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Поштовани читаоци,
Тема овог броја «Архитекта» су конкурси,
што се наметнуло великим бројем овог
најмеродавнијег такмичења међу архитектима,
где се они надмећу у презентовању својих идеја на
задату тему. Конкурси имају и своје мане. Неки их
сматрају непотребним, па се одлуке о изградњи
одређеног објекта доносе на нивоу спреге
инвеститора и надлежних институција локалне
власти. Неки их сматрају неправедним, јер се
принцип анонимности на неки начин заобилази.
Критикује се састав жирија, помињу се тзв. лобији,
где једном једна група колега награди другу
групу, а ова следећи пут узврати награђивањем
оне прве групе. Сматра се да од самих личности
изабраних да суде, зависи какво ће се решење
наградити.
Саме награде су увек мета критике, јер
свако има своје мишљење, и струка и шира
јавност. Даље, често се дешава да се објект не
изводи по првонаграђеном раду, из разних
разлога, о чему такође постоје различита
мишљења. Скоро да нема конкурса који није
пропраћен неком «интригом». Ипак, уз све
наведене мане, то је најдемократскији начин који
најчешће заиста даје најбоље решење. Нажалост,
морамо да констатујемо да основна сврха
расписивања конкурса – изградња одређеног
објекта – није испуњена у великом броју случајева,
бар што се тиче Ниша. Навешћемо само неколико
скорашњих примера: реконструкција Дома војске,
Мултифункционални објект културе, ЕКСПОцентар, нова зграда Народног музеја. Ако се
вратимо још уназад, ту је споменик Цару
Константину, уређење десне обале Нишаве, Трг
војске итд.
Нећемо даље да развијамо тему, већ ћемо,
најпре, да похвалимо наше нишке ауторе који су
освојили две значајне награде на нивоу државе:
Велику награду београдског Салона архитектуре
освојила је екипа са Архитектонско-грађевинског
факултета у Нишу, а друга награда на невеликом
али занимљивом и врло актуелном конкурсу за
малу монтажну кућу у природи припала је
младим нишким колегиницама. Та два пројекта су
тиме заслужила место на насловној страни овог
броја. Трећи конкурс који представљамо у овом
броју је студентски, на тему израде програмскоидејног решења стамбено-пословног комплекса у
Неготину. Сви учесници, па према томе и
награђени, са нишког су факултета.
У рубрици «Актуелности у Србији»
прочитаћете најаве неколико конкурса у
Београду: »Славија - Мањеж», павиљон Музеја

