала Транијеа (цртеж из пројекта)

Основа приземља (цртеж из пројекта)
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Основа првог спрата (цртеж из пројекта)
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ГРАДСКЕ АКТУЕЛНОСТИ
ИЗ СВЕТА

Ентеријер улазног хола-поглед према ресторану (фото Н. Брзановић)

Ентеријер улазног хола-улаз у ресторан (фото Н. Брзановић)

Ентеријер собе (фото Н. Брзановић)
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АКТУЕЛНОСТИ У СРБИЈИ
Арх. Јелена Ивановић Војводић*

БИНА 2013 
РАЗОТКРИВАЊЕ АРХИТЕКТУРЕ
Извештај о раду oсме Београдске интернационалне недеље
архитектуре, 18–30. април 2013.

Учесници Балканске конференције архитеката

Осма Београдска интернационална недеља архитектуре у организацији Културног центра Београда и Друштва
архитеката Београда и суорганизацији Архитектонског факултета Универзитета у Београду и Центра за промоцију науке са темом Разоткривање архитектуре, одржала се од 18. до 30. априла 2013. у Културном центру
Београда, на Архитектонском факултету Универзитета у Београду, у Дечјем културном центру, Француском институту у Србији, Музеју савремене уметности и NITEA изложбеном салону у Београду.
Недеља архитектуре је покренута са идејом да вредности које ствара и промовише архитектура воде ка остварењу бољег животног окружења и културног уздизања
друштва, да даје прилику архитектама да покажу своје
радове и да говоре о различитим друштвеним приликама, напредним пројектантским размишљањима, квалитетном грађењу и одрживом развоју. Као и код других
послова, дугорочна посвећеност високим циљевима доводи неминовно до сумњи и самопреиспитивања, који
лако могу да прерасту у разочарање и потиштеност, али
исто тако, уколико се усмере ка разоткривању грешака у
пређашњим уверењима и поступцима, могу да унапреде
однос према неугодној стварности. Разоткривање архитектуре је једино што у овом тешком часу преостаје архитектима. Преиспитивање поступака производње ар-
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*Арх. Јелена Ивановић Војводић, директор БИНА

хитектуре, од првих наговештаја у свести до последњег
завртња на градилиштима, помоћи ће свима да пронађу
она места у архитектури која су данас важна другима, а
не само архитектима, и да прокрче оне путеве који ће их
повезати са окружењем које намеравају да мењају. БИНА
је са оваквим циљем организовала различите изложбе,
предавања, трибине, радионице, шетње кроз град – покушавајући да искуство манифестације за посетиоца постане нови доживљај и нова перцепција архитектонског
стваралаштва.
Програм је конципиран тако да обухвата гостујуће изложбе и предавања домаћих и иностраних стручњака.
Изложба Ре–архитектура Павиљона Арсенал у Француском институту у Србији, је представљала изложбу
пројеката петнаест европских агенција које утичу на
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Shoei Shigemacu

развој европских метропола. Тридесет представљених
пројеката, приказаних у различитим фазама концепције,
описивала су све фазе пројеката, од наруџбине, преко
истраживања, до реализације. Поред паноа са пројектима, на изложби су били представљени и видео-радови
који илуструју поменуте процесе.
У Културном центру Београда је било представљено седам изложби са разноврсним темама. У Галерији
Podroom је приказана мултимедијална инсталација аутора Елке Красни и Давида Бержеа под називом Ле Корбизјеово реОРИЈЕНТисано путовање, 1911–2011. Визуелни уметник Давид Берже и кустоскиња Елке Красни
одабрали су пет градова: Атину, Београд, Истанбул, Рим
и Беч, који су били део првобитне Корбизјеове туре, као
почетне тачке урбанистичког истраживачког процеса.
Видео-инсталација која има за циљ да низом кратких
документарних филмова покаже пресек архитектонске
праксе у Словенији, Нова словеначка архитектура,
аутора Дамира Ковачића је била изложена у Ликовној
галерији. Изложба фотографија ОкО града, аутора Драгана Кујунџића и Жељка Шафара из Асоцијације фотографских аутора, била је одржана у Галерији Артгет.
Инсталација Невидљиви градови студената докторских
студија Департмана за архитектуру Факултета техничких наука у Новом Саду, под менторством Јелене Тодоровић, била је постављена у POP-UP простору. Инспирисана делом Невидљиви градови чувеног италијанског
књижевника Итала Калвина, ова изложба макета градова говорила је о просторном и креативном истраживању
поимања граничног простора у књижевности.
У фоајеу дворане Културног центра је била приказана
пратећа изложба Балканске конференције архитека-

та. Инсталација БИНА#13 аутора Бориса Јаковљевића и
Милице Јевтовић у организацији Факултета за уметност
и дизајн, Универзитет Мегатренд, била је постављена на
Платоу испред Културног центра Београда.
На Архитектонском факултету Универзитета у Београду, две изложбе су приказале многа значајна остварења
и ауторе модерне архитектуре у Србији: Педесет објеката модерне Ниша, од 1930. до 1970., аутора Александра
Кековића, и изложба у организацији Do.co.mo.mo. Србија – Савремена архитектура: Модернизам у Србији,
студената прве године дипломских академских студија
мастер 2010/11. Архитектонског факултета Универзитета у Београду, у оквиру изборног предмета Савремена
архитектура: Модернизам у Србији којим је руководила
проф. др Љиљана Благојевић.
У изложбеном салону NITEA, на Изложби минијатура
столица музеја Vitra design, 100 класика: Столице које
имају своје место у историји, је била приказана једна од
најзначајнијих и најзанимљивијих колекција тог јединственог музеја. Колекција минијатура столица је садржала 100 класика – стотину столица које су обележиле
производњу намештаја у два века, од 1850. до 1990. године.
Програм изложби су пратиле серије предавања које разматрају тематику разоткривања архитектуре. Посебни гости из иностранства – Шоеј Шигемацу из студија
ОМА (САД) и Волф Прикс из бироа KOOP HIMELB(L)
AU из Аустрије, накнадно су одржали предавања на Архитектонском факултету.
Трибину посвећену будућем третману комплекса Генералштаба, на којој ће се осветлити искуства реконструкције објеката модерног доба у Европи и САД с циљем да
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се сагледају могућности обнове најимпозантнијег дела
Николе Добровића, водила је модератор, заштитар Тања
Дамљановић.
БИНА је, као и сваке године, организовала изложбу на
којој су приказани награђени радови, као и изложбу на
којој су приказани радови са архитектонских и урбанистичких конкурса из претходне године Годишње награде за архитектуру и Архитектонски и урбанистички
конкурси у POP-UP простору. Након Свечане доделе награда Друштва архитеката Београда у суботу, 20. априла
2013, у Галерији Артгет, Миленија и Дарко Марушић су
одржали предавање о свом архитектонском опусу. Тема
предавања је промишљање архитектуре у процесу настајања.
Специјални догађај ове године је представљала UIA
Регион 2 – Балканска конференција архитеката, у организацији Удружења архитеката Србије и Архитектонског факултета Универзитета у Београду. Балканска
конференција архитеката је међународна платформа за
повезивање архитекта и архитектонских организација
из балканских земаља под руководством организације
UIA Регион 2. Тема Балканске конференције архитеката
2013 је Значај архитектуре.
Посебни програм посвећен је представљању пројекта
Урбани инкубатор Београд – Савамала: Препород град–
ске четврти, у организацији Гете института у Београду,
и представљању Летње школе архитектуре у Петници
Приручник за приручник и интернет платформе Полигон
Ротор.
БИНА шетње кроз архитектуру један су од најпосећенијих догађаја Недеље архитектуре и представљају
стручна тематска вођења заинтересованих посетила-
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Трибина Разоткривање архитектуре КЦБ

ца кроз једно ново искуство перцепције града. Неке од
шетњи ове године су: Архитектура и Војска, Савске
обале и оно што их спаја, Тајне Београда, Сецесија у Београду, Ја сам Београђанин, Нови поглед на Нови Београд.
Програми које организује БИНА имају и едукативни и
забавни карактер. Тако су студенти и они најмлађи могли више да сазнају о архитектури на стручно вођеним
радионицама: Земљана архитектура, Сценографија
града, Шест урбаних шешира, Анимирана архитектура, Пет километара за 2 минута, КЦБ радионица и
Буди и ти архитекта. Сањај и пробај.
БИНА не би била могућа без сталних покровитеља и
многобројних партнера, Скупштине града Београда,
Инжењерске коморе Србије, Министарства културе,
информисања и информационог друштва Републике
Србије, Министарства спорта и омладине, Туристичка
организација Београда, Универзитета Мегатренд – Факултета за уметност и дизајн, Општине Савски венац,
спонзора EURODOM, ESAL KNAUF, медијских партнера
и многих других.
Велики број програма осмишљен је у сарадњи са колегама из удружења Дистрикт 6, Do.co.mo.mo. Србија, Процес едукативна архитектура и Go2Serbia.
За успешан рад БИНА је добила Награду жирија публике СРЕБРНА ПАХУЉИЦА у Сарајеву на XXVIII интернационалном фестивалу, за изложбу Уклети неимар,
Богдан Богдановић, фебруара месеца 2013. године.
15. мај 2013. године
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Марко Стојановић, ист. ум.

БАЛКАНСКИ АРХИТЕКТОНСКИ
БИЈЕНАЛЕ 2013
Након више од две деценије прекинутих међународних контаката на пољу архитектонског стваралаштва,
први Балкански архитектонски бијенале, одржан од
25. маја до 9. јуна ове године у павиљону Цвијета Зузорић, најавио је обнову сарадње између архитеката
у региону. Ове године, Бијенале је обухватио стручну изложбу, интернационалну научну конференцију,
изложбу студентских макета, изложбу фотографија и
конкурс за „Urban stop“.
Тема стручне изложбе била је INTERsection. Намера
организатора била је стварање својеврсног пресека архитектонских достигнућа (изведених и неизведених) у
последњих десетак година и представљање актуелних
дешавања у региону. У овом излагачком сегменту учествовало је преко 45 радова из Хрватске, Босне и Херцеговине, Црне Горе, Македоније, Бугарске и Србије.
Радови који су одговорили на тему изложбе били су из
области архитектонског и урбанистичког пројектовања
и дизајна ентеријера. У оквиру главне изложбе, прилику
да покажу нове идеје, имали су и студенти архитектуре
који су изложили своје макете.
Тема
конференције
THE
CITY’S
ROLE
IN
CONTEMPORARY SOCIETY, одржане од 26. до 28. маја,
отворила је ширу научну дискусију о улози и одрживом
концепту савремених градова, са нагласком на актуелне
архитектонске, урбанистичке, историјско-уметничке и
социолошке проблеме урбаних целина у региону.
Право учешћа на фотографској изложби, која је организована и жирирана у сарадњи са National Geographic
Srbija, изборило је 14 учесника. Циљ конкурса било је
представљање стања живота у граду и све јаснији контрасти урбаних средина, а све то уклопљено у главну
тему излагачког сегмента - INTERsection.
Током трајања изложбе, у истом простору одржан је
и пратећи програм Бијенала, у виду презентација, гостујућих предавања и трибина, које су за тему имале ак-

Отварање Бијенала, фото Јована Милетић

Плакат Бијенала

туелне проблеме из области архитектонско-урбанистичког и пејзажно-архитектонског обликовања, одрживе
и енергетски ефикасне архитектуре као и иновације на
пољу био-органске архитектуре.
И поред мањих техничких пропуста, као и већ уобичајеног недостатка материјалних средстава, организатори су успели да одрже прву регионалну архитектонску
смотру и на основу више позитивних критика домаћих
и иностраних учесника и посетилаца, најавили знатно
озбиљнију организацију, као и учешће још већег броја
архитеката на наредном Балканском архитектонском
бијеналу.
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АКТУЕЛНОСТИ ИЗ СВЕТА
Приредио: арх. Иван Тошић

ПРИМОРСКИ АКВАРИЈУМ
У ВЛАДИВОСТОКУ

Планирано стање

Приморски акваријум – цео комплекс

Улаз у акваријум

Изглед са мора

„Приморски акваријум“ Руске академије науке се тренутно гради у Владивостоку, а на захтев председника
Руске Федерације. У питању је комплекс од 35.000м2 који
ће у свом саставу имати делфинаријум и истраживачки
центар, а у њему ће се наћи преко 500 морских врста из
свих пет светских океана. Посебно је интересантно истаћи да је пројекат у потпуности руски, почев од инвеститора, преко пројектантског тима, до извођача.

различитим танковима ће омогућити посетиоцима да
виде врсте које настањују руска мора, језера и реке, као
што су: Јапанско море, Охотско море, Берингово море,
Бајкалско језеро, река Амур и језеро Канка, као и врсте
које настањују топла тропска мора, реке и отворене океане.

