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Поштовани читаоци,
Надамо се да ћете и овај број нашег гласника, као и до сада, оценити разноврсним по
садржају, квалитетним у техничком и дизајнерском смислу, актуелним, колико се то
може бити са темпом од два броја годишње,
па и инспиративним, за потенцијалне будуће сараднике и добронамерне критичаре.
За нама су још једни Дани архитектуре, који
су, по општој оцени, овог пута били посебно богати многобројним и разноврсним
изложбама, нашим и гостујућим, промоцијама нових књига, предавањима, са многим гостима из Београда. Традиционално,
уводни текст смо добили од нашег драгог и
уваженог госта проф. Дарка Марушића. Ретроспективна изложба пројеката брачног и
ауторског пара Марушић имала је премијеру управо на нашим Данима архитектуре.
Резиме свих дешавања током октобра и
новембра у нашој Галерији написала је и
наша млада колегиница и нови члан редакције арх. Јелена Илић, која је, у тандему са
арх. Драганом Димитријевић, реализовала врло успешну студентску радионицу. У
рубрику Тема броја уврстили смо и вест о
обнављању нашег сајта, што се временски
отприлике поклапа са Данима архитектуре.
Иницијаторка и реализаторка обнављања
сајта је Д. Димитријевић. Њих две су нове,
младе снаге које смо увек имали поред себе,
и са којима смо добијали подстрек и нову
енергију за даљи рад.
Од дешавања на Данима архитектуре поме-

нућемо још и занимљиву и добро посећену
трибину на тему заштите архитектонског
наслеђа, у којој су учествовале и гошће из
Београда, арх. Јелена Ивановић Војводић и
арх. Ружица Сарић. То је и био повод и тема
за разговор са Ј. И. Војводић.
Из области урбанизма, поред извештаја о
последњем 22. Салону урбанизма, арх. Драгана Синобад Петровић нам је, у сарадњи са
арх. Тамаром Јовановић, презентовала изузетно занимљив интервју са светски познатим урбанистом Педром Б. Ортизом, који је
вођен „on line“ током отварања Салона.
У редовним рубрикама прочитаћете о актуелностима у граду (пројект „Нови Ниш“ архитектонског бироа „Форма Антика“), у Србији (прилог о Београду историчара уметности Марка Стојановића) и свету (од нашег
вредног хроничара арх. Ивана Тошића).
Сазнаћете и о двоје наших суграђана, о
којима се до сада мало знало, и који су ушли
у историју: арх. Јованка Бончић Катеринић
је била прва жена - архитекта са дипломом
Техничког универзитета у Дармштату из
далеке 1913. године, а недавно преминули арх. Иван Пантић је нишки ђак који је
остварио фасцинантно дело у Београду и
свету. Исцрпан и компетентан текст са много фотоса добили смо од проф. Србољуба
Рогана, Ивановог колеге и пријатеља.
Уредник
aрх. Зоран Чемерикић
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Проф. Дарко Марушић

ПРОЛЕЋНЕ БЕЛЕШКЕ
О ЈЕСЕЊИМ УТИСЦИМА СА
НИШКИХ ДАНА АРХИТЕКТУРЕ 2013.

Недавно ми је до руке дошла збирка прича Достојевског, насловљена као „Зимске белешке о летњим утисцима“.
Нисам одолео, а да не парафразирам тај наслов за ову прилику.
У протоку времена архитектонског, 15-ти октобар 2013.
године памтићемо као први дан манифестације „Дани
архитектуре Ниша“. Памтићемо га као првог од укупно
четрдесет пет дана колико је ова манифестација трајала. Да, добро сте прочитали. Програм манифестације у
организацији Друштва архитеката Ниша и Инжењерске
коморе Србије — Регионалног центра Ниш одвијао се у
току шест и по недеља. Тако су „Дани“ из назива манифестације прерасли у „Недеље“, а „Недеље“ у „Месеце“...
Где потражити објашњење овог, може се са правом рећи,
нишког феномена? Можда најпре у времену у коме бивствујемо, у времену у коме су градилишта утихнула а неретко и заћутала. Тако се догодило да је у одсуству архитектуре у медијима, пројектовања и грађења — њене материјализације и појавности у простору, сама архитектура, реагујући на стање ствари, проговорила језиком
својих теоретских и изложбених медија; речју и сликом.
Ипак, чини се да су кључне речи за објашњење овог феномена – ентузијазам и осећање високе одговорности за
друштвени статус наше струке који имају архитекти —
руководећи чланови Друштва архитеката Ниша, творци
манифестације.
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У том контексту, на ову тему, слободан сам да се послужим аутоцитатом из текста „Архитектура на сцени
Тријенала“ објављеног у часопису „Архитект“ ДАН-а
бр.39-40 о манифестацији Дани архитектуре Ниша 2012:
„Та годишња једномесечна манифестација ДАН-а обилује низом разноврсних и квалитетних програмских
садржаја као што су тематске изложбе, предавања,
разговори на „Округлом столу“ о актуелним архитектонско-урбанистичким темама. Оно што Друштво
архитеката Ниша издваја и чини посебним у мрежи
градских Друштава архитеката у Републици је, сем
чињенице да је једино Друштво које има своју кућу, да
редовно издаје часопис „Архитект“ и континуално делује на популаризацији струке, то је и чињеница да је и
асоцијација која има статус уваженог чиниоца културног живота града на Нишави.“

Резултати протеклих Дана архитектуре 2013, о којима
је реч у овом тексту, у великој мери потврђују цитирано
мишљење и оцену. Артхитектура, наиме, и даље истрајава пуним интензитетом на адреси - Ниш, улица Милојка
Лешјанина 52, у кући ДАН-а. Близу деценију и по, од
двехиљадите наовамо, у улози сам својеврсног хроничара нишких архитектонских догађања чији се написи
редовно објављују у часопису „Архитект“. Прецизније
речено, у питању је праћење Тријенала одржаних 2000,
2003, 2006, 2009. и 2012. која су представљала главни
програмски садржај Дана архитектуре наведених година, што ће се, очекујемо, наставити и наредне, тријеналне 2015. године. И поред суморне слике стања „живе“ архитектуре, надамо се да ће нас Тријенале у оквиру Дана
архитектуре 2015. демантовати у погледу ових песимистичких прогноза.
Сумарно исказано, на нишким Данима архитектуре
2013. десило се седам визуелних и шест наративних догађаја. Визуелне догађаје чине четири ауторске изложбе, затим, две изложбе са Београдске интернационалне
недеље архитектуре (БИНА-е) и изложба студентске радионице под називом „Модерна схватања“. Наративне
догађаје чине излагања на отварањима изложби, ауторска предавања као и излагања на промоцији књига. Не
памтим овако временски дуг и програмски садржајно
богат архитектонски догађај у нашој средини.
Посебност и у одређеној мери, деликатност моје данашње позиције хроничара огледа се у чињеници да су
Дани архитектуре Ниша 2013. отворени изложбом архитектуре Миленије и Дарка Марушића (писца ових
редова) у Галерији ДАН-а. У ситуацији сам, наиме, да
и у овој прилици морам истаћи да нам је тиме указана
посебна част. Пошто овај текст поприма личну црту, желим да искажем и посебу захвалност Друштву архитеката Ниша, Грађевинско - архитектонском факултету Универзитета у Нишу и Инжењерској комори - Регионалном
одбору Ниш, за иницијативу и реализацију изложбе. Из-
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ложба је у Нишу доживела премијеру. Нишка премијера изложбе имала је великог одјека. Од 21-28. фебруара
била је, по позиву, на 9. Архијеналу у Врању, с тим што је
продужена до 10. марта. У мају ове године Изложба ће се
одржати у Београду, у оквиру програма 9. БИНА-е. Пристигли су такође и позиви за гостовања у Ваљеву, Зрењанину, Новом Саду... Тако је нишка изложба постала „путујућа“, па ће на плакатима за наредне изложбе стајати и
ознака „Турнеја...“
На овогодишњим нишким Данима архитектуре био
сам у два наврата; 15. октобра, првог дана на отварању
и 1. децембра на затварању. Основне информације о догађајима којима нисам присуствовао стекао сам на основу накнадно прибављених каталога за три изложбе
и примерка књиге „Архитекта Јулијан Дјупон - нишки
период“ која је промовисана на манифестацији. Без претензија на критичку анализу или валоризацију програмских сегмената манифестације, подсетићемо се на неке
карактеристичне догађаје на овој јединственој „изложби изложби“. И само евидентирање тема одржаних изложби говори о комплексности и богатству разноликих
приступа у креативним интерпретацијама архитектонске тематике.
У хронолошком следу одвијања манифестације прво је,
15. октобра постављена изложба архитектуре М. и Д.
Марушић. Изложба садржи прегледни приказ урбанистичко-архитектонских целина и појединачних објеката
насталих у четвородеценијском периоду. Наредног дана,
16. октобра, на Грађевинско-архитектонском факултету,
аутори изложбе, уз учешће арх. Браниславе Ковачевић,
одржали су предавање „Од контекста до концепта“,
у коме су изложили битна теоретска полазишта и упоришта као и методологију у процесу пројектовања и реализације остварења приказаних на изложби.
Следеће у низу, отворене су 29. октобра две изложбе са
8. БИНА-е, (1) - Изложба годишњих награда за архитектуру и (2) Изложба награђених конкурсних пројеката са
архитектонско-урбанистичких конкурса одржаних између две БИНА-е. Изложба DО.CО.МО.МО представља
истраживачки рад студената Архитектонског факултета
у Београду и посвећена је архитектури покрета Модерне коју меморише и баштини. Следила је (15 новембра)
једна несвакидашња и тематски оригинална изложба
под називом „Цртежи архитеката насталих на маргинама у процесу пројектовања“ аутора Срђана Гавриловића
и Марка Стојановића. Цитираћемо ауторе изложбе из
каталога: „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 који све више папир
замењују монитором, као јединим простором на којем
се размишља о архитектури...“

Отварање изложбе и промоција монографије „Архитекта Јулијан Љ. Дјупон – нишки период“ аутора Зорана Чемерикића, 12. новембра, указује нам на континуитет, за
историју драгоценог, истраживања архитектонске прошлости Ниша од стране аутора изложбе и књиге. Након
књига „Модерна Ниша 1920-1941.“ са Александром Кековићем и „Савремена архитектура Ниша 1946-1966“,
аутор нам на овој манифестацији открива и презентује
живот и дело архитекте Јулијана Дјупона, „...првог (како
стоји у каталогу изложбе) из плејаде руских емиграната
– архитеката који су после Октобарске револуције дошли у Ниш и ту остали… Дјупоново дело се може сврстати у занимљиву мешавину академизма са елементима Сецесије, српске националне архитектуре и наговештајима долазеће Модерне“, цитирамо аутора књиге
и изложбе.
Изложба „Архитектура у контексту“ је хронолошки
гледано, четврта по реду ауторска изложба у програму
манифестације. Отворена је 19. новембра уводним излагањем архитекте Симе Гушића, аутора изложбе која
је посвећена двадесетогодишњици рада пројектног бироа „Форма антика“. Како је то у каталогу назначено, изложба нема једнозначни ретроспективни карактер већ
је конципирана као интегрални инсерт који се односи
на објекте у историјском и амбијенталном контексту.
У приказаним остварењима може се уочити доследно
спроведен ауторски кредо који, цитирамо: „подразумева
строго етички однос архитекте, који усмерава креативну способност подређивању затеченом моделу а не
изградњи сопственог споменика“.
Последњег дана „Дана архитектуре“, 1. децембра, реализован је завршни програмски сегмент – Стручна расправа „Заштита објеката модерне архитектуре Ниша“
који би због значаја теме и плодне дискусије завређивао посебан аргументован приказ. У последња три дана
приказана је изложба радова насталих у периоду 30.10 25.11. на Студентској радионици „Модерна схватања“ у
којој су студенти обрађивали тему ревитализације објеката нишке ране Модерне. Радионица је попут интегративног фактора прожела целу манифестацију. Тако је и
ступање на јавну архитектонску сцену младе генерације
будућих архитеката симболично означило истовремено
завршетак манифестације и нови почетак – отварање
истраживања нових креативних простора до почетка
Петнаестих дана архитектуре Ниша.
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Арх. Јелена Илић

14. ДАНИ АРХИТЕКТУРЕ НИША 2013.

Традиционална манифестација „Дани архитектуре Ниша“ одржана је по
14. пут у октобру и новембру 2013. године. Разлог продужавања манифестације на месец и по дана је био веома богат програм поставки које су, као
и ранијих година, приказане у Галерији ДАН.
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Отварању Дана архитектуре присуствовали су бројни представници
струке из нашег града, као и већи
број гостију из Београда, међу којима и брачни пар Марушић, др Игор
Марић испред Удружења архитеката
Србије и арх. Иван Рашковић испред
Друштва архитеката Београда. Они
су присутне поздравили пригодним
речима, што су учинили и проф. др
Милисав Дамњановић испред Инжењерске коморе Србије, доц. др Горан Јовановић, шеф архитектонског
одсека ГАФ-а, као и потпредседник
Друштва архитеката Ниша арх. Бранимир Ћирић. Присутни су до последњег места попунили простор Галерије ДАН и овацијама поздравили
организаторе и говорнике. У поздравним речима могао се чути већи
број похвала на рачун рада Друштва
архитеката Ниша, које већ 14. година
унапређује позицију струке у нашем
граду и преузима организовање запажених културних манифестација,
уз непрекидно обогаћивање њиховог програма. Арх. Иван Рашковић
је у свом поздравном говору изнео
став да „Друштво архитеката Ниша
ради активније од престоничког
Друштва“.
Изложба којом су отворени 14. Дани
архитектуре Ниша била је премијера
прве самосталне изложбе брачног
пара архитеката Миленије и Дарка
Марушића. У част аутора, поводом
Изложбе на отварању је говорио доц.
др Александар Кековић, који о свом
говору каже да представља његове
личне импресије, пре него валоризацију рада овог пара архитеката:
„...Полазећи на студије архитектуре у Београд, дубоко у себи, свако од
њих двоје, носио је дух поднебља у
којем је рођен и формиран као личност. Доследност и истрајност
ваљевског краја и шарм и меланхолију југа, уједињују и, кроз заједнички живот и архитектонско стваралаштво, формирају једну изузет–
ну појавност, коју најбоље дефинише једном изречена констатација
- да су Миленија и Дарко, у ствари,
„два тела, а један дух“.
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Сваком пројектном задатку, било
да се ради о великом урбаном комплексу или породичној кући, приступају са истом посвећеношћу и
жаром, какву поседују само они одабрани у овој нашој комплексној професији, која обликује, не само људско
станиште, већ и људски дух. Увек
поштујући окружење - контекст они стварају архитектуру која је
истовремено и део тог контекста,
али и нова физичка и естетска
вредност.
Стога не треба да чуди да су Миленија и Дарко у свом вишедеценијском раду, изнедрили на стотине пројеката и реализованих дела
за која су, више него заслужено, добили више десетина најпрестижнијих признања и награда. Иако су

аутори дела на којим би им могла
позавидети и нека светски призната имена у архитектури, они и
даље остају једноставни и скромни
- наши познаници и пријатељи...“
Након отварања Изложбе, брачни
пар Марушић је наредног дана одржао јавни час под називом „Од контекста до концепта“ на Грађевинско
- архитектонском факултету, пред
пуном салом 205.
После прве изложбе која је трајала
две недеље, сваког уторка у новембру месецу отварана је по једна нова
изложба, која је употпунила шаренолики садржај манифестације. Гостујућа изложба са осме Београдске
интернационалне недеље архитектуре – БИНА, приказала је два сегмента. Један су била студентска истра-

живањана на предмету Савремена
архитектура: Модернизам у Србији,
настала под менторством др Љиљане Благојевић и асистента Драгане
Ћоровић, а у оквиру документовања
података о објектима Модèрне према методологији DО.CО.МО.МО.
Србија. Други сегмент је била традиционална поставка награђених радова са конкурса у Србији.
Трећа у низу изложби, отворена 5.
новембра, била је, такође гостујућа,
изложба „Архитектура на маргинама“, аутора Срђана Гавриловића
и Марка Стојановића из Београда,
која је посетиоцима приказала архитектонски цртеж као израз најкреативније и потпуно неспутане фазе
пројектовања.
Ове гостујуће изложбе дале су од-
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личну увертиру за отварање четврте,
чији је аутор наш колега арх. Зоран
Чемерикић, а која је пратила промоцију његове нове монографије под
називом „Архитекта Јулијан Љ. Дјупон, нишки период“. Ову изложбу и
промоцију монографије пропратио је
већи број колега и поштовалаца рада
арх. Чемерикића, чија је ово трећа
публикација у издању Друштва архитеката Ниша.
Пета по реду изложба у продукцији
пројектног бироа „Форма антика“ из
Ниша привукла је највећу пажњу од
свих самосталних изложби у оквиру ових „Дана архитектуре“, највише
због дводеценијског успешног рада
фирме, али и због поставке изложбе
и беспрекорне организације самог
отварања. Предавање уз Изложбу
одржао је оснивач фирме арх. Сима
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Гушић, уз присуство своје породице,
која успешно одржава ниво рада у
породичном бизнису.
Затварање „14. Дана архитектуре“ посетио је рекордан број људи
за простор Галерије ДАН, а према
претпоставци организатора тај број
је достигао две стотине посетилаца
у једном тренутку вечери. Манифестација је затворена поставком студентских радова креираних на Радионици „Модèрна схватања“, одржаној у новембру месецу у Галерији
ДАН. На радионици је обрађено 6
објеката Модèрне Ниша, које је 24оро студената представило на укупно 12 паноа.
Након отварања Изложбе уследила
је стручна расправа која се надовезала на тему покренуту студентском
радионицом, а то је заштита објеката

међуратне архитектуре у Нишу. Учествовали су представници струке и
неких од надлежних градских институција, а присутне је поздравио
Председник ГО „Медиана“ проф. др
Небојша Крстић. Гошће из Београда
су биле арх. Јелена Ивановић Војводић и арх. Ружица Сарић.
Закључак свих посетилаца који су
редовно пратили све активности у
оквиру наше традиционалне манифестације „Дани архитектуре Ниша“
је да су 14. „Дани“ били и програмски најбогатији и најбоље организовани од свих претходних. То води
до закључка да Друштво архитеката
Ниша кроз дуги низ година трајања
иде узлазном путањом, а у прилог
томе треба додати да је ове године
рад ДАН-а оснажен новим, младим
снагама студената архитектуре.
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Арх. Драгана Димитријевић

ПОНОВО РАДИ БИОСКОП САЈТ!

Усмена предања лако губе своју садржину, или умиру са
предавачем, документовање у писаној форми има свој
проблем доступности, и по питању броја корисника,
и по питању локације. Замислите само колико је оних
који у овом тренутку не држе ново издање „Архитекта“ у
својим рукама, а желели би. Вид интернет презентације
је све заступљенији у свим сферама управо зато што
допуњује све недостатке претходно наведених, иако је
несумњиво то да никада неће моћи да замени осећај читања књиге, часописа или новина у штампаном издању,
али није му то ни циљ.
Свима је позната чињеница да живимо у времену социјалних мрежа, виртуалних комуникација и све већој
заступљености технике и иновација у нашем раду, па и
животима. Све то, поред негативних, носи и обиље позитивних карактеристика, које треба прилагодити сопственим потребама и користити на најбољи могући
начин. Решење да се обнови сајт Друштва архитеката
Ниша, произашло је из потребе да се јавност боље информише о културним дешавањима из области архитектуре, да се подстакне промовисање ове струке, изнесу све њене лепоте, али и проблеми са којима се она
сусреће.
Сви смо свесни чињенице да многи од нас почињу свој
дан провером електронске поште и ишчитавањем вести на интернет страницама, као неки мали ритуал уз
јутарњу кафу, и свако од нас, по свом личном нахођењу,
има своје одабране сајтове које посећује ради тражења
потребних информација. Наша идеја је да страница

ДАН-а буде једна од оних које ће ући у омиљене архитектама, студентима и свим љубитељима архитектуре,
али и културе и уметности.
Обзиром на то да ДАН има богату историју, немогуће
је било у први мах изнети све оно што ДАН поседује у
својој архиви, па смо као полазну тачку узели 14. Дане
архитектуре Ниша, а надамо се, да ће уз помоћ свих активних у раду, студената волонтера, временом, сајт добити облик достојан оних које репрезентује.
Како не бисте пропустили неку од манифестација, пратите најаве које ће бити објављене, а уколико нисте били
у могућности да присуствујете некој од њих, трудићемо
се да вам пренесемо бар делић атмосфере и утиске са
истих. Пратите и конкурсе из архитектуре и сродних
области из земље и иностранства, које ћемо редовно
објављивати на сајту.
Оно што је такође битно напоменути за све који прате
часопис „Архитект“ је да ће од сада моћи да га преузимају и у електронској форми, наравно, са поштовањем
штампаног издања тиме што ће актуелно издање бити
доступно тек након штампања првог новог броја.
Циљ ДАН-а је доприношење очувању и унапређењу архитектонског стваралаштва, културе и информисаности.
Обнављање сајта Друштва архитеката Ниша је враћање
у рад нечега што је већ постојало, и коришћењем цитата „Поново ради биоскоп!“ желимо само да вам, на један
препознатљив начин, пренесемо нашу радост и ентузијазам поводом овог догађаја. Дођите и посетите нас на
www.dan.org.rs и не заборавите да се вратите опет!
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САЛОНИ АРХИТЕКТУРЕ И УРБАНИЗМА
Спец.арх. Драгана Синобад Петровић

22. МЕЂУНАРОДНИ
САЛОН УРБАНИЗМА  НИШ
СВЕТСКИ ДАН УРБАНИЗМА

Tрадиционална манифестација Удружења урбаниста
Србије - Салон урбанизма, премијерно је организован
и отворен на Светски дан урбанизма 8. новембра 2013.
године у Галерији „Србија“ у Нишу у присуству више од
300 урбаниста и просторних планера из земље и иностранства.
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Oвај Салон, 22. по реду, организовало је Удружење
урбаниста Србије под покровитељством Министарства
грађевинарства и урбанизма, Министарства природних
ресурса, рударства и просторног планирања, градова
Ниша, Београда, Новог Сада, Крагујевца, Подгорице и
Бијељине и Инжењерска коморе Србије, и реализовало у
сарадњи са ЈП Завод за урбанизам Ниш и са Друштвом
урбаниста Ниша.
Салон је отворио министар Велимир Илић, а госте су
поздравили директор Републичке Агенције за просторно
планирање мр Драган Дунчић, председник УУС мр
Душан Минић, председник Савета Салона арх. Славица
Ференц, а у име домаћина градоначелник Ниша проф.
др Зоран Перишић и директор ЈП Завод за урбанизам
Ниш инг. Љубиша Митић. Поздрав и успешан рад
пожелео је и г. Педро Б. Ортиз, један од водећих светских
урбаниста, укључивши се у Салон директно из Мадрида,
посредством електронских медија. Том приликом он је
прокоментарисао, кроз припремљени интервју, актуелну
тему експлозивног урбаног раста са којим се срећу или ће
се тек срести планери и урбанисти у свом раду. Интервју
је водила арх. Тамара Јовановић, техн. директор ЈП Завод
за урбанизам Ниш.
На Салону је изложено 119 радова (од којих 28
студентских) у оквиру следећих категорија:
1. Просторни планови
2. Генерални урбанистички планови
3. Планови генералне регулације
4. Планови детаљне регулације
5. Урбанистички пројекти и реализације
6. Конкурси
7. Истраживања и студије
8. Заштита животне средине кроз студије и планове
9. Примена информатичке технологије
10. Публикације
11. Студентски радови

Насловна страна каталога

Од укупног броја радова, не рачунајући студентске, из
Хрватске је учествовало 8 радова, из Републике Српске
4 рада, из Грчке 2 рада и по један рад из Црне Горе,
Бугарске, са Кипра и из Београдског студија Hetzel Design,
California, USA.
Град Ниш је представљен са 10 радова различитих
категорија рађених у ЈП Завод за урбанизам Ниш, које
су урадили са стручним тимовима одговорни планери и
урбанисти:
1.
ППО Димитровград, мр Дејан Стојановић и
арх. Никола Лечић
2.
ПГРО Пантелеј, арх. Драгана Цанић, диг Татијана
Васиљевић и арх. Мариана Митић
3.
ПГРО Нишка Бања, арх. Мирјана Ивановић и
диг Срђан Павловић
4.
ПГРО Трговиште, арх. Светлана Момчиловић
5.
ПГРО Црвени Крст, Др Милица Максић
6.
ПДР СРЦ Трговиште, мр Милена Станојевић
7.
ПДР Индустрије „Мурица“, арх. Наташа
Живаљевић Луксор
8.
УП „Johnson Elektric International AD“, мр Милена
Станојевић
9.
Планирање урбаног подручја Ниша и нова
генерација менаџмент стратегија, планова и
пројеката за културно и природно наслеђе,
арх. Наташа Живаљевић Луксор
10. Елаборат о зонама санитарне заштите изворишта
водоснабдевања акумулације „Селова“, мр Дејан
Стојановић, диг Душан Радивојевић и
диг Весна Стојановић
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Прва награда у категорији 3б: ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДРУЧЈА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАНТЕЛЕЈ – ДРУГА ФАЗА

У категорији Истраживање и студије из области
урбанизма, из Ниша су изложена и два рада групе аутора :
1. Арх. Бојан Станковић, Др Даница Станковић
и арх Мирољуб Станковић: Просторни планови
између стратегија развоја и генералних
урбанистичких планова - компарација на
примеру највећих градова централне Србије
2. Доц. др Даница Станковић и др., ГАФ Ниш:
Трансформацијом до уштеде енергије и богатијег
градског пејзажа: предшколске установе у Нишу.
У категорији „Публикације“ учествовале су три
публикације:
1. Доц. др. Даница Станковић, ГАФ: Простори за децу
2. Доц. др. Соња Красић, ГАФ: Геометријске површи
у архитектури
3. Доц. др. Бранко Турншек, ГАФ: Посебни проблеми
пројектовања - конверзија силоса.
Од 28 студентских радова са ГАФ-а Ниш је приказано
10 радова, са Архитектонског факултета из Београда 11,
Архитектонско-грађевинског факултета из Бањалуке
3, Факултета техничких наука из Новог Сада 1,
Архитектонског факултета из Подгорице 1, и од VFU
„Chemorizets Hrabar“ из Варне-Бугарска 1 рад.
Констатована је значајна активност урбаниста и планера
упркос бројним отежавајућим околностима које прате
стратешко планирање данас, како у Србији, тако и у
њеном окружењу.