савремене уметности, реконструкција старе
ложионице. Актуелна су и два урбанистичка
конкурса за уређење тргова у Прокупљу и
Зајечару. Овај други је управо завршен, о чему је
припремљен посебан прилог са награђеним
радовима. Друштво архитеката Ниша је било
спроводилац тог конкурса, што нам је донело
значајну финансијску подршку за даљи рад.
Избор госта за нашу рубрику је такође
везан за тему конкурса. Проф. Милан
Максимовић, са преко 20 учешћа на конкурсима,
има две прве награде у Београду, а учесник је и
добитник две друге награде на нашим
конкурсима у граду – за мултифункционални
објект културе и за ЕКСПО-центар. Такође,
освојио је другу награду на међународном
конкурсу за Аристотелову осу у Солуну.
У једном одговору у интервјуу, М.
Максимовић каже: „...Тешко је одржати рад
удружења само на ентузијазму појединаца,
посебно у малим срединама попут Ваљева....
Последње две године учествовали смо на
општинским конкурсима за пројекте из области
културе где смо добијали, пропорционално
вредности
пројекта,
мизерна
средства....“.
Придружујемо се овој констатацији, јер је и у
Нишу, на конкурсима градског Секретаријата за
културу,
Друштво
архитеката
добијало
минимална средства, а дешавало се и да смо били
одбијени. До сада нам није успело да Дане
архитектуре Ниша уврстимо у градске културне
манифестације. Толико о вредновању наше
струке.
Од осталих тема у овом броју прочитаћете
занимљиве текстове Светлане Литовски о
Исакијевском сабору у Санкт Петербургу, затим
трећи наставак наслова „АРХИТЕКТУРА и
архитектура“ проф. Мирјане Анђелковић и други
наставак истраживања о изградњи нишке
Тврђаве. Ту је и овогодишња награда Прицкер,
затим приказ целог Салона архитектуре у
Београду, као и вест о новој иницијативи наше
„кровне“ организације УАС за оснивање
фондације „Центар за архитектуру“. Млада
колегиница
са
ГАФ-а
Катарина
Медар
припремила је прилог о поменутом конкурсу у
Неготину.
Овај број „Архитекта“ ће већ бити у
вашим рукама када је требало да почну
овогодишњи Дани архитектуре, одн. Тријенале
архитектуре 2021.г. Нажалост, због актуелне
ситуације са пандемијом, све се одлаже за
пролеће.
Уредник
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Арх. МИРОСЛАВ ЈАНКОВИЋ
После више од годину дана паузирања, у
галерији ДАН отворена је нова изложба. Нишки
архитекта старије генерације Мирослав Јанковић
поставио је ретроспективну изложбу свог
вишедеценијског рада. Он је из свог обимног
архитектонског дела изложио најзначајније
пројекте и изведене објекте, на око 60 паноа, као и
две макете. Тематски, поставка је подељена на
пројекте из иностранства и на оне из Србије.
Други део поставке чине ауторове
уметничке слике, затим модел енглеског
једрењака из 18.века, његов ручни рад, као и две
електричне гитаре, модели из седамдесетих
година. Аутор је дуго година радио у Русији, на
Кипру и у Немачкој.
•
Мирослав Јанковић је рођен у Нишу
1946.г. Дипломирао је на архитектонском одсеку
Грађевинско-архитектонског факултета у Нишу
1970.г. Радио је најпре у Србији од 1970-1973., 19781994. и од 1995-2000.г. На специјализацији у
Немачкој био је од 1973-1977.г. Радио је на Кипру –
Лимасол, од 1993-1996. и у Русији – Москва, од
2000-2014.г. на пословима пројектовања, извођења
и надзора. Излагао је радове у Нишу, Пољској и
Немачкој 1967-1977.г. Освајао је прве награде на
двадесетак конкурса у Србији и иностранству.

Са
листе
многобројних
објеката
пројектованих
у
Србији
и
иностранству,
наведених у флајеру изложбе, наводимо само
намене:
• стамбени објекти и комплекси
• домови културе
• аутобуске станице
• хотели
• школе
• индустријски објекти
• робне куће
• домови здравља
• ауто-сервиси
• административни објекти
• спортске хале
• туристички објекти
• уређење пешачких зона
• виле и породичне куће
________________________________________________

Део поставке у галерији ДАН
Макета спортске хале у Прокупљу
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АРХИТЕКТОНСКЕ
КОМУНИКАЦИЈЕ
ИЗЛОЖБА АРХИТЕКТОНСКИХ ПРОЈЕКАТА
др Јелена В. Атанасијевић
мр Сања Дрвеница
др ум Ивана Павловић
Филолошко-уметнички факултет
Универзитета у Крагујевцу
3.06.2021. до 17.06-2021.
All fine architectural values are human values,
else not valuable.
(Све добре архитектонске вредности су и људске
вредности, иначе нису вредне)
Frank Lloyd Wright
У току комплексног процеса пројектовања, аутор заједно са иневститором
пролази кроз различите фазе поштујући
захтеве будућих корисника простора који
морају
да
буду
усклађени
са
архитектонским стандардима и различитим аспектима у дефинисању простора.
Вештина архитектонских комуникација и
квалитет истих утичу на естетске
принципе који делују на архитектоничност
простора
ентеријера
и
екстеријера.
Поштовање принципа естетике, симетрије,
ритма и пропорција у сваком подсистему
просторног склопа импликује квалитет
архитектонског израза.
Примена естетичких, јасно дефинисаних принципа, кроз структурално
интегрисање у односу на модуларне
склопове пројеката импликују естетске
елементе архитектонске комуникације.
Информације који сваки архитекта, аутор
пројекта, покушава да пренесе су
антропометричност
функционалности
склопа и усклађеност са корисником
простора.
Конотација дуалности архитектонских
комуникација – примарне и секундарне,
као семиотички постулат преузет од
Умберта Ека, има за циљ посматрање као
семиотички феномен простора, мада се
архитектонска
комуникација
може
посматрати
као
додатна
вредност
архитектуре прожете личним печатом и
ставом самог аутора-пројектанта простора.
Управо, уколико на тај начин сагледавамо
радове три аутора, уочава се лична
манифестација простора кроз приказане
различите архитектонске пројекте, као чин
вишезначне комуникације.
Др Јелена В. Атанасијевић
(из каталога изложбе)