Чак и у овој фази изградње, објекат је импозантне величине. Главна зграда, укупне ширине око 150м, у облику
је шкољке, има површину од око 35.000м2 и представља
право ремек- дело архитектуре. У њој се налазе танкови са водом запремине око 25.000 тона, при чему два
највећа танка заједно садрже око 7.000 тона воде. Поређења ради, највећи акваријум у једној згради се налази
у Атланти (САД) и има укупну запремину воде од 30.000
тона. Постоје већи акваријуми, као што је у Валенсији
(Шпанија) са 42.000 тона, али се танкови налазе у неколико зграда.
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Дебљина акрилних прозора највећег танка ће због величине бити 0,6м, а посетиоци ће моћи да гледају морске врсте кроз тунел широк 2,5м и дугачак 70м који
је опремљен покретном стазом. У акварујуму ће бити
заступљени подводни светови свих пет океана, са преко 500 морских и слатководних врста. Комплекс са

Одржавање живота и подешавања водених система заузима велики простор у објекту. Користиће се најновија
технологија која контролише преко 30 параметара воде
и која је неопходна за толико разноврсни водени свет. У
склопу зграде ће бити и делфинаријум, чији базени ће
имати преко 10.000м3 воде. Централни базен делфинаријума ће бити површине око 800м2 и дубине од око 10м.
Зоне посматрања испод и изнад површине воде ће обезбедити максимално уживање у представама.
Приморски акваријум ће без дилеме бити изузетна
грађевина. Предивне поставке за различите сфере интересовања посетилаца, образовни програми за децу и одрасле, представе са сисарима, интеракција са делфинима, зоне за одмор са различитим пејзажима у ентеријеру,
и наравно, продавнице и ресторани. Све ово би требало
да од акваријума направи место одмора и забаве, како за
становнике Владивостока тако и за њихове госте и туристе.
Извор: Интернет
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ТОМ МЕЈН, ДОБИТНИК АIА ЗЛАТНЕ
МЕДАЉЕ ЗА 2013. г.

AIA златна медаља [AIA Gold Medal] се додељује сваке године и сматра се једном од најпрестижнијих награда
коју појединац може да добије. Златна медаља одаје почаст архитектима чији је рад допринео јачању теорије и
праксе у архитектури.
Добитник 69. AIA [American Institute of Architects] златне медаље за 2013. годину је Том Мејн [Thom Mayne], за
његов смео приступ јавним објектима, нарочито кроз
амбициозне пројекте државних објеката и институција.
Мејнова посвећеност архитектури као путовању, а не
циљу, је доказана кроз облик и материјале његових објеката, његовим личним и професионалним животом, као
и називом његове фирме „Морфозис“ [Morphosis] основаној давне 1972. године у Лос Анђелесу. Том је еволуирао од робустног рушитеља конвенционалних вредности до главног сарадника и потпоре државних и јавних
објеката.
Исте године када је основао „Морфозис“ Мејн је са неколико колега основао Јужно-калифорнијски институт
архитеката, тј. SCI-Arc [Southern California Institute of
Architects]. Од тада Мејн има дугу историју академског
ангажовања, које му је помогло да деценијама шири ентузијазам за улогу нове и експерименталне архитектуре,

како у првом плану културе тако и међу младим архитектима и студентима.
Као неочекивани победник државног програма који
се бави квалитетом јавних објеката [General Service
Administration’s (GSA) Design Excellence program], Мејнов опус смелих, угаоних форми, отворених конструктивних елемената и двоструких венаца који утичу на
динамичку транспарентност су постали мотиви који
постављају нове стандарде у све већем броју државних
пројеката.
По речима некадашњег добитника AIA златне медаље,
Антоан Предока [Antoine Predoc], Мејн је један од ретких архитеката који је у стању да води велику и успешну фирму, док у исто време врши утицај на простор теоријског пројектовања. Резултат тога је четрдесетогодишње искуство које је интелектуално стриктно и увек у
потрази за новим одговорима.
Неки од примера његовог рада су:
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1. „Diamond Ranch“ средња школа у Помони, Калифорнија, која студенте смешта у драматично нагнут кањон бетона и валовитог метала.

2. Главна зграда Калифорнијског транспортног одсека бр. 7 [The California Department of Transportation District 7
Headquarters] у Лос Анђелесу, чији материјали и конструктивни елементи подсећају на ауто пут, док њена кинетичка архитектура подсећа на аутомобиле.

3. Судница „Вејн Л. Морс“ [The Wayne L. Morse United States Courthouse] у Јуџину, Орегон [Eugene], чије челичне
траке на фасади асоцирају на флуидност америчног правног система.
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4. Федерална зграда у Сан Франциску, витка осамнаестоспратна кула, која са дуплом стакленом фасадом и изломљеном и перфорираном металном облогом изгледа грациозно али и моћно. Ово је први пословни објекат у САД
који се одрекао климатизације у корист природне вентилације просторија.

5. Рекреациони центар Универзитета у Синсинатију [The University of Cincinnati Student Recreation Center], који је
успешно „уплео“ у једну целину различите делове кампуса кроз криволинијске облике.

6. „41-и бакарни трг“ [41 Cooper Square] у Њујорку, спој је уметности, архитектуре, инжењеринга и лабораторијске
зграде, који инспирише међудисциплинарну сарадњу кроз уникатни објекат.

Текст преузет са: www.aia.org
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РАЗГОВОР С ПОВОДОМ

СЛАВИША ПОПОВИЋ,
директор Народног музеја у Нишу
„...Без културног и духовног буђења
нема свеукупног напретка друштва...“

У овом броју „Архитекта“, који за тему има годишњицу Миланског едикта, у нашој редовној рубрици,
објављујемо разговор са г. Славишом Поповићем, директором Народног музеја у Нишу.
„Архитект“: Г. Поповићу, Ви сте већ годину дана на
месту директора Народног музеја у Нишу. Које су, по
Вама, биле важније активности ове значајне градске
установе из области културе у том периоду?
С. Поповић: Сазнање да је наслеђе свуда око нас, и да
је Народни музеј Ниш један од најбогатијих у Србији,
наметнуо ми је питање: Да ли смо свесни баштине и да
ли препознајемо њене вредности? Да ли на прави начин
мењамо себе (Музеј), да припремамо своју публику да се
користи музејем за своје природне потребе? Наслеђе и
култура основ су за праћење мостова између генерација,
али и за грађење идентитета заједнице и ширење стваралачке енергије. Музеј зато мора да буде место великог
учења и велике инспирације и креације. Место које се
не бави само прошлошћу већ и будућношћу. Где се води
брига о ономе што се чува, али и о ономе што се ради. О
предмету, али и о идеји која стоји иза њега.
Из овога су проистекле и конкретне активности, већи
број пројеката које је подржало Министарство културе,
а односили су се на увођење савремених технологија:
„Виртуална Ћеле кула“, „Пројекциона сала на Логору“,
3D скенер, плотер и др. Организована је серија едукација
и радионица, од којих истичем, у сарадњи са ЦИК-ом,
„Ревитализација музејских поставки“и дечје радионице
„Царски ђак-знање је у моди“.
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„Архитект“: Тема овог броја „Архитекта“ је обележавање годишњице Миланског едикта, и ми смо у том
смислу конципирали његов садржај и део прилога посветили том догађају. Како Ви видите, у целини, програм
прославе у Нишу? Шта бисте истакли као значајно и
квалитетно организовано и изведено?

С. Поповић: Јубилеји јесу прилика да се слави, да са
више енергије размишљамо о порукама које нам носе,
али и да нам нешто оставе у баштину. Програм је државни, град и установе су се придружили, било је доста
садржаја - више свечарских. За нас у Музеју најважнији
су они нама блиски, као што је изложба која је 19. септембра отворена у галерији компаније „Филип Морис“
- ,,Константин Велики и Милански едикт 313.“, за коју
смо се својски борили да дође у Ниш. Првобитно то није
било планирано. И наше две изложбе, - прва „Хришћанство у Нишу кроз векове“, која је 10. јануара отворила
прославу, и друга „Ранохришћанска гробница у Јагодин
мали“ којом ћемо завршити обележавање овог јубилеја.
Као трајно наслеђе овог јубилеја, очекујемо да ћемо добити наткривање дела комлекса Медијана (вила са перистилом).
Током протекле године извршили смо „својеврсни културни напад на Београд“, у оквиру кога смо организовали четири изложбе: „Портрет као трајна инспирација“
„У сусрет 2013.“, „Стеван Сремац академик и академац“
и „Бранко Миљковић, поезија као судбина“. Не треба заборавити ни петнаестак изложби у нашем изложбеном
простору Синагоги.
„Архитект“: Да ли је Ниш адекватно реаговао, временски и садржајно, да презентује своје историјско наслеђе, посебно оно из Константиновог доба, свим заинтересованим посетиоцима у години јубилеја?
С. Поповић: Као народ, често, имамо проблем „другог
корака“, Ниш је на време кренуо са припремама јубилеја,
али је онда дошло до застоја. То је резултирало да најзначајнији локалитет за јубилеј - Медијана није спремно до-
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чекао 2013. годину. Радови на наткривању почеће вероватно ових дана што значи да каснимо целу годину.
„Архитект“: Каква је сарадња Народног музеја и Завода
за заштиту споменика културе Ниш на очувању и презентацији археолошког и архитектонског наслеђа града
из периода везаног за време Константина Великог?
С. Поповић: Сарадњом са Заводом смо задовољни. Добијамо помоћ и подршку увек и где је то потребно, од
Медијане, где они воде радове на наткривању, преко Логора, Официрског дома и др.
„Архитект“: Када говоримо о сарадњи, од Друштва архитеката Ниша је прошле године потекла иницијатива
за организовање заједничких акција. У том смислу смо
Вам, после усменог договора, упутили листу предложених
активности. Какав је Ваш коментар на ову тему?
С. Поповић: Ваша иницијатива нас радује. То треба да
буде пример како посленици у култури сарађују. Није
нам било потребно много да схватимо да имамо заједничке идеје и да заједнички можемо да их реализујемо.
Година јубилеја нас је успорила, али верујемо да ће сарадња дати конкретне резултате.
„Архитект“: Да се задржимо још мало на нашим пред–
лозима за сарадњу: то је, најпре, оснивање спомен-собе
арх. Александра Медведева, затим оснивање Департ–
мана за архитектуру при Народном музеју у Нишу, и
организовање неколико заједничких акција. Какве су, по
Вама, реалне могућности за остваривање ових идеја?
С. Поповић: Да се задржим на прва два предлога: Оснивање спомен собе архитекте Александра Медведева је
дуг Ниша овом великом градитељу. Народни музеј има
обавезу да максимално помогне реализацију ове идеје.
Департман за Архитектуру је дугорочнији пројекат и мораћемо заједнички да радимо на томе. Реална је потреба да се и овом наслеђу посвети дужна пажња, и зато ће
нам бити потребна помоћ Завода за заштиту споменика
културе у Нишу.
„Архитект“: Управна зграда Народног музеја у ул. Генерала Милојка Лешјанина недавно је реконструисана,
о чему је објављен опширан прилог у „Архитекту“. Какви су услови у којима ради Народни музеј и шта се даље
планира у смислу реконструкције и санације објеката
који припадају вашој установи?
С. Поповић: Народни музеј, иако ове године слави 80
година од оснивања, није решио ниједан од својих великих проблема. Нема одговарајуће депое као ни сталну
изложбену салу за сталну поставку својих збирки. Нема
одговарајућу зграду музеја. О згради музеја којом би се
решиле све потребе у Нишу се говори деценијама. Има
идеја које готово све Нишлије знају, али зграде и даље
нема. Верујемо да је дошло време да темељна установа
културе реши свој проблем. Из града нам то обећавају.
Иначе, ових дана почињу радови на реконструкцији
Официрског дома. Овим објектом град ће унапредити
рад културних посленика а посебно пред наредни јуби-