Жири 22. Салона урбанизма радио је у саставу:
Др Ратка Чолић, председник жирија, Љубиша Митић,
заменик председника, и чланови Аида Халилагић,
Перица Манојловић, Радојка Ножица, Иван Радуловић и
мр Дарко Полић.
Велику награду 22 Салона урбанизма добило је ЈП
Завод за урбанизам Војводине, а Прве награде по
категоријама добили су:
КАТЕГОРИЈА 1a.
РЕГИОНАЛНИ ПРОСТОРНИ ПЛАНОВИ И ППППН
Прва награда: ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА
ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ МУЛТИФУНКЦИОНАЛНОГ
ЕКОЛОШКОГ КОРИДОРА ТИСЕ, ЈП Завод за урбанизам
Војводине, Нови Сад, одг. планер мр Драгана Дунчић
Прва награда: ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА
ПОСЕБНЕ
НАМЕНЕ
ТРАНСНАЦИОНАЛНОГ
ГАСОВОДА „ЈУЖНИ ТОК“, Институт за архитектуру
и урбанизам Србије, ЈП Завод за урбанизам Војводине,
Републичка агенција за просторно планирање
КАТЕГОРИЈА 1б.
ПРОСТОРНИ ПЛАНОВИ ОПШТИНА И ГРАДОВА
Прва награда: ПРОСТОРНИ ПЛАНОВИ ОПШТИНА:
БОГАТИЋ*, ШАБАЦ, ЉУБОВИЈА, МАЛИ ЗВОРНИК,
КРУПАЊ, КОЦЕЉЕВА И ВЛАДИМИРЦИ — ПРИКАЗ
ИНТЕГРАЛНОГ ПЛАНИРАЊА, ЈУП „План“ Шабац ,одг.
планер арх.Славица Ференц
КАТЕГОРИЈА 2.
ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ

11

САЛОНИ АРХИТЕКТУРЕ И УРБАНИЗМА

АРХИТЕКТ 43  44

Прва награда у категорији 5: УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ГРАДА БУДУЋНОСТИ, ПЕКИНГ, КИНА
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Прва награда: ГЕНЕРАЛНИ ПЛАН ГРАДА НОВОГ
САДА ДО 2030. ГОДИНЕ.
Одг. урбанисти арх. Гордана Ђилас и Др Александар
Јефтић
КАТЕГОРИЈА 3а.
ПЛАНОВИ ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА
Прва награда: ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА
НАСЕЉЕНО МЕСТО КОВИН, ЈП Завод за урбанизам
Војводине, Нови Сад, одг. урбанисти арх. Весна
Просеница, арх. Лана Исаков
КАТЕГОРИЈА 3б.
ПЛАНОВИ ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛОВА
НАСЕЉА
Прва награда: ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ПОДРУЧЈА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАНТЕЛЕЈ – ДРУГА
ФАЗА, ЈП Завод за урбанизам Ниш, одг. урбанисти арх.
Драгана Цанић, Татијана Васиљевић диг, арх. Мариана
Митић
КАТЕГОРИЈА 5.
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКТИ И РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Прва награда: УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ГРАДА
БУДУЋНОСТИ, ПЕКИНГ, КИНА, HETZEL DESIGN inc.,
CALIFORNIA, USA; STU-DIA d.o.o. BEOGRAD,
Branislav Hetzel, арх. Игор Рајковић, арх. Небојша
Фотирић
КАТЕГОРИЈА 6.
КОНКУРСИ
Прва награда: „ACTIVE MOSAIC“, redesigning the
Agia Soﬁa Axis in Thessaloniki, Greece, TTDZ architects:
Anastasios Tellios, Despoina Zavraka; Collaborators:
Apostolos Apostolinas, Dimitris Grozopoulos, Eﬁ Kasimati,
Eleanna Panagoulia, Titie Papadopoulou (counselor)
КАТЕГОРИЈА 7.
ИСТРАЖИВАЊА И СТУДИЈЕ ИЗ ОБЛАСТИ
ПРОСТОРНОГ И УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНИРАЊА
Прва награда: СТУДИЈА ПРИРОДНОГ ЈЕЗГРА
БЕОГРАДА, Урбанистички завод Београда, ЈУП

КАТЕГОРИЈА 8.
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ КРОЗ СТУДИЈЕ И
ПЛАНОВЕ
Прва награда: АНАЛИЗА ЛОКАЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ
РЕЦИКЛАЖНИХ
ЦЕНТАРА
–
ДВОРИШТА,
Урбанистички завод Београда, ЈУП, руководилац израде
дипл. инж. шум. Олгица Гвоздић
КАТЕГОРИЈА 10.
ПУБЛИКАЦИЈЕ
Прва награда: СТРАТЕГИЈА ИНТЕГРАЛНОГ УРБАНОГ
РАЗВОЈА ЦЕНТРАЛНЕ ГРАДСКЕ ЗОНЕ КРАГУЈЕВЦА,
Дирекција за урбанизам Крагујевац, мр Драган Јевтовић,
дипл. инж. маш., др Ратка Чолић дипл. инж. арх., Ina Zerche
КАТЕГОРИЈА 11.
СТУДЕНТСКИ РАДОВИ
Прва
награда:
БАЈСБОКС
ПОКРЕТАЧ
БИЦИКЛИСТИЧКОГ САОБРАЋАЈА У ГРАДУ, Душан
Лилић, проф. др Петар Митковић, мр Милена Динић,
Јелена Ђурић, Грађевинско-архитектонски факултет,
Универзитет у Нишу
Поред првонаграђених радова урбаниста града Ниша, ЈП
Завод за урбанизам Ниш, награђени су и следећи радови
из Ниша:
КАТЕГОРИЈА 1б.
ПРОСТОРНИ ПЛАНОВИ ОПШТИНА И ГРАДОВА
Друга награда: ПРОСТОРНИ ПЛАН ОПШТИНЕ
ДИМИТРОВГРАД, ЈП Завод за урбанизам Ниш
мр Дејан Стојановић и арх. Никола Лечић
КАТЕГОРИЈА 8.
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ КРОЗ СТУДИЈЕ И
ПЛАНОВЕ
Признање: ЕЛАБОРАТ О ЗОНАМА САНИТАРНЕ
ЗАШТИТЕ
ИЗВОРИШТА
ВОДОСНАБДЕВАЊА
АКУМУЛАЦИЈЕ „СЕЛОВА“, ЈП Завод за урбанизам Ниш
Мр Дејан Стојановић, диг Душан Радивојевић и диг Весна
Стојановић
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Арх. Тамара Јовановић, спец.арх. Драгана Синобад Петровић

ИНТЕРВЈУ СА Г. ПЕДРОМ Б. ОРТИЗОМ,
АУТОРОМ КЊИГЕ „ВЕШТИНА
ОБЛИКОВАЊА МЕТРОПОЛА“

Светски дан урбанизма обележио је и ексклузивни интервју са г. Педром Б. Ортизом, презентован на дан отварања XXII Салона урбанизма у Нишу.
Педро Б. Ортиз је један од водећих и најплоднијих урбаниста данашњице (www.pedrobortiz.com). Школовао
се у Паризу, Вашингтону, Мадриду и Оксфорду. Некадашњи је градоначелник централне мадридске области
Саламанка и генерални директор урбаног и просторног планирања у Управи мадридског региона. Аутор је
Регионалног плана Мадрида из 1996, где је по први пут
применио метод метро-матрикс планирања, који ће
касније применити у преко 40 метропола широм света, које карактерише експлозиван урбани раст. Неке од
њих су: Богота, Баку, Истамбул, Каиро, Москва, Момбаса, Најроби, Кигали, Манила, Мексико Сити. Крајем
2013. године објављена је публикација „Вештина обликовања метропола“ („The Art of shaping the Metropolis“). Г.
Ортиз је виши консултант Светске банке за управљање
и планирање метрополитенског развоја, и потпредседник међународне асоцијације за урбани развој INTA
(International Urban Development Association) основане
1974. године, са члановима у преко 60 земаља, признате
од стране Уједињених нација и Савета Европе.

ИНТЕРВЈУ
Разговор са г. Ортизом водила је дипл. инж. арх. Тамара
Јовановић, технички директор ЈП Завода за урбанизам
Ниш, а конципиран је тако да приближи актуелну тему
експлозивног урбаног раста, који карактерише преко
600 метропола широм света:
ТЈ: Г. Ортиз, можете ли да нам објасните шта је то експлозиван урбани раст, који каратерише многе градове
широм света, нарочито Латинске Америке, субсахарске Африке, Блиског Истока и Азије? Шта предлажете
представницима власти, како да се суоче са овим проблемом?
ПО: Као што знате, према подацима од пре пар година,
од јуна 2010. године, проценат светске популације у градовима достигао је 50%. Међутим, земље у развоју далеко премашују тих 50%. Њихов проценат урбанизације је
75-80%. Људи одлазе у градове због велике продуктивности и размера економије. Што је већа концентрација,
већа је интеракција и продукција. Тенденције у свету су
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постизање урбанизације од 75% у наредних 30 - 40 година. Очекивања која се заправо остварују јесу да ће у
наредних 20 година 2 милијарде људи прећи из руралне
у урбану средину. Две милијарде људи у следећих 20 година значи 300.000 људи свакога дана. Град од 300.000
људи, један и по Ниш, мора бити саграђен свакога дана.
Многи од ових градова расту 5% на годишњем нивоу.
5% годишње не чини се много, али то је удвостручавање
сваких 14 година. Замислите када бисте морали да изградите нови Париз, Лондон или Њујорк сваких 14 година. У случају Њујорка, то би значило 10 блокова дневно.
Морате да имате чаробни штапић да саградите 10 блокова дневно.
Овај раст је толико велики и неизмеран, да власти не
успевају да се изборе с тим. У последњих 30 година негирали смо такав раст. Говорили смо - Хајде да не прихватимо да људи долазе у градове. Хајде да људе задржимо
на селу. Обећајмо им јавне сервисе, квалитетан живот
на селу. - Али то се не дешава, јер је веома скупо. Људи
свакако долазе у градове, а неомогућавањем приступа
градовима, не обезбеђујете потребне услуге, установе,
земљиште и остало. Зато они граде сламове. Заправо,
у свим градовима широм света који поричу, или нису у
могућности да обезбеде потребно земљиште овим људима, ти људи купују сламове. Свакога дана ми градимо
60.000 сламова. За време док разговарамо вероватно ће
хиљаду сламова бити саграђено широм света. Заиста је
фасцинантно. То је временска бомба.
Не ради се о прилагођавању. Ми не водимо рачуна само
о равноправности, социјалној правди, потреби људи да
живе у хуманим условима, већ и о ефикасности. Раст
сламова је креирање будућности гета, света у коме влада неправда, насиље и неефикасност, света који је неодржив. То је очигледно, јер сламови не воде рачуна ни о
животној средини, нити о потреби рационалног коришцења природних ресурса. Уништавамо нашу будућност,
ризикујемо и угрожавамо ту будућност тиме што не чинимо ништа у вези са оваквим растом метропола. То је
тема књиге...
ТЈ: Како саветујете властима да се суоче са овим проблемима?
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ПО: Први савет је — будите интелигентни, а други — будите способни да прогнозирате будућност. Бити интелигентан подразумева социјалну интелигенцију, способност за дијалог, међусобан дијалог различитих институција. Када се бавите великим метрополама, не ради
се о само једној општини, имате посла са више општина,
регионалном управом, националном управом, међународним властима. Радите на више нивоа. У демократском систему моћ није сконцентрисана у једној особи.
Она је расподељена међу институцијама. Ове институције морају да делују заједно, и то називамо социјалним
ресурсом - капацитет друштва да делује јединствено
и учини позитивну ствар. Имамо и људске ресурсе, то
је знање које сви ми поседујемо, али социјални ресурси
представљају способност преношења знања како би се на-
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правио помак. То је социјална интелигенција, тај капацитет за дијалог, који је потребан да се направи пројекат за
будућност. Тај пројекат, прогноза за наредних 20 или 30
година, не би требало да сагледа само наредних 10 година, чиме се бави урбано планирање. Морамо да гледамо
стратешки, која је улога града у глобалној економији. На
пример, Ниш се налази између Централне Европе и Турске, на путу између турског тржишта и тржишта Централне Европе. Друмски саобраћај, железница... Морамо
да сагледамо улогу града у будућности, и по том основу
да креирамо визију града и определимо урбани раст. Не
треба посматрати раст у наредних 5 година, то је кратак
период. Морате да посматрате раст на дужи период, и
обезбедите уређивање простора, опремање итд. Важније
је имати идеју него имати новац. Пре или касније новца
ће бити. Али, ако сте искористили земљиште за погрешну
намену, нећете имати више простора да поставите ствари
на право место, једном када будете имали новца. Визија о
томе где шта треба поставити, како да креирате и „подесите“ град, много је значајнија од тога да имате новца за
инфраструктуру. Јер, новац ће пре или касније доћи.

ТЈ: Ваш рад је заснован на ретикуларном матриксу,
односно метро-матрикс планирању, које сте први пут
применили 1996. године у Регионалном плану Мадрида,
и описали у последњој књизи „Вештина обликовања
метропола“. Да ли нам можете рећи шта је основ овог
концепта? На који начин га примењујете у метрополама широм света које убрзано расту?
ПО: Walter Christaller рекао је да ће метрополе расти у
систему хексагона, са једним централним градом који
је окружен секундарним и терцијарним градовима. То
се, како је рекао, дешава на идеалној површи. Када имате раван без специфичних елемената, међусобне везе
градова креирају хексагоналну мрежу. Али то се ретко
дешава у реалном планирању, јер се метрополе не простиру на безобличним равнима. Метрополе увек належу
на границе два екосистема, мора и копна, реке и равнице, планинског превоја... Метрополе расту због компаративне предности локализације, а ова компаративна
предност се увек налазила на том прелазу између два
екосистема. Генерално посматрано, граница између два
екосистема је линеарна. Зато метрополе нису кружне,
не развијају се попут листова луковице. Градови се развијају прстенасто у мањим размерама, али чим се развију у велике метрополе, то више није развој у облику
лучног прстена или уљане флеке. Постоји веома изражен правац код метропола. А када имате главни правац,
имате и попречне правце који креирају ретикулум. Морате да разумете основни правац пружања метрополе,
као и секундарни, помоћу којег креирате ретикулум. И
да радите на будућности метрополе узимајући у обзир
тај ДНК. Морате да разумете тај ДНК града.
Ниш, иако није велика метропола, има свега 200.000
становника, такође има веома изражен правац пружања. Зато, када мислите да правите кружне саобраћајнице око тих метропола, ви креирате загушење. Јер ако
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направите саобраћајни прстен, ви оснажујете централитет. Сви желе да буду у тој централној тачки. Свако
плаћа више за земљиште у тој централној тачки. Сви
одлазе у центар, креирају закрчења... Морате да „отворите“ структуру града ка полинуклеарној структури,
у којој свако може да изабере одређену локацију. То је
много ефикасније. Шта метро-матрикс поручује: Видите, метрополе нису округле. Метрополе имају правац
пружања, линеарна усмерења. Хајде да се тиме бавимо.
Већина њих креира ретикулум. Хајде да радимо са тим
ретикуларима и инвестирамо у такав облик, облик који
може да расте и развија се много више и даље од круга
који креира загушење. То је основа овог приступа. Хајде да одемо даље од круга, или форме архипелага која је
сада у тренду, делови разуђених острва - у овом случају
урбани сегменти разбацани унаоколо. Хајде да направимо ефикасну структуру која ће омогућити флексибилност за привреду и локализацију, доступност за нижа
социјална примања, структуру која се базира на рационалности, емпиријској акумулацији инкрементализма.
ТЈ: На основу дугог искуства, шта можете издвојити као позитивне индикаторе доброг планирања? На
пример у Мадриду, одакле сте кренули са имплементацијом вашег метро-матрикс метода, шта сте успели
тамо да урадите?
ПО: Мадрид је 1978. године карактерисао веома јак ланац институција. Изашли смо из диктатуре и прешли у
демократију. Морали смо да напишемо нови устав и уведемо нов систем администрације. Закони су се бавили
битним стварима за то време. Направили смо правни
систем који нам је омогућио да радимо са метрополисом
Мадрида. Израдом регионалног, метрополитенског плана за Мадрид, могли смо да одговоримо на ова питања.
То се не дешава често, јер администрације су дуговечне.
Не мора да се често мењају, или да се пише нови устав.
Уопште, много је различитих администрација које се
баве метрополитенским питањима. Нема само администрације по хијерархијским нивоима, већ и различитих
агенција - за водопривреду, саобраћај итд. Најбоље су
оне метрополе у којима се међусобно разговара, које су
способне да дискутују о разним стварима. Ту је веома
важна одговорност политичких избора. На послетку, у
демократији је гласач тај који кажњава или не, одређеног политичара или администрацију, ако није способна
да мисли о будућности и комуницира са другим администрацијама. Зрелост бирача веома је важна, она која
захтева од политичара, администрација и агенција одговоран став према дијалогу, насупрот конфронтацији и
чисто политичким договорима. Метрополе које најбоље
функционишу су оне које имају ту врсту друштвеног капитала, који комуницира и дискутује. Када је производ
тог дијалога стратешки план за период од 20 или 30 година, онда је цела ствар успела. Зато, када год се састанем са градоначелником, најпре му поставим питање
- Шта желите да будете кад порастете? Када постанете
велики, где желите да будете? Гледајте у будућност наредних 20, 30 година и сазнајте која је ваша улога ком-

плементарна другим градовима, која је ваша улога у глобалној структури. И онда стремите ка њој. Јер, то је најбољи начин да учините добро за вас и ваше грађане.
ТЈ: Г. Ортиз, шта мислите о будућности градова Југоисточне Европе? Можете ли дати неки савет
стручњацима и представницима власти који вас тренутно слушају?
ПО: Мислим да Југоисточна Европа (ЈИЕ) има веома
незгодну топографију. Није једноставна. Градови су
јасно одређени својим местом у веома израженој топографији. Као регион, морате увек да размишљате о глобализацији. Која је улога ЈИЕ у свету? Шта може ЈИЕ да
понуди свету? И онда се развијате на бази тога. Позиција
ЈИЕ је између тржишта Централне Европе, као једног од
глобалних центара економије, и Блиског Истока. Копнена веза са Турском, која представља еквилибријум између арапских земаља и Европе, ЈИЕ има улогу у томе.
Копнена веза, поморска или ваздушна, која захтева интензиван транспорт, друмски и железнички — у томе можете да одиграте улогу — трансформација робе у транзиту, додата вредност, много тога... Мислим да ЈИЕ треба
да разуме ту улогу коју треба да одигра, а затим градови треба да се припреме за ту улогу. Градска насеља ЈИЕ
немају структуру великих метропола. Имате градове
средње величине којима је веома лако управљати. То заиста нису велике метрополе које расту као луде. Ви имате будућност у урбаном развоју, у просперитету, економском развоју, вероватно не у демографској експлозији.
Али и без демографског раста дешава се урбани раст.
Мадрид, за који сам био задужен, није имао демографски раст. Имао је шест милиона становника, и зауставио
се на шест милиона. Али је просперирао. Аутоматски,
богатство повлачи прилагођавање и трансформацију
породичне структуре.
У Мадриду се десила трансформација од петочланих на
двоипочлана домаћинства. Када имате исти број становника, али другачију породичну структуру и више новца,
и пређете са петочланих на двоипочлана домаћинства,
то повлачи изградњу нових станова. Нове две породице живеће у две куће уместо у једној. Мадрид се ширио
и развијао захваљујући потреби за двоструким бројем
станова. И то ће се десити у ЈИЕ — пораст броја станова, нова изградња која прати просперитет и економски
развој. Морате да то сагледате и посматрате у наредних
20-30 година, да видите која је ваша улога на континенту,
и како ће то определити раст у ЈИЕ. Да затим лоцирате
све што је потребно за тај раст, не само производне системе, већ и транспорт, становање, социјалне установе,
заштиту животне средине. Морате видети која је ваша
улога и планирати 30 година унапред, не 10 година, 30
година унапред, да бисте видели своју будућност и поставили све на право место. Пре или касније десиће се
развој, и биће новца за производњу и обезбеђивање инфраструктуре и сервиса. Није проблем у новцу. Проблем
је у интелигенцији да се уради све како треба у самом
старту.
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ГАЛЕРИЈА ДАН
Арх. Јелена Илић