Биографије ауторки
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43. САЛОН АРХИТЕКТУРЕ
У БЕОГРАДУ
НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА САЛОНА

Овогодишњи 43. Салон архитектуре, под
слоганом „Тачка ослонца“, одржан је од 12. маја до
5. jуна у Музеју примењене уметности у Београду.
Жири састављен од истакнутих архитеката –
Владимир Анђелковић, Огњен Ђуровић, Нада
Јелић, Дејан Миљковић и Дејан Тодоровић
доделио је Гранд При Салона, награде, признања
и похвале у категорији архитектура, ентеријер,
урбанизам,
експеримент
и
истраживање,
публицистика, теорија и критика архитектуре.
Изабраним слоганом „Тачка ослонца“
Салон упућује на значај архитектуре у
формирању животне и просторне средине
урбаних целина, градова, места, свеукупног
простора. А самим тим и истицање значаја
равнотеже у односу новоизграђеног и постојећег
јавног простора који нису у супротности са
потребама већине грађана, обичних становника.
Свака изложба архитектуре, па и Салон, може се
посматрати као нека врста тачке ослонца, истина
крхка
тачка
ослонца,
између
идеала
архитектонске струке и реалности садашњег
стања архитектуре и урбанизма. Чини се да је
стари позив за повратити град данас актуелнији
него икад, наводи се у позиву на овогодишњи
Салон архитектуре у МПУ.
Од укупно 232 кандидована рада у свим
категоријама, селекциони жири је у званичну
селекцију уврстио 129 радова, од којих су у
конкуренцији за награде разврстана 74 рада у
шест категорија (није било радова из урбанизма и
архитектонске фотографије, а конкурсни и
студентски радови излажу се ван категорије за
награде). Око триста аутора, у сто тимова,
приказало је своје радове из различитих области
архитектуре – јавне објекте, стамбене и
индустријске зграде, ентеријере, експерименталне
и истраживачке пројекте и писања о архитектури.
Пратећи програм Салона ове године,
нажалост, није био одржан у пуном формату
услед
ограничавајућих
услова
окупљања
проузрокованих пандемијом ковид 19. Предвиђен
је само факултетски програм – манифестација
„Пре Салона“ са низом радионица насталих у
сарадњи Факултета примењених уметности у
Београду, Архитектонског факултета у Београду,
Грађевинско - архитектонског факултета у Нишу
и Факултета техничких наука Универзитета у
Новом Саду, чија изложба је била отворена 18.
маја. За ширу публику била су предвиђена
стручна вођења.
Кустоскиња Салона и уредница каталога:
Љиљана Милетић Абрамовић. Кустос сарадник:
Миољуб Кушић, кустос Збирке за архитектуру
МПУ. Дизајн визуелног идентитета каталога,
плаката и позивнице: Борут Вилд, дизајнер.
Припрема за штампу изложбених плаката и
каталога Душан Ткаченко, дизајнер.
_______________________________________________
(текст и фотографије преузети са www.gradnja.rs)

ВЕЛИКА НАГРАДА –
GRAND PRIX 43. САЛОНА АРХИТЕКТУРЕ
Вишенаменска ламела, доградња Електронског
факултета у Нишу / 2017–2020
Славиша Кондић, Мирко Станимировић, Милан
Танић, Војислав Николић, Милан Брзаковић,
Миљана Игњатовић, Бисерка Јовановић, Андрија
Чоловић,
Марија
Маринковић,
Немања
Ранђеловић, Марија Николић
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Награда у категорији Архитектура
Кућа на Авали, Београд / 2018–2020
ТЕН студио: Немања Зимоњић, Огњен Крашна,
Јана Кулић, Миодраг Грбић
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Признање у категорији Архитектура
Пословно-производни објекат, Зрењанин
/ 2018–2020
Иван Урбан, Сања Урбан