РАЗГОВОР С ПОВОДОМ
леј - сто година од почетка првог светског рата.
„Архитект“: Какви су планови за даље истраживање,
конзервацију и презентацију делова нишке Тврђаве, с
обзиром да постоје мишљења да је управо то доминантан локалитет везан за Константинов Наисус?
С. Поповић: Тврђава је највећи и најзначајнији културни
и туристички потенцијал Ниша. То јесте срце древног
Наисуса, место на коме се развија градски живот готово
два миленијума, шта више рећи!?
Ових дана је, како рекоше, по седми пут формиран одбор за ревитализацију Тврђаве, и ја заиста очекујем да
се уради много на презентацији овог објекта.
„Архитект“: Једно од обавезних питања нашим саговорницима је, имајући у виду да је то редовна тема
разговора и архитеката и свих осталих Нишлија, како
Ви видите актуелно стање у урбанизму и архитектури нашег града? Конкретно, шта се Вама лично свиђа а
шта не, одн. шта би променили?
С. Поповић: Ја могу да говорим само као грађанин
Ниша. Нисам задовољан стањем у нашем урбанизму и
видим стихију и утицај интереса станоградитеља. Довољно је да као илустрацију поменем изградњу стамбене зграде на кеју, што је нама условило да се одрекнемо пројекта изградње музејске зграде у залеђу управне
зграде.
„Архитект“: Да ли Народни музеј припрема нека
нова издања, неке монографије које, поред изложби
ипак представљају трајни запис о културном наслеђу
Ниша?
С. Поповић: Музеј посебну пажњу посвећује издавачкој
делатности, осим Зборника, ових дана ћемо објавити и
књигу „Ризница Ниша“ која треба да покаже богатство
наших фондова. Такође, један број издања је везан за
Логор, ту је и амбициозно припремљена монографија
која ће пратити изложбу о ранохришћанским гробницама у Јагодин мали, а биће тога још.
„Архитект“: Имате ли неки додатни коментар на
теме које смо у разговору дотакли?
С. Поповић: Без културног и духовног буђења нема свеукупног напретка друштва. Зато се надам да је година јубилеја допринела стварању климе која је постојала средином тридесетих у грађанском Нишу. Тих година основан је Музеј, добили смо зграду Народног позоришта,
зграду Музеја на Медијани.
То су покретали људи из културе али и заљубљеници
и ентузијасти и челни људи града. Први председници
Музеолошког друштва били су: Милорад Чавдаревић и
Драгиша Цветковић. Ниш има потребу за новим духовним узлетом и ја верујем да ће се и то ускоро десити.
„Архитект“: Захваљујемо се и желимо, Вама лично и
институцији на чијем сте челу, успех у даљем раду.
Разговор водио Уредник
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Приредио Арх. Зоран Чемерикић

КОНСТАНТИНОВА БАЗИЛИКА У
ТРИРУ 2
(Храм Спаситеља)

Поглед на Базилику са северозапада

Поводом обележавања 1700 година Миланског едикта,
као један од неколико прилога везаних за овај јубилеј и
тему броја, објављујемо други део текста *W. Reusch-a
о овој монументалној грађевини која има дугу и богату историју, а занимљива је и са архитектонске тачке
гледишта.
„II. Архитектонски опис Константинове Ауле
У свом садашњем стању Аула је масивна правоугаона
грађевина којој је додата полукружна апсида са северне
стране. Зидови су комплетно у опеци: унутрашње димензије грађевине су 67м дужине, 27,5м ширине и 30м
висине. Спољни зидови су 2,70м ширине (то подразумева и припојене стубове) и стоје на темељима од грубог
бетона на бази креча, 4м ширине и 4 до 5м дубине. Ширина носача зида достиже 3,40м. Зидови су тако чврсти
да је било могуће саградити, у угловима са обе стране
апсиде, спиралне степенице без потребе за ојачавањем
неким степенишним окном. Прилаз овим степеницама је са северне стране; свако од степеништа има мале
квадратне прозоре и двоја врата на висини низа тих
прозора. Та врата су некада водила на спољне галерије.
Са спиралних степеница излазило се на кров. Огромне
површине ових зидова имају са спољне стране ритмички
низ витких аркада, са два низа лучних прозора. Главни
прилаз је био са јужне стране, кроз вестибил, али сада
га нема; грађевина има осим тога два секундарна улаза
постављена на северним крајевима источног и западног
зида, приближно поред апсиде. Пет канала за грејање
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таванице, савијени канали који су данас зазидани, означавају просторију која се налази у средини западног
зида и ону која се налази десно од апсиде у фронталном
северном зиду.
Строга вертикалност пропорција и изврсна структура опеке, обојене топлим тоновима црвенила залазећег
сунца, остављају на посетиоца јаку импресију – која није
у сагласности са историјском реалношћу. Грађевина је у
Старом веку била споља покривена танким слојем сивкастог малтера (који још увек може да се види на североисточном углу у горњем делу степеница и апсиде). Косина бочних страна прозорских отвора била је премазана
неким вишебојним декоративним малтером (на црвеној
позадини окер орнаменти) чији се остаци још могу видети. Испод два низа прозора, исто као на степеницама, опажају се правоугаони отвори (сада сужени сивим
пешчаним каменом) где су стајале хорозонталне дрвене
греде које су носиле подове галерија; греде су биле подупрте капцима косницима од тамно обојеног дрвета, као
код стубова у горњем делу галерије; носећа конструкција
била је подупрта зидом у свом закошеном делу; у горњем
делу овај подзид је био без малтера тако да се после рушења галерије видео неоштећен појас, сачуван на североисточном углу. У једном моменту кад су се галерије
срушиле због оштећења, зидови су остали огољени у тој
ширини и полако су се распадали. Појавиле су се тамне
траке испод прозора.
Галерије су ишле, дакле, свуда око грађевине, испод два
низа прозора, и прилазило им се преко два спирална
степеништа. Оне су дозвољавале чишћење, отварање и
затварање, као и поправку прозора. Осим тога, са доње
галерије се контролисало грејање подова преко правоугаоних отвора уметнутих између доњих прозора, на
неких 1,80м испод ивица прозора. У исто време, галерије су, захваљујући подзиђивању, представљале један
огромни венац на зидовима. То је била нека врста хоризонталне структуре која је доста ублажавала доминацију
вертикала грађевине.
Аула је данас, ако не узимамо у обзир радове на проширењу из XVII века, усамљена грађевина. Овај утисак не
одговара ономе што нам истраживања дозвољавају да
сазнамо. Дуж два лонгитудинална зида постојало је затворено двориште, оивичено са три стране покривеним шеталиштем. Северно крило шеталишта водило је
директно у секундарне улазе. У дворишту су се налазили, прислоњени уз спољне зидове Ауле, просторија за

————————————————
* Текст проф.др. W. Reusch-а и илустрације објављени су у брошури „La Basilique Constantinienne de Trèves“,
издање Volksfreund-Druckerei Nik.Koch, Trier, 1960. Превод са француског: З. Чемерикић
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грејање (praefurnia), одакле је полазило пет канала који
су грејали под Ауле.
Испред јужног фронталног зида, управно на њега, постојао је вестибил 67м дужине и 12м ширине. Ослоњен
на јужну фасаду брода, он се протезао испред ње као
вертикала слова „Т“. Како је средина ове попречне
грађевине чинила једну избочину од 4,50 м - да би се
могла грејати – ови екстремитети су били асиметрични.
Екстремитет се завршавао праволинијски, са вратима
и једним каналом за грејање, а западни екстремитет се
завршавао апсидом чији се положај не може уочити у садашњем стању зидова. Попречна грађевина се отварала
према шеталиштима и представљала је, дакле, везу са
свим улазима у главну грађевину, као и у суседне грађевине. Без икакве сумње, она је припадала Константиновој Аули и са њом је формирала једну органску целину.
Са својим планом у облику „Т“ Аула из Трева се сада
може сматрати јединственим примером у архитектури
касног Старог века.

Пет степенишних кракова, постављених на југозападном крају попречне грађевине, дозвољавали су силазак
на шеталиште ширине 7м које се отварало према југу, у
правцу царских Терми, и оивичавали су западни плато
Ауле. Врата су водила у оближње просторије на источној
страни. Коришћење подземне галерије Ауле се наставило током векова. Аула је дакле била почетак једне грађевине са сложеном структуром која је преко шеталишта
била повезана са другим конструкцијама царске палате.
Импозантне димензије правоугаоне сале брода којој је
додата апсида надмашује свако очекивање. Особа која
улази кроз јужни вестибил мора да пређе 84 метара да
би дошла до апсиде. Штавише, вештина архитекте је
учинила да сала изгледа још већа него што јесте: ивице
горњих прозора апсиде су 1,20м ниже од оних на подужним зидовима. Осим тога, унутрашњи прозорски
отвори апсиде су мањи од спољашњих; исто важи и за
нише. Потпорни зид апсиде је био издигнут. Ово вешто
коришћење могућности везаних за законе перспективе

План конструкција које су претходиле Константиновој Аули

План Базилике са ископинама
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Шема римског система грејања – пресек западног зида са припадајућим стубовима
1 – Темељи од ливеног бетона
2 – Зид од опеке (2а – припадајући стубови)
3 – Носећа греда доње галерије
4 – Покушај реконструкције доње галерије
5 – Ивица прозора (реконструкција на основу остатака малтера око прозора)
6 – Остаци оригиналног сликарства на малтеру око прозора
7 – Подлога хипокауста
8 – Стубићи од опеке који држе под (мермерне плоче)
9 – Канали за грејање и мермерна облога
(реконструкција на основу трагова од спона)
10 – Канал за одушку од хипокауста

Реконструкција Константинове Ауле са анексима
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допринело је да сала изгледа још већа.
Грејање са хипокаустима, ремек-дело античке технике,
загревало је површину тла од 1700м². Пет канала омогућавали су циркулацију топлог ваздуха испод таваница, које су носиле мали стубићи од опеке; ваздух се
подизао, вођен правоугаоним шупљим опекама, испод
ивице зида, пролазећи кроз закошене „димњаке“ и избацивао напоље кроз прозоре, на 1,80м испод горње галерије. Цео горњи део зида – све до висине од 8м – био
је такође укључен у систем грејања. Грејање је могло да
се обавља на три начина, јер је подземна просторија за
загревање, што се тиче преградних зидова, била подељена на три одељка, исто као што су подови имали три површине, које су према потребама могле да буду грејане
заједно или одвојено. Попречна грађевина је имала своје
посебне инсталације грејања, по истом систему.
У унутрашњости, доњи део зидова био је прошаран рупама од спона, нешто мање тамо где антички зид није
био крпљен каменом пешчаром. У тим рупама постоје
остаци од гвоздених спона које су служиле за учвршћивање шупљих опека и мермерне облоге. Унутрашња декорација била је раскошнија. Мермерни подови вестиби-

ла, брода и апсиде представљали су различите комбинације црног и белог. Мермерна облога је пролазила испод
низа горњих прозора и била је подељена пиластрима
и паноима декорисаним геометријским орнаментима
састављеним од вишебојног резаног камена. Тријумфални лук је такође био покривен мермером. Вуте у нишама,
пак, биле су прекривене мозаиком: на златној подлози, у
доњем делу оивиченој црвеном траком, биле су исцртане
плаве и зелене витице. У огромној и богато декорисаној
апсиди, током пријема и званичних церемонија, заседао
је император, окружен високим достојанственицима
царства. Сваки стуб, и обичан и потпорни, био је огромних пропорција. Потпуно фасциниран импозантношћу
сале, онај ко је улазио морао се осећати малим, а његов
поглед је привлачила апсида у раскошним бојама, где је
император водио полу-оријенталну церемонију. Раскошна декорација ентеријера и колосалне димензије Ауле, на
импресивни начин су симболизовали универзалну величину Римског царства, грандиозну величанственост и
потпуну моћ свог суверена….“
www.trier.de
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Мр Михаило Медведев, арх.

СПАСАВАЊЕ СРПСКОГ ВОЈНИЧКОГ
ГРОБЉА У НИШУ

Сасвим случајно сам, крајем 2012.г. упозорен да на Интернету постоји текст: „ДРУГО УМИРАЊЕ РАТНИКА“,
П. Живанчевића, из 1988.г. о судбини Српског војничког гробља у Нишу у време тадашњег почетка извођења
радова на уређењу и изградњи околног простора. У наведеном тексту се помиње и моја изјава за јавност, као техничког директора Завода за урбанизам Ниш, да се радови на уређењу простора око комплекса гробља одвијају
према усвојеној планској документацији. Стицајем околности све до прошле, 2012.г. нигде није објављена пуна
информација о том догађају.
Прича почиње много пре наведене 1988.г., 21.септембра 1981.г. Тог дана председник Скупштине општине
Ниш, Милибор Јовановић, примио је британског конзула, г. Рамптона са директором Институције која се
брине о свим гробљима Британског комонвелта, (British
Commonwelth War Graves Commission), са седиштем у
Грчкој, који су се интересовали за стање и судбину Енглеског гробља у Нишу. Нишко Енглеско гробље, односно Војно гробље Британског комонвелта, из Првог
светског рата, формирано је 1915.г. на посебној парцели
у оквиру комплекса Српског војничког гробља на Делијском Вису.
Како сам у то време био шеф Сектора за просторне и
урбанистичке планове Завода за урбанизам, и солидно
говорио eнглески, позван сам да им се придружим, и
пружим им потребне информације о томе шта их интересује. Из Aрхива документације Завода за урбанизам
узео сам важећи елаборат детаљног урбанистичког плана подручја „Делијски Вис-II“ у коме се налази Енглеско
гробље.
После протоколарног представљања, обавестио сам
британског конзула г. Рамптона да Ниш брине о Енглеском гробљу и уређењу околног простора и да је у том

Сл. 1 „Детаљни урбанистички план насеља Делијски Вис-II“
из јуна 1975.г.