СТУДЕНТСКА РАДИОНИЦА
„МОДÈРНА СХВАТАЊА“
— реч организатора –

Сл. 1 Детаљ са Радионице у галерији ДАН

16

Радионица „МОДÈРНА СХВАТАЊА“ у организацији Друштва архитеката Ниша, одржана је у оквиру 14. Дана архитектуре Ниша 2013. године. Она је била намењена студентима архитектуре, како би упознали правац у архитектури
који се крије у самом називу – Модèрну, али и како би показали своје виђење задате теме, што је други део ове игре
речи. Идеја је потекла од једне од организаторки, арх. Драгане Димитријевић. Организовање ове успешне активности, која се издвојила међу свим другим активностима у оквиру Дана архитектуре, допунио је пожртвован рад на
проналажењу средстава за њено финансирање, као и усклађивање метода рада са циљевима, кроз поменуту тему.
Идеја за организовање студентске радионице се не појављује први пут, али је, према речима свих учесника, посматрача и пријатеља удружења, реализација ове године била најуспешнија, иако је рок за читав процес организовања
био кратак.
Ова тема, која се у току школовања помиње, али не обрађује детаљније, привукла је велики број студената да се
пријави за учешће на Радионици, а за то је селекцијом одабрано 24 учесника са друге, треће, четврте и прве године
Мастер студија. Основни критеријум за избор, који је установљен у сагласности са менторима који су радили са
студентима током Радионице – доц. др Милан Танић, арх. Славиша Кондић и арх. Марјан Петровић — био je да
сви пријављени буду активни студенти, због претпоставке да би овај дијалог са архитектуром Модèрне, кроз испитивање могућности за њено очување и унапређење тренутног стања, највише значио студентима који ову тему обрађују и у оквиру наставе на факултету. На тај начин им је омогућено да кроз тимски рад и своју креативност обогате знања и вештине које пружа образовање у високошколским установама. Други циљ Радионице био је упознавање
будућих архитеката са радом њихове матичне струковне организације – једине на простору нишавског округа, која
активно и успешно ради већ 15 година – и могућност за њихово укључивање у рад исте.
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Сл. 2 Награђени рад: Хотел „Партизан“ у Нишкој Бањи,
идејна скица)

Сл. 3 Награђени рад: Хотел „Партизан“ у Нишкој Бањи, 3Д
визуелизација

Сл. 4

О разлозима за пријављивање на Радионицу студент
четврте године, Ђорђе Јовић, износи следеће размишљање: „Прилике да искажемо своје знање и жељу
за истим, да и ван факултета почнемо да обликујемо
своју мисао као будуће архитекте су, нажалост, рет–
ке. Стил учења се све више трансформише, може се
слободно рећи и деформише; студирање се свело на завршавање обавеза у датим роковима, жеђ за истраживањем и разменом идеја и мишљења се полако губи у потери за што већим просеком оцена. Ипак, знајући да ће
нам се и будући посао базирати на тимском раду, већ у
току студија крећемо да формирамо тимове. Колико је
потребно да нам се идеје подударају, утолико је неоп–
ходно и да се разилазе, јер само тако свако од нас гради
свој индивидуални стил и једино на тај начин успевамо да пронађемо решење проблема. Иако смо на самом
почетку каријере, осећамо потребу да нас чују и да ми
чујемо друге. Управо из тих разлога смо се пријавили на
радионицу „Модèрна схватања“, где смо наишли управо на начин рада који омогућава подстицање и кружење
креативности и усвајање нових сазнања.“
Ови циљеви су остварени на задовољство и учесника и
организатора, кроз пажљиво планирање и организовање
активности учесника. Хронолошким редом, спроведене
су следеће активности: стручна предавања архитеката
који су изучавали правац Модèрне у Нишу и творци су
Монографије „Модèрна Ниша 1920 ‒ 41.“ – доц. др Александар Кековић и арх. Зоран Чемерикић, затим, предавања еминентних стручњака у области ревитализације,
рестаурације и урбане рециклаже – арх. Сима Гушић,
арх. Бранко Турншек и арх. Бранимир Ћирић. Затим, ор-

Сл. 5

ганизовани су обиласци објеката овог правца у Нишкој
Бањи и Нишу, уз пропратна предавања доц. др Александра Кековића, и на крају, али најважније, рад у групама
од по 4 студента са менторима. Ове активности су студентима помогле да боље упознају град у коме студирају
и живе, да посматрају објекте који су им представљени
у новом светлу – као важна дела градитељског опуса
Ниша, и да кроз рад дају нови сјај сваком од обрађених
објеката. У томе су најуспешнији били Ђорђе Јовић, Наталија Јаношевић, Милица Стојковић и Милица Стефановић, који су за свој рад на ревитализацији хотела
„Партизан“ у Нишкој Бањи, према мишљењу стручног
жирија састављеног од предавача, заслужили прву награду.
О раду своје групе студент Ђорђе Јовић каже: „Наша основна идеја јесте била управо уклањање надограђеног
дела објекта, враћање првобитних обележја и њихово акцентовање, као и наглашавање појединости које
смо ми сматрали потенцијалима. Одлучили смо се за
оригинални облик хотела, уз доградњу једне спратне
висине на сва три блока, као и „моста“ једне спратне
висине, који ће повезати два паралелна блока и имати функцију панорамског кафе - бара. Функцију смо
парцијално задржали, наиме, кубус правилног облика
остаје непромењене намене, док заобљени кубус постаје
конгресни центар. Приземље објекта задржава локале,
а добија и савремене садржаје (базен, сауна, кафе - бар).
Ресторански део мезанина се благо увлачи са коте фасаде, а исто радимо и са надограђеним делом, ради при-
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Сл. 7

Сл. 6

давања важности постојећем делу објекта. Увођењем
нових вертикалних комуникација остварили смо бољу
повезаност различитих садржаја и нивоа. Када се говори о нивоима, важно је поменути и терасе и то: пространу на мезанину и неколико озелењених на крововима различитих спратова. Њима смо желели да објекат
повежемо са природом која га окружује и омогућимо већи
комфор корисницима. Применом транспарентних материјала, новопројектовани део објекта не оптерећује
постојећи, већ га, уз нове функције, осавремењује и још
једном сврстава у ред јавних објеката највишег стандарда. Враћањем првобитног облика хотела и основног
концепта, настојали смо да испоштујемо основне идеје
тадашње архитектуре, сачувамо идеју пројектанта и
прилагодимо је савременим трендовима и потребама
друштва. Ослободили смо објекат детаља који су непотребно оптерећивали фасаду (држачи застава, пренаглашен назив фирме и сл.), како би био растерећен временске припадности, јер треба тежити да архитектура сама по себи буде ванвремена.“
Треба споменути и све остале студенте учеснике Радионице, јер су можда баш они нови чланови ДАН који ће
одржати његово име и унапредити рад ове организације.
То су:
— Антић Стефан, Баловић Ивана, Вуловић Данијела и
Стојановић Боба (ревитализација палате „Нишава“, сл. 4)
— Дејановић Исидора, Томић Даница, Цветковић
Александра и Цветковић Сања (ревитализација палате
„Јанковић“, сл. 5)
— Јолић Јелена, Пешић Тања, Ристић Дејана и Станојевић
Александар (ревитализација куће Трајка Ристића, сл. 6)
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— Благојевић Невена, Денчић Урош, Живков Александра и Милошевић Тамара (ревитализације О.Ш. „Радоје
Домановић“, сл. 7)
— Андрејевић Мина, Пенић Миља, Петровић Милош
и Ранђеловић Милош (ревитализација виле Живковић у
Нишкој Бањи, сл. 8)
О свим радовима жири је дао позитивне коментаре, уз
похвалу ефикасности у разрађивању идеја и вештине
савладавања оваквих задатака, који често и искусним
архитектима представљају потешкоћу. Посебно је важно
истаћи да су сви студенти имали прилике да пред жиријем одбране своје идеје на усменим презентацијама и
да је закључак свих чланова да су се студенти у овој улози добро снашли, што ће им бити од велике користи у
њиховој даљој каријери.
Осим самих учесника морамо споменути и спонзоре радионице, без чије помоћи њена реализација не би била
могућа. Спонзори су фирме „Guardian glass industries“,
„Velux Србија“ и „Euroglass“ Ниш, које су одржале и промоције својих производа студентима на Радионици. Још
једном се захваљујемо на њиховој помоћи и жељи да учествују у активностима Друштва архитеката Ниша.

Сл. 9 Учесници, организатори и ментори на завршној изложби радова)
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Сима Гушић, арх.

НОВИ ГРАДСКИ ЦЕНТАР „НОВИ НИШ“

На простору некадашње касарне „Бубањски хероји“
предвиђена је изградња новог градског центра са становањем. Локација је у југозападном делу града. Са севера се граничи улицом Војводе Путника, са истока улицом Стевана Сремца, а са југа улицом Змаја од Ноћаја.
Планску основу за реализацију нове функције чини
ПГР општине Палилула, која се у потпуности ослања на
ГП Ниша (2012-2025). У складу са тим, за инвеститора
CLEAN EARTH CAPITAL SERBIA D.O.O, власника овог
простора, Пројектни биро „Форма антика“ из Ниша је
израдио архитектонско - урбанистички пројекат, који је
по одговарајућој процедури усвојен 2013. године. Главни
консултанти на изради плана, били су колегиница Ирена Савакова, водећи пројектант у престижној америчкој
консалтинг компанији AECOM и колега Raﬃe Samacch,
доскорашњи водећи пројектант у AECOM, а сада је то
исто у својој фирми SAMACH-SEO.
Концепција архитектонско-урбанистичког плана подразумева да се на овом простору у целини примене одреднице ПГР општине Палилула и ГП Ниша. Оне су се
у потпуности поклопиле са интересима инвеститора,
што је у многоме олакшало пројектантски посао. Из тога
произилази да је концепт решења креиран са циљем да
се формира стамбено - пословни комплекс, градски центар, испреплетeн богато озелењеним површинама. Урбанистичко - архитектонским пројектом створени су услови за развој овог дела града Ниша на подручју општине
Палилула. Тиме ће се створити и нови градски центар,
коме би гравитирао велики број становника града и
приградских насеља.
У дефинисању просторне концепције, међу неколико

Урбанистичко решење комплекса

разматраних идеја, преовладао је приступ да нови садржаји у највећој мери остваре што непосреднију везу са
належућим градским деловима. Ово је од значаја утолико, што је до сада овај простор био аутономан у односу
на окружење, чиме су створене и одређене функционалне датости. Циљ је био да се целокупно окружење повеже у једну целину, тако да некадашња касарна постане
логично и примамљиво место за градски центар. Поред
тога, посебан захтев на коме је инсистирао инвеститор,
био је да се обезбеди очување што већих површина постојећих зелених засада и да се створи композициона
организација, којом се остварују већи слободни простори. Тиме су створени услови за примену принципа зелене градње, на којима је инвеститор Clean Earth Capital
такође инсистирао, консултујући се током израде плана
са одговарајућим међународним асоцијацијама.
Функција комплекса организована је у складу са наменом ПГР и пројектним задатком инвеститора, у три примарне зоне. То подразумева да је у оквиру расположиве
парцеле, на западној страни и у југоисточном углу комплекса смештена зона становања (З1). У средишту блока,
као простору намењеном за градски центар, је зона пословно - стамбених садржаја (З2). На крајњем источном
делу границе захвата је зона намењена техничком блоку
(З3). Сагласно разради на нивоу урбанистичког пројек-
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та, ови простори су даље подељени на мање блоковске
целине, односно на 12 функционалних подцелина. Оне
су произашле из програмских и функционалних циљева, морфолошке структуре простора, диспозиције постојећег зеленила и других услова.
Предложеним концептом решења на нивоу комплекса, као и у односу на шире окружење, пословни, комерцијални и јавни садржај је тежиште укупне просторне
композиције. То се подједнако одражава у хоризонталној и вертикалној композицији. Ова функција смештена
је у централном делу комплекса, који је саобраћајно и
просторно ослоњен на улицу Војводе Путника. Ову целину чини пословни центар, хотел, образовни и медицински центар, шопинг мол. Поред осталог диспозиција
овог садржаја произашла је из намере да се пословни
део, директно ослони на главну градску саобраћајницу,
која је део магистралних градских праваца. На тај начин, улицом Војводе Путника се обезбеђује непосредна
веза и довољан проток потенцијалних посетилаца унутар и изван комплекса. Тим пре што се очекује да у односу на садржај пословног дела, шири круг корисника
буде усмерен према њему. За разлику од овога, стамбени објекти су по ободу западног, јужног и источног дела
парцеле. На тај начин они су повучени од саобраћајне
буке и истовремено су природни наставак постојећих

стамбених блокова у суседству. Организовани су тако да
се прожимају са озелењеним и уређеним слободним површинама. Преостали део комплекса, између стамбеног
и пословног дела, намењен је осталим јавним функцијама, спорту, рекреацији и уметности.
Укупна композиција и функција комплекса, осим што
је условљена планом вишег реда, настала је на концепту
повезивања и интегрисања простора са належућим и изграђеним окружењем. Томе је подређена унутрашња организација, а створени су и услови да се из свих праваца
успостави веза са окружењем. Саобраћајно решење има
у томе посебну композициону и функционалну вредност. Секундарно кретање унутар комплекса је, у једном
делу интегрисано са спољашњим кретањем, а у другом је
намењено само интимном унутрашњем саобраћају. Тако
су екстерне везе остварене на улицама Војводе Путника,
Змаја од Ноћаја и Стевана Сремца, и на овим тачкама се
спољашњи саобраћај уводи унутар комплекса. Даље унутар комплекса, разливају се остали саобраћајни правци
до сваког појединачног објекта. Посебно су омогућена
пешачка и бициклистичка кретања, која се углавном
пружају у попречним правцима, са намером да повежу
пословни део са образовним и уметничким центром и
обрнуто. Створена су и спонтана кретања, нарочито између стамбених јединица. На примарним унутрашњим
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Зона трговине

Пословно-стамбена зона

саобраћајницама, којима се прилази пословном простору, формиране су две зауставне зоне. То су саобраћајна
проширења, којима се врши прерасподела кретања и
промена ритма саобраћаја, у односу на остатак садржаја, који гравитирају према овом простору. Унутар пословног дела комплекса формиран је и трг, као место
окупљања и непосредне комуникације. Паркирање се генерално везује за појединачне објекте и непосредно им
припада.
Урбанистичким пројектом дефинисани су капацитети,
који су, плановима вишег реда, лимитирани на средњи
или нижи степен од дозвољеног. Али, истовремено су
и флексибилни, јер је остављена могућност проширења капацитета до граница ПГР Палилула. Пројекат
је створио услове етапне изградње стамбено-пословног комплекса. То је једини могући начин реализације
нове изградње, обзиром да се ради о капацитету од око
260.000м2.
Специфичност изградње новог градског центра мора
бити репрезентативна, препознатљива и маштовита
композиција. То је условило да архитектонско-урбанистички пројекат, параметрима за спровођење плана, заузме веома флексибилан став према изградњи овог простора. Тиме су створене могућности, да процес пројектовања буде што креативнији, да се током реализације
може кориговати и допуњавати у складу са специфичностима сваког појединачног објекта. На тај начин се
постиже циљ, да се добију амбијентално препознатљиве микро целине. А оне настају спајањем савремених
градитељских и архитектонских форми и специфичног
затеченог природног амбијента, са великим површинама постојећег зеленила.

Ноћни изглед комплекса
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АКТУЕЛНОСТИ У СРБИЈИ
Марко Стојановић, ист. ум.

БЕОГРАД ИЗМЕЂУ ГРАДА МУЗЕЈА
И ГЛОБАЛНЕ МЕТРОПОЛЕ
Друштвени систем заснован на индустријској производњи почиње да се распада крајем 80-их и почетком
90-их година широм развијених Западних земаља. Индустријска производња сели се на источна тржишта,
уступајући место привредним секторима из области
телекомуникација, програмерског инжењеринга, маркетинга, банкарства, угоститељства и туризма. Велика
привредна реструктуирања утицала су на материјалне
и нематеријалне елементе градова, условљавајући тиме
њихове неизбежне промене.1 Градови почињу да еволуирају, како у визуелном тако и у структурном смислу.
Ова еволуција потекла је у два карактеристична правца
– ка такозваним „градовима музејима“ (непроменљива
градска језгра) и „глобалним метрополама“ (променљива градска језгра). Наравно, сви градови на планети се не
могу груписати стриктно у ова два типа, али се за велики број њих може рећи да припадају или бар теже једном
или другом моделу. Одрживост оба типа града базира се
на другачијим економским, културним и социолошким
основама, па се и њихов визуелни идентитет, на првом
месту архитектонско наслеђе, у многоме разликује. Такође, сврставање многих градова у неки од споменутих
типова није могуће услед структурално-визуелне биполарности оба типа, или једноставне архитектонско-урбанистичке неуређености каква влада у многим неразвијеним државама. Поставља се питање да ли Београд
припада или тежи неком од два наведена модела или се
развија независно од њих па се може сврстати у трећи
модел, како због двојне структуре тако и због евидентне
неуређености.
„Градовима музејима“ могу се назвати све веће или мање
урбане целине које поседују дефинисано старо урбано
језгро, чији објекти потичу из одређене историјске епохе (антика, средњи век, Ренесанса итд.). Услед физичке
очуваности урбанистичко - архитектонске структуре,
која нарочито од друге половине 20. века бива препозната као културно добро, овакви градови све више постају
туристички центри. Њихов одрживи развој уско је повезан са заштитом већег броја архитектонских објеката,
чије постојање одређује визуелни идентитет сваког од
тих градова, услед чега исти бивају привлачнији за посетиоце. На тај начин градови, поред многобројних музеја, спомен кућа или галерија, на основу историјско-уметничке вредности заштићених објеката постају велики музеји на отвореном.2 Типични „експонати“ оваквих
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1 Marko Stojanovic, Gentriﬁcation – Actualization in Belgrade,
The City’s Role in Contemporary Society, Balkan Architectural
Bienalle, Belgrade 2013, 130.
2 Заштиту старих урбаних језгра и њихово постепено претварање у музеје на отвореном не треба мешати са наменски
осмишљеним и изграђеним тематским музејима на отвореном. Примедба аутора.
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„музеја“ постају остаци археолошких ископина, палате,
сакрални објекти, тргови, пиацете итд. Главна мана градова музеја лежи у њиховом неприродном функционисању, код којег се целокупан град или уже централно
језгро претвара у туристичку „позорницу“, а становништво у „глумце“ са активностима искључиво везаним за културно-уметничку и туристичко-угоститељску
делатност. Као типичне „градове музеје“ или оне који у
највећој мери теже овом моделу можемо споменути Рим,
Венецију, Беч, Дрезден, Будимпешту и Праг.
Са друге стране, половином 20. века долази до дефинисања и јачања низа градова у којима почиње да се одвија
највећи део светског пословања, са великом концентрацијом политичке и економске моћи, потеклих из сектора банкарства и дигиталних технологија. Истовремено,
они постају познати и по својој изузетној комуникацијској повезаности са осталим деловима света, што је
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утицало на њихову доступност3, али и ширење глобалних корпоратократских тенденција. Готово све „глобалне метрополе“ одликује одсуство старог градског језгра,
које је одавно замењено пословним или пословно-стамбеним објектима. Њихова блоковска урбанистичка матрица испуњена је савременом функционалистичком
архитектуром облакодера, која се као заједнички идентитет појављује у свим градовима овога типа. Лоша
страна овога модела је брисање локалног културног
идентитета и успостављање просторно-визуелне и социолошке типизације. У „глобалне метрополе“ убрајамо
мегалополисе попут Њујорка, Дубаија, Сингапура, Хонг
Конга, Шангаја и Токија.
Као засебан тип градова појављују се урбане целине које
се не уклапају у споменуте моделе. Њихов одрживи развој диктиран је савременим привредним и друштвеним
реструктуирањима, али и препознатљивим културним
идентитетом, који се најбоље манифестује кроз складно
уклопљену архитектуру различитих историјских епоха. Након индустријске субурбанизације, урбани развој
ових градова се од краја 20. и почетка 21. века поново
окреће од периферије ка центру.4 Стара урбана језгра
поново постају актуелна као пословне зоне, у којима се
уређење и управљање све више преноси на актере приватног сектора, 5 па се њиховом обликовању приступа на
знатно либералнији начин. Одређене четврти, улице или
само појединачни објекти бивају заштићени, али им се
пажљивом рехабилитацијом и адаптацијом мења функција и придодају нови објекти,6 чија се намена уклапа у
живот и рад савременог градског становништва. На тај
3 Александра Ступар, Градови глобалозације – изазови,
трансформације, симболи - , Орион арт, Београд 2009, 49.
4 А. Ступар, исто, 90.
5 Мина Петровић, Трансформација Градова – ка деполитизацији урбаног питања, ИСИ ФФБ, Београд 2009, 110.
6 Мр. Ранка М. Гајић, Парцелација и физичка структура
града – примери реконструкције, Задужбина Андрејевић, Београд 2004, 44-45.