Признање у категорији Гост салона
Дабров центар (Центар за заштиту природе
Сутла), Рогашка Слатина, Словенија / 2016–2020
Андреј Стреховец, Роберт Потокар
Награда у категорији Гост салона
Building T, Gent, Belgija / 2012–2020
Јуриј Садар, Боштјан Вуга

Признање у категорији Ентеријер
TH Services, Нови Београд / 2019–2021
Бранко Николић, Петар Савић, Милан
Стефановић, Соња Тонев, Ана Спасојевић, Ксенија
Јосифовић

Награда у категорији Публикације
„Архитекта Мустафа Мусић“
Борис Подрека, Зоран Лазовић, Милан Лојаница,
Мустафа Мусић, Ела Нешић
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Признање у категорији Експеримент и
истраживање
Sound Drawing / 2019–2020
Снежана Златковић, коаутори: Слађана Аничић,
Тамара Вукотић, Бранко Гулан, Олга Дукић, Борис
Ивановић, Ђорђе Кекић, Николина Лалић, Бојана
Мијатов, Младен Остојић, Јефимија Поповић,
Јована Ропчевић, Андреа Станковић
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Похвала у категорији Архитектура
Стамбени објекат 1 прве фазе Пројекта урбане
регенерације насеља у Доситејевој улици у
Краљеву / 2015–2021
Дејан Милановић, Гроздана Шишовић

Похвала у категорији Експеримент и
истраживање
Структурација простора водом – акватектура
парка / 2020.
Милош Стојковић Минић
Награда у категорији Експеримент и
истраживање
Save Our Home/ 2020
Андреј Јосифовски
Признање у категорији Публикације
„Омнибус: кратке приче на стамбене теме“
Владимир Лојаница, Маја Драгишић, Павле
Стаменовић, Ивана Ракоњац, Јелена Ристић
Трајковић
Признање у категорији Архитектонска критика
„Завештање Протомајстору“
Лист „Политика“, Културни додатак, 6. децембар
2020.
Снежана Ристић
Похвала у категорији Архитектура
Пешачка пасарела од Београдске тврђаве до
Савског пристаништа, Београд / 2016–2020
Мрђан Бајић, Ричард Дикон, Татјана Даниловић,
Јелена Милошевић, Синиша Михајловић

Похвала у категорији Архитектура
Micro Cabin Mirka, Засавица / 2019–2020
Катарина Шкрбић

Похвала у категорији Ентеријер
Belle blanc, Београд / 2017–2020
Владимир Јовановић, Владимир Миленковић,
Снежана Веснић

Похвала у категорији Гост салона
Вила IB, Красица, Хрватска / 2012–2020
Предраг Милутиновић
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НАГРАДА ФОНДАЦИЈЕ
"АРХИТЕКТА
АЛЕКСАНДАР РАДОВИЋ"
Професорка Грађевинско-архитектонског
факултета
у
Нишу
Ана
Момчиловић
Петронијевић, која је са само 29 година стекла
звање доктора наука, овогодишњи је лауреат
награде "Архитекта Александар Радовић". Ово
признање се додељује са циљем да подстакне
младе архитекте и конзерваторе да се баве
културним наслеђем, али и да их истакне као
појединце због досадашњег залагања у овој
области.
Награду је по пети пут доделила
Фондација која носи име једног од најплодоноснијих српских архитеката-конзерватора Александра Радовића.
Ана је радила у Заводу за заштиту споменика културе Ниш и стекла звање конзерватора, а
сада предаје на предметима у научној области
Историја и теорија архитектуре и уметности.
Објавила је више од 50 научних и стручних
радова. Аутор је уџбеника „Историја архитектуре
I, развој архитектуре старог века“, који јој је и
донео ово признање, с тим што се може слободно
рећи да је и све остало што је написала има заиста
велики значај за очување непокретног културног
наслеђа - кажу у Фондацији.
Фондација је приликом доделе награде
обележила и 5 година рада. У овом периоду
издали су 7 публикација, организовали изложбе и
конференције, волонтерске кампове и летње
школе, а добила је и признање који додељују Савет
Европе и Европска комисија у оквиру Дана
европске културне баштине, 2019. године.
_______________________________________________

НИШ И ВИЗАНТИЈА XX
Међународни симпозијум византолога
"У спомен Његове Светости
Патријарха Српског Иринеја"
3 – 5. јуна 2021.г.
У атмосфери ослабљене пандемије скуп је одржан
комбиновано - уживо и online. Присутни су уживо излагали
реферате, они који нису дошли били су укључени on-line или
су представљене њихове web презентације.