смислу у Заводу за урбанизам израђен, и у Скупштини
општине усвојен, детаљни урбанистички план, по коме
се планира уређење.
Да би илустровао ову изјаву почео сам да отварам донети елаборат и у тренутку кад сам отворио план организације простора, на своје страшно запрепашћење,
схватио сам да је на месту постојећег Српског војничког гробља уцртана дечја установа, а поред саме ивице
Енглеског гробља су предвиђени стамбени солитери,
што би значило да се овим планом предвиђа рушење
оба гробља. Схватио сам да је решење у том, усвојеном
плану, апсолутно у супротности са основном логиком и
условима заштите споменичних објеката дефинисаних
Законом о заштити непокретних културних добара.
Брзо сам склопио план, извинио се да сам грешком понео погрешан елаборат и предложио да на терену посетимо гробље и уверимо се у каквом је стању. То је била и
моја прва посета том локалитету. На гробљу нас је дочекао чувар гробља, човек који је становао у близини и био
ангажован и плаћен од стране британске амбасаде да се
стара о одржавању гробља.
За разлику од Српског војничког гробља, које је било
зарасло у коров, јер га нико није одржавао, Енглеско
гробље је било чисто, уређено, са идеално покошеном
енглеском травом, негованим цвећем, уредним, опраним спомен плочама и венцем испод централног спомен
обележја у виду високог белог крста са гвозденим ритерским мачем. Тако се колико, толико, успешно, завршила ова посета, с мојим обећањем енглеским гостима да
ће Завод за урбанизам водити бригу да се испланира и
уређење околине гробља на одговарајући начин.
Вративши се у канцеларију, отворио сам спорни план и
утврдио следеће:
Био је то елаборирани план под шифром 4-С-75, (С.1.),
израђен јуна 1975.г. у Сектору за урбанизам Дирекције
за урбанизам и комуналну изградњу Ниш под називом
„Детаљни урбанистички план насеља Делијски Вис-II“
усвојен Одлуком СО Ниш бр.27/75-983, која је објављена у „Међуопштинском Службеном листу Ниш“ („МСлНиш“), бр.27/75. (Сл. 1)
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Наведеним планом било је обрађено шире подручје насеља Делијски Вис између улица Љубомира Николића,
Марина Држића, улице Делијски Вис и Ђорђа Љубинковића. У комплексу у границама плана, у површини од
12,34 хектара било је предвиђено (А) Колективно становање са друштвеним садржајима, (Б) Школски комплекс
и (Ц) Индивидуално становање.
Било је потпуно необјашњиво како је било могуће да
буде израђен и усвојен план по коме је колективно становање са дечјом установом било постављено преко
Српског војничког гробља, које би тиме морало бити
уништено. Одговорни пројектант у печату плана био је
арх. Властимир Стојановић, (у то време шеф Одсека за
генерални план). Као пројектанти су уписани арх. Драгана Синобад, и арх. Ђорђе Цанић, а као шеф сектора
план је потписао арх. Иван Георгиев.
Према технологији рада у Сектору за урбанизам тих година евидентно је да је план урадио арх.Ђорђе Цанић.
Како у то време није имао овлашћење, „покривала“ га
је арх. Драгана Синобад, која је у то време радила друге значајније послове и вероватно није ни погледала ре-
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Сл. 2 Програмско решење за измену ДУП-а из 1985.г.
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шење. Арх. Властимир Стојановић је потписао план као
шеф Одсека, а арх. Иван Георгиев као шеф Сектора и вероватно ни они нису озбиљније погледали решење.
Тих година радило се по 50-70 планова годишње, а у систему усвајања планова једина контрола су били Одбори за урбанизам Већа Скупштине општине, састављена
од делегираних представника који нису били из струке.
Како гробља, (а посебно „нека стара гробља“), нису била
од интереса актуелне политике, а Завод за заштиту споменика културе није претходно донео решење о заштити
тог гробља, није чудо што је такав план уопште усвојен.
На основу најстаријих геодетских подлога првог катастарског премера из 1930-31.г., које су биле сачуване у
Заводу, идентификовао сам по катастарским парцелама
подручје гробља и утврдио да је могуће тај простор заштитити, а евентуалне намене разместити ван подручја
гробља. Међутим, тадашњи руководиоци у Заводу и Дирекцији нису били расположени да признају пропуст и
покрену поступак за стављање постојећег, погрешног
плана, ван снаге.
На своју иницијативу, као шеф Сектора и председник

СЕПТЕМБАР 2013, БР. 41 42, ГОДИНА XIV

Друштва урбаниста Ниша, користећи своје пословне
везе и сарадњу са колегама из Војнограђевинске дирекције у Нишу, у чијој надлежности је био цео околни
комплекс, после вишегодишњих преговора, успео сам да
их, тек 1985.г., убедим да покрену иницијативу за измену и допуну тог погрешног плана с образложењем да је
могуће добити рационалније решење за изградњу већег
броја станова у том комплексу, за које су они били заинтересовани.
Да би се то и потврдило код њихових претпостављених,
они су пристали да финансирају израду Програмског
решења за тај комплекс. Ја сам преузео његову израду и
1985.г. елабориран је план (Сл.2.), под називом „Измена
и допуна ДУПа Стамбеног насеља Делијски Вис II - Програмско решење“, (шифра елабората 109-С-85, у архиву
планова Завода). Оваква програмска концепција добила је одговарајућу подршку Завода за заштиту споменика културе Ниш, била је прихватљива и за војне власти,
па је на њихову иницијативу Скупштина општине Ниш
2.децембра 1987.г. донела „Одлуку о припремању измена и допуна ДУП-а Стамбеног насеља Делијски Вис II у
Нишу“ (Одлука бр.020-133/87, „МСлНиш“ бр. 31/87).
Измену плана финансирала је ВП 1912/27, а у образложењу Одлуке је било наведено да је „после усаглашавања
услова заштите, који се односе на објекте Војног гробља
и гробља Британског комонвелта, утврђено да постоји
могућност знатно рационалнијег размештаја објеката“.
(Сл. 2)
На основу Програмског решења, под мојим руководством, израђен је „Детаљни урбанистички план Стамбеног насеља Делијски Вис II“ у Нишу, који је са позитивним мишљењем Месне заједнице, Завода за заштиту споменика културе Ниш и Војне поште 1912/27, као
инвеститора, усвојен Одлуком СО Ниш бр.01-677/88, од
29.6.1988. (објављеној у „МСлНиш“ бр 18/88.), у архиву
планова Завода под шифром 33-С-87.
Одмах након усвајања овог плана наставио сам у оквиру
Завода даљу детаљну разраду уређења простора Војног
гробља и израдио посебан елаборат „Програмско решење уређења Меморијалног парка Војничког гробља на

Сл 3. Главни пројекат уређења Меморијалног парка из 1989.г.
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Делијском Вису“, (елаборат у архиву планова Завода под
шифром 109-Р-88), у коме су уз консултације Завода за
заштиту споменика културе Ниш усаглашени сви услови
заштите.
Паралелно са израдом овог елабората, израђени су главни пројекти, за првих, неколико стамбених објеката
ЈНА, прибављене су одговарајуће дозволе и у лето 1988.г.
почела је припрема градилишта за њихову изградњу у
делу ван граница гробља, између улаза у Српско војничко гробље и улице Љубомира Николића.
Извођење радова било је поверено највећем нишком
грађевинском предузећу „Грађевинар“. Непосредно по
почетку радова, на припреми прилаза будућем градилишту из улице Љубомира Николића, средином августа
1988.г. пријављено је да су булдожери, при извођењу радова, наишли на нечије посмртне остатке што је алармантно одјекнуло у јавности. На градилишту су се појавили фотографи и новинари, алармирана је јавност и
радови су хитно прекинути. Један свештеник је вином
благословљавао прикупљене посмртне остатке. Новине су брујале о инциденту, тражила се одговорност
надлежних. Све у свему, врло непријатна, неочекивана,
трагична ситуација. Као одговорни пројектант овог Урбанистичког и Програмског решења укључио сам се у
разјашњавање настале ситуације и врло брзо дошао до
потребних података у којима су се налазили одговори за
настанак овог догађаја.
Према подацима које сам успео да сазнам од више старијих житеља оближњег насеља, при ексхумацији Немачког гробља, које је у том комплексу постојало до Другог светског рата, када је пресељено у Београд, појавили
су се и делови посмртних остатака, који нису припадали Немачким војницима. Пословично педантни Немци
су их брижљиво сахранили на простору између улаза у
Српско војничко гробље и данашње улице Љубомира
Николића, ван званичног простора гробља.
По завршетку Другог светског рата, шири простор око
Војничког гробља ограђен је као војни комплекс. Да би
се организовало његово обезбеђење било је потребно да
се изгради барака за стражаре. Најпогоднији простор за
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Спомен костурница 2013.г.
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њену локацију био је део свеже затрављене површине уз
улицу Љубомира Николића, која је била испред улаза у
Војничко гробље и ван граница гробља. Барака је и изграђена.на том месту, које ничим није било обележено,
па се није ни знало да се на том месту налазе покопани
делови раније ексхумираних посмртних остатака.
На несрећу, баш то место, испред главног улаза у Српско
војничко гробље, будући да се налазило уз регулисану
приступну саобраћајницу, после рушења војне бараке,
било је одређено за приступ градилишту за почетак радова прве фазе изградње стамбених објеката за потребе ЈНА. После краткотрајне медијске хајке, настављена
је изградња војних стамбених зграда и уређење новог
стамбеног комплекса према усвојеном урбанистичком
плану. На жалост, пропуштена је прилика да се већ тада
објаве све ове информације.
Према касније израђеном „Главном пројекту дела Меморијалног парка Српског војничког гробља“, (Сл.3.), и
Извођачком пројекту Спомен костурнице, извршена је
ексхумација Српског војничког гробља, и на источној
страни комплекса изграђена Спомен костурница, која се
и данас, као и комплекс Енглеског гробља, уредно одржава. Простор Меморијалног парка, на месту првобитног гробља, са кога су ексхумирани посмртни остаци
ратника из Првог светског рата, је и данас, 2013.г. још
увек неуређен.

Енглеско гробље 2013.г. - фото Миша Медведев

То је историја уређења простора Српског војничког
гробља. Било је неопходно да се ове непознате информације о спасавању Српског војничког гробља на Делијском Вису, макар и са закашњењем саопште јавности.
У Нишу, јануара 2013.г.
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АРХИТЕКТОНСКЕ ТЕМЕ
Елена Васић Петровић 1
Мр Александар Алексић 2

MEDIANA

Ситуациони план Медијане (из каталога изложбе „Наисус и
1
Медијана“
ЗаводаПетровић
ЗЗСК Ниш, 2013.)
Елена
Васић
Мр Александар Алексић2

Увод
Медијана представља предграђе (suburbium) античког
Ниша подигнуто на левој обали Ниша, поред античког
пута Naissus – Serdica.
Археолошко налазиште Медијана проглашено је за непокретно културно добро на основу решења Завода за
заштиту и научно проучавање споменика културе НР
Србије бр. 220/49 од 09.02.1949.године, а категорију изузетног значаја добија на основу Одлуке Скупштине СРС
бр. 29 од 29.03.1979. године. Овим решењима обухваћен
1 Дипломирани инжењер архитектуре-конзерватор, в.д.директор Завода за заштиту споменика културе Ниш
2 Археолог-конзерватор, стручни сарадник Завода за заштиту споменика културе Ниш

је простор од око 48 хектара, северно од данашњег булевара Цара Константина. С обзиром на то да је велики
део локалитета остао ван граница првобитно утврђене целине, Завод за заштиту споменика културе Ниш
је 2006. године припремио документацију и предлог за
проширење зоне заштите, чиме би било обухваћено око
160 хектара и омогућена ефикаснија заштита овог простора, који поред доминантних античких, садржи и културна наслојавања и из периода праисторије и средњег
века.3 Нове границе обухватају шири простор око постојеће целине и један део парцела које се налазе са јужне стране поменутог булевара.
3 Документација Завода. Предлог проширења заштите је, у
складу са Законом, упућен на разматрање у Републички завод
за заштиту споменика културе, а одатле у Министарство надлежно за послове културе, где и даље чека на завршетак процедуре (Одлуку о проглашењу доноси Влада РС).
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Најзначајније грађевине

Историјски извори и
распростирање Медијане
Први помен античког насеља са вилама, Медијане, забележен је код Амијана Марцелина (XXVI 5, 1), који
Медијану наводи као место у коме су се састали цареви Валентијан и Валенс 364. године. Амијан Марцелин
за Медијану каже да је предграђе (suburbium) Naissusa
и да се налази три римске миље (око 4,5 кm) од града.
Други пут Медијану налазимо код Прокопија (De aedif.
IV,123,2), који наводи да је у време Јустинијанове обнове
у VI веку, једно новоизграђено војно утврђење (кастел)
подигнуто и у Медијани.4
Ова два историјска податка јасно су потврђена истраживањима и случајним налазима у периоду од 1864, када су
вршена прва истраживања, до данас.
Северни део локалитета, који се налази у равници, представља насеље са вилама, које су међусобно одвојене широким међупросторима, пољопривредним имањима и
баштама. Његов средишњи простор чине Вила са перистилом и мањим триклинијумом (нимфејом?) и Терме,
који је једним зидом одвојен од остатка насеља.
Са западне стране овог централног простора налазе се
остаци Хореума (житница/складиште) са објектом великих димензија – Занатски центар/Војничке бараке
који Хореум окружује у облику ћириличног слова „П“.
На овом простору, налазе се и остаци двеју црквица које
датирају из нешто млађег периода у односу на остатак
налазишта.
Источно од централног комплекса констатовани су
остаци бројних грађевина које тек треба археолошки истражити и утврдити њихов план и однос са централним
делом Mедијане.
Северно од централног комплекса, налази се Вила са
октогоном/Сакрални објекат А стамбени објекат са октогоналном и кружном просторијом, као и већи објекат
правоугаоне основе непознате намене који још увек носи
радни назив Сакрални објекат В.5
Јужни део локалитета на оближњем узвишењу садржи, између осталог, остатке утврђења, као и водоторња
(castellum aquae). У међупростору, у близини булевара и
на самој његовој траси, такође су регистровани остаци
двеју вила (Вила са конхама и Вила са оградним зидом)
и други објекти.
Без обзира на актуелно стање, где се наслеђена и једном
утврђена урбанистичка поставка булевара, индустријске
и пословне зоне и даље форсира и сматра приоритетном,
свако ново сазнање о Медијани говори у прилог томе да
се над овим простором врши константно деградирање и
негирање његовог значаја.
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4 П. Петровић, Ниш у античко доба, Ниш 1976, 62; С. Дрча,
Медијана, Народни музеј Ниш 2012, 7, 8.
5 Документација Археолошког института.