Слика 3

начин стара градска језгра пролазе кроз свеобухватне
социолошко-архитектонске трансформације, које се дефинишу као џентрификација.7 Негативна страна ових
урбаних модела представља мања или већа деконтекстуализација локалног културног садржаја, јер се у већини
случајева искључују неке од изворних активности локалног становништва. Овај модел следе градови попут Лондона, Париза, Амстердама и Берлина.
Проблем Београда
Друштвени потенцијали и даљи развој Београда могу се
открити једино ако се установи права природа његовог
социолошког и урбанистичко-архитектонског идентитета. Као и многе европске престонице, град поседује
старо градско језгро као и нову урбану целину, али природа оба ова сегмента не задовољава потребе егзистирања и даљег развитка било „града музеја“ или „глобалне метрополе“. Старо градско језгро обухвата објекте од
средњовековне Калемегданске тврђаве, преко зграда са
почетка и средине 19. и 20. века. Између осталог, Београд
је, почевши од средњег века па све до последњих година
20. века, више пута разаран, што је утицало на извесни
културно-историјски и урбанистичко-архитектонски
дисконтинуитет. Хетерогеност архитектонских објеката условила је и парцијалну заштиту само одређених
целина, објеката, улица или тргова, а никако целокупно
језгро, за које са друге стране није прецизно утврђено да
ли се односи на „Београд у шанцу“ или шире подручје
града на којем се могу пронаћи архитектонска оства7

М. Стојановић, исто, 128-129; М. Петровић, исто, 125.
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рења најкасније из међуратног периода.8 Ова парцијална заштита и многи конзерваторско-рестаураторски
пропусти условљени вишим политичким игнорисањем
и погрешним одлукама, за последицу су имали неодговарајући третман или потпуну девастацију одређених
објеката или архитектонско-урбанистичких целина. Из
свих наведених разлога, Београд не поседује кохерентно старо језгро, које се по својој старосној, културној и
уметничкој вредности9 може прогласити заштићеном
урбаном целином.
Насупрот томе, Нови Београд је од почетка замишљен
као доследан пример спровођења принципа Атинске
повеље, која у време његове најмасовније изградње бива
увелико превазиђена.10 Од почетне замисли управног
центра СФРЈ, преко идеја новог стамбеног насеља, до
пословног дистрикта, Нови Београд је доживео судбину социјално-урбанистичког „недоношчета“. Монотони пејзажи километарских међублоковских раздаљина,
потпуно несразмерни човеку и његовим потребама,11
остали су неиспуњени културним, трговачким и туристичко-угоститељским садржајем. Осим неколико
изолованих пословних зона, два активна хотела и два
shopping mall-a, овај део града не поседује друге значајније културне репере, односно вишеслојна чворишта у
којима се укрштају токови природног кретања градског
становништва.12 Из ових разлога, даљи развој Новог Београда, односно његово сазревање, од пасивног стамбено-пословног насеља у глобални центар пословних
комуникација вишег нивоа, тренутно је неостварив. Неуспех реализације различитих концепата и прелазак из
идеализоване13 у стварну функционалистичку глобалну

архитектуру, услед константних политичких и економских проблема, одложен је за можда неколико деценија.
Могуће позитивне смернице
Паоло Портогези дефинише историјско старо језгро као
„митски простор“ у којем све треба заштитити и конзервирати, а што у већој мери отежава функционалну
рехабилитацију старих структура.14 Критикујући пре
свега италијанске градове који следе тип „града музеја“,
Портогези алудира на неопходне промене које морају
бити учињене како би се градовима вратила изворна
функција. Међутим, у свету у којем је све диктирано финансијским интересом, сваки од градова користи своје
најзначајније ресурсе како би обезбедио своју егзистенцију.
Могуће позитивне смернице у којима би даљи развој Београда био покренут, подразумевале би комбинацију оба
урбанистичко-социолошка модела који би у извесној хомогеној форми коегзистирала на истом простору. Како
простор Новог Београда за сада не нуди задовољавајуће
потенцијале, старо градско језгро би морало бити прилагођено разноврсном садржају, а који поред културног
и туристичко-угоститељског подразумева и трговачко-пословни карактер. Ово је веома тежак проблем, који
најпре захтева неопходна просторна реструктуирања. У
ово спада преусмеравање транзитног саобраћаја изван
ужег реона старог језгра, као и делимично претварање
улица у пешачке зоне. Ово би погодовало урбаној матрици Београда, код које не постоје могућности за проширење старих или трасирање нових саобраћајница.15
Такође, потпуно трансформисање старог градског језгра
у пешачку зону било би неповољно због недостатка озбиљнијег подземног метроа.
Како је готово целокупан културни садржај града сконцентрисан у старом језгру, морали би се обезбедити услови за рехабилитацију и адаптацију постојећих објеката, односно њиховом пренаменом за потребе пословног,
трговачког или угоститељског сектора. Ако би се пак
зидали нови објекти, морало би се водити рачуна да то

8 Зоран Маневић, Вредновање урбаног наслеђа Београда –
Једно лично искуство, Стварно и могуће – зборник радова, ЗЗЗСКГБ, Београд 2010, 54.
9 О послератном погрешном редоследу критеријума који
условљавају степен заштите одређеног објекта или арх.-урб.
целине видети у: Зоран Маневић, Проблеми вредновања град–
ске архитектуре, Гласник ДКС 12, Београд 1988, 165-168.
10 Милош Р. Перовић, Искуства прошлости, Београд 2000, 156.
11 М. Перовић, исто.
12 А. Ступар, исто, 97.
13 Љиљана Благојевић, Нови Београд – оспорени модернизам, Београд 2007, 244.

14 Паоло Портогези, Јединствена визија архитектуре, приредио Слободан Селинкић, Београд 1989, 78.
15 Александар Станојловић, Пешачке зоне у старим град–
ским језгрима, Архитектура 177, Београд 2013, 16.
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Галерија ДАН

•
У простору Галерије, у марту и априлу ове
године организовано је неколико изложби
фотографија:
„Лица, дијалози“
аутора Горана Швабића из Ниша,
25 – 30. марта 2014.
буду естетски и функционално прецизно изведене интерполације16, које би својим архитектонским језиком
визуелно комуницирале са околним зградама из старијих епоха. У последње две деценије, у оквирима старог „Београда у шанцу“ изграђено је неколико вредних
архитектонских остварења, која својом формом адекватно презентују квалитет идеја њихових аутора, а са друге
стране естетски не нарушавају затечено окружење.
Зграде попут пословне Палате Прогрес, на углу Кнез
Михаилове и Змај Јовине (арх. Миодраг Мирковић, сл.
1), Пословни центар (арх. Спасоје Крунић и Слободан
Рајовић, сл.2), као и пословна зграда Zepter (арх. Бранислав Митровић и Василије Милуновић, сл.3), својим
архитектонским изразом могу се дефинисати као вредне
интерполације у старом градском језгру. Са друге стране, изазови савременог доба стављају на испит пројекат
Комплекса хотела и шопинг мола Рајићева (арх. Милан
и Владимир Лојаница, сл.4 и 5), који ће можда бити изведен у наредних неколико година.
Сагледавајући структурални концепт Београда из економско-социолошког и урбанистичко-архитектонског
угла, може се закључити да град подједнако одступа од
модела „града музеја“ и „глобалне метрополе“. Помирљиво решење које подразумева хомогено коегзистирање
оба модела, по узору на градове као што су Париз, Лондон или Берлин, било би од виталног значаја за Београд.
Град би на тај начин подједнако постао атрактиван, како
за туристички капитал, тако и за много веће пословне
инвестиције. Наравно, визуелно обликовање се мора
спроводити контролисано, пажљивим обнављањем заштићених објеката или изградњом нових интерполација
које би на успешан начин коегзистирале са постојећом
урбанистичком матрицом и архитектонским визуелним идентитетом. Иако идеја помало делује утопијски,
целокупна замисао може се постићи једино несебичном сарадњом између инвеститора, архитеката и Завода
за заштиту споменика културе, из које може проистећи
квалитетна архитектура која неће утицати на даље визуелно загађење Београда.
16 Александар Кадијевић, Интерполације у београдској новијој архитектури. Неомодернистичка ауторска интерполација у Таковској улици (2003-2008), Наслеђе бр. 10 за 2009. год,
203-206.

„Далека путовања....“
ауторке Зоране Грбић из Београда,
1 – 12. априла 2014.г.
„Црни пут“
аутора Алексе Скочајића
15 – 26. априла 2014.г.

•
„Ентеријери“
- изложба радова студената
архитектуре ГАФ-а у Нишу
у оквиру програма – манифестације
„Ноћ музеја“
17 - 24. маја 2014.г.

•
„Архитекти као ликовни уметници“
Изложба слика нишких архитеката
3 – 20. јуна 2014.г.

•
Пројекат: „ARCHFEST“
Емитовање документарних филмова
У првом блоку ће бити приказан део серијала
„Антологија кућа“ југословенског архитекте
Ранка Радовића, а у другом блоку биће
приказани инострани филмови из области
архитектуре и урбанизма.
По плану програма, пројекције ће бити сваке
среде у априлу и мају 2014. г.
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СКУПШТИНА САВЕЗА ИНЖЕЊЕРА
И ТЕХНИЧАРА СРБИЈЕ
Редовна годишња Скупштина Савеза инжењера и техничара Србије одржана је 21. фебруара ове године у просторијама Дома инжењера „Никола Тесла“ у Београду. Скупштини су присуствовали чланови Управног и Надзорног одбора, Суда части и представници регионалних организација Савеза.

Председништво Скупштине је радило у саставу: проф.
др Часлав Лачњевац, председник СИТС, др Игор Марић, потпредседник СИТС и мр Бранислав Вујиновић,
генерални секретар СИТС. Дневни ред је био следећи:
1. Усвајање записника са претходне седнице
Скупштине;
2. Разматрање и усвајање Извештаја о раду и
пословању СИТС у 2013. години и разматрање
Извештаја о раду чланица у 2013. години;
3. Разматрање и усвајање Програма и плана рада
СИТС за 2014 годину и разматрање Програма
и плана рада чланица за 2014. годину;
4. Извештај Надзорног одбора о раду и пословању
СИТС за 2013. годину;
5. Пријем у колективно чланство Савеза:
Друштво инжењера и техничара Врбаса и
Друштво инжењера и техничара Гроцке
6. Проглашење добитника признања СИТС за 2013.г.
7. Текућа питања.
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Из Записника Скупштине издвајамо следећи део:
„...Значајан део конкретних послова завршен је у другој
половини 2013. године, а који се односи на реализацију
пројекта за издавање „инжењерске картице“ у оквиру
FEANI. Обезбеђене су сагласности већег броја техничких факултета у земљи, да се њихови програми нађу на
INDEX FEANI, склопљен је Уговор са Саветом за високо
школство Републике Србије и са FEANI, који се односе
на „инжењерску картицу“. У току су активности које
се односе на програмирање и прилагођавање софтвера
нашим потребама, како би комуникација између заин-

тересованих инжењера, надлежних комисија у оквиру
Савеза и Комисија за мониторинг FEANI могла да се
одвија електронским путем. Очекујемо да ће се у другој
половини 2014. годинe реализовати ови послови на издавању „инжењерске картице“ FEANI и тиме ће бити
обeзбеђен одговарајући приход за Савез.“
Скупштина је једногласно усвојила предложене материјале, и то:
- Извештај о раду и пословању СИТС у 2013. години;
- Програм и план рада СИТС за 2014. годину;
- Извештај Надзорног одбора о раду и пословању
СИТС за 2013. годину.
После завршеног радног дела Скупштине, на Свечаној
седници додељена су признања:
За најбољу „ИТ“ организацију
За најбоље „ИТ“ публикације
Заслужним и почасним члановима СИТС
Савез инжењерско-техничарских организација Ниша
(СИТОН) је благовремено поднео свој Извештај о раду
за 2013.г. и План рада за 2014.г., што је ушло у заједнички
материјал за Скупштину. У тим прилозима је напоменуто да у оквиру СИТОН-а већ неколико година ради једино Друштво архитеката Ниша.
Више о раду СИТС-а и чланству у организацији FEANI
(Европска федерација националних асоцијација инжењера), као и о „инжењерској картици“ у оквиру FEANI
може се наћи на сајту СИТС-а www.sits.org.rs

Приредио Уредник
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Стручна пракса
„Новија архитектура Београда“
6.јун 2014.г.
Филозофски факултет Универзитета у Београду
Позивају се заинтересовани студенти, стручњаци и грађани из
Србије и региона да се пријаве за једнодневну академску праксу ,,Новија архитектура Београда'', планирану за 6. јун 2014.
године (11-18.ч.). Након позитивног искуства са две претходне
праксе, обележеног великим одзивом студената (преко 400), као
и спремношћу особља знаменитих здања да им омогуће приступ
(Француске амбасаде, Скупштине Србије, Дворског комплекса на
Дедињу, Прве Хрватске штедионице-Музеја Цептер, Цвијићеве
куће, Конака Кнегиње Љубице и др.), овом приликом најављујемо
још садржајнији програм. Уз помоћ историографа специјализованих за архитектонску и друштвену повест престонице, истакнутих пројектаната, критичара и конзерватора, кроз 15 тематских
група обићи ће се многа ремек дела новије српске архитектуре и актуелизовати проблеми њихове заштите.
За сваку групу се може пријавити до 40 заинтересованих слањем мејла носиоцу подухвата проф. др Александру
Кадијевићу, управнику Одељења за историју уметности Филозофског факултета (akadijev@f.bg.ac.rs) и библиотекарки истог одељења Александри Илијевски (ailijevs@f.bg.ac.rs) до 10. маја 2014. године. Водитељима и коментаторима ранијих пракси придружиће се неколико стручњака највишег нивоа компетентности за предложене
теме.
Распоред тематских група:
1. Тргови и јавни скулпторски споменици централне београдске зоне
2. Православни и католички храмови Београда
3. Јеврејска градитељска баштина престонице
4. Интерполације и надоградње централне градске зоне
5. Градитељско наслеђе Улице Краља Петра I, Васине и Кнез Михаилове улице
6. Трагом делатности арх.Драгише Брашована (1920-1965.)
7. Немањина улица и Западни Врачар
8. Градитељско наслеђе Панчева
9. Мост Краља Александра Карађорђевића и Савско приобаље
10. Хрватски архитекти у Београду (1900-2000.)
11. Фасадна скулптура централне зоне
12. Савремена архитектура Београда 1990-2014. (уз учешће угледних пројектаната и критичара)
13. Дедиње, Сењак и Топчидер
14. Руски емигранти у београдској архитектури (1919-1960.)
15. Ташмајдан, Врачар, Палилула
За сада потврђени водитељи (историчари уметности, историчари културе, архитекти):
др Мирјана Ротер Благојевић, др Марта Вукотић, др Дубравка Ђукановић, др Олга Манојловић Пинтар, Саша
Михајлов, Светлана Димитријевић Марковић, Тамара Огњевић, Ана Костић, Владана Путник, Тијана Борић,
Александра Стаменковић, Александра Илијевски, Милица Мађановић, Марија Благојевић, Јована Кљајевић,
Катарина Нешић, Марина Павловић, Јелена Пузић, др Предраг Ј. Марковић, др Игор Борозан, мр Бојан Ковачевић, мр Небојша Антешевић, мр Вук Даутовић, Тадија Стефановић, мр Харис Дајч, Ђорђе Мандрапа, Марко
Стојановић, Ђорђе Алфиревић, Мирослав Пантовић, др Милан Попадић и др Александар Кадијевић.
У Београду, 22.2.2014.
Проф. др Александар Кадијевић
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Прва Добровићева награда архитекти Спасоју
Крунићу

Удружење архитеката Србије (УАС) је на свечаној
седници, одржаној 23. децембра 2013.г. у сали Дома
инжењера и техничара Србије у Београду, доделило
Годишњу награду УАС-а
За најуспешније архитектонско дело из свих области
архитектуре реализовано у 2012.г.
Аутору Михајлу Тимотијевићу
и
Повељу УАС-а
За изведено дело наших архитеката које је реализовано у иностранству у 2012.г.
Ауторки Александри Раонић и
ко-аутору Браниславу Ристовићу

Новоустановљена Добровићева награда је свечано
уручена првом добитнику - архитекти Спасоју Крунићу 22. јануара 2014.г. у Библиотеци града Београда.

Ово признање за изузетно архитектонско дело Крунић је добио за мотел „Корал“ код Ариља, по одлуци Уметничког савета АСА, на предлог заступника
АСА и Управног одбора АСА.
Награђено дело АСА препоручује Заводима за заштиту споменика културе, за упис у списак претходно заштићених културних добара и Музеју науке и
технике, Одељењу за архитектуру,
као експонат у сталној поставци Музеја.
Поводом свечаног уручења, у галерији Атријум Библиотеке града Београда отворена је изложба о награђеном делу, као и о делу славног архитекте Николе Добровића, чије име награда носи.
(ТАНЈУГ, 19. јануара 2014.г.)

У Библиотеци града Београда, Одељење уметности,
у оквиру Недеље посвећене наслеђу, 20. септембра
2013.г. одржана је панел дискусијa на тему
Реконструкција зграде
Државне штампарије (БИГЗ)
са тезама:
- подизање рејтинга објекта на ниво националног
културног добра
- окупљање инвеститора око идеје о Дому књиге
(перманентном сајму)
- иницирање конкурса за ревитализацију и реконструкцију објекта
- где су ту српски архитекти и шта зависи од њих?
Иницијатива за размену мишљења потиче из
Градског секретаријата за привреду.
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На основу повереног посла Министарства културе
Србије расписан је
КОНКУРС ЗА СТИЦАЊЕ СТАТУСА АРХИТЕКТЕ - САМОСТАЛНОГ УМЕТНИКА
и добијање одговарајуће материјалне помоћи локалних самоуправа (градова) у виду плаћених доприноса из радног односа. Статус архитекте уметника
је стекло преко 20 архитеката из Београда, Новог
Сада, Панчева и Ниша, који су потписали уговоре о
плаћању доприноса посредством АСА.
Конкурсни рок је почео да тече од 14 децембра и
завршио се до краја 2013.г, када је АСА предала списак својих чланова, самосталних архитеката - уметника локалним самоуправама у Србији ради склапања уговора о плаћању доприноса у 2014 години.
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АКТУЕЛНОСТИ ИЗ СВЕТА
Приредио арх. Иван Тошић

ПРИЦКЕР PRITZKER НАГРАДА
ЗА 2013. ГОДИНУ: ТОJО ИТО TOYO ITO

„Иако је госп. Ито изградио много објеката у својој каријери, по мом мишљењу, он је све време радио на једном пројекту – на померању граница архитектуре. Како
би то остварио није се плашио напуштања оног што је
претходно постигао“ – Јунг Хо Чанг (Yung Ho Chang),
члан жирија за Прицкерову награду за 2013. годину.
Ито је тридесет седми добитник ове престижне награде
и шести Јапанац који ју је добио. Жири је посебно похвалио Итову способност да споји много архитектонских
језика и функционалности у једну личну „реченицу“,
која је инспирисана органским структурама које се могу
наћи у природи, као и осетљиву природу људских корисника. Називајући га „творцем безвремених објеката“,
Прицкеров жири је такође похвалио Итоа за „оплемењивање својих пројеката духовном димензијом и поезијом
која превазилази сав његов рад.“
Међу тим радовима, жири је посебно истакао Сендаи
Медијатеку (Sendai Mediatheque), чија иновативна употреба конструктивних цеви „омогућује нове квалитете
простора у ентеријеру.“
У свом одговору на проглашење, Ито је скромно одговорио да са сваким пројектом постаје „болно свестан своје
неадекватности и да усмерава своју енергију у изазов
наредног пројекта.“ Због тога је Ито нагласио: „Никада
нећу успети да поправим свој стил до краја и бити задовољан својим радом.“

(Извор: Интернет)
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Сендаи Медијатека

Омотесандо зграда у Токију (TOD’S Omotesando building in Tokyo), „где је фасада уједно и део конструкције“.
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Тама Арт универзитетска библиотека (Tama Art University Library) у Токију

АКТУЕЛНОСТИ ИЗ СВЕТА
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Приредио арх. Иван Тошић

„BOSCO VERTICALE“ У МИЛАНУ
Вертикална шума унутар урбане структуре

У Милану се дешава нешто сјајно! Природа се полако
враћа у ову велику метрополу! „Metrobosco“ и „Bosco
Verticale“ су пројекти, или боље речено, покрети, који
означавају заједнички опстанак природне средине и модерне европске метрополе. Заједно, они представаљају
два начина изградње, који су веза између природе и градова унутар одређене територије.
Metrobosco је пошумљавање приградских зона и интеграција зеленила у постојеће, стварајући велику шуму
која окружује ову метрополу.
Bosco Verticale je прва вертикална шума унутар једне
урбане структуре. То је модел градње који функционише
у складу са правилима обнављања зеленила и пошумљавања великих урбаних и метрополитских средина.
Први пример за Bosco Verticale су две стамбене куле,
висине 76 и 110 метара, чије се извођење ближи крају у
самом центру Милана. По завршетку, на њима ће бити
око 900 дрвета, као и значајна количина жбуња и цвећа.
Уколико би се том количином дрвећа пошумило равно парче земље, добило би се око 10.000м2 шуме. Bosco
Verticale је систем који оптимизује, поновно користи и
производи енергију. Он помаже у стварању микроклиме
и филтрирању честица прашине које се стандардно налазе у урбаним срединама.
Захваљујући разноврсности биљака и њихових особина,
врши се производња влажности, апсорпција CО2 и прашине, док се у исто време производи кисеоник и штити
објекат од радијације и загађења. Овим се генерално побољшава квалитет живљења и штеди енергија. Наводњавање биљака ће се вршити филтрирањем и коришћењем
дела отпадних вода (сивих) из објекта. Фотоволтажни
системи ће додатно допринети енергетској ефикасности
објеката. Контрола и одржавање ових објеката ће бити
централизовано и поверено агенцији чији ће рад бити
јаван и транспарентан.
Основни подаци о пројекту:
Локација: Милано, Италија
Година почетка градње: 2007
Површина: 40.000м2
Вредност пројекта: 65 милиона €
Аутори: BOERISTUDIO (Stefano
Barreca, Giovanni La Varra)

Boeri,

Gianandrea

(Извор: Интернет)
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РАЗГОВОР С ПОВОДОМ
Разговор водио Уредник

АРХ. ЈЕЛЕНА ИВАНОВИЋ ВОЈВОДИЋ
„...Ми немамо никакве
механизме којима би успешно
заштитили било који период у
архитектури...“
У овом броју „Архитекта“, који за тему има Дане архитектуре Ниша 2013, у нашој редовној рубрици,
објављујемо разговор са нашом гошћом из Београда,
арх. Јеленом Ивановић Војводић, оснивачем и директорком Београдске интернационалне недеље архитектуре (БИНА).

„Архитект“: Ви сте чест гост на нашим манифестацијама, а прошле јесени, на завршној вечери - затварању Дана архитектуре, са колегиницом Ружицом Сарић, учествовали сте у разговору - трибини на тему
„Заштита објеката из периода Модерне у Србији“.
Нека одговор на прво питање буде допуна констатације из поднаслова, коју сте изнели на Трибини.
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Ј.И. Војводић: Култура је једнако: чувати, неговати, и у
том смислу је важно напоменути да не постоји јасан став
о заштити објеката, као и то - који су то објекти који су
неодвојиви елемент културе нашег народа и друштва,
и поред Закона о културним добрима, и поред заштита
којe објекти добијају чином проглашења спомеником
културе. Кампање које се воде везане су за светски познатог аутора, професора архитекту Николу Добровића
(1897 – 1967.), који је био професор мог ујака арх. Новице
Димитријевића из Ниша, за његов објекат Генералштаба
(1956-65.). Тај објект је заштитило Друштво архитеката
Београда (невладина организација, 2005.год.) уз помоћ
др.проф. Тање Конли, мр. Бојана Ковачевића и Завода
за заштиту објеката културе града Београда, на основу
предлога из 1996. године. Како су политичка кретања
у друштву, већ последњих десетина година таква да се
тражи и од архитеката, наших колега, покретање поступка укидања заштите, сада се доводи у питање да ли
је тај објекат наше културно добро или није, што је потпуни апсурд, у односу на значај локалитета поред зграде
Владе републике Србије, као и архитектонско-урбанистички значај самог комплекса.
У прилог мојој тези наводим чињеницу да је наш сусед, Република Хрватска, прогласила Добровићев много мањи објекат, стамбени објекат вилу Стиг на Лопуду,
културним добром, и да су га реновирали у оригиналном стању. Верујем да Влада државе Србије неће покренути поступак за укидањем заштите, јер то није добро за

будућност наше државе и народа, посебно због историје
града, као важног елемента заштите идентитета државе
Србије, као и урбанистичке позиције главних објеката на
раскрсници улица Немањине и Кнеза Милоша.
Ако посматрамо судбину објекта Дечије универзитетске клинике (1933.), који је неправилном доградњом
уништен, аутор доградње је остао непотписан, не можемо да га сачувамо и да се поносимо, јер се ауторско дело
архитекте Милана Злоковића (1898-1965) не сагледава. И
то је само део приче, у многим градовима у Србији тема
се наставља јер не постоји стратегија нити механизми
којима се вредни објекти штите од пропадања. Колико
се дуго о тој теми разговара и у свету, говори и чињеница
да је Рем Колхаус (Rem Koolhaus) поставио тему Бијенала архитектуре у Венецији под насловом Fundamentals
(Основе), прослављајући 100 година Модернизма.
„Архитект“: На Трибини су се чула различита
мишљења, и она се можда могу груписати у два правца: један је у смислу песимистичког закључка да се, све
у свему, мало ради на очувању градитељске баштине
наших градова. Други правац размишљања је, опет,
оптимистичан, кад се погледају радови наших студената, будућих архитеката и „заштитара“. Који моменат ће, по вашем мишљењу, преовладати у будућности?
Ј.И. Војводић: Наша културна заштита нема перспективу развоја док се радикално не промени однос према
архитектури у целости и посебно према заштити објеката из модерног периода. Ако се не успостави дијалог
са прошлошћу и ово што данас радимо неће се правилно вредновати. Едукација и улагање у будућност, формирање нових младих студената - истраживача, који ће
заједно са професорима, међународним експертима, помоћи да се архитектура и њени покрети заштите на пра-
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ви начин. Одговор треба да буде оптимистичан, да свако
време у историји и архитектури има своје посебно место
и да се заувек укине дивља градња у зонама заштите, а и
уопште. Грађане и целокупну јавност треба укључити у
процесе образовања и неговања поштовања према нашој
професији.
„Архитект“: Какав је Ваш коментар радова које сте
видели на овој студентској изложби? Да ли ће нове генерације архитеката исправити досадашње грешке
пројектаната код интервенција на постојећим објектима, у смислу стручнијег, промишљенијег, одговорнијег, инвентивнијег приступа задатку?
Ј.И. Војводић: Има много добрих и лоших примера који
су приказани на изложби студентских радова. Посебно
су осетљиви објекти на којима се врши интервенција,
у свету су то специјализације и посебно се студирају.
Пракса je код нас показала да се често ради на брзину
и да нема довољно времена за истраживања. Мислим
да је потребно радити на дијалозима са прошлошћу детаљније и свеобухватније и да ће онда бити и бољих одговора. Посебно се компликује када аутор – архитекта
није жив, па је онда потребно консултовати удружења
архитекта којa издају посебна мишљења. Реконструкције објеката се претварају у дуготрајан процес са непознатим резултатима. Пуно би помогло да је обавезно
предати макету-модел, јер би тада свима било јасније о
чему се говори и како се предложено решење уклапа у
околину. То је у великим светским градовима уобичајена
пракса, код нас то не постоји.