Програм симпозијума:
3.јун
Свечано отварање (конферансије Ивана Јоцић)
Уводна реч - др Миша Ракоција
Благослов – Епископ Нишки Господин Арсеније
Поздравна реч - градоначелник Драгана Сотировски
Обраћање скупу – ректор проф. др Драган Антић
Отварање скупа–проф др Ариадна Воронова (Москва)
Промоција Зборника радова бр. 19 – др Анђела
Гавриловић (Београд)
Коктел, хол Универзитета
Председавала: др Ирена Љубомировић (Ниш)
Учесници: Ђакон др Ивица Чаировић (Београд), др
Миша Ракоција (Ниш), dr Anna Zakharova (Moscow), др
Јелена Глушац (Београд), др Драгољуб Марјановић
(Београд), dr Galina Alekseeva (Vladivostok), dr Miguel
Gallés (Barcelona), dr Katherine Kelaidis (Chicago).
4.јун
Председавао: ђакон др Ивица Чаировић (Београд)
Учесници: Отац Игор Зиројевић (Атина), dr Graham
Jones (Oxford), dr Efstratia Sygkellou, Antonios Athanasopoulos, Christos Tsatsoulis (Ioannina), др Милош Цветковић (Београд), dr Husamettin Simsir (South Bend, USA),
Председаваo: dr Vassil Tenekedjiev (Varna)
Учесници: Dr Ioanna P. Arvanitidou (Thessaloniki),
Hristijan Talevski (Prilep), др Марија Марић, Војкан
Милутиновић (Краљево), dr Ivo Topalilov (Sofia),
Младен Загарчанин (Бар), dr Svetla Petrova (Sofia), dr
Yannis D. Varalis, Georgia Koletsiou, Goulielmos Orestidis
(Volos), dr Mirena Slavova (Sofia), dr Vanja Popova (Sofia),
Marina Perseng (Sofia), dr Lars Ramskold (Stockholm)
Председаваo: др Небојша Станковић (Ниш)
Учесници: Dr Vassil Tenekedjiev (Varna), dr Svetlana
Maltseva (Sankt Peterburg), Maria Zavorina (Moscow), мр
Драгана Фрфулановић Шомођи (Лесковац), dr Stavros
Mamaloukos, dr Ioannis Perrakis, dr Athanasios
Koumantos (Patras, Athens), dr Jasmina S. Ćirić
(Kragujevac), др Ариадна Воронова (Москва)
Председавала: dr Anna Zakharova (Moscow)
Учесници: Elena Diatlova, Elena Nemykina (St. Petersburg), Николина Спасовска (Беч), Александра Димитријевић (Косовска Митровица), dr Elizabeta Dimitrova,
Orhideja Zorova (Skopje), Dimitrios Sisiou (Kastoria), др
Јадранка Проловић (Беч), др Анђела Гавриловић (Београд), dr Ioannis Sisiou (Kastoria), Maksim Onufrienko
(Moscow), Марија Цурк, др Франц Цурк (Ниш).

(www.juznevesti.com/Kultura)

Александар Радовић (1943-2015) је био угледни
нишки архитекта и конзерватор. Од 1976. до 2004.г. био
је директор, а у периоду од 2004. до 2008.г. заменик
директора Завода за заштиту споменика културе Ниш.
Пензионисао се у јануару 2009.г., али је наставио
сарaдњу са својом матичном кућом.
Његова каријера изузетна је по много чему, а
деценије проведене у Заводу биле су испуњене
непрекидним обавезама, одговорним пословима и
великим пројектима, које је он са лакоћом обављао и
водио.
Као
врсни
познавалац
архитектонског
стваралаштва и руководилац добио је бројна признања.
Поред послова у области заштите непокретних
културних добара (обнова конака манастира Прохор
Пчињски - "Борбина награда за архитектуру"), доказао
се и као пројектант нових објеката (Душанов базар и
Хиландарски метох у Нишу). Опус његовог стваралаштва и деловања, без сумње, сврстава га у групу
најзначајнијих, најутицајнијих и најплодоноснијих
конзерватора Србије свих времена.