Систематским сондирањем терена, под руководством
М. Грбића 1961. године утврђени су прецизнији подаци
о пространству Медијане и њеној урбанистичкој схеми.
Откривено је више вила. Средиште насеља је, по свему
судећи било око луксузне виле над чијом је једном њеном просторијом (nimpheum) 1936. подигнута зграда
Музеја. Средишњи простор који заправо заузима вила
са перистилом, нимфејом и термама и житницом је најбоље истражен, конзервиран и делимично доступан посетиоцима. Остали објекти су регистровани и затрпани
да би се касније детаљно истражили и презентовали. На
жалост, ситуација је већ дуго непромењена и за сада не
постоји ни један адекватан план за свеобухватну презентацију и даља истраживања. Различите институције,
најчешће без координираних активности, спроводе већ
деценијама парцијално своје пројекте, који не дају очекиване резултате.
Претпоставља се да је подизање вила на Медијани започето у другој половини III века, а настављено у IV веку са
већим интензитетом, када ово насеље, због свог повољног географског положаја, постаје чак и повремена резиденција царева.6

Вила са перистилом (villa suburbana или, у старијој
литератури, царска резиденција) представља централну грађевину на Медијани. Налази се у равници, између
леве обале Нишаве и јужне падине Влашког брда, на око
200 м северно од данашњег булевара.
Пружа се правцем север – југ (са благим одступањем),
правоугаоне је основе, приближних димензија 100x65м
6

С. Дрча, Медијана, Народни музеј Ниш 2012, 9.
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и није у целости истражена. Унутрашње двориште са
базеном (impluvium) оивичено је тремом (peristil) и
низом удвојених правоугаоних просторија (cubicullae). На северној страни Виле, налази се централна
просторија правоугаоне основе са апсидом (triclinium).
Источно од ове просторије је мања просторија (nimfeum?) интимног карактера са мозаичким подовима.
Вила са перистилом је истраживана 1930-их, 1963, 1969,
1972, 1974, 1976, 1978, 1979, 1980, 1981, 2002, 2003, 2004,
2005, 2010, 2011. и 2013. г. и још увек није истражена у
целости.
У читавом трему и централној просторији Виле, као
и у мањем триклинијуму са источне стране, подови
су у мозаику са геометријским, флоралним, али и
фигуралним мотивима. Посебно су значајни мозаици са
представом Медузе у централној просторији Виле, као
и веома оштећена представа речног божанства у трему,
на улазном подијуму ка централној просторији. Укупна
површина мозаичких подова у трему износи 471,5m2, а
цела Вила, заједно са термама и нимфеумом садржи око
1000м2 мозаичких подовa. Просторије у северозападном
делу Виле садрже и остатке зидних слика.7
Вила са октогоном/Сакрални објекат А представља
објекат на коме су извршена прва археолошка
ископавања на Медијани (Ф. Каниц) још давне 1864.
године. Истраживања су вршена и током 1984, 1985,
1986, 1987, 1988. и 1989. године, али нису до краја
спроведена.8 Ова грађевина се састоји из два објекта, у
чијој су унутрашњости констатовани мозаички подови,
који нису конзервирани.
Хореум (житница) се налази на око 150 м западно од
Виле са перистилом. Објекат је правоугаоне основе,
димензија око 100х30м, оријентисан у правцу запад –
исток по дужини. Унутрашњи простор је издељен са два
реда стубаца између којих су били постављени питоси, а
уз западни зид налазе се три базена, у средини кружне,
а бочно квадратне основе. Улаз у житницу се налази са
јужне стране, а испред њега је постојао трем на стубовима.
Истраживања ове простране грађевине започето је још
1938. године (Р. Братанић), а настављено 1985-86. године.
Хореум на Медијани представља једну од највећих
грађевина ове врсте на нашим просторима.
На око 80м западно од Виле са перистилом, приликом
ископавања 1994. констатован је Занатски центар/
Војничке бараке монументалних димензија, које су истраживане и 1995, 1996, а затим и 2001, 2002, 2003, 2004.
и 2005. године. Северни тракт је дужине преко 200м и
комплетно је истражен, док је источни тракт истражен
у већем, северном делу. На западу је констатован и почетак западног тракта који се пружа ка југу. Овај објекат
у облику ћириличног слова „П“ окружује житницу на
удаљености од око 80м.
Водоторањ (castellum aquae) je oбјекат који је био
смештен на благој падини (надморска висина 205
метара), око 500 метара југозападно од Виле. Подужном
осом оријентисан је у смеру север – југ. Имао је
7
8

С. Дрча, Медијана, Народни музеј Ниш 2012, 19, 24.
Документација Археолошког института.
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карактеристичан, издужен план. Његова укупна спољна
дужина (без одводних и доводних цеви) износила је
47 метара, а ширина је била неједнака, од 7,0 до 18,5
метара. Објекат је био подељен на већи базен, дужине
37,2м (ширине 4,55-16,1м) и мањи базен дужине 5,28
(ширине 4,74м). Уз јужну, спољашњу страну, пружали
су се гравитациони канали којима је довођена вода са
источних извора. На супротној, северној страни, вода је
одвођена из базена каналима према насељу у подножју.
Читав објекат је био укопан у дебео слој песковите глине.
Објекат је био зидан ломљеним каменом и кречом, а
завршна обрада у базенима је изведена малтерисањем
ружичастим малтером (opus signinum).9
Због изградње Фабрике катодних цеви у комплексу ЕИ
Ниш, објекат је морао бити уништен, али је као решење
за неку врсту његове презентације, направљена макета у
1:1 на равном терену у северном делу налазишта.
Утврђење на Влашком брду познато је из Каницових
и Оршићевих бележака и мањих истраживања која су
спроведена 1980.године. Од утврђења је данас остао
видљив само део северног бедема у дужини од око 80м,
са делом једне куле квадратне основе. Бедем дебљине
1,50м, грађен је од ломљеног камена и облутака чврсто
везаних малтером. Са спољне (северне) стране лице
бедема је озидано каменим блоковима. На правилним
растојањима уочавају се пиластри чија функција није
јасна. На западном крају сачуваног бедема видљив је
остатак четвороугаоне куле (размера 7х4м) која делом
испада на спољну страну. Могуће је да је у питању
познија адаптација, како је то често случај са сличним
кулама на касноантичким утврђењима, а не може се ни
искључити могућност да је у питању источна кула капије
која би се, ако је тачна ова претпоставка, налазила
на трећини северног бедема утврђења. Приликом
археолошких радова који су захватили само унутрашњи
простор утврђења, установљено је да је оно саграђено
у IV веку. Пред крај IV века темељно је уништено у
пожару, а његови поједини делови обновљени су у VI
веку, у време Јустинијана, заједно са многим другим
утврђењима у централном Илирику.10
Покретни археолошки налази
Са Медијане потиче већи број римских предмета, од
керамике и метала, а бројни су и налази декоративне и
мермерне пластике од разнобојног мермера. Нарочито
се издваја групни налаз оштећених статуа од мермера
и порфира, пронађених 1972. године у једној од бочних
просторија Виле са перистилом, као и Ограда са
хермама, бронзана ограда паганског храма.
Најзначајније статуе откривене на Медијани јесу статуе
Асклепија и Хигије израђене од црвеног афричког
порфира са грчким текстовима урезаним на базама,
затим статуа Дее Дарданике од белог мермера, као и
статуа Диониса.11 Скулптуре на Медијани већим делом
су декапитиране (обезглављене) у време верских распри
и несугласица пагана и све бројнијих хришћана.
9 С. Дрча, Медијана, Народни музеј Ниш 2012, 30 - 32.
10 П. Петровић, Ниш у античко доба, Ниш 1976, 44; С. Дрча,
Медијана, Народни музеј Ниш 2012, 9, 10.
11 С. Дрча, Naissus у ед. Ниш у праисторији, антици и
средњем веку, Београд 2004, 53.
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Покретни налази са Медијане (из каталога изложбе „Наисус и Медијана“ Завода ЗЗСК Ниш, 2013.)

Луна, детаљ са бронзане ограде

Ограда са хермама од бронзе, односно њен део,
представља налаз из 2000-е године. Сачувана су три
цела „поља“, једна фрагментована и две херме са бистама
Луне и Асклепија. Правоугаона „поља“ украшена су
крстастим и зракастим тракама, на чијим су спојевима
аплициране лавље и медузине главе, шупље ливене.
Изнад њих је колонада полукружно засведених ниша са
стубићима. Са унутрашње, грубо обрађене стране, на
свакој табли оловом су била фиксирана по два шиљка с
полумесечастим и крстоликим орнаментом.12

Закључак
Археолошко налазиште Медијана свакако представља
једно од најзначајнијих археолошких налазишта овог
дела Србије и града Ниша. Оно поседује огроман, готово
непресушни потенцијал за археолошка истраживања,
али и туристичку понуду, што је веома значајно како
за науку, тако и за привреду Града. Оно што недостаје
Медијани за искоришћавање ових неспорних
потенцијала, јесу свеобухватни пројекти истраживања,
конзервације
и
презентације
до
туристичке
експлоатације подржане неопходним одговарајућим и
благовремено обезбеђеним финансијским средствима,
као и разумни временски периоди неопходни да се
читав процес спроведе.
Крајње је оправдана потреба да се туристичка
понуда базира, између осталог, и на непокретном
културном наслеђу, али се адекватни резултати не
могу очекивати уколико претходно нису спроведена
целовита археолошка истраживања праћена адекватном
конзервацијом. Све наведено представља процес који
се спроводи редовно, на дуже стазе и уз константну
комуникацију између свих учесника, односно делова
читавог поменутог процеса. Такође, саму конзервацију
је неопходно прилагодити резултатима археолошких
истраживања.
Са друге стране, проблем на Медијани, колико
економске природе, носи и димензију „дуплих аршина“
у односима. Односно, однос према налазишту на делу
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12 М. Васић, Bronze Railing from Mediana у Старинар 53-54,
Београд 2003, 79 – 109.

Деа Дарданика, бели мермер

северно од пута Ниш-Нишка бања потпуно се разликује
од односа који постоји према делу налазишта јужно од
поменутог пута, односно на простору између пута и
пруге и на простору некадашње ЕИ Ниш.
Уопште
гледано,
упркос
бројним
повољним
карактеристикама за истраживање, конзервацију,
презентацију и туристичку понуду које Медијана сама
по себи поседује, она доживљава судбину не много
различиту од осталих археолошких налазишта у
Србији. Верујемо и тврдимо да је дефинисање читавог
процеса истраживања – туристичка експлоатација, уз
„помирење“ специфичности, захтева и потреба свих
засебних делова тог процеса, више него могуће израдом
свеобухватног плана управљања, уз анализу постојећег
стања и реалних могућности да Медијана добије место
какво заслужује на опште добро.
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ПУТОПИСИ ПРИКАЗИ
Арх. Зоран Чемерикић

ПОСЕТА КРАГУЈЕВЦУ  ФАБРИКА „FIAT“
И МУЗЕЈ „СТАРА ТОПОЛИВНИЦА“

Управна зграда, саграђена 1928.г.

Инжењерска комора Србије – Регионална канцеларија у Нишу организовала је у мају ове године једнодневни
стручни излет до Крагујевца, када је група инжењера - чланова Коморе из Ниша, Алексинца и Врања посетила
фабрику „FIAT“. Програм је допуњен посетом музеју „Стара тополивница“.