„Архитект“: Наша друга гошћа на Трибини, арх. Ружица Сарић, говорила је о организацији DO.CO.MO.MO. и
њеном огранку у Србији. Колико је реално учињено код
нас, посебно у Београду, на евидентирању и формирању
документације о објектима Модерне, и да ли тај рад
показује неке резултате у пракси?
Ј.И. Војводић: Do.co.mo.mo. Србија је национални огранак Do.co.mo.mo. International који је oснован 1988. године у Холандији, као реакција струке на убрзану девастацију објеката модерног покрета широм света. Данас
постоји 55 националних радних група у свету, са око
2000 активних чланова. Поносни смо што је успостављена комуникација са свим заинтересованим странама и реализоване су многе активности око сајта, конференција, формирања регистра, промотивних изложби,
предавања, шетњи… проф. Тања Конли, проф. Љиљана
Благојевић, проф. Мирјана Ротер, проф. Кадијевић, само
су неки од чланова, али у будућности ће се, надамо се,
прикључити много више експерата који ће постати чланови овог невладиног удружења грађана.
Ове године у БИНА програму ћемо имати изложбу фотографија СИВ-а, садашње Палате Федерације у Београду,
аутора фотографија Душана Ђорђевића. У пракси је тешко, многи објекти модерне архитектуре треба да се реконструишу, а за то не постоји пројектна документација
нити истраживања како то може да се изведе. Потребно
је много рада на добијању правих одговора о реконструкцији објеката из тог периода који су постали главни носиоци индентитета градова Београда, Ниша и других.
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„Архитект“: Реците нам нешто о Вашој архитектонској пракси... радили сте и у иностранству (Енглеска,
Мађарска), и код нас, у великој организацији каква је
Саобраћајни институт CIP. Каква су искуства, поређења?
Ј.И. Војводић: Право је задовољство радити у срединама које поштују рад, креативност и спремни су да
вам направе угодан амбијент за још веће пословне активности. Моје искуство је било јако позитивно и у Енглеској, где сам мењала шефове када су на путу још као
студент архитектуре, где сам радила на многим идејним
решењима као што су домови стараца, стаклене баште,
доградње приватних кућа, радила сам и медитеранску
приватну вилу на Кипру. Слично је било и у Мађарској,
велики професионализам, нови пословни центри, потпун радни амбијент. Сваке године пре продужавања
радне дозволе морала сам да прикупим сву неопходну и
ажурирану медицинску здравствену документацију.
Као поређење је важно напоменути да је у то време, почетком деведесетих година када сам радила у ЦИП-у,
било запослено много младих инжењера и да је постојао
велики ентузијазам у раду на пројектима и конкурсима.
Ја сам радила у женском тиму са Миленом Бојовић, Снежаном Литвиновић, Иваном Мићић и јако смо се добро
слагале. Касније сам, кроз праксу, схватила да је у Србији много теже напредовати, јер вас на путу ка успеху
углавном коче, а не подржавају као у западним земљама.
„Архитект“: Од 2007.г. сте у својству оснивача и директора приватног архитектонског бироа BIRO VIA
D.O.O. у коме радите у тандему са супругом Гораном
Војводићем. Иза Вас је богата архитектонска пракса
са великим бројем награда и многим изведеним објектима. Реците нам нешто о том периоду.
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Ј.И. Војводић: Мој супруг Горан Војводић и ја радимо
заједно још од 1995. године (објекат Tениског комплекса

Гемакс). После тога су уследили објекти вила, пословни
објекти који су реализовани у Немачкој, у Русији, које
нисмо публиковали. Касније су то биле иницијативе око
комплекса објеката компаније Нелт и многе друге. Формирање бироа је резултат заједничког рада на различитим темама од урбанистичких, преко архитектонских и
до ентеријерских, које смо свих ових година реализовали кроз међусобне филтере и истраживања која доводе
до једноставнијих решења и заједничких пракси са свим
нашим колегама из бироа.
Посебно ми је драга награда Салона архитектуре за интерполацију у градском језгру, затим Награда града Београда, Награда Ранко Радовић... Мислим да су архитектонска дела која сам успела да реализујем добила на
значају кроз приказивања и оцењивања јавности. После
више од двадесет година праксе и многобројних реализација, сматрам да је јако важно информисати се, стално
учити, бити у корак са теоријом и одрживошћу, како би
и дела могла да добију потребну релевантност.
„Архитект“: Уобичајено питање је: шта издвајате од
Ваших објеката као важно, и међу изведеним, а и међу
онима који спадају у тзв. „папирну“ архитектуру, за
пројектанте не мање ауторску креацију?
Ј.И. Војводић: Посебно место у мојој каријери заузима
комплекс Еуроцентра, који је рађен у тиму са мојим колегиницама, првенствено јер је то била прва награда која
је освојена на великом и значајном конкурсу (после прве
награде и реализације споменика Стевану Синђелићу у
Свилајнцу). Требало нам је много времена да се ускладимо и да заједно са инвеститором Душаном Новаковићем и уз несебичну помоћ архитекте Мирјане Барачков превазиђемо све непознанице. Касније сам реализовала и мени драге стамбене објекте у Београду у улици
Вишеградској и Кнез Милетиној, објекат социјалног
становања у Крушевцу, реконструисала сам ентеријер
дела клинике у Тиршовој, виле са колегом Василијем
Милуновићем, многе ентеријере, зграду Врховног суда у
Београду... У срцу ми је као папирна архитектура остало, између осталих, омиљено позориште у Узбекистану,
пројекат урађен са колегиницом Снежаном Литвиновић.
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„Архитект“: Учествовали сте и у раду струковних организација, били председник Друштва архитеката
Београда (2004-2008.), члан Суда части Инжењерске
коморе Србије, а посебно треба поменути руковођење
Београдском интернационалном недељом архитектуре
(БИНА), од њеног оснивања. Реците нам нешто о тим
активностима.

Све друштвене иницијативе су значајне ако се као циљ
постави одређени прогрес који треба да се реализује
кроз активности, у мом случају невладиног сектора.
Многи резултати су видљиви, БИНА иницијативе су
покренуле нове програме, нове организације и процесе
и размишљања о нашим градовима ка савременом развоју, а проистекле су из наших дугогодишњих припрема
да манифестација увек буде актуелна, интересантна и
атрактивна и доказали смо успех и код нас и на регионалној и интернационалној сцени, тако да смо јако задовољни (ауторски тим, многобројни партнери и публика).
Позиција архитеката се у многоме променила, траже
се интердисциплинарна разматрања, више се говори о
животној средини и о климатским променама, као и о
развоју савремених градова. Важно је напоменути да је
БИНА пионир у свом програму у нашем окружењу, програмом који је настао пре девет година и који је био инспирисан Лондонском недељом архитектуре. Наша манифестација инспирисала је и Недељу архитектуре у Софији, Тирани… Ове године разматрамо актуелну тему о
Отвореним просторима јавности, који нестају, а који су
нам преко потребни, јер смо пре свега социјална бића.
Позивам све ваше читаоце да дођу и упознају се са програмом преко нашег сајта www.bina.rs.

Ј.И. Војводић: Није довољно бити само професионалац
и бавити се својим послом у друштву које није показало
видљиве и квалитетне просторне резултате у последњих
20 година. Зато сам се и прихватила наведених функција у нади да је могуће мењати друштво, архитектонску
праксу и професију (планирање, законодавство, повезивања…) на боље, а у складу са савременим окружењем.
Бити председница Друштва архитеката Београда је био
изузетно тежак посао, без обзира на помоћ чланова
управног одбора и секретара, јер су турбулетна времена транзиције оставила неизбрисиве трагове у простору који се не могу променити на боље. И дан данас када
пролазите нашим селима и градовима можете лако да
упоредите старе објекте са новонасталим и да схватите
да је, на нашу жалост, много мере, стила и укуса било у
нашим прецима који су градили.
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Основа куће у ул. Османа Ђикића

Породична кућа у ул. Османа Ђикића

„Архитект“: Каква су Ваша искуства из рада у просвети, на месту ванредног професора на предметима Дизајн ентеријера, на Факултету уметности и дизајна у
Београду?
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Ј.И. Војводић: На Факултету уметности и дизајна, на
одсеку на којем радим, унутрашњу архитектуру, дизајн
ентеријера, сматрамо неодвојивим делом архитектуре
као науке уопште. Кроз занимљив методолошки приступ
и кроз различите предмете и пројектне задатке заокружујемо теме кроз занимљив програм и имамо одличне
резултате. Повезивања наставних тема са практичним
проблемима друштва, институција и компанија су основ
многих интервенција које наши студенти обрађују кроз
различите објекте, функције од контекста преко концепта па до детаља спремних за реализацију пројеката.
Презентације студентских радова су такође наша тема
кроз одсеке Графичког и Индустријског дизајна као и
већа истраживања на Мастер студијама. Педагошки
рад оплемењује јер је интерактиван и ствара обострано поверење у заједнички напредак, тако да ме изузетно испуњава улога професора. Наши студенти су веома
активни и раде и на многобројним интернационалним
радионицама и показују завидне вештине. И ове го-

дине смо организовали радионицу на тему норвешког
павиљона у дворишту Архитектонског факутета, где су
наши студенти заједно са осталим студентима радили
са познатим норвешким архитектима BRENDELAND &
KRISTOFFERSEN. Надамо се да ћемо моћи да реализујемо тај пројекат, тако да ће студенти стећи искуство и у
грађењу овог занимљивог, дрвеног, одрживог павиљона.
„Архитект“: Имате ли неки додатни коментар на
теме које смо у разговору дотакли? Неку сугестију у
вези форме и садржине нашег Гласника?
Ј.И. Војводић: Дивим се активностима Друштва архитеката Ниша, вашим иницијативама, поносна сам сваки
пут када дођем у Ниш јер су вам догађаји квалитетни,
занимљиви и јако посећени. Желим вам да тако наставите и у будућности!
„Архитект“: Захваљујемо се и желимо Вам успех у
даљем раду. Имате отворен позив за све активности
Друштва архитеката Ниша!

АПРИЛ 2013, БР. 43  44, ГОДИНА XV

ИСТОРИОГРАФИЈА
Урош Денчић, студ. арх.

НИШЛИЈКА ПОЗНАТА У СВЕТУ,
А ЗАБОРАВЉЕНА КОД НАС
Јованка Бончић Катеринић
- прва жена са звањем дипломираног инжењера

У данашњем свету, према статистичким подацима, 31%
инжeњера и архитеката су жене, али раније, проценат
жена у овој струци је био драстично мањи. Кроз историју
наше струке постепено се повећавао број припадница
лепшег пола, које су успесима доказале своју равноправност са мушким колегама, попут чувене Захе Хадид, или
Ајлин Греј, Маје Лин, Казујо Сеђиме, Винке Дубелдам
и других. Али давне 1913. године, на Високој техничкој
школи у Дармштату у Немачкој, дипломирала је само
једна жена, која је уједно била и прва жена са звањем дипломираног инжењера у тој школи, и у целој Немачкој.
Она се звала Јованка Бончић Катеринић.
Рођена у Нишу 5. јула 1887. године, била је ћерка касационог канцелара Михајла Бончића и Катарине Петровић. Своје основно образовање завршила је у свом родном граду, а даље студије наставља на Универзитету у
Београду. Још као млади студент показивала је велики
потенцијал и жељу да докаже своје способности. После
завршене праксе у Српским државним железницама и
седмог семестра на београдском Универзитету, одлучује да пређе у Високу техничку школу у Дармштату у
Немачкој. Ова школа припадала је Техничком универзитету у Дармштату, основаном 1877. године. Како је ово
претежно мушка школа, Јованка је била једна од првих
женских студената. Захваљујући својој упорности, као и

Насловна страна Illustrirte zeitung

потенцијалу и знању које је поседовала, примљена је као
студент и тиме отворила пут будућим генерацијама жена
у овом, за то време претежно мушком пољу студија. Током студија запажена је као веома иновативан и одлучан
студент, чиме је и привукла пажњу свог колеге украјинца Андреја Катеринића, за кога ће се касније и удати.
Осамнаестог јула године 1913. одлази са дармштатског
Универзитета као прва жена са стеченом дипломом инжењера. Необичност овог догађаја за то време забележио је берлински лист „Илустроване новине“ („Illustrirte
Zeitung“) на чијој насловној страни је била слика свих
дипломаца, међу којима је Јованка била једина жена.
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Бански двори у Бањалуци

Бањско купатило у Бањи Ковиљачи

Учитељски факултет

Ветеринарски факултет у Београду

По завршетку студија удаје се за Андреја Катеринића, и
сели се за Санкт Петербург, а касније за Кијев, где наставља своју праксу као инжeњер. Године 1922. Јованка
се враћа у Србију, и од 1930. па до почетка рата 1941. године води Катедру грађевинaрства на београдском Универзитету, а пензионисана је након завршетка Другог
светског рата. Јованка Бончић Катеринић преминула је
1966. године у Београду, у својој 79. години.
Јованка Бончић Катеринић је била женски пионир на
пољу инжењерства и архитектуре, и обезбедила место каснијим генерацијама жена у овом послу, омогућавајући им да наставе њеним стопама. Захваљујући
пракси у Српским државним железницама и избором
Урбанистичког пројектовања као предмета током студија, поставила је неке од основних идеја модерне дисциплине архитектуре и урбанизма. Њена најчувенија
дела настала су током периода живота и рада у Београду,
између 1930. и 1940. године. Чувени Бански двор у Бањалуци је грађен у периоду од 1930. до 1938, по Јованкиним
нацртима, као и део бањског купатила у Бањи Ковиљачи, изграђен 1932. године. У Београду њене најпознатије
објекте представљају зграде Учитељског и Ветеринарског факултета из 1933. и 1939. године. Иако је Јованка
тежила поједностављењу архитектонских облика и форми објеката, њена дела дају увид у различите концепције

стилова, који су постојали у Србији између два Светска
рата, од академизма, преко националног стила, па све
до минималистичких фасада модерног стила. Анализом очуваних објеката који су грађени према њеним нацртима, могу се уочити елементи академског стила, на
примеру обликовња фасаде Банског Двора, као и јединствени приступ у примени националног стила на објекту Бањског купатила. Решење фасаде објекта Ветеринарског факултета у Београду показује другачији приступ
архитектури, са потпуно прочишћеном формом, настао
под утицајем архитектуре Модèрне, која је у то доба у
Србији доживела процват.
О самом значају Јованкиног рада говори и то, да је од
зимског семестра 2011. године уведена „Награда Јованке Бончић“, за истраживања и радове у пољу материјала и геонауке. Такође, 2012. године донета је одлука о
именовању једне од улица на кампусу Универзитета у
Дармштату, у част прве жене са звањем дипломираног
инжењера. Мали број информација о пионирки инжењерске струке је познат нашој јавности, иако је она
веома цењена у свету и оставила је дубок траг у пољу архитектуре у нашим крајевима. О тој чињеници може посведочити то да су се прве информације о овој изузетној
инжењерки појавиле тек недавно, 9. јануара ове године,
заслугом новинара интернет портала „Јужне вести“.
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ЏЕНТРИФИКАЦИЈА

Увод
Може се са сигурношћу тврдити да је појава џентрификације крајем ХХ и током прве деценије ХХI века, недовољно проучавана у Србији. Разлог оваквог стања може
се потражити у изостанку јасне иницијативе надлежних
институција, одговорних пре свега за покретање неопходних мултидисциплинарних пројеката, али и у самим
истраживачима, који су наведену појаву проучавали искључиво са једног научног становишта, не упуштајући
се у значајнију стручну кооперативност. Из угла социологије, појам џентрификације проучавала је социолог Проф. Мина Петровић1, док су ову исту појаву, али
кроз њену архитектонско-урбанистичку манифестацију
истраживале архитекте Проф. Александра Ступар2 и
Проф. Ева Ваништа Лазаревић. 3 Наравно, зачетке ове социолошко-урбанистичко-архитектонске појаве истицао
је и архитекта Проф. Ранко Радовић:
Велики радови и масовна производња урбане материје
не одвија се више у радикалним гестовима освајања
околне, периферне пољопривредне територије, него се
преноси на суптилне интерполације, филигрански урбани дизајн и префињено архитектонско уклапање у
дату урбану матрицу.4
Овом кључном реченицом, арх. Радовић ставља акценат
на архитектонско-урбанистичке промене, засноване на
великим друштвеним турбуленцијама које су крајем ХХ
века увелико захватиле готово све веће градске средине. „Освајања околне, периферне пољопривредне територије“, названа дезурбанизација, у Европи почињу да
јењавају почетком 90-их година ХХ века и све више почињу да уступају место појави „поновних освајања старих урбаних језгра“, названој џентрификација.
1
М. Петровић, Трансформација градова, ка деполитизацији урбаног питања, Институт за социолошка истраживања
Филозофског факултета у Београду, Београд 2009.
2
А. Ступар, Град глобализације – изазови, трансформације, симболи, Архитектонски факултет универзитета у Београду, ОрионАрт, Београд 2009.
3
Е. В. Лазаревић, Обнова градова у новом миленијуму, Београд 2003.
4
Н. Елин, Постмодерни урбанизам, ОрионАрт, Београд
2002.

Типично америчко предграђе

Порекло речи и развој џентрификације
Термин џентрификација може се протумачити као реинвестирање, тј. откупљивање стамбених локација у
ужим градским језгрима од стране популације вишег
сталежа („џентри“5), као и његово рентирање припадницима нове сервисне класе.6 Луксузно становање на централним градским локацијама настало процесом урбане ревитализације7, један је од два најзначајнија правца
џентрификације, али како ћемо видети у даљем тексту,
не и најраспрострањенији или најефикаснији.
Разлози настанка џентрификације, феномена постиндустријског периода, могу се сматрати као одговор на постепени распад индустријског друштва, у коме је доминантна социолошко-урбанистичка појава била дезурбанизација. Њен настанак се везује за послератни период
САД-а, када долази до праве експанзије индустријске
призводње, инфраструктуре и типске градње, што је условило нагли развој предграђа, у која се све више измешта корпоративна средња класа. Стандардизација средње
класе није се огледала само у типским једнопородичним
стамбеним објектима, већ и у начину живота, рада, одгајања породице, забаве итд.8 Средња класа се постепено повлачила у квалитетнија суседства, лоцирана изван
урбаних центара, које у то време потресају све већи еколошки и социјални проблеми, попут деградације услова
5
Реч gentry је енглеска кованица настала модификацијом
старофранцуске речи genterise, којом се описивала особа племенитог рода или people of gentle birth (прим. прев.),
http://en.wikipedia.org/wiki/Gentriﬁcation
6
Супротно од традиционалне средње (корпоративне) класе. Одликује их хедонистички индивидуализам, и негација и
одлагање брака и/или родитељства, што креира тежњу за интензивним коришћењем урбаних ресурса (културе, забаве, рекреације, потрошње итд.), али и велика просторна мобилност
услед доминације нестандардне радне каријере (М. Петровић)
7
М. Петровић, исто, 119.
8
Корпоративну класу је одликовао кејнзијански модел стабилне нуклеарне породице, за чије је издржавање обично била
потребна само једна плата.
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становања, депопулације, нарушавања културе понашања, гетоизације, урушавања урбаних структура, проблема саобраћаја и загађења. Као још један могући разлог субурбаног развоја узима се и заоштравање односа
током „Хладног рата“, када Влада САД-а све више подстиче миграције и дисперзију становништва на градске
периферије, како би, услед потенцијалног нуклеарног
напада на веће градове, што мањи проценат популације
средње класе претрпео озбиљнија разарања и животне
губитке.
Сличан модел становања примењен је и у Европи, конкретно у Великој Британији. Међутим, током 70-их година ХХ века, становање на периферији добило је потпуно
другу димензију изградњом сателитских насеља, којa су
претежно чинили јефтини вишеспратни стамбени објекти, намењени социјалном становању. Ова подручја углавном су насељавана припадницима најсиромашнијих
друштвених слојева, чиме је Влада Велике Британије покушала да реши споменуте проблеме који су потресали
већину америчких градова. Слични пројекти примењивани су и код других европских метропола.
Међутим, друштвени систем заснован на индустријској
производњи почиње да се распада крајем 80-их и почетком 90-их година широм развијених Западних земаља.
Индустријска производња сели се на источна тржишта,
уступајући место привредним секторима из области
телекомуникација, програмерског инжењеринга, маркетинга, банкарства, угоститељства и туризма. Ово се
постепено одразило на структуру и место боравка новог
средњег сталежа, популарно названог сервисна класа.
Због измењеног облика рада и животних навика, они
најпре почињу да се прилагођавају месту становања.
Како су нова радна места све више захтевала присуство
битних комуникационих чворишта, протока информација, људи и дешавања, па самим тим и лоцирање унутар ужих урбаних центара, становништво почиње да се
поново враћа граду као једној од примарних парадигми
људског друштва. Поред близине, односно мобилности, између радног места и сталног/привременог пребивалишта9, простор и начин живота сервисне класе
дефинишу три фактора: чега има, кога има и шта се
догађа. Под првим фактором се подразумева комбинација изграђене средине и природног окружења (музеји,
позоришта, биоскопи, тржни центри, тргови, паркови...);
други фактор се односи на структуру становништва, тј.
који тип људи живи у суседству и ко га посећује (пословни људи, уметници и други интелектуалци); последњи
фактор се односи на разноврсност могућих активности
и садржаја на основу којих је суседство активно (изложбе, представе, филмске пројекције, трибине и разни облици забаве). Сви ови фактори заједно чине културну
производњу и потрошњу10 и од круцијалне су важности
за обим и квалитет џентрификације.11
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9
Честе промене радног места условљавају и промену места
боравка многих људи.
10 Индустријску производњу заменила је културна производња, што се одразило и на функцију градова. Некада велики
европски индустријски центри, из егзистенцијалних разлога
су били приморани да се окрену развоју културе и туризма.
11 М. Петровић, исто, 125.
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Џентрификација у Европи
Нису сви европски градови на једнак начин доживели џентрификацијски утицај. Паоло Портогези крајем
80-их година говори о граду који се и даље развија искључиво као „центар – и – периферија“, односно где мит
„историјског центра“, где све треба заштитити и конзервирати, у великој мери отежава рехабилитацију старих
структура.12 Из овога је постало јасно да ће обим џентрификације бити знатно мањи у градовима који поседују стара културно-историјска језгра стављена под заштиту, у које спадају многи италијански градови попут
Рима, Фиренце, Венеције и др.
Са друге стране, искуства и практичан рад индустријских археолога13, показала су да су градови чија
стара градска језгра обилују стамбеним и индустријским
објектима претежно из ХIX века, имају одличне потенцијале за успешан развој џентрификације. У том случају,
главни фактор џентрификације постаје урбана рециклажа.14 Она се односи на поновно коришћење читавих
зграда које су некада служиле другој сврси. Врши се због
уштеде ресурса и што мањег утрошка енергије, при чему
се користе постојећи материјали, конструкција и инфраструктура.15 Као најрепрезентативнији пионирски примери урбане рециклаже могу се узети објекти аустријског
уметника и архитекте Фридриха Хундертвасера.
Како је урбана рециклажа просторно и финансијски исплатива, урбана прошлост избија у први план сваки пут
када одређена локална самоуправа трага за новим изворима финансија, који би потпомогли даљи развој и регенерацију.16 Ово се пре свега односи на стварање новог стамбеног фонда, намењеног рентирању припадницима средње
класе, али и стварању нових туристичких атракција, попут
музеја, галерија или угоститељских објеката, који представљају кључне елементе у процесу џентрификације.
Као главни пример џентрификације у Европи најчешће
се узимају лондонски докови и Тејт (Тате) галерија. Индустријски и стамбени објекти, некада намењени раду
и становању лучких радника, успешно су рестаурирани
и пренаменовани у станове, културне институције, трговачке центре и угоститељске објекте, чиме је стављен
акценат на заштити културног наслеђа и промоцији
аутохтоног идентитета становника овог дела града.17
Слична ствар је урађена и код Тејт галерије, која је настала успешном реконструкцијом напуштене електричне централе.18 Као још један вредан пример рециклирања докова, у условима заштите животне средине, очувања културног наслеђа и урбаног развоја, јесу објекти
стамбено-терцијарног карактера насеља Пуерто Мадеро
(Puerto Madero) у Буенос Аиресу.
12 П. Портогези, Јединствена визија архитектуре, приредио
С. Селинкић, Београд 1989, 78.
13 Индустријска археологија се бави проучавањем објеката
индустријске намене (фабрике, складишта, докови...) који су
изграђени у периоду од краја ХVIII до почетка ХХ века.
14 Термин први пут употребио италијански архитекта Ђанкарло де Карло, али да би дефинисао појаву запуштеног грађевинског фонда, коме се након интервенције враћа првобитна намена.
15 Е. В. Лазаревић, Обнова градова у новом миленијуму, Београд 2003, 28
16 А. Ступар, Град глобализације – изазови, трансформације, симболи, Архитектонски факултет универзитета у Београду, ОрионАрт, Београд 2009, 139.
17 А. Ступар, исто, 141.
18 Приручник за урбани дизајн, уредници: Горан Петровић
и Дарко Полић, ОрионАрт: Програф, Београд 2008, 98
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„Борнео“ и „Бикока“, примери социјалне џентрификације