5.јун
Пријем у Председништву Града,
обилазак споменика културе
(http://www.nisandbyzantium.org.rs)

(www.fondar.rs)
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Пристигли радове вредновани су на
основу четири критеријума. Кућа је морала да
буде мала (до 48 м2), али да усклади обрасце
организације и обликовања простора мале
квадратуре. Затим, кућа је морала да буде
монтажна, да се лако и брзо може саградити на
неприступачном терену. Као треће, кућа је морала
да буде у природи, те се посебна пажња посветила
испитивању
контакта
објекта
и
тла,
пропустљивости њене опне, те усклађености куће
и окружења на нивоу примењених материјала. И
последње, кућа је морала бити високог ранга
цене, опремљености и квалитета.
ПРВА НАГРАДА – КУЋА НА КАМЕНУ
Аутори: Матеја Бонифачић, Ивана Славнић и
Мара Урода из Ријеке, Хрватска
Визуелизација: Ранко Пуж
До крајњих граница прочишћено, добро
димензионисано, здраво и зрело функционално
решење. Оно што је овом раду успело боље од
других јесте да постави у центар простор који је
убедљив у смислу функционалне променљивости,
управо захваљујући његовом растерећивању од
било каквих предефинисаности. Интегрисањем
функције рада, обедовања и дневне доколице у
централни,
димензионо
комфоран,
од
непотребних зонирања комуникација растерећен
простор, постигнута је оправдана, јасна и умерена
просторна кулминација, која је у истој мери
означена и кроз појавност објекта, каже Жири.

КОНКУРС: МАЛА МОНТАЖНА
КУЋА У ПРИРОДИ
Портал Gradnja rs. у сарадњи са компанијом
Алумил расписала је анкетни конкурс с
наградним фондом од 2.500 евра.
Циљ конкурса
Нова генерација корисника у потражњи је
за
виталном
алтернативом,
архитектонски
складно обликованом, функционално беспрекорно организованом, технолошки напредно
опремљеном, елегантном јединицом високог
еколошког и ценовног ранга.
Како тема привременог боравка у природи
није обрађена на целовит и адекватан начин,
портал Gradnja rs. расписала је отворени, анкетни
и регионални конкурс за идејно архитектонско
решење “Мале монтажне куће у природи powered
by Alumil”.
Конкурс има три основна циља. Први је да
се дође до најбољих идејних решења мале
монтажне куће у природи. Други је да окупи
архитекте заинтересоване за типологију малих
кућа, а све у намери њихове промоције на
стручним порталима и друштвеним мрежама као
примера добре праксе које треба следити. Трећи је
да се средствима креативности и интелигенције
унапреди постојећи начини градње, понуде и
очекивања.

Ниша

ДРУГА НАГРАДА – ШУМСКА КУЋА
Аутори: Сања Цветковић и Ана Цурк из

Кућа названа Darkforest налази се на
обронцима Старе планине и осмишљена је као
простор за одмор и рад у сеновитом, шумском
окружењу. Полазиште за обликовања била је идеја
о релативизирању граница између спољашњег и
унутрашњег простора. Велике стаклене површине
и кровни прозори, светло дрво које се из
ентеријера простире до ивице трема, сто за
ручавање који се наставља на трему, повезују два
простора стварајући илузију јединства.
ТРЕЋА НАГРАДА – КУЋА НА ВОДИ
Аутори: Марија Благојевић и Ива Бекић
из Београда
Свима позната типологија куће-сплава
сагледана је из сасвим другог угла. Специјални
третман сервисног језгра омогућио је употребну
вредност простора на највишем нивоу. Његово
„утапање“ допринело је чистим и непрекинутим
визурама. Поред тога, лагана опна од завесе нуди
велику могућност контроле отворености фасаде
као омотача.