Овим се наставља серија успешних једнодневних излета
до места која се у приватној режији тешко могу посетити. У организацији нишке Регионалне канцеларије ИКС
(подсекције пројектаната и извођача радова) одн. њених чланова Мирослава Митића и Драгана Живковића
и секретара Александра Панчића, група од 17 колега је
17.маја 2013.г. боравила у Крагујевцу по следећем програму:

— присуствовање манифастацији „Мајски сусрети“
у Регионалном центру ИКС – Крагујевац
— посета музеју „Стара тополивница“
— обилазак центра Крагујевца
— посета фабрици „FIAT“ - линија за производњу
аутомобила и енергетски блок
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Ливница из 1892., сада музеј, изглед са северозапада

Црква у Крагујевцу из 1884.г., детаљ ограде и северне фасаде

Главни брод хале Ливнице
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Објекти у комплексу, десно источна фасада Ливнице

Теме предавања у РЦ ИКС биле су везане за технологију бетона и системе извођења термоизолација зграда са завршном обрадом фасада. Након завршетка овог
дела програма, група је обишла комплекс старих индустријских зграда из 19. века, са детаљним упознавањем
прве индустријске хале у Србији одн. са поставком музеја који је смештен у њој, уз помоћ стручног водича.
С обзиром да је до заказаног термина посете фабрици
„FIAT“ било још времена, обиђен је центар града и направљена мала пауза.
Посета „FIAT“-у је обављена уз строгу процедуру која
је предвиђена за, иначе, свакодневне и бројне госте. Из
разумљивих разлога, фотографисање није било дозвољено, осим у једној просторији са новим моделом „Фиата
500 Л“ који се, по речима особља које је пратило групу,
производи по темпу од једног возила свака 2 минута! Круг фабрике, објекти, хала са монтажном линијом
која је потпуно роботизована, подаци о свим детаљима
функционисања фабрике, све је одавало утисак високог
светског нивоа и организованости.
Љубазни домаћини, пре свега г-ђа Јелена Бојовић, из
Грађевинског кластера Шумадије и Поморавља, обећала
је узвратну посету Нишу, а програм је завршен заједничким ручком у ресторану на Сајмишту. Више о историјату старе „Тополивнице“ може се прочитати у посебном
прилогу овог текста.
Текст и фотографије актуелног стања: З. Чемерикић
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Музејски експонати

Мост на Лепеници из 1908.г.

Посетиоци испред зграде Градске управе

„Фиат 500 Л“ у изложбеном простору фабрике
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„Прву зграду објекта Тополивнице су градили немачки зидари у периоду од 1851. до 1853.г. ...Нова зграда
Ливнице грађена је на темељима старе. Пројектант је вероватно фабрички инжењер Тодор Селесковић, образован у Немачкој, који на позив министра војног, Павла Шафарика, долази у Крагујевац. Врши
послове машинског и фабричког инжењера од 1881. до 1892.г. када је и саграђена данашња зграда Ливнице“.
Ливница је у основи четворобродна хала са два виша средња брода који бочно осветљавају простор.
Зидови су са бондручном дрвеном конструкцијом испуњеном опеком, која на фасадама формира декорацију, у комбинацији са малтерисаним површинама. Кровну конструкцију главних бродова чине дрвени
двоводни попречни решеткасти носачи, који се ослањају на подужне носаче а ови на гвоздене стубове.
„Бочни бродови су зидовима одвојени од централног, сходно производним процесима...Зграда је у основи симетрична, а декоративност је
постигнута ритмичним распоредом
отвора, пиластара и контрафора
урађених у опеци. Највише измена је
претрпела источна фасада, али је она
најинтересантнија због дрвеног степеништа и два димњака која излазе из
равни фасаде. Зграда Ливнице је грађена по свим принципима европске индустријске архитектуре и као таква је
репрезентативно здање на овим просторима. Она је 1953.г. стављена под
заштиту државе као културно добро
од великог значаја. Ливница је престала са радом 1968.г ...1973.г. ту је пребачен фабрички музеј, који и данас егзи- Изглед Тополивнице из 1876.г., по цртежу Феликса Каница
стира под именом Стара ливница“.
Неколико значајних датума из историје Крагујевца:
- 1476. Крагујевац се први пут помиње у турским списима као „Шанац Крагујевац“
- 1817. постаје прва престоница тек ослобођене Србије
- 1820. основан први суд у Србији, 1822. прва апотека у Србији, 1833. Прва крагујевачка гимназија,
1835. прво позориште, 1884. прво индустријско електрично осветљење, 1886. стигао први воз, 1889.
прво представљање српске привреде на светској изложби у Паризу...
Овај најстарији индустријски комплекс у Србији основан је са циљем да
Србија, често принуђена да ратује,
добије сопствену производњу оружја.
Први објект Арсенала прераста у Тополивницу, оснива се Занатлијска школа (касније Војно-индустријска школа), Пушкарница (касније Оружница),
Артиљеријска управа итд. У мирнодопско време у фабрици се организује
и производња предмета за широку
употребу. Крагујевац постаје центар
Изглед Војно-техничког завода из 1914.г.
радничког покрета, стварају се домаћи
стручни кадрови који постепено замењују прве француске, немачке и чешке мајсторе.
Типови оружја које се производило и ремонтовало били су разноврсни и пратили су европске и светске
системе, нимало не заостајући, а понекад и предњачити. Фабрика је у ратовима које је Србија водила крајем 19. и почетком 20.века често била разарана и пљачкана од стране окупатора, да би се увек
изнова обнављала. После 1945.г. делови фабрике су расељени у друге републике а 1953.г. производња је
преоријентисана на аутомобилску индустрију. Стварају се Заводи Црвена застава, а настављају се
програми наоружања и војне опреме као и ловачког наоружања.
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(Извор података и старе фотографије: Марија Милошевић, Водич кроз музеј „Стара Ливница“,
Застава оружје АД, Крагујевац, 2012/2013.)
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Пејић Ј. Драгослав
Цекић К. Милисав
Јовановић С. Бранко
Петровић Ж. Александар

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

Реди О. Иван
Бранковић Р. Топлица
Ранђеловић С. Радослав
Вукосављевић С. Никола
Станковић Д. Љубица
Ранчић Н. Танкосава
Ђуричковић С. Вукашин
Ивановски Б. Ристо
Пејковић Б. Војислав
Миладиновић В. Љубинка
Цветковић Ч. Божидар
Вељковић Ц. Сава
Таков Т. Милча
Јеремић М. Љиљана
Андрејић Д. Љиљана
Динић Б. Надица
Стојановић С. Душан
Декић Б. Зорица
Живковић Р. Милева
Илић С. Слободан
Пудар Н. Душан
Поповић Х. Бранко

Школска година 1969/70.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.

Ранђеловић В. Зоран
Миљковић Б. Петар
Николић В. Надежда
Димитријевић В Вукоман
Стевчић Т. Ђорђе
Ломић М. Милован
Стојичић Ж. Радослав
Станковић С. Добривоје
Костић С. Невенка
Стојановић-ТасићВера
Игић С. Томислав
Станинов Б. Стојче
Јосифовић М. Тихомир
Илић Р. Братислав
Радојевић В. Влада
Матуловић М. Вицко
Ђорић М. Миодраг
Лучић Ђ. Јован
Петковић Т. Радиш
Стојисављевић М. Милан
Богдановић Д. Златко

78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.

Милићевић С. Градимир
Станковић Д. Љубомир
Медведев А. Варвара
Свиланос Н. Вицко
Радовић В. Ратомир
Пантић С. Иван
Анташ Ј. Олгица
Милетић Р. Љиљана
Јанковић К. Мирослав
Првуловић Д. Богомир

Школска година 1970/71.
88. Дамњановић С. Милисав
89. Милић А. Никола
90. Мартиновић Љ. Мирјана
91. Ранчић С. Србијанка
92. Момчиловић Ч. Ангелина
93. Стефановић Ч Братислава
94. Миленковић Ч. Драган
95. Тодоровић М. Радмило
96. Марковић Ж. Љубица
97. Васић М. Чедомир
98. Радовић В. Александар
99. Ерић Н. Олгица
100. Иванов Г. Митко
101. Станојевић К. Милорад
102. Цонић Ј. Живорад
103. Дикић Р. Гордана
104. Желаскова Ц. Злата
105. Мугоша В. Ратомир
106. Миладиновић Б Слободан
107. Станковић С. Олга
108. Марковић Ј. Љиљана
109. Ђуричић Н. Љубомир
110. Пејчић П. Снежана
111. Јанковић Љ. Драган
112. Николић Љ. Станислава
113. Релић Ђ. Радмила
114. Стојановић Л. Богољуб
115. Бацковић Ј. Бранка
116. Марковић Љ. Миодраг
117. Данчевић Д. Петар
118. Митић Љ. Радмила
119. Поповић М. Машењка
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СА ФАКУЛТЕТА
Школска година 1971/72.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.

Мандић С. Јован
Станојевић М. Гордана
Декић Б. Мирослава
Тошић Ј. Росанда
Пешић Д. Зорица
Бабовић Н. Рајко
Михајловић М. Љубиша
Стојановић С. Виден
Голубовић С. Новица
Андрејић Д. Гордана
Пешић Д. Дивна
Станимировић С Анђелка
Аризановић Ч. Ива
Стокић Р. Слободанка
Цветковић Н. Бранимир
Манић С. Перица
Пејчић А. Стаменка
Станчић М. Тодор
Миленковић В. Зоран
Цанић М. Ђорђе
Манчић Б. Мирослава
Радуловић Ч. Драгослав
Стојановић Х. Миливоје

Школска година 1972/73.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
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Крстић Љ. Бисерка
Буљан И. Мирослав
Пејчић Р. Ђорђе
Констатиновић Д. Верица
Цонић Д. Светлана
Станковић Ђ. Гордана
Пауновић М. Миле
Ђорђевић Д. Гордана
Стаменковић Д. Ковиљка
Јованов С. Ђура
Деспотовић М. Зорица
Којић У. Александра
Танић Б. Драгослав
Поповић В. Иво
Благојевић С. Ђорђе
Selim Abdel
WahedSalimBustami
Вукчевић Ђ. Момир
Тошић С. Љубинко
Арсенијевић Д. Живојин
Крстајић Ђ. Драгоје
Митић Ж. Драгослав
Михајловић Н. Драган
Јовановић Н. Михајло
Николић Ж. Станиша
Николић Б. Вукашин
Бојовић М. Милорад
Арсовски П. Живко
Пешић В. Витомир
Јовичић Ђ. Јован
Илић Љ. Босиљка
Стефановић К. Босиљка
Чемерикић С. Зоран
Коцић Д. Славица
Тротер Ј. Анђелка
Јовановић С. Светислав
Митић С. Садица
Митић Д. Славољуб
Спасић Б. Светлана
Јанежић М. Драгослав
Томић Д. Душанка
Николић Љ. Загорка

Школска година 1973/74.
184. Раковић Ј. Јелена
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185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.

Мелар Љ. Оскар
Казновац Ж. Мирјана
Алексић Ђ. Љубинка
Синобад М. Гојко
Благојевић С. Стеван
Петковић Т. Душан
Ђукић Б. Ратко
Стојић Ц. Живорад
Крунић М. Томислав
Недељковић Д. Мирослава
Вукић Т. Зоран
Ђорђевић М. Радмила
Цветковић М. Бранислав
Петровић С. Вера
Павловић Б. Христивоје
Станковић Д. Драгослав
Ранђеловић Б. Гроздана
Крњајић Б. Добривој
Маринковић Н. Јелен
Кандић Д. Драгица
Димзовска Г. Милка
Спасић В. Милутин
Костић С. Милован
Вучковић Б. Јордана
Брусин К. Ангелина
Катић Л. Славица

Школска година 1974/75.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.

Пауновић В. Миодраг
Петковић С. Миодраг
Марушић М. Милка
Максимовић В. Драгица
Кликовац М. Мирко
Ћирковић Ж. Радиша
Јанковић С. Александар
Хаџи-Млаџић Петар
Клисаревић Ђ. Жарко
Гушић М. Сима
Стефановић Ч. Слободан
Марковић С. Мирјана
Димов Ц. Иван
Стојиљковић М Градимирка
Тодоровић М. Љиљана
Стевановић Р. Стеван
Синадиновић Р. Петар
Томић М. Александар
Тодоровић Т. Мирјана
Милутиновић Д. Иванка
Стојановић Ж. Љиљана
Младеновић Г. Младица
Јоксимовић Ж. Радиша
Алимасноска М. Зора
Игић С. Душанка
Петровић Д. Миодраг
Димитријевић Н. Михајло
Тодоровић С. Вера
Михајловић Ч. Мирјана
Стефановић Н. Зоран
Спасић Љ. Мирко
Ћирковић Ј. Миодраг
Стојановић В. Новица
Кузмановић И Драгослав
Чучак Ј. Невенка
Јовић Д. Драган
Тасић Н. Драгана
Тадић Ј. Слободанка
Гавриловић Ј. Драган
Томић С. Данко
Ранђеловић Д. Стојан
Мирчетић Д. Јован
Радовановић В. Олгица

254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.