Џентрификација не мора нужно да следи елитистичку
црту приликом преобликовања и/или пренамене старих
објеката. У том случају, популација која се насељава или
користи старе објекте, припада нешто нижем социјалном рангу, претежно сачињеним од студената или уметника, популарно названим креативна класа. Овај блажи
облик џентрификације је у неким случајевима успешнији
јер се његовом применом интензивније чува дух места,
као и идентитет постојеће структуре аутохтоног становништва. Пример још једне пренамене лучких објеката,
али овај пут у станове социјалног карактера, јесу докови „Борнео“ у Амстердаму, архитeктонске групе МВРДВ
(MVRDV). Други значајан пример блаже џентрификације представљају милански хангари Бикока (Вiccoca),
преобликовани у уметничке, дизајнерске, фотографске и
архитектонске атељее.
Осим финансијске исплативости, решавања еколошких проблема и заштите културног наслеђа, кључна реч
за све споменуте примере урбанистичке рециклаже
у оквиру процеса џентрификације јесте континуитет,
можда најбоље изражен у реченици Ричарда Остина
(Richard Austin):

Примери џентрификације:
Лондонски докови, Тејт галерија, Пуерто Мадеро

Потребан је континуитет... заштита историјског наслеђа није болећивост, него психолошка потреба. Морамо научити да ценимо историју и сачувати вредне
старе зграде...морамо научити како да их очувамо, не
као патетичне музејске експонате, него давањем нових
намена.19
19

Приручник за урбани дизајн, исто, 98.
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Џентрификација у Србији
До значајнијих друштвених промена у Србији долази почетком 2000-их, када економски систем земље почиње
да поприма облике неолибералног капитализма. Упоредо са тим долази до распада индустријског сектора, који
постепено отвара врата социолошким променама какве је Европа доживела почетком 90-их година ХХ века.
Београд као њен највећи град постаје главни полигон за
тестирање оваквих промена, међу којима почиње да се
развија и џентрификација.
Средња корпоративна класа становништва, лоцирана на
градској периферији, стасавањем наредне генерације у
периоду од само неколико година, почиње да се преображава у чисто сервисну класу каква увелико постоји у
развијеним земљама Европе. Идентично, пратећи ритам
живота какав им намеће нови пословни систем, припадници сервисне средње класе све масовније се пресељавају у насеља знатно ближа, или у самом центру града,
како би себи омогућили потпуну доступност културних
садржаја. Насеља попут Врачара или Котеж - Неимара
постају све атрактивније стамбене локације, како због
близине ужем градском језгру, тако и због своје архитектонско-урбанистичке структуре умногоме настале у периоду између два светска рата, постепено доживљавају
све израженију експанзију становништва. До проблема
долази када градска управа престаје одговорно да контролише архитектонске промене (бесправне надградње
старих зграда или подизања нових објеката који се не
уклапају у постојећу урбанистичку матрицу) које грубо
почињу да нарушавају слику насеља.
За разлику од стамбеног простора, који доживљава неуспех, на пољу индустријске архитектуре готово и да нема
значајнијих промена. Многобројни индустријски комплекси поседују велике архитектонске потенцијале, који
су нажалост само делимично искоришћени.
„Бетон хала“ постаје атрактивна током јавног, интернационалног конкурса расписаног 2011. године, за потребе њеног преобликовања и пренамене, али је све остало
само награђена идеја на папиру. Један део магацинских
простора „бетон хале“ успешно је, пре самог конкурса,
пренамењен у пословни и угоститељски простор.
„Фабрика шећера“, утврђена за споменик културе, један
је од малог броја фабричких комплекса с краја ХIХ века
у Србији20, која поред своје монументалне архитектонске
вредности поседује и културно-историјску, као споменик оснивања радничког насеља Чукарице. И поред своје
друштвене вредности, али и просторно-архитектонских
могућности, не постоји јасан план о њеној урбанистичкој
рециклажи и сврховној пренамени. Мањи део комплекса
„фабрике шећера“ претворен је у позориште и кафе.
Слична судбина је задесила и комплекс „Старо Сајмиште“, који поред атрактивне локације на Новом Београду, поседује бивалентну историјску вредност, у смислу споменика интернационалних излагачких манифестација Краљевине Југославије и меморијала жртвама
концентрационог логора који је ту био лоциран током
Другог светског рата. На основу постојећег стања, покренуте су иницијативе да се унутар комплекса сместе
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20 С. Д. Марковић, И. Сретеновић, Београдска „фабрика
шећера“ – могућности и проблеми рехабилитације, Наслеђе
бр. 9, за 2008. год., 270.
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уметнички атељеи, јер је један део простора „Сајмишта“
већ добио ову сврху.
Комплекс „Стари млин“ (“Old mill”), споменик културног
наслеђа индустријске архитектуре са почетка ХХ века,
тренутно је у процесу урбане рециклаже и пренамене
у пословно-хотелски комплекс. Може се рећи да је ово
вредан искорак на пољу џентрификације, али и да он поседује извесне недоследности у погледу просторно-стилске комуникације са околним објектима.
Индустријски објекти који такође поседују џентрификацијиски потенцијал могу се наћи у Крагујевцу – стари
комплекс фабрике „Застава“ и у Нишу – зграда „старе
циглане“.
Један од најуспешнијих примера урбане рециклаже, који
се уклапа у све релевантне параметре џентрификацијске
појаве, јесте објекат „БИТЕФ“ театра и кафе-клуба. Основан је 1989. године у реконструисаној немачкој евангелистичкој цркви, недалеко од Бајлонијеве пијаце у Београду21и у њему се, поред истоименог фестивала, одржавају
многи други културно-уметнички догађаји, које претежно посећују припадници млађе популације. Објекат БИТЕФ театра се по свом концепту уклапа у умерени тип
џентрификованог простора, код којег се водило рачуна
да се у потпуности сачува спољашни изглед објекта, већ
уклопљен у шири контекст тог дела града, али и да му
се подари функција која је на прави начин одговорила на
савремене потребе сервисне и креативне класе.
21

http://sh.wikipedia.org/wiki/Bitef_teatar

Пример џентрификације у Србији, Битеф театар
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Примери потенцијалне џентрификације, Старо сајмиште,
Стара шећерана, Савамала

Најозбиљнији кандидат за потенцијално џентрификовање, тренутно је београдска четврт Савамала, односно
њена главна улица, Карађорђева. Од некада значајног
трговачког дела града, преко његовог замирања и претварања у индустријску зону, до тренутно активног простора забаве и ноћног провода, Савамала може бити занимљив пројекат комбинација умерене и изразите џентрификације. Ово се са једне стране односи на задржавање и проширивање постојеће мреже ноћних клубова
и излагачког простора, који посећују припадници креативне класе, док би са друге стране ово значило оживљавање већег дела Карађорђеве улице и њено претварање у
стамбено-терцијарни простор намењен популацији сервисне класе.
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Негативне стране џентрификације
За најзаступљенији негативни карактер џентрификације може се узети управо њена апсолутност у спровођењу, односно инсистирање у претераним изменама,
чиме се нарушава изглед старих четврти и/или разбијају
постојеће социјалне структуре. Не водећи рачуна о заштити културног наслеђа, стари објекти се неправилно
адаптирају или се нове зграде стилски не уклапају у постојећу урбану матрицу. Са друге стране, староседеоци
се, у највећем броју случајева због свог социјалног статуса, не укључују у процес џентрификације, већ се принудно расељавају на периферне делове града, при чему
се губи аутентични дух места.
Закључак
Можемо се сложити да џентрификација представља незаобилазну појаву постмодерног града и да је њен утицај, посредством глобалних друштвених појава, најинтензивнији у свим већим урбаним срединама. Њеним
исправним спровођењем се може извршити успешна
ревитализација старих градских језгра, обновити популација становништва насељавањем младих, перспективних особа и културном производњом унапредити
економска ситуација деиндустријализованих градова.
Такође, мора се вршити умерено, како не би дошло до
недоследне реконструкције и рестаурације објекта, социјалног отуђења становништва, апсолутне хегемоније
средње класе и деструктивне комерцијализације читавог простора, чиме се нарушава аутентични дух насеља.
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ПУТОПИСИ, ПРИКАЗИ
Проф. арх. Србољуб Роган

АРХ. ИВАН С. ПАНТИЋ  НИШКИ ЂАК
НА СВЕТСКОЈ СЦЕНИ
Везан за породични и стручни круг Ивана Пантића и у етичкој обавези, одазвао сам се позиву да дам приватни
и професионални осврт на Иванов архитектонски опус. Иницијатива је потекла од арх. Гојка Синобада, такође
нишког ђака, кога је професионална активност често водила и у свет, а званични позив од арх. Зорана Чемерикића, уредника овог часописа који одише ентузијазмом. С обзиром на то да је изостао планирани интервју арх.
Светлане Литовски са Иваном, определили смо се да кроз форму есејистичких исказа, у низу акварела, Ивана
приватно и професионално приближимо читалачкој публици.
„Contractor friendly architect”
Овако су Ивана описали извођачи (contractors) његових
објеката. Насупрот честој резервисаности извођача према пројектантима, Иван је код њих стекао ласкав комплимент. То је духовита досетка којом су, асоцирајући
на „user friendly“ (лак за употребу) апарат или софтвер,
окарактерисали Ивана као пројектанта пожељног за
сарадњу при решавању детаља и проблема на градилиштима на којима је вршио пројектантски надзор. Он
им је без надмености и без одлагања излазио у сусрет.
Са Иваном су се проблеми решавали лако и пријатељски.
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Учење и мимезис
Изгледало је да је Ивану пројектовање било лако. Зато
што му ништа није било тешко. Зато што је био вредан
и обдарен. Зато што је волео оно што ради, а урадио је
много. Није стигао сам да систематизује и широј јавности презентује своје радове, а није ни сматрао да треба
тиме да се бави. Више је волео да црта и решава, да буде
креативно активан.
Увек је био добар ђак – како у нишкој гимназији „Стеван Сремац“, тако и на нишком Архитектонском одсеку Грађевинско-архитектонског факултета. Године је
давао у јуну и дипломирао у рекордном року код проф.
Милана Ђокића и тада његове асистенткиње, касније
професорке Стојанке Митић. Био је омиљен, и код другова којима је здушно помагао, и код професора који су
у његовом раду нашли позитиван одраз свог труда и залагања. Доминантни методолошки принцип на нашим
архитектонским факултетима је тада била анализа архитектонских елемената, функционална анализа, типолошка анализа и синтеза функције и конструкције, сублимирана у ликовном аспекту архитектонске појавности. Ауторитет проф. Ђокића у домену типолошких истраживања проистиче из његове страсне упућености на
актуелне светске стручне часописе, од којих је увек имао
по два примерка. Сврха другог примерка била је да формира типолошки преглед најсавременијих достигнућа у
архитектури. Ова врста професионалне посвећености
сигурно је пренета и на студенте, а Ивану је у пракси
касније много значила.

После треће године нишки студенти су конкурисали за
стипендије за обављање праксе у иностранству. Иван је
био први на списку и добио је праксу у Норвешкој, у бироу Stavanger Municipal. Могло би се рећи да је то прва
станица његовог професионалног путешествија по свету.
Породично наслеђе
Мапу пута коју су његови родитељи, учитељи Ана и Светислав Пантић, обоје сликарски обдарени, исцртали
на свом професионалном путу по егзотичним местима
Југославије, Иван је проширио много даљим дестинацијама. Клица померљивости, авантуре, радозналости
и ликовног изражавања успешно се пренела и развила
кроз нове генерације. Детињство у Чајетини са старијом
сестром Иваном, школовање у Нишу, распусти на Златибору, где је помагао оцу у градњи викендице и где су се
окупљали и шира породица и пријатељи – све је то Иван
носио у свом пртљагу на даљем животном путу.
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Прво запослење
Своју професионалну каријеру Иван је започео у „Енергопројекту“ 1972. године. Млади пројектанти одмах су
укључени у велике пројекте и интернационалне конкурсе. Старији су већ поставили парадигму, оквир појмова,
процедура и резултата, високо подигли летвицу коју је
требало досећи, одржати, чак и превазићи. Конкурс за
централну пошту у Багдаду ради исте године са Радованом Кроњом. „Енергопројект“ је имао посла широм света. Већ при наговештају да буде упућен у Јужну Америку,
без устезања је уписао и завршио курс шпанског језика.
Није му било тешко да уложи труд и буде спреман. У тимове се укључивао са запаженом иницијативом. Никакву инерцију ни кочницу није имао, нити је тражио комфор за услове своје сарадње. Та особина непосредности
активирања и суделовања много му је помогла и код његових самосталних пројеката.
„Challenge“
На првом састанку са Нином, својом будућом животном
сапутницом, Иван је питао: „Да ли би ишла са мном у
Џубу?“ (место у јужном Судану), а Нина је одговорила:
„Да!“ Изазов као тест, храброст за емоционалну пречицу, духовити приступ кроз провокацију наишао је на
муњевити одговор, демонстрацију спремности, одлучности и карактера. Он, који је желео да изненади, затекао се изненађеним. А она је већ препознала човека са
којим би на крај света...
Трагање за парадигмом
Нису отишли у Џубу. Отишли су у Финску на студијско
путовање. Упознали су на лицу места традицију једноставне, функционалне архитектуре. Посетили су биро
Алвар Алта, репрезента те традиције којом је била фасцинирана и београдска школа архитектуре. Професор
Бранко Алексић није пропуштао погодни тренутак да
открије тајну исходишта лепоте у једноставности: „Једноставне ствари су неизмерно лепе“.
Ни у Дубаи нико из „Енергопројекта“ није радо хтео да
иде. Те 1976. године овде је архитектима било добро.
Они су отишли и за пет година рада стекли интернационално искуство. Касније, кад су се актуелизовале друге дестинације, кад су и други хтели, недостајало им је
управо то интернационално искуство, па су се Пантићи
обрели у Харареу од 1983. до1985. године, касније опет,
од 1988. до данас.
У међувремену, у Београду, Иван је за три године урадио
три велика конкурса и добио три прве награде: 1985. –
позвани конкурс за „Нафтагас“ у Новом Саду, са Кековићем и Жупањевцем, 1987. – интернационални конкурс
за Министарски комплекс од 200 000 м2 у Харареу, са
Жупањевцем, 1987/8. – интернационални конкурс за
Председничку палату у Багдаду. „Борбину“ награду за
хотел „Хајат“ у Лагосу добија са Цвијићем 1993. године.
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У Чикаго је ишао поводом пројекта за хотел у Лагосу и
тамо су га питали за коју врсту објеката је он архитекта. Такво питање није за Ивана, за човека који ради све,
од шупе до парламента и нових градова, увек са истом
пажњом.
Са истим ентузијазмом урадио је кућу за локалног
мајстора који је скупио паре за три просторије, као и
палате за два председника држава, насеља за социјално становање у Зимбабвеу, као и виле на приватном
острву локалног богаташа у Мозамбику, бројне лоџеве
у афричком стилу и пословне објекте модерног дизајна,
болнице, аеродроме, школске комплексе, забавне и трговачке центре. У Дубаиу је саградио џамију коју је финансирала шеикова жена, тада прву у граду која има и
простор за жене на галерији иза транзена. У Харареу је
реконструисао и опремио State house, репрезентативно
здање у којем је боравила енглеска краљица када је посетила конференцију земаља бивших енглеских колонија,
а своје породично гнездо свио на Пашином брду у Београду.
Двадесет година је радио за „Енергопројект“, од 1972. до
1993. године, двадесет у бироу Pantic architects. Биро,
који је основао са Нином и још тројицом партнера, међу
клијентима је био познат као чудо ефикасности, а међу
нашим људима као чудо по слози која се ни до данас није
покварила.
„Оријентација у простору и времену“
Спартанску дисциплину у раду пратиле су и лаконске
форме изражавања. Ово је била Иванова узречица којом
је себе и све нас често опомињао и подсећао где треба
да тражимо своје утемељење. За њега је то било од пресудног значаја, с обзиром на промене окружења којима је
морао да се прилагођава.
„Situation compléxe de la survivre diﬃcile“
Борбу за опстанак у ситуацији која је увек сложена, описао је сажето користећи француски језик. Борио се за
опстанак своје породице, шире фамилије, своје фирме,
архитектуре као професије. За разлику од многих овде,
активирајући се у ширем простору, он је за краће време то и успео. У своја дела уткао је искуства контраста
једноставности Финске, престижности Дубаија и традиције афричке културе. Као што је макету хотела исклесао
у камену код локалног афричког вајара, тако је и његова
емоционално обојена жеља, као генератор његовог стваралаштва, остала уклесана у његовим делима.
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Висока компететност
НИС НАФТАГАС, Нови Сад, 1985.

Палата НИС Нафтагас, фото М.Богдановић

Пројекат за НИС Нафтагас из 1985. године пример је
изузетно високе компетентности у структуирању педесетак хиљада квадрата пословног и пратећег садржаја
у градском ткиву Новог Сада. Гломазност и монотонија
су избегнути декомпоновањем, рашчлањавањем корпуса у уређеној, смакнутој диспозицији, тако да кроз ефекат визуелне диспарације доминирају виткост, лакоћа и
прозрачност. Томе доприноси и промена ритма по дијагоналама у доследно спроведеној фасадној модуларности. Тако у сучељавању корпуса транспарентни модули
формирају ефекат пирамидалности, истовремено олакшавајући зидну масу која их наткрива. Рефлексије боје
неба чине објекат транспарентним, „отпакованим“. Израз архитектонског морфолошког понашања, бити пристојан, бити уређен, бити репрезентативан, чинити контекст својим присуством оплемењеним, естетизованим,
култивисаним – то су све психолошке компоненте урбанитета које овај простор чине пожељним.

Макета првонаграђеног конкурсног рада1985.г.

Палата НИС Нафтагас
Палата НИС Нафтагас
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Сатисфакција
ХОТЕЛ „HYATT REGENCY“, Лагос, 1993.
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„Борбина“ награда за архитектуру 1993. Године.

У комисији за доделу награда био је проф. арх. Иван
Антић. Његово велико искуство у склапању функционалних делова и осећај за „гешталт“ препознали су у
овом пројекту остварене строге норме стандарда „Хајата“ и, као посебно достигнуће, артикулацију програма
садржаја кроз композицију форми. Сагледљивост дуж
приступне осе, препознавање функционалних целина,
оријентација, додатне су компоненте вештине и зрелости. Професор се лако идентификовао са решењем које
је блиско његовим критеријумима. Занимљиво је да је
Иван Антић био и члан жирија за конкурс „Нафтагаса“,
где је стао иза истих вредности. Борио за струку. Добити
неочекивано признање од несумњиво најбољег српског
архитекте највећа је сатисфакција, тим пре што се лично
нису ни познавали.

Конституисање комплексних целина
МИНИСТАРСКИ КОМПЛЕКС, Хараре, 1987-89
Пројекат је радио у „Енергопројекту“ са колегом Зораном
Жупањевцем 1987. године. Претходно је, као представник „Енергопројекта“ и сарадник Бакићима на пројекту и изградњи хотела „Шератон“, провео две године у
Харареу, где је упознао афричко поднебље и осетио дух
који би требало унети у простор овог комплекса да би га
обележио специфичношћу места. Суперпозицијом две
матрице – ортогоналне, на којој се заснива већина палата током историје архитектуре, и слободне, заталасане,
која се са њом спреже – ослобођен је простор за централне садржаје. У композицију је унет ексцентрицитет,
што је пожељно када су у питању екстремне димензије
блока. За савремени естетски укус много је привлачније
наслућивање тежишта (него симетрија). Окосница композиције је празнина, а вертикала је поверена купама.
Снажан утицај препознате аутохтоне форме као симбол
идентитета, свести о самосвојности и афирмацији Африке појављује се касније и у другим радовима.