Чулић Б. Добрила
Спасић В. Миодраг
Покрајац Ђ. Србољуб
Радуловић З. Перица
Панић С. Мирјана
Стевановић С. Јордан
Стевчић Т. Јован
Марковић М. Драгољуб
Ђорђевић Б. Иван
Димитријевић С. Даница
Маринковић Ц. Живанко
Милошевић М. Михајло
Гојковић Д. Драгана
Вукелић Д. Светлана
Радокшић Д. Зорица
Гушић С. Гордана
Савић Ж. Славица
Милетић К. Младенко
Обрадовић М. Мирјана

Школска година 1975/76.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.

Секулић М. Миодраг
Ђорђевић Р. Винко
Милорад П. Стругар
Бојанић М. Данило
Златановић С. Златан
Николић Р. Наталија
Павличевић Р. Андрија
Миловановић Ј. Љиљана
Дрљача Д. Мирјана
Милошевић Б. Радосав
Благојевић Д. Радомир

Школска година 1976/77.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.

Стаменковић В. Миодраг
Поповић А. Слободан
Вучковић Д. Драгослав
Стефановић Б. Богољуб
AlAdham H. М. Jehad
Арсић Д. Милисав
Радић Ј. Петар

Школска година 1977/78.
291. Милосављевић Р. Лењин
292. Арсенијевић Б. Мијо
Школска година 1978/79.
293. Сибиновић П. Слободан
Школска година 1979/80.
294. Симић С. Бранимир
Школска година 1980/81.
295. Ракић Р. Момчило
296. Станисављевић Б. Властимир
Школске године 1981/82. и 1982/83.
Није било дипломираних.
Школска година 1983/84.
297. Радмиловић В. Драгиша
Школска година 1984/85.
298.
299.
300.
301.
302.

Крстић Д. Славка
Петровић Б. Мирјана
Живковић Д. Миомир
Јовић Н. Градимир
Станојевић Д. Владимир
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Приредио: З. Чемерикић

„ВИЛА ДИНАСТИЈЕ
ОБРЕНОВИЋ
У СМЕДЕРЕВУ“
Аутор: Снежана А. Цветковић*
Издавач: Музеј у Смедереву, 2012.г.
Рецензенти: Др Мирослав Тимотијевић,
др Ненад Макуљевић
У време повећаног интересовања за детаље српске историје новијег доба, посебно на оно што је везано за династије Карађорђевић и Обреновић, на њихове међусобне
односе и утицаје тих односа на политички и друштвени
развој Србије до данашњих дана, овакве публикације
увек изазивају пажњу.
Ауторка је детаљно обрадила постојећу грађу, пре свега фондове Архива Србије, Архива САНУ, Историјског
музеја Србије и Музеја примењене уметности из Београда, Народних библиотека Београда и Смедерева итд. Из
штампе с краја 19. и почетка 20. века највише података је
добијено из Српских новина и Малих новина. На обимној листи коришћене литературе налазимо и имена познатих аутора који су се бавили историјом архитектуре
– З. Маневића, А. Кадијевића, Б. Којића, Б. Несторовића.
С обзиром да је, заправо, тема ауторкине докторске дисертације Уметност и дворска култура у Србији 18721903., књига даје широку слику времена владавине Обреновића, од Милоша до Александра, са објашњењем
породичних односа и улогом свих актера, од кнегиње
Наталије до краљице Драге, али са акцентом на околности које су довеле до формирања имања – винограда
1827.г. и изградње летњиковца – виле на месту званом
Плавинац, неколико километара југозападно од града,
са широким погледом на Дунав и Банат.
Међутим, оно што је основни разлог за приказ ове књиге
у нашем часопису, јесте део који се односи на саму вилу,
њена историја, архитектонске карактеристике и шире
окружење у коме је тај објект настао. Милош Обреновић
је 1833.г. изградио вински подрум и конак, а Михајло
Обреновић 1865.г. подигао летњиковац „у швајцарском
стилу“, који је у основном задржао до данас свој изглед.
Цитираћемо овде неколико карактеристичних реченица
које укратко објашњавају генезу објекта:
„...Краљица Наталија је овде организовала излет у време
брања грожђа 1882.г. Веће интересовање за Смедерево
она ће показати након развода брака са Миланом, и то
после 1895.г. У ово време озбиљно се размишља о женидби краља Александра, те паралелно с тим и о месту
летњег двора будућег краљевског пара. Краљица Наталија је показала највише иницијативе да летњи двор буде
у Смедереву, који је тако постао пандан нишком двору
краља Милана Обреновића...Александар 1897.г. анга-

жује дворског архитекту Јована Илкића, који адаптира
постојећи објект...“
„...Разлоге маргинализације овог објекта у стручној литератури можемо тражити у трагичној смени династије
Обреновић 1903.г. Након тога краљица Наталија поклања ово имање са вилом породици А. Орешковића
која је годинама била у служби династије...По завршетку
Другог светског рата имање се одузима и постаје државна својина – вила Извршног већа под називом ‘Златни
брег’...Од 1957. до 1961.г. извршена је опсежна реконструкција којом је добрим делом измењен изглед виле...
Радовима је руководио Богдан Богдановић а изгледом
ентеријера сликари Пеђа Милосављевић и Миодраг Б.
Протић....Данас је вила репрезентативни објект Владе Републике Србије, недоступна је и непозната већини
грађана и добром делу стручне јавности...Статус споменика културе од посебног значаја вила је добила 2009.г.“
Феликс Каниц описује вилу као „скроман, једноспратни
летњиковац“ што ауторка тумачи као нормалан коментар човека из много развијеније средњеевропске културе
и архитектуре. „За ове послове је био ангажован архитекта из иностранства, највероватније из Беча, који је
применио у то време актуелни стил у архитектури вила
и летњиковаца европске аристократије...Летњиковац
кнеза Михајла ...био је први владарски летњи двор у нововековној српској држави. Убрзо ће уследити изградња
летњиковца у Буковичкој бањи одн. Аранђеловцу...“
Објект је у књизи приказан са неколико старих фотографија првобитног стања, као и са новим фотографијама
фасада, детаља екстеријера и ентеријера, али од архитектонских цртежа приложене су само основе приземља и
спрата. Бројне квалитетне фотографије ентеријера и разноврсних комада стилског намештаја сведоче о богатим
и стручно обрађеним и презентованим експонатима. На
240 страна и са 180 илустрација, у квалитетној штампи,
ова монографија представља резултат студиозног рада,
занимљивог и стручној и широј читалачкој публици.

————————————————
* Мр Снежана А. Цветковић, историчар уметности, виши кустос Музеја у Смедереву
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ГЛАСНИК ИКС

Издавач: Инжењерска комора Србије, Кнеза Милоша 9, 11000 Београд. www.ingkomora.org.rs
ГЛАСНИК ИКС бр. 30, мај 2013., (76 колор страна у боји)
ПИСМО ГЛАВНОГ УРЕДНИКА: Још једни избори, па пуним једрима напред (Милорад Главоњић, председник ИКС)
• СТАТИСТИКА • ТРАГОМ ДОГАЂАЈА: На 8. Архиеналу много изложби и предавања (Александар Панчић); Улагање
у будућност (Милана Миловић); Преко 70 излагача на STONЕEXPO 05 (Милован Пауновић); Предрагу Милутиновићу
награда „Новости“ и Града Београда (Слободан Кујунџић); Гран при 335. Салона Милораду Видојевићу (Милован Пауновић); Три међународна сајма – Интерклима, Обртништво и Градитељство (Јован Милић); Мањак учесника, вишак
квалитета (Радован Радовић); Трећа Конференција грађевинара и Грађевинско индустријска комора (Радован Радовић); Заједнички наступ УГИС и ИКС (Радош О. Драгутиновић); Народ гради, а ми учимио (Р. Радовић); Разоткривање
(ре)архитектуре (Слободан Кујунџић); • НАГРАДЕ КОМОРЕ. Конкурс за годишње награде Инжењерске коморе Србије
• КРУПАН ПЛАН: Морамо ићи у сусрет догађајима – Урош Бањанин, председник Комисије за припрему законске и
друге регулативе ИКС (Слободан Јовановић) • ПОСЛЕДЊИ ПОЗДРАВ: Светислав Синђелић 937-2013. • СКУПШТИНА: Давање смерница, избор председника УО ИКС, констатовање чланства по положају – Друга редовна седница
Скупштине Коморе – 28. јануар (Радош О. Драгутиновић) • ДОКУМЕНТИ: 1 – План и програм рада ИКС у 2013. години, 2 – Финансијски план ИКС за 2013. годину • СКУПШТИНА: Домаћинско пословање обезбедило суфицит – 3.
редовна седница Скупштине ИКС, Београд 29. март (Радош О. Драгутиновић) • МЕРИДИЈАНИ: Усвојена краткорочна
стратегија – 38. седница ИО ЕСЕС – Љубљана 9. фебруар (приредили Ана Ждеро и Р. О. Д.); Јубиларна седница ИО
ЕСЕС одржаће се у Београду – 39. седница ИО ЕСЕС – Беч 20. април (приредили Ана Ждеро и Р. О. Д.); Будућност и
приоритети ИИзРС – Седница ИИЗРС – Тухељске топлице, 27-28. април (приредили Ана Ждеро и Р. О. Д.) • СТРУЧНИ ИСПИТИ: У мартовском року полагало 871 кандидата (Слободанка Симић) • ПЕРМАНЕНТНО УСАВРШАВАЊЕ:
Усавршавање кроз два типа предавања (Милана Миловић) • РЕГИОНИ: Пролеће интензивирало акције и активности
(Вера Бубоња) • СТРУЧНИ РАДОВИ: Имплементација у просторном планирању (Слободан Митровић); Управљање
грађевинским пројектима (Милан Милићевић) • НА ЛИЦУ МЕСТА: Рекордан број посетилаца – 31. међународни
сајам грађевинарства БАУМА 2013 – Минхен, 15-21. априла (Момир Станојевић).

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

ДаНС бр. 77, јул 2013.г. (80 страна у боји)
УВОДНИК: Реч уредништва • НОВИ ОБЈЕКТИ: Центар Сунце на Бежанијској коси; Објекат у Косовској 24, Нови Сад;
Зимска кућа на Дунаву; Вила Столив у Боки Которској • АРХИТЕКТУРА СПОРТА: Базени у Србији; Урбана регенерација; Aquatic Centar Лондон • ИНТЕРВЈУ: Бернард Чуми • АРХИТЕКТУРА У СВЕТУ: Materia Arquitectonica; Thomas
Heatherwick, данашњи Леонардо • ИСТРАЖИВАЊА: Солитери у равници; Пут од земље; • КОЛУМНА: Узаврели град
• НАГРАДЕ: Слободан Кузмановић • ИЗЛОЖБЕ: Салон архитектуре у Београду 2013; Заобилазне стратегије; Искуства
места • НОВЕ КЊИГЕ.

АРХИТЕКТУРА
Издавач: Клуб архитеката, Нехруова 214, 11070 Нови Београд
Архитектура бр. 174, новембар-децембар 2012.г. (28 страна, црно-бело, четири стране /корице/ у боји)
• АСА – ФОРУМ: Уводник: Конкуси АСА (Асоцијација српских архитеката) • ТРИБИНА АСА: Милош Станковић:
Становање – искуства, проблематике, изазови; Марко Стојановић: .......... (текст је без наслова) • ПОЛЕМИКА: Слободан Малдини: Одговор главном и одговорном уреднику Зорану Маневићу на памфлет „Национална српска енциклопедија“ који је објављен у часопису „Архитектура“ бр. 173; Национална српска енциклопедија; Ивица Млађеновић: Још
једном о помпезној најави • КОНКУРСИ: Бранислав Јовин: Улудо бацање пара (Зашто поново конкурс за Трг Славија?)
• КРИТИКА: Михајло Митровић: Прича о штедњи а расипништво царује у архитектури; Андрија Маркуш: Врхумијска
црква на темељима, крилима, ногама и точковима; Ержебет Ракочевић: Зашто се не поштује ценовник; Дарко Веселиновић: Предлог за установљење ироничне награде из области архитектуре; Зоран Чемерикић: Обреновићева улица
у Нишу – обнављање старих фасада • СВЕТ: Лазар Д. Кесић: Архитектура на амерички начин – Архитектура и град
– Модел Но ХЛ 23; Горан Анђелковић • НАГРАДЕ: Михаило Чанак добио Повељу АСА за животно дело • ТЕОРИЈА:
Михајло Чанак: Наука и архитектура (одломак из Аутобиографије 2012) • ИЗЛОЖБЕ: Бојан Ковачевић: Стогодишњица
од рођења и педесотогодишњица од смрти Ратомира Богојевића • ТЕОРИЈА: Срђан Гавриловић: Архитектура – семиотички дискурси • IN MEMORIAM: Мирјана Лукић: Одлазак великана (на вест о смрти Оскара Нимајера) • ДОКУМЕНТИ: Никола Добровић: завршне године (писма архитекти Страхињи Бановићу).
Архитектура бр. 175, јануар-фебруар 2013.г. (28 страна, црно-бело, четири стране /корице/ у боји)
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• АСА – ФОРУМ: Уводник: Добровић (За Асоцијацију српских архитеката арх. Милош Станковић, председник) • РЕАЛИЗАЦИЈЕ: Ђорђе Николић: Хотел „Метропол palace“ • КРИТИКА: Михајло Митровић: Расипништво и очување
споменика културе • ИНИЦИЈАТИВЕ: АСА: Како заводи за заштиту споменика културе виде српску архитектуру насталу после Другог светског рата • КРИТИКА: Зоран Маневић: Како је Светлана постала Синиша – Недопустиве грешке у прва два тома Српске енциклопедије; Андрија Маркуш: Добровићев Генералштаб – демонтери неексплодиране
бомбе испод вриједних архитектонских дела • НАГРАДЕ: Ивана Кузмановић: Неисцрпна енергија – Члан Асоцијације
српских архитеката Слободан Кузмановић лауреат овогодишње Табаковићеве награде за архитектуру • ЕСЕЈ: Александра Стаменковић: Психологија једне архитектуре – Спомен збирка Павла Бељанског у Новом Саду • СВЕТ: Драгана Ромић: Landhausplatz Eduard Wallnöfer Platz – parkiktetura (pejzažno-arhitektonski osVRT) • ПОДСЕЋАЊА: Дарко Веселиновић: Case study house програм - Омаж једном успелом архитектонском експерименту • ТЕОРИЈА: Срђан Гавриловић:
Савски амфитеатар – од идеје до реализације • ЕСЕЈ: Горан Анђелковић: Археолошки траг једне идеологије • ТЕОРИЈА:
Ивана Павловић: Минимализам у традиционалној српској архитектури • ИСТОРИЈА: Богдан Несторовић: Историја
српске архитектуре • ДОКУМЕНТИ: Никола Добровић: завршне године (писма архитекти Страхињи Бановићу).
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СЕПТЕМБАР 2013, БР. 41 42, ГОДИНА XIV