Првонаграђени рад на интернационалном конкурсу

Хотел уз аеродром, Хараре, 2007

Део школског комплекса, Хараре, 2005
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Феномен трема – једна типологија, различита реторика
BOTSWANA SAVINGS BANK, Габорон, 1992.
Неодољива је привлачност трема да те наткрије, уведе,
заштити, али и феномен да трем захвата не само простор који наткрива, него и простор изван њега. Банка
у Габорону нас својим визуелим кодовима неодољиво
увлачи у реторику. Како из асоцијативног стићи до посебног? Принцип пражњења, ослобађања дела волумена, у овом случају коцке, од садржаја применили су Кевин Рош и Џон Динкело у Њујорку (Фордова фондација,
1968), као што ни Кишо Курокава није могао да одоли да
ослобађањем угла да урбани допринос у Фукуоки (Фукуока банка, 1972). Без обзира на то што асоцијативно
припадају истом типу, ови примери се разликују конотативно, визуелним кодовима, језиком, унутрашњим
својствима и емоционалном обремењеношћу. Фордова
фондација је модерни замак у градском ткиву, утврда
окренута себи. Простор је релаксиран интегрисаном
празнином, визуелно приступачан, али интровертан.
Стриктно геометризирана Фукуока банка своју празнину отвара и интегрише у спољни урбани простор. Урбани флуид струји кроз објекат. Ослобођени угао Боцвана
Сејвингс банке још више се отвара у окружење којим
овде доминира природа. Зато је крутост форме омекшана закривљеном, гибљивом унутрашњом фасадом, која
чак цури ван основног габарита, као да ју је обликовао
лахор који преко ње сурфује. Екстензија је израженијa.

Botswana Savings Bank, 1992

Фукуока банка, 1972
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Фордова фондацијa, 1968
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Тремови и надстрешнице су увек били присутни у Ивановим афричким пројектима. С једне стране, они су насушна потреба, а с друге повећавају квалитет урбанитета, јер нису само део објекта, већ и улице, трга, града.

BBC компјутер центар, Намибија, 2004

Аеродром Victoria Falls, доградња, 2003

Тржни центар, Биндура, Зимбабве, 2006

Тржни центар, Биндура, Зимбабве, 2006

Техничка школа, Кијев, 2005
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Слобода ствараоца
БЕЛАИЛА КОМЕРЦИЈАЛНИ И ЗАБАВНИ ЦЕНТАР,
Дубаи, 2005
Ко год је упознао Ивана, знао је да је једрење његова велика страст. У Дубаиу је заступао „Енергопројект“ од
1976. до 1981. градећи породичне виле и две запажене
модерне џамије. Ту се упустио и у авантуру са морем и
ветровима. Ту је савладао вештину зауздавања ветра
и осетио изазов слободе и моћи у рвању са природним
силама. После Персијског залива и Јадранског мора,
освојили су га Егејско и Јонско, које је изабрао за своје
уточиште. И баш у Дубаиу му се касније пружила прилика да сублимира то ослобађање кроз пројекат за Белаила центар. Окови урбане матрице блока се кидају,
вртлог из тежишта блока, центра за спектакле, напиње
мембране и твори венац једрилица на регати.

Аеродром Bulawayo, доградња

Исламски центар, Дубаи
Belaila Комерцијални и забавни центар, Дубаи, 2005.

50

АПРИЛ 2013, БР. 43  44, ГОДИНА XV

ПУТОПИСИ, ПРИКАЗИ

Архитектура као терапија
ЛОЏЕВИ И ТУРИСТИЧКИ ОБЈЕКТИ, 1993-2007.
Ранко Радовић нас је упорно упућивао на феномен повратка човека у своје гнездо, колибу, кућу на дрвету,
проживљавање прапочетка и прочишћења човека у хармонији с природом. Док медитирамо о повратку природи, Пантић га увелико реализује. Сваки нови ангажман
је био врста ужитка, јер то је радио вешто, са лакоћом.
Жеља као покретач разбуктала је тај пламен оптимизма:
живот може бити леп, срећа је на дохват руке.

River Club Lodge, Ливингстон, Замбија

Kipling’s Lodge, Кариба, Зимбабве

Mаgaruque Island Resort, Мозамбик
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Исходишта и конотације
НОВИ ПАРЛАМЕНТ ЗИМБАБВЕА, Хараре, 2006.
Зимбабве носи име по најчувенијем историјском монументалном комплексу јужне Африке – Great Zimbabwe-у,
што на Шона језику значи град од камена. До данас неодгонетнута до краја, историја овог некада трговачког и
сакралног центра на путу између рудника злата и лука
на источној обали Африке сеже у археолошку прошлост
гвозденог доба. Високи зидови од гранитних тесаника
сложени су без малтера. Намена монументалних купа
још је тајна, а археолошки налази сведоче о предметима
са краљевским атрибутима.
Део те мистерије унет је и у пројекат за палату новог
парламента Зимбабвеа. Елементе форме из културног наслеђа препознајемо као упориште и инспирацију
за обликовање. Слика као појава може изнова да се
актуелизује и провоцира на нова ишчитавања. Успостављањем конотативне везе са узором, нове естетске
архитектонске вредности добијају на свежини. Сродност не застарева.

Victoria Falls, Convention Plazza, скица 1

Great Zimbabwe, утврде двора, неодгонетнута мистерија

Great Zimbabwe, монументални историјски комплекс
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Victoria Falls, Convention Plazza, 2012.

Great Zimbabwe, монументална зарубљена купа
камена скулптура птице, детаљ зида
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Велики крешендo
LA CITÉ DU FLEUVE, Киншаса, Конго, 2008.
Глобални принцип је као тектонски талас запљуснуо и
ова подручја и њихове елите. Сада њихови прохтеви следе нову догму и они постају репрезенти таквих утицаја.
Они знају шта хоће, само не знају како то изгледа. Архитекти треба да дају визуелизацију која ће их репрезентовати. И, по могућству, одмах. Ако може креативно да
следи екстремне жеље елите, архитекта је успео, ако не –
силази са сцене. Упркос етичком преиспитивању, креативни изазов је велики. Једини мотив да се у то упустиш
јесте да то што урадиш буде лепо, привлачно, пожељно.
Стварање новог града је чин хармонизације делова у целину. Одакле потичу ти делови? Зашто је целина таква?
Које нуклеуске силе држе елементе у склопу? Како се
форме спрежу? Како се у магновењу компонује симфонија? Предуслов је претходно дуго увежбавање мањих
форми. У стање спремности долази се тако што развијаш дисциплину, тренираш, практикујеш начин брзог
доношења одлука са врхунским естетским резултатом.
Дуго се припремаш за тај тренутак наступа. Код стваралаштва у односу на време постоји феномен који је готово
парадокс. Ако је довољно времена на располагању, врше
се анализе, студије, испитују модалитети – доминира рационално. Ефекат је доследност, формализам. Тај
принцип је добар кад су у питању велике серије. Али кад
је у питању уникат, кад треба донети муњевите одлуке,
опредељења су креативна. Чин опредељења померен је у
интуитивно. Краткоћа времена постаје делотворна за ту
врсту стваралаштва.

La Cite du Fleuve, нови град на води

La Cite du Fleuve, панорама

Целина и делови, облик и садржај
Овај увид у поједине карактеристичне Иванове радове
није ни хронолошки ни типолошки. Покушали смо да
уочимо појединости које припадају само њему и увидимо неке закономерности, да говоримо о феноменологији
архитектонске композиције, конотативним везама. Кад
је суочен са грандиозним програмским садржајем он га
успешно композиционо обликује тако што њен највећи
део „упакује“ у неутралну функционалну форму, а специфичном јавном садржају даје конотативне облике са
симболичним значењима који цео комплекс репрезентују. Центар композиције је испражњен од садржаја, а
тежиште са вертикалама је у ексцентрицитету.
Стваралачка интелигенција
Иванов рад не може да се истргне из контекста времена
у ком је стварао, сазнања која је стицао и личних особина које је носио. То је време када функционалност има
значајно место у архитектури. Специфична околност
Иванове биографије је и чињеница да је „Енергопројект“
био перјаница у несврстаном свету, да је једна епоха обележена тиме и да је он био део тога.
Најдоминантнија обележја Ивановог рада извиру из
обележја његове личности: способности увиђања односа, веза између ствари и појава, способности апстактног
мишљења, брзог и успешног учења, прилагођавања и
решавања проблема, усмерености ка циљу без страха од
новог и непознатог.

La Cite du Fleuve, детаљ кула

Рецепција ствараоца и опус као објекат рецепције
За разлику од перцепције којом сагледавамо стварност
такву каква јесте, рецепција је обојена емоцијама. Рецепцијом ишчитавамо уметничко дело. Рецепција је способност да га доживимо. Иван је у директној рецепцији, у
процесу селекције и артикулације доживео естетска и
културна обележја у разним срединама и сублимирао
их по потреби и прилици у свом стваралачком опусу.
Остваривање и довршавање тог опуса обавља се у суочавању са публиком. У процесу продуктивне рецепције
посматрач, сваки са својом посебном способношћу читања и доживљавања декодира опус, довршава и остварује дело. Свако дело чека своју публику.
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Приредио др арх. Хранислав Анђелковић

НОВЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ АРХИТЕКАТА
У прошлом броју нашег часописа (АРХИТЕКТ бр 41-42) објавили смо имена дипломираних архитеката (укупно 302)
који су уписали архитектуру од 1960. до 1967. године на Архитектонско-конструкторском одсеку Техничког факултета у Нишу (Одсек је укинут 1968. године).
Сада настављамо са објављивањем имена дипломираних архитеката на Архитектонском одсеку Грађевинско-архитектонског факултета у Нишу који је отворен 1995. године (последњи пут смо имена новодипломираних архитеката новог Одсека објавили у броју 39/40 нашег часописа – април 2013). Овде је обухваћен период од 11.10.2012. до
5.9.2013. године.
Ради комплетнијег увида редни број показује укупан број дипломираних од јуна 2000. године када је дипломирао
први студент новоотвореног Архитектонског одсека.
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847. Харис М. Газал
Пројектовање стамбених зграда
25.10.2012.
848. Марко С. Поповић
Пројектовање стамбених зграда
25.10.2012.
849. Милан Б. Миленковић
Пројектовање друштвених зграда
25.10.2012.
850. Милица Х. Петровић
Пројектовање стамбених зграда
1.11.2012.
851. Марија Д. Голубовић
Урбанизам
31.10.2012.
852. Александар Н. Видосављевић
Пројектовање друштвених зграда
6.12.2012.
853. Јелена Р. Николић
Пројектовање стамбених зграда
6.12.2012.
854. Александра С. Станисављевић
Пројектовање друштвених зграда
20.12.2012.
855. Марија М. Манчић
Пројектовање стамбених зграда
27.12.2012.
856. Ана Д. Ђорђевић
Урбанизам
27.12.2012.
857. Владимир П. Пешић
Урбанизам
27.12.2012.
858. Никола Д. Томовић
Пројектовање стамбених зграда
17.1.2013.
859. Александра Н. Марковић
Урбанизам
13.2.2013.
860. Марко Ђ. Маринковић
Урбанизам
21.2.2013.
861. Ђорђе В. Милетић
Пројектовање стамбених зграда
7.3.2013.
862. Миона З. Јаношевић

863.

864.

865.

866.

867.

868.

869.

870.

871.

872.

873.

874.

875.

876.

877.

Пројектовање друштвених зграда
7.3.2013.
Александар Т. Наумовски
Урбанизам
14.3.2013.
Драгана М. Лазић
Пројектовање друштвених зграда
14.3.2013.
Јован П. Милановић
Пројектовање друштвених зграда
28.3.2013.
Татјана Љ. Цакић
Пројектовање стамбених зграда
11.4.2013.
Милош И. Ђорђевић
Пројектовање стамбених зграда
11.4.2013.
Младен Г. Перић
Пројектовање друштвених зграда
25.4.2013.
Игор Б. Прибаковић
Пројектовање стамбених зграда
24.4.2013.
Светлана Р. Димитрјевић
Пројектовање друштвених зграда
25.4.2013.
Јелена П. Милошевић
Пројектовање друштвених зграда
9.5.2013.
Мирољуб С. Анастасов
Пројектовање стамбених зграда
9.5.2013.
Никола П. Стојановић
Пројектовање друштвених зграда
16.5.2013.
Дејан Н. Арсић
Пројектовање стамбених зграда
16.5.2013.
Оливера Ђ. Цанић
Пројектовање стамбених зграда
16.5.2013.
Александра Н. Ђорђевић
Пројектовање друштвених зграда
30.5.2013.
Деја Д. Крстић
Пројектовање друштвених зграда

6.6.2013.
878. Маја Ф. Луцић
Пројектовање стамбених зграда
7.6.2013.
879. Ивана М. Ђинђић
Пројектовање друштвених зграда
13.6.2013.
880. Милена Н. Загорац
Пројектовање друштвених зграда
13.6.2013.
881. Драгана Г. Димитријевић
Пројектовање друштвених зграда
20.6.2013.
882. Миљана Б. Спасојевић
Пројектовање друштвених зграда
20.6.2013.
883. Лука С. Максимовић
Пројектовање стамбених зграда
27.6.2013.
884. Мирјана Д. Видојковић
Пројектовање стамбених зграда
27.6.2013.
885. Никола З. Филиповић
Пројектовање друштвених зграда
4.7.2013.
886. Никола М. Расимовић
Пројектовање стамбених зграда
4.7.2013.
887. Ненад М. Милановић
Пројектовање стамбених зграда
4.7.2013.
888. Душан Д. Недељковић
Пројектовање стамбених зграда
5.7.2013.
889. Ивана С. Голубовић
Пројектовање јавних зграда
10.7.2013.
890. Марија Д. Антић
Пројектовање стамбених зграда
11.7.2013.
891. Александра С. Илић
Пројектовање стамбених зграда
12.7.2013.
892. Јелена М. Ивковић
Урбанизам
5.9.2013.

АПРИЛ 2013, БР. 43  44, ГОДИНА XV

СА ФАКУЛТЕТА

Проф. др Радомир С. Станковић

ДИГИТАЛНИ МИНИ МУЗЕЈ
ЕЛЕКТРОНСКОГ ФАКУЛТЕТА У НИШУ
ARhiMedia група, која ради под руководством проф. др
Радомира С. Станковића у оквиру Лабораторије за рачунарску интелигенцију и информационе технологије
(CIITLab) Електронског факултета, Универзитета у Нишу,
формирала је Дигитални мини музеј који је званично отворен 22.11.2013. у оквиру прославе Дана факултета.

Тренутна поставка састоји се из пет целина.
1. Пројекциона коса раван – служи за приказивање
мултимедијалних садржаја на различите теме из историје Ниша. Тренутно постоје четири пројекције:
а) Дигитална реконструкција објеката са античке
Медијане.
б) Приказ старих фотографија Ниша са
позиционирањем објеката на мапи града.
ц) Дигитална реконструкција старих нишких кућа
које данас више не постоје.
д) 3Д модели и анимације патената Николе Тесле
са приказом страница из оригиналних патената
2. Info point – служи за пружање важних података посетиоцима о пет музеја у Нишу на основу препознавања
QR кодова паметним телефонима или другим мобилним уређајима. Подаци се односе на локацију музеја,
упутства за кретање до музеја са тренутне локације и
главних саобраћајних локација (аеродром, аутобуска и
железничка станица) у граду или из центра града, радно време музеја. Посебна целина односи се на детаљне
податке о експонатима, укључујући текстуалне, аудио и
видео записе, фотографије и 3Д моделе експоната. Тренутно обухваћени музеји су Медијана, Чегар, Ћеле-кула,
Логор „12. фебруар“ и Тврђава.

Пројекциона коса раван
– детаљ 3Д анимације објекта са „Медиане“

3. Пројекциона пирамида – служи за пројектовање 3Д
модела објеката уз могућност остваривања холограмског
ефекта. Тренутне пројекције обухватају моделе објеката из
античког Ниша, старих нишких кућа из периода Отоманске окупације и 3Д реконструкције патената Николе Тесле.

4. Уочавајући значај привлачења млађе публике музејима, четврта поставка односи се на видео игру која
омогућава контролу покретима уз помоћ Microsoft
Kinect уређаја. Тема игре односи се на античку Медијану и руковање оружјем из римског периода.
5. Универзални електронски туристички водич „АРхиМед“ заснован на технологији проширене стварности – водич је овом приликом прилагођен за добијање
података о археолошком парку Медиана, укључујући
упутства за кретање до музеја са тренутне локације и
главних саобраћајних локација (аеродром, аутобуска и
железничка станица) у граду или из центра града, радно време музеја. Апликација пружа и детаљне податке
о експонатима, укључујући текстуалне, аудио и видео
записе, фотографије и 3Д моделе експоната. На основу
ГПС координата, усмеравањем таблет рачунара (који је
на располагању посетиоцима Дигиталног мини музеја) у
правцу Медијане, добијају се детаљни подаци о објектима и налазима.

Info point у холу Електронског факултета у Нишу

Сви уређаји, укључујући софтверски и хардверски део,
су у потпуности развијени од стране ARhiMedia групе
и реализовани у оквиру CIIT лабораторије. У потпуности је подржан принцип универзалности тако да се могу
применити и за друге музејске или сличне садржаје.
ARhiMedia група наставља рад на усавршавању и конкретним применама развијених система.
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ПОСЕБНИ ПРОБЛЕМИ ПРОЈЕКТОВАЊА
КОНВЕРЗИЈА СИЛОСА
Аутор:
Др Бранко АЈ. Турншек
Издавач: Грађевинско-архитектонски факултет Универзитета у Нишу
Рецензија: Доц. др Александар Кековић
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Уџбеник из области Посебних проблема пројектовања се бави конверзијом силоса у пословне објекте и
стамбене зграде. Тема конверзије,
која је у развијеном свету свеприсутна и „уобичајена“ већ више деценија
уназад, код нас је тек у „повоју“. Конверзија, преобликовање и пренамена
простора и објеката на нашим просторима је ретка појава и у пројектантској пракси, а још је ређа појава
у стручној и научној јавности у облику писане форме. Овој теми се не
придаје значај који заслужује, па се
може сматрати да овај уџбеник представља новост и пионирски посао
којег се аутор др Бранко Турншек
прихватио.
Аутор иде и корак даље, па се бави и
конверзијом силоса, која је потпуна
новост код нас, али и представља и
ретко писано дело које се бави овом
проблематиком и на ширем подручју.
Велики број примера, аналитичност
и садржајност текстова, те богато документовани прилози са цртежима
и фотографијама дају посебну вредност овом уџбенику.

Посебну вредност овога дела представља и анализирање ширег значаја
конверзије и ремоделовања објеката
силоса на окружење, као и утицај нових садржаја добијених конверзијом
овог типа објекта на квалитет живота становника тих делова града, али
и град у целини.
Вредност овог рада огледа се и у економској анализи одрживости овог
вида конверзије, али на социјалној
компоненти, која доприноси стварању квалитетнијег животног и радног окружења.
Овим радом се обогаћује писана

архитектонска мисао код нас, а студентска популација архитеката добија незаобилазну литературу.
Уџбеник под називом „ПОСЕБНИ
ПРОБЛЕМИ ПРОЈЕКТОВАЊА КОНВЕРЗИЈА СИЛОСА“, аутора др
Бранка Турншека, представља значајан и оригиналан рад у својој области, али и у области архитектуре
уопште. Зато са посебним задовољством препоручујем за читање и изучавање не само студентима архитектуре, већ и архитектима и свима
којима је архитектура блиска.
(Из рецензије)
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МАНАСТИРИ И ЦРКВЕ ЈУЖНЕ И
ИСТОЧНЕ СРБИЈЕ
Аутор:
др Миша Ракоција
Издавач:
Завод за заштиту споменика културе Ниш, 2013.г.
Рецензија:
проф. др Миодраг Марковић,
Филозофски факултет у Београду
Добро је познато да простране области јужне и источне Србије, од Кладова, Неготина и Бора, на северу, до
Врања, Бујановца и Прешева, на југу, односно од Прокупља и Куршумлије, на западу, до Пирота и Димитровграда, на истоку, обилују бројним и веома значајним
споменицима црквене уметности. Реч је о подручју на
коме се од најранијих времена слободног исповедања
хришћанства све до данас граде и украшавају цркве,
оснивају манастири. Непознати ранохришћански и
византијски ктитори, затим српски владари од великог жупана Стефана Немање, преко краља Милутина до деспота Стефана Лазаревића, као и бројни други
мање угледни и моћни дародавци зидали су и осликавали своје задужбине у овом делу Балкана током целог
средњег века. О томе сведоче споменици попут тзв.
Латинске цркве у Горњем Матејевцу и базилике Светог
Прокопија у Прокупљу, храма Св. Николе и Богородичине цркве у Топлици, Светог Пантелејмона у Нишу, манастира Светог Прохора Пчињског, Станичења и Доње
Каменице, Латинске цркве у Прокупљу, Светог Јована
Богослова у Поганову или манастира Липовца. Ктиторска делатност није престајала ни у тешким временима
турске окупације. Неки од најзначајнијих уметничких
споменика из те епохе сачувани су управо на поменутим
подручјима. Довољно је поменути Ајдановац, Јашуњске
манастире, Крепичевац, Лапушњу, Сићевски манастир,
Темску и цркву Светог Мине у селу Штави. Разумљиво је, стога, што је црквена уметност доживела велики процват и у временима након коначног ослобођења
од Турака. Многа порушена светилишта обновљена су
или изнова саграђена већ у првим деценијама слободног живљења, а у време трајања рестаурисаног српског
краљевства (1882–1918) услови за развој црквеног градитељства, живописа и иконописа, као и ентузијазам ктитора и уметника који је био раван полету њихових претходника из славних времена средњег века, допринели су
новом стваралачком замаху. Последица тих вишевековних стремљења јесте постојање изузетно великог броја
споменика црквене уметности на релативно ограниченом простору. О појединим од тих споменика написане
су монографске студије, неки од њих помињу се у синтетичким прегледима развоја српске уметности, али до
данас није била написана публикација у којој би стручној и широј јавности на једном месту били презентовани
најважнији подаци о свим старим манастирима и црквама јужне и источне Србије. Тог сложеног и напорног
задатка подухватио се др Миша Ракоција. Као дугогодишњи сарадник нишког Завода за заштиту споменика,