Архитектура и Урбанизам
Издавач: Институт за архитектуру и урбанизам Србије,
Булевар краља Александра 73/II, 11000 Београд, тел. 011/3370-091 E-mail:mp@iaus.ac.rs
Архитектура и Урбанизам бр. 32, август 2011. г. (100 страна, у боји):
УВОДНИК: Мила Пуцар • НАУЧНИ РАДОВИ: Љиљана Благојевић: Транскултурални итинерери архитекта Милана
Злоковића (оригиналан научни рад); Весна Косорић: Живети ближе окружењу (прегледни рад); Владица Ристић, Милутин Љешевић: Планирање градова у светлу еколошких аспеката одрживости – теоријски поглед на капацитете градских екосистема (прегледни рад); Александра Ђукић, Александра Ступар: Суочавање са климатским променама: од
европских стратегија до локалне реалности (прегледни рад); Марија Максин: Суочавање са климатским променама:
Подршка законског основа остваривању просторног плана Републике Србије и координацији стратешког планирања
у Србији (прегледни рад); Бошко Јосимовић, Игор Марић, Божидар Манић: Методолошки приступ у одређивању локације депоније комуналног чврстог отпада (оригиналан научни рад); Ана Никовић, Божидар Манић, Игор Марић: Урбоморфолошка анализа насеља Бела Црква у циљу унапређења урбане и физичке структуре (прегледни рад) • ИНТЕРВЈУ:
Бојан Бојанич: Интервју са Миодрагом Ференчаком – Пренос идеја у послератним генералним плановима Београда
• КЊИГЕ: Ирена Кулетин Ћулафић: Естетичка теорија архитектуре Марка-Антоана Ложиеа (приказ Ратко Божовић);
Мила Пуцар, Бошко Јосимовић: Одрживи развој бањских и туристичких насеља у Србији (приказ Марија Максин).
Архитектура и Урбанизам бр. 33, децембар, 2011. г. (112 страна, у боји):
УВОДНИК: Мила Пуцар • НАУЧНИ РАДОВИ: Дијана Милашиновић Марић: Преглед дешавања у српској архитектури 1945 – 1961. (прегледни рад); Владан Булајић: Истраживачки приступ за формирање нове типологије теорије
просторног планирања (научна критика, полемика); Олгица бакић, Јасмина Ђурђевић: Визуелизација просторних
планова у ГИС окружењу (прегледни рад); Милена Стојковић: Значај контрола за модификацију унутрашње климе
доступних корисницима пословних зграда (прегледни рад); Тања Бајић, Ксенија Пантовић: Могућност примене модуларних система у пројектовању одрживог и климатски свесног социјалног становања (прегледни рад); Владимир
Михајлов: Између инфомационих мрежа и физичке структуре града: нови узроци климатских промена (прегледни
рад) • СТРУЧНИ РАДОВИ: Божидар Манић, Тијана Црнчевић, Ана Никовић: Улога система зелених површина у просторно-функционалној концепцији Блока 23 у Белој Цркви (стручни рад); Јасна Цизлер: Поновна употреба напуштених индустријских локација: могућност обнове индустријског наслеђа Панчева (стручни рад); Душан Шљиванчанин:
Управљње отпадом на регионалном нивоу – пример општина Пљевља и Жабљак (стручни рад); Игор Марић, Бранислав Ковачевић: Принципи биоклиматске архитектуре примењени у пројекту спа центра на Старој планини (стручни
рад) • НОВЕ КЊИГЕ: Марија Максин, др Мила Пуцар, др Саша Милијић, др Миомир Кораћ: Одрживи развој туризма у Европској унији и Србији (приказ Драгутин Тошић); Борислав Петровић, Иван Рашковић: Транзиција традиција
(приказ Игор Марић); Маре Јанакова: Милорад Мацура 1914-1989 (приказ Саша Михајлов).
Архитектура и Урбанизам бр. 34, април 2012. г. (116 страна, у боји):
УВОДНИК: Мила Пуцар • НАУЧНИ РАДОВИ: Љиљана Благојевић: Транспозиција духа и карактера, италијанско-медитеранске архитектуре у раним пројектима Милана Злоковића (прегледни рад); Ђорђе Алфировић: Експресионизам као радикална стваралачка тенденција у архитектури (научна критика, односно полемика); Наташа Даниловић
Христић, Марта Вукотић Лазар: Савремена уметност у јавно-политичком урбаном простору (научна критика, односно
полемика);Драган Василски: Минимализам у архитектури: како језик архитектуре представља њен идентитет (прегледни рад); Владимир Стевановић: Конститутивни период теоретизације минимализма у архитектури (прегледни
рад) • СТРУЧНИ РАДОВИ: Драган Вучић: Валоризација и предлог унапређења непосредног окружења дела трасе београдске градске железнице • АРХИТЕКТУРА: Вртић „Плава птица“, аутори/архитекте Миленија Марушић и Дарко
Марушић (приказ приредили: Миленија Марушић, Дарко Марушић и Бранислава Ковачевић) • АКТУЕЛНОСТИ: Награда Ранко Радовић; Награђени студентски радови • НОВЕ КЊИГЕ: Уредник: Драгана Васиљевић – Архитектонске
интервенције и трансформације: Булевар краља Александра 001-100, Београд (приказ Владимир Миленковић); Милица Јовановић Поповић, Душан Игњатовић, Ана Радивојевић, Александар Рајчић, Љиљана Ђукановић, Наташа Ћуковић Игњатовић, Милош Недић: Атлас породичних кућа Србије (приказ Мула Пуцар).
Архитектура и Урбанизам бр. 35, август 2012. г. (80 страна, у боји):
УВОДНИК: Мила Пуцар • НАУЧНИ РАДОВИ: Владимир Стевановић: Теорије минимализма у архитектури: post
scriptum (оригиналан научни рад); Марија Максин, Саша Милијић: Потенцијали за одрживи развој туризма на Дунаву
кроз Србију (прегледни рад); Тијана Црнчевић, Саша Милијић, Олгица Бакић: Прилог развоју методолошког приступа планирању предела у Републици Србији (оригиналан научни рад); Наташа Даниловић Христић: Прилагођавање
архитектуре био-климатским условима средине на примеру монсунског модернизма арх. Џефрија Баве (кратко или
претходно саопштење) • ПРИЛОЗИ ЗА ИСТОРИЈУ УРБАНИЗМА СРБИЈЕ: Бојан Бојанић: Интервју са Константином
Костићем • АРХИТЕКТУРА: По мери контекста – Приказ стамбено-пословног објекта у Београду архитекте Предрага
Цагића (приказ Душан Крстић) • ИНТЕРВЈУ: Ђорђе Алфировић: Интервју са Спасојем Крунићем, Василијем Милуновићем и Михаилом Чанком – Има ли експресионизма у српској архитектури? • НОВЕ КЊИГЕ: Уредници: Јасна Петрић, Миодраг Вујошевић – Обнова стратешког просторног мишљења, истраживања и управљања – Књига 1 (приказ
Добривоје Тошковић); М. Вујошевић, С. Зековић, Т. Маричић: Нови европски регионализам и регионално управљање
у Србији – Књига 1 (приказ Стеван Деветаковић) • Обавештење о међународном научном конгресу RESPAG 2013.
Архитектура и Урбанизам бр. 36, децембар, 2012. г. (100 страна, у боји):
УВОДНИК: Мила Пуцар • НАУЧНИ РАДОВИ: Марија Максин, Надежда Танкосић: Проблеми и недоумице у изради и имплементацији просторног плана општине (прегледни рад); Милутин А. Љешевић, Владица Ристић, Милутин
Мркша: Одрживи развој – парадигма будућности (прегледни рад); Тања Обрадовић: План парцелације као услов за
одрживу изградњу на примеру плана детаљне регулације „Станко Власотинчанин“ у Нишу (кратко или претходно саопштење)Бојан Бојанић: Да ли је нарушен концепт вртног града – урбанизам и архитектура у Професорској колонији
(научна критика, односно полемика); Вук Грача, Невена Ћурчић, Светлана Вукасов: Планирање и уређење Јодне бање
у Новом Саду (прегледни рад); Викторија Алаџић: Зграда аустро-угарске банке у Суботици (прегледни рад); Марија
Маруна: Регионалне стратегије прилагођавања климатским променама: смернице за урбанистичко планирање Србије
(прегледни рад): Тијана Црнчевић, Мирјана Секулић: Зелени кровови у контексту климатских промена – преглед новијих искустава (прегледни рад); Душко Кузовић: Трансформација урбаног развоја на примеру првог урбанистичког
плана Ужица из 1863. године – основне карактеристике (прегледни рад) • ИНТЕРВЈУИ: Ђорђе Алфиревић: Интервју
са Александром Спајићем, Предрагом Ристићем и Зораном Булајићем – Има ли експресионизма у српској архитектури?; Обавештење о међународном научном конгресу RESPAG 2013 • АКТУЕЛНОСТИ БИЈЕНАЛЕ У ВЕНЕЦИЈИ
НОВЕ КЊИГЕ: Игор Марић: Бијенале у Венецији (приказ); Ђорђе Бобић: Трагање за градом (приказ Сретен Вујовић);
Мариела Цветић: Das Unheimliche / психоаналитичке и културалне теорије простора (приказ Владимир Мако); • In
memoriam професору архитекти Божидару Петровићу (академик Милан Лојаница).
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IN MEMORIAM
Приредио Уредник
Друштво архитеката Ниша је у кратком периоду с краја прошле године изгубило своја два члана, брачни
пар Спасић, Светлану и Миодрага. У генерацији која је 1967. године уписала архитектуру на нишком Грађевинско-архитектонском факултету (одсек архитектуре је после тога био затворен за упис нових студената,
до поновног отварања 1995. године) било је доста колега који су своје дружење из Техничке школе наставили и на студијама, а током студија те везе су се завршавале браком. Светлана и Миодраг спадају у ту групу,
и сви ми смо их доживљавали као „вечити тандем“. Тако је и било, кроз цео професионални и породични
живот, до прераног краја. Овде износимо неколико основних биографских података које смо добили од
њихове ћерке, арх. Марије Спасић.

АРХ. СВЕТЛАНА ЛУЛА СПАСИЋ
(Ниш, 1948 – Ниш, 2012.)

Завршила је Техничку школу „Никола Тесла“ и уписала
архитектуру 1967.г. на нишком Грађевинско-архитектонском
факултету. Дипломирала је 1973.г. и цео радни век, 35 година,
провела као професор у Грађевинској школи „Неимар“, на
предметима Техничко цртање, Разрада пројеката и историја
архитектуре.

АРХ. МИОДРАГ МИКИ СПАСИЋ
(Пирот, 1946 – Ниш, 2012.)

Завршио је Техничку школу „Никола Тесла“ и уписао
архитектуру 1967.г. на нишком Грађевинско-архитектонском
факултету. Дипломирао је 1975.г. и запослио се као шеф
градилишта у грађевинском предузећу „Прогрес“ из Пирота.
Радио је у Електронској индустрији као директор инвестиција,
затим у фирмама „Монтер“ и „Интеграл“ као директор. Свој
пројектни биро „Фокс“ основао је 1992.г. где је као директор
радио до своје смрти.
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