под чијом се јурисдикцијом налази велики део споменичког наслеђа подручја о коме је реч, он је био једна од
најпогоднијих особа за успешно решавање свих питања
које поменути задатак намеће. Све старе споменике јужне и источне Србије лично је истраживао и обилазио у
више наврата, а о многима је написао стручне или научне студије, које су често једини постојећи текстови о
датој цркви или манастиру. Имајући то на уму, а у исто
време не губећи из вида број и значај обрађених споменика, јасно је да књига др Мише Ракоције, чији рукопис
рецензирамо, већ и самом својом појавом заслужује посебну пажњу.
Реч је о рукопису који се састоји од 155 дактилографисаних страница текста (око 280.000 карактера, с напоменама), 274 фотографија и 28 карата у боји. Текст обухвата укупно 119 „одредница“ о црквама и манастирима на
подручју 28 општина источне и јужне Србије. У свакој
од тих одредница наводе се сви важнији подаци о историји представљеног споменика, о његовој архитектури,
живопису или иконопису, зависно од тога шта је у датом
случају сачувано. Уз сваку „одредницу“ наведени су и
одговарајући библиографски подаци. При томе је важно нагласити да је добар број споменика још увек сасвим
непознат стручној и научној јавности и да су у таквим
случајевима подаци које пружа Ракоција, нарочито када
је у питању тематика фресака или иконописа, посебно
драгоцени. Важно је, такође, напоменути да је предвиђено да рукопис у штампаној верзији буде опремљен значајним бројем илустрација што ће свакако књигу учинити лакшом за читање и много богатијом подацима.
На основу онoг што је наведено, нема никакве сумње да
ће књига др Мише Ракоције бити од вишеструке користи. Она унапређује и продубљује наша знања о многобројним споменицима црквене уметности сачуваним на
подручју источне и јужне Србије, а истовремено чини те
драгоцене споменике знатно ближим широкој публици. Стога топло и са задовољством препоручујемо њено
штампање.
(Текст рецензије проф. др Миодрага Марковића)

57

КЊИГЕ И ЧАСОПИСИ

58

„Бавећи се архитектуром Ниша у ХХ
веку („Модерна Ниша 1920-1941.“
са арх Александром Кековићем и
„Савремена архитектура Ниша 19461966.“) архитект Зоран Чемерикић
у својој новој књизи усмерава нам
пажњу на нишки опус недовољно познатог архитекте Јулијана Љ. Дјупона, „првог из плејаде руских имиграната који су после Октобарске револуције дошли у Ниш и ту остали“....
Себи својственом систематичношћу
и упорношћу, уз врло оскудну документацију, некад и само имајући
објекат пред собом, Чемерикић је
успео да сагледа и осветли невелики, скоро непознат, али свакако вредан и занимљив опус арх. Јулијана
Љ. Дјупона у Нишу од 1918. до 1935.
године. Појединачно је обрађено 28
објеката, с тим што је, поред јавних
(4) и стамбених (18), обрађено и 6
објеката других аутора које је Дјупон
(да ли само он?) потписао, или за
које се оправдано претпоставља његово ауторство. Прикази су потпуни,
прегледни и јасни, уз врло квалитетне цртеже и доста података, и уз
личне осврте увек ослоњене на историјски и просторни контекст, што
књигу обележава као самосвојно
ауторско дело о нишком стваралачком опусу и дометима арх. Јулијана
Дјупона. Савесним и подробним детаљним проучавањем Чемерикић је
регистровао и неке посебности стваралачког дела арх. Ј. Дјупона, које га
представљају као аутора са препознатљивим личним печатом.
У резимеу (на српском , руском и
енглеском језику) аутор сврстава
Дјупонов нишки опус „у занимљиву
мешавину академизма са елементима Сецесије, српске националне архитектуре и наговештаја надолазеће
Модерне“ стављајући га у исти ранг
са делом познатог нишког архитекте
руског порекла Александра Медведева. Коначно, ова књига арх. Зорана
Чемерикића представља још један
успешан корак у истраживању, документовању и критичком сагледавању
дела архитеката који су значајно допринели изградњи и обликовању урбо-архитектонске слике савременог
Ниша. Њена посебна вредност лежи
у чињеници да представља поуздани
и незаобилазни прилог проучавању
и вредновању опуса и стваралачких
домета руских архитеката, имиграната, који су живели и стварали у
Србији остављајући свој препознатљиви и неизбрисиви траг.“
арх. Александар Радовић
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АРХ. ЈУЛИЈАН Љ. ДЈУПОН,
НИШКИ ПЕРИОД
Аутор:
Зоран С. Чемерикић
Издавач:
Друштво архитеката Ниша
Рецензије:
Александар Радовић,арх
др. Зоран Маневић, арх.

„....Јулијан Дјупон је био по годинама савременик прве генерације српских
архитеката, али су услови у којима је деловао у царској Русији били потпуно другачији, примерени Империји а не малој балканској средини. На самом
почетку двадесетог века пред њим је била каријера признатог архитекте –
уметника. Два велика објекта, један у Одеси (1901), други у Рјазању (1914)
речито сведоче о његовим уметничким опредељењима и способностима да
пројектује и реализује велике објекте у традиционалној академској форми.
У вихору револуције доживео је породичну трагедију и доласком у Ниш, почетком двадесетих година двадесетог века, наставио каријеру градитеља у
потпуно другачијим условима. Неколико јавних објеката, скромних габарита и подједнако скромне архитектуре (Енглеско – српски дом, Учитељски
дом), само су бледа припрема за Споменик на Чегру (1927.), дело романтичног карактера у коме се преплићу и сукобљавају различите форме монументалног постоља, средњевековне куле и црквене куполе. Један једини пут се
Јулијану Дјупону у Нишу осмехнула градитељска срећа када је почетком
тридесетих година за потребе јеврејског послодавца изградио вишеспратницу у Лешјаниновој улици. У време када је модерна безорнаментална архитектура била у Србији већ призната, па и доминантна, он се присећа свог
раног руског искуства и примењује облике који су прирођени неком другом
времену и неком другом поднебљу. Можда није пука случајност да је ово последње значајно Дјупоново дело уништено послератном реконструкцијом.
Слична судбина погодила је и Коруновићеву Пошту у Београду. Дух средине
је најчешће јачи од духа ствараоца.
У монографији о животу и делу Јулијана Дјупона архитекта Зоран Чемерикић, који се већ огледао као историограф, полази од позитивистичког метода: сваки објекат је подједнако пажљиво истражен, у сваком је тражена и најчешће нађена бар трунка неке креативности. Такав метод доноси објективни приказ и ту је истраживач прикраћен за сласти изношења субјективног
суда. То је свесно жртвовање у корист читаоца који може прихватити два несумњиво главна Дјупонова дела (Споменик на Чегру и зграду у Лешјаниновој улици) а одбити готово сва остала дела као ирелевантна са становишта
уметничког резултата. Али ни један читалац, ни један будући истраживач
архитектуре Ниша, не може рећи да није обавештен о Јулијану Дјупону и његовом раду у целости. И у томе је највећи допринос Зорана Чемерикића и
ове књиге историографији наше архитектуре настале у новије доба, у веку
који је сада већ за нама.“
др. арх. Зоран Маневић
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ГЛАСНИК ИКС
Издавач: Инжењерска комора Србије, Кнеза Милоша 9, 11000 Београд. www.ingkomora.org.rs

ГЛАСНИК ИКС бр. 31, август 2013., (92 стране у боји)
ПИСМО ГЛАВНОГ УРЕДНИКА: Улазак у деценију другу (Милован Главоњић, председник ИКС) • СТАТИСТИКА
• ТРАГОМ ДОГАЂАЈА: Годишњи скуп „Форум урбанум – сајам урбанизма“ – Ивањица 20 -22. јуна – Корак ка унапређењу урбанистичке праксе (Ивана Лазин); Комора дала велики допринос енергетској ефикасности зграда (Милана Миловић); 57. Сајам технике – Београд, 13-17. мај – У будућност закорачило 600 излагача (Миљана Шабовић);
Оскари за кровопокривачку браншу (Јелена Вучетић); Одговорност према правилима струке - КС и ИКС успоставили сарадњу (М. М. и Р. О. Д.); Сусрет Кс и пословних партнера (М. М. и Р. О. Д.); Обележен 8. август – Дан грађевинара Србије (Јелена Вучетић); • КРУПАН ПЛАН: Мр Велимир Илић, министра грађевинства и урбанизма у Влади
Републике Србије – инжењери су највећи капитал државе (Интервју водио Тихомир Обрадовић); • СКУПШТИНА:
Четврта редовна седница Скупштине ИКС – Београд, 10. мај – Комплетирано руководство Коморе (Радош О. Драгутиновић); Сва извршна тела и чланови на једном месту (приредио М. Шабовић); • IN MEMORIAM: Радомиру Лалићу, са особитим уважавањем за све уложене напоре и изванредна достигнућа у пословању (Марина Радосављевић)
• ДАН КОМОРЕ: Друго Коморино име знања, искуства и вештине (Радош О. Драгутиновић) • ЛАУРЕАТИ: Пројекат који је потврдило време (Радован Радовић); Велико признање и још већа обавеза (Радош Глишић); За мост преко
Тисе награђен тимски рад (Милован Пауновић); Живот посвећен термотехници и енергетици (Слободан Кујунџић);
Највеће је признање када долази од струке (Слободан Јовановић); Реконструкција ТС „Београд 8“ урађена без грешке (Ива Вукадиновић); Додатна мотивација на сваком пројекту (Миљан Шабовић); Парадигматично признање за
изузетност на почетку каријере (Ива Вукадиновић); Награда обавезује на још већу одговорност (Јелена Вучетић)
• МЕРИДИЈАНИ: У Београду одржана 40. седница ИО ЕСЕС; Мајкл Девенпорт у посети Комори; Перманентно усавршавање – Четири предавања 154 слушалаца (Меридијане приредио Р. О. Д.); Четири предавања – 154 слушалаца (Милана Миловић) • СТРУЧНИ ИСПИТИ: Од 611 кандидата – положило 582 (Слободан Симић) • СУФИНАНСИРАЊЕ:
Матична секција Пројектаната и извођача радова: За 44 одобрена пројекта подршка 2,5 милиона динара (Вера
Јурјец); Матична секција Урбаниста: Пет пројеката добија новчану помоћ (Ивана Лазин) • РЕГИО0НИ: Од маја до
јула преко 30 догађања (Вера Бубоња, у изради прилога учествовали А. Панчић и Р. О. Д.) • СТРУЧНИ РАДОВИ: Плански третман заштите простора у Србији (МА Душан Шљиванчанин, Мр Ђорђе Милић); Интегрално пројектовање, сарадња са страним пројектантима и пројект менаџмент (Јелена Пејак); Научно-технолошки парк Универзитета у Новом
Саду (проф. Др Војин Шенк); Потреба за омотачем префабрикованих стамбених зграда у Новом Саду (доц. Др Мирјана
Лабан) • ИНОВАЦИЈЕ: Водич за инвеститоре – Како изградити објекат у Републици Србији (Борислав Т. Томашевић).

ГЛАСНИК ИКС бр. 32, јануар 2014., (92 стране у боји)
ПИСМО ГЛАВНОГ УРЕДНИКА: Очекује нас година у којој морамо да радимо више него икад (Милован Главоњић,
председник ИКС) • СТАТИСТИКА (професор др Драгослав Шумарац, председник ИКС) • ТРАГОМ ДОГАЂАЈА: На
Копаонику 19. пут одржани сусрети просторних планера (Ивана Лазин); Одржан Сабор геодета централне Србије
(Станко Божиловић); 14. Дани архитектуре Ниша (Александар Панчић); Развој државне енергије у Југоисточној Европи (Јован Милић); Бечки Yo.V.A.3 захваљујући ИКС у Београду (Радован Радовић); Саобраћај у градовима Југоисточне
Европе (Ива Вукадиновић); Н. Кресовићу „Табаковић 2013“ (Радован Радовић); Велика награда Салона – Заводу за
урбанизам Војводине (Ива Вукадиновић); У Крагујевцу одржана Геодетска радионица (С. Б.); Руским инвеститорима нудимо профит (Радош О. Драгутиновић); Интегрално пројектовање и здраве зграде нулте емисије CO2 (Бисерка Шварц); Осми пут додељена „Награда Ранко Радовић“ (Радован Радовић); Обезбеђено 2.900 улазница (Р. Р.); Личне презентације поставило 5.059 чланова (Р. Р.) • КРУПАН ПЛАН: Циљ Коморе је да заштити струку (Милован Главоњић, председник ИКС, разговор водио Радош О. Драгутиновић) • СКУПШТИНА: Пета редовна седница Скупштине
ИКС, Београд, 27. децембар – Финансије стабилизационе, програми офанзивни (приредио Радош О. Драгутиновић);
Поводом интегритета и лиценцирања (Јово Смиљанић); План и програм рада ИКС за 2014. годину • ГОВОРЕ ЧЕЛНИЦИ МС: Подсекција ОТС добија одељења по струкама (Латинка Обрадовић); Потребан је континуитет у свему што
се ради (др Наташа Даниловић-Христић) – рубрику приредио Миљан Шабовић • ДАНИ ИНЖЕЊЕРА: Добар биланс
између рада и дружења (Слободанка Симић); • КОМИСИЈЕ: Систем који помаже у реализацији инвестиционих пројеката (Слободан Митровић); Кроз сарадњу до бржег препознавања проблема унутар струке (Душко Милићевић); Респектабилни члан три међународне организације (Горан Вукобратовић) – текстове припремио Слободан Кујунџић •
МЕРИДИЈАНИ: У Бечу одржана 41. седница ИО ЕСЕС; Десет година постојања КИИПБ; У Новом Саду одржан састанак ИИРС; Техничка комора Грчке и ЕСЕС обележили јубиларне годишњице; Инжењерска комора Црне Горе обележила 12 година постојања; Перманентно образовање у центру пажње – рубрику приредила Ана Ждеро • СТРУЧНИ
ИСПИТИ: Право да постане члан Коморе остварило 1.801 инжењера (Слободанка Симић) • ПЕРМАНЕНТНО ОБРАЗОВАЊЕ: На 11 предавања 556 слушалаца (Милана Миловић) • СУФИНАНСИРАЊЕ: Од 13 пристиглих пројеката –
два одобрена (Ивана Лазин) • СУД ЧАСТИ: Рејтинг важнији од статистике (Боро Цвијановић, интервју водио Радош
Глишић) • РЕГИОНИ: Велики број активности у последња четири месеца 2013. (Вера Бубоња) • СТРУЧНИ РАДОВИ:
Вршење техничког прегледа објеката и издавање употребне дозволе (Миломир Поповић); Просторни план подручја
посебне намене инфраструктурног коридора Аутопута Е-761, деоница Појате – Прељина (Дубравка Павловић); Технички и економски изазови нових и обновљивих извора енергије на енергетском тржишту – подручје Војводине (Јан
Клинко).
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АРХИТЕКТУРА
Издавач: Клуб архитеката, Нехруова 214, 11070 Нови Београд

Архитектура бр. 176, март-април 2013.г. (28 страна, црно-бело, четири стране (корице) у боји)
• АСА – ФОРУМ: З. М.: Уводник – Архитектура и култура • КРИТИКА: Милица Радосављевић: Опет о Салону; Андрија Маркуш: Изложба цртежа у Дому омладине; З. М. Архитектура међ' јавом и међ' сном; Михајло Митровић: Вредности сећања • ИНИЦИЈАТИВЕ: АСА: Како заводи за заштиту споменика културе виде српску архитектуру насталу
после другог светског рата? • КРИТИКА: Томислав Марковић: Крик једног архитекте – Славијо, туго наша; Милица Радосављевић: Да ли су архитекти данас дилери имиџа? • НАГРАДЕ: Ђорђе Николић: Прицкерова награда 2013 •
СВЕТ: Мирјана Лукић: Ново дело сер Нормана Фостера – KHAN SHAHTIR – ЗАБАВНИ ЦЕНАР У Астани, главном
граду Казахстана • ЕСЕЈ: Марко Стојановић. Архитектура као начин живота – Џентрификација • PARKITEKTURA:
Драгана Ромић: SHERIDAN PARK дизајн студија – Irene Lohaus, Peter Carl: LANDSCHAFTSARCHITECTURE • ПОДСЕЋАЊА: Дарко Веселиновић: Abraham Tuschinski и његов сaн Theater Tuschinski отмени кич Амстердама • ТЕОРИЈА: Савски амфитеатар од идеје до реализације • ИНИЦИЈАТИВЕ: Предлози измене Закона о изградњи • ДОКУМЕНТИ: Никола Добровић: завршне године (писма архитекти Страхињи Бановићу).

Архитектура бр. 177, мај-јуни 2013.г. (28 страна, црно-бело, четири стране (корице) у боји)
• АСА – ФОРУМ: Уводник - мр Дијана Сретеновић: Протест • КРИТИКА: Андрија Маркуш: Капелу прво вратити у
груди наше – Без крста над Ловћеном, сва се зла испод скупила • ИНИЦИЈАТИВЕ: АСА: Статус архитекте уметника •
СВЕТ: Добривоје Боб Влајчић: Трагом посете... Нови светски трговински центар као визија културног центра Њујорка
у XXI веку • НАГРАДЕ: Повеља АСА за животно дело у архитектури Србије додељена Владимиру Блажину • ИНИЦИЈАТИВЕ: Зоран Чемерикић: Архитектонски водич Ниша • зелене технологије: Ђорђе Николић: „Das Alghenhaus“
(БИО – адаптабилна фасада) • КРИТИКА: Михајло Митровић: Архитектонска срамота • PARKITEKTURA: Драгана
Ромић: Case Study Букурешт - Урбана периферија • КРИТИКА: Велимир Ћеримовић: Колико је нова Атинска повеља
стварно нова? • ИНИЦИЈАТИВЕ: Александар Станојловић: Пешачке зоне у старим градским језгрима • ТЕОРИЈА:
Срђан Гавриловић: Савски амфитеатар од идеје до реализације • ИНИЦИЈАТИВЕ: Зоран Маневић: Вредновање у савременој српској архитектури • ДОКУМЕНТИ: Никола Добровић: завршне године (писма архитекти Страхињи Бановићу).
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IN MEMORIAM
Арх. Соња Мецо

МЕЦО МИЛОРАД
(Лесковац, 1949 – Ниш, 2013.)

Године 2013. највећу животну снагу изгубио је нишки
архитекта Мецо Милорад у својој 63. години. Победила
га је опака болест са којом се борио две године. Архитектура као уметност била је његово животно опредељење у
које је веровао до краја.
Рођен је 25. септембра 1949.г. у Лесковцу. Основну и
средњу школу завршио је у Нишу, а у Скопљу Архитектонски факултет. По завршетку факултета почиње да
ради у Прокупљу, у Заводу за урбанизам, на пословима
урбанисте. Од 1980. прелази да ради у Институт за безбедност и заштиту на раду „1. Мај“ у Нишу, где ради као
архитекта наредне две године. У том периоду, 1981. године добија 1. награду на јавном конкурсу за Музеј народне револуције у Љубљани.
По окончању рада у Институту 1982. године, почиње да
ради као грађанско лице у служби ЈНА, где ради као архитекта и директор Војне стамбене установе све до 1990.
године. У том периоду, са групом инжењера и техничара одлази на једногодишњи рад у Ирак, од 1988 - 1989.
године, где ради као руководилац радова и главни надзорни орган на Пројекту 2000 у Багдаду. По повратку из
Ирака, враћа се у службу, али на кратко.
Већ 1990. године прелази у „Winerbroker-stan“ у Нишу,
где остаје до 1995. године. После престанка рада у
„Winerbroker-stan“-у, са кумом Александром Николићем, такође архитектом, отвара заједнички пројектни биро „Лик - инвест“ 1995. године, али само на годину дана, јер прелази да ради као технички директор у
„Инвест пројект“, у периоду од 1995 - 2000. године. Од
2000 - 2001. године ради као директор техничке службе
у Дому здравља Ниш. Од 2001. године почиње да ради
самостално у свом пројектном бироу „Bear - ing“ где под
тим називом ради све до 2009. године када мења име у
„Studio Mezzo“ где остаје до самог краја.

У својој дугогодишњој каријери радио је на многим
стамбеним, пословним, верским и другим објектима.
Био је од људи који су увек послу приступали озбиљно
и студиозно, и био велики професионалац. Одлазак архитекте Мецо Милорада остаје велика ненадокнадива
празнина. Био је породичан човек и као такав ће недостајати као супруг, отац и деда, а нама као пријатељ и вишеструко талентован и образован колега.
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Проф. арх. Србољуб Роган

ИВАН С. ПАНТИЋ
(Ниш, 1946 – Београд, 2014.)

Кад је дошло време да резимира свој живот, Иван је рекао: „Постигао сам све што сам желео“.
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На личном, породичном и професионалном плану остварио је много, многима је помагао, и зато је свима остао у
незаборавној успомени. Можда је овом изјавом хтео унапред да утеши све који су за њим остали, његов одлазак
у 68-ој години живота је свима који су га познавали ипак
био изненађујући, јер он је био узор виталности.
Родио се у Нишу 30. јула 1946. године. Већ је имао сестру
Ивану. Мајка Ана и отац Светислав били су учитељи.
Радили су у Чајетини и становали у школи. Распуст су
проводили у Нишу. После другог разреда преселили су
се у Ниш у породичну кућу Пантића. Онда су за распут
ишли на Златибор. Матурирао је у гимназији „Стеван
Сремац“, а студирао од 1965. године на Архитектонском одсеку Техничког факултета у Нишу. Студентску
праксу обавио је 1969. године у Норвешкој у „Stavanger
Municipal Architectural Bureau“. Дипломирао је 1970. године код професора Милана Ђокића.
После одслуженог војног рока 1972. године добио је посао у „Енергопројекту“, у одељењу за архитектуру и урбанизам. Исте године радио је интернационални конкурс
за пошту у Багдаду са колегом Радованом Кроњом и добио трећу награду. Сарађивао је на пројектима за јавне и
стамбене објекте у Јужном Судану, за фабрику намештаја
у Габону, рекреативни центар у Београду, социјално становање у Лагосу, хотел у Меки - Саудијска Арабија, виле
у Кувајту...
Пет година, од 1975. до 1981., живи и ради у Дубаиу, као
главни архитекта и претставник „Енергопројекта“. Са
њим је и његова жена, архитекта Даница-Нина Пантић,

а убрзо су добили и прво дете - Луку. Осим бројних вила,
комерцијалних центара и пословних објеката брачни
пар Пантић гради и две џамије, џамију „Najmah“ и Исламски центар „Ibrahim al Khalil“ у Дубаиу, који су добили на позваном интернационалном конкурсу.
У Београд се враћају 1981. године кад им се родила и
Дуња. Пројектује сајмове, хотеле и трговачке центре до
1983. године, кад је добио задужење да се придружи већ
афимирсаном архитектонском тандему Бакић на пројектовању и изградњи хотела „Шератон“ у Харареу. По повратку из Африке, у Београду 1985.г. добија на конкурсу са А. Кековићем и З. Жупањевцем пројекат за палату
„Нафтагас“ која је изграђена у Новом Саду. Прву награду
на конкурсу осваја и 1988.г. са З. Жупањевцем за Министарски комплекс у Харареу.
Тада поново одлазе у Африку, живе и раде у Харареу,
оснивају пројектни биро, школују децу, путују по свету и
редовно обилазе фамилију и пријатеље, како у Београду,
тако и у свим другим местима.
Сав професионални живот Иван је посветио архитектури. Списак његових пројеката и изграђених објеката
је невероватно велики. Његови инвеститори су били и
шеици и владе афричких земаља. Додуше, ови други су
му остали и највише дужни. Повремено је излагао на
Салону архитектуре у Београду, али наша јавност, генерално, нема увид у његов опус. Ипак, стекао је овдашње
друштвено признање, „Борбину награду“ за архитектуру 1993.г. за хотел „Хајат“ у Лусаки. Иванова достигнућа
остају трајан узор и подстицај породици, пријатељима и
струци.

Друштво архитеката Ниша

Град Ниш
Савет за културно стваралаштво

Инжењерска комора Србије

Грађевинско-архитектонски
факултет у Нишу