Жири конкурса
Жири конкурса чине Лазар Кузманов,
Кузманов & Партнерс, Милка Гњато, Студио
Забриские, Немања Зимонић, ТЕН Студио,
Мирољуб Станковић, Контра Студио и Соња
Брстина, Градња.рс. Секретар конкурса је Драган
Марковић, Градња.рс.
Рок и награде

ПРИЗНАЊА:
1.
КУЋА-АТРИЈУМ, аутори: Владимир Бојовић
и Никола Јовичић – YОUTH by Arhi.Pro (Србија)
2.
Л-КУЋА, аутори: Андрија Кандић, Нађа
Милаш и Ксенија Гомилановић (Црна Гора)
3.
КУЋА-ВИДИКОВАЦ, аутори: Дејан Митов,
Крсто Радовановић, Жељана Давидовић и Иво
Андрић (Србија)
4.
КУЋА-БИВАК, аутори: Никола Стојковић и
Катарина Нешковић (Србија)
рендер: Стефан Стоисављевић
5.
КУЋА-ШАТОР, аутори: Душан Бујуклић и
Иринеј Василијевић (Србија)

Рок за предају конкурсних радова био је
31. мај 2021. Укупни фонд за награде износи 2.500
евра. Прва награда износи 1.000, друга 600, трећа
400 евра, док се пет признања награђује са по 100
евра.
На конкурсу за Малу монтажну кућу у
природи, који је расписао портал Градња.рс, а
чији је покровитељ компанија Алумил, стигло је
чак 130 радова. Конкурс је окупио 215 учесника из
Србије, Словеније, Северне Македоније, Босне и
Херцеговине, Црне Горе и Хрватске.
_______________________________________________
(преузето са портала www.gradnja.rs/konkurs)
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ВАНРЕДНА и РЕДОВНА
ГОДИШЊА СКУПШТИНА СИТС
Ванредна скупштина Савеза инжењера и
техничара Србије (СИТС) одржана је 11. маја
2021.г.
на
Грађевинском
факултету
Универзитета у Београду, у амфитеатру
„Милутин Миланковић“, са дневним редом:
1. Усвајање записника са претходне
седнице
2. Разматрање и усвајање предложених
измена и допуна Статута СИТС
3. Разно.

16. БИНА
БЕОГРАДСКА ИНТЕРНАЦИОНАЛНА
НЕДЕЉА АРХИТЕКТУРЕ 22.4. – 20.5.2021.
ИЗЛОЖБЕ:
• НАГРАДЕ И КОНКУРСИ 2020-2021. (on-line)
• БЕОГРАДСКА ШКОЛА СТАНОВАЊА
КЦБ, Ликовна галерија, Кнез Михајлова 6
• НАСЕЉЕ ЦЕРАК-ВИНОГРАДИ –
КУЛТУРНО ДОБРО РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Беоизлог КЦБ, Трг републике 5
• НАГРАДА ПИРАНЕЗИ
Галерија ФЛУ, Кнез Михајлова 53
• BETA_ENOUGH IS ENOUGH
Колектив архитеката, Дринчићева 20

Нови Статут СИТС је усвојен већином од 50%
укупних чланова Скупштине која броји 50
чланова (28 за, 6 против и 6 није гласало)
Скупштином
је
председавао
председник Савеза др Игор Марић.
Редовна седница Скупштине Савеза
инжењера и техничара Србије (СИТС)
одржана је 25. маја 2021.г. на Грађевинском
факултету Универзитета у Београду, у
амфитеатру „Милутин Миланковић“, са
дневним редом:

ПРОГРАМИ:
• АРХИТЕКТИ, ПРОЈЕКТАНТИ, ПРАКТИЧАРИ
• FUTURE ARCHITECTURE 2020
• FUTURE ARCHITECTURE 2021
• ВИШЕГРАД ФОНД
• РАЗГОВОР – РЕПРИНТ ЧАСОПИСА
„АРХИТЕКТУРА УРБАНИЗАМ“ 74-75
• БИНА ШЕТЊА

1. Усвајање записника са претходне
седнице Скупштине у складу са
Пословником
2. Разматрање и усвајање Извештаја о
раду и финансијском пословању
СИТС-а у 2020.г. и информисање о
Извештајима о раду чланица СИТС-а у
2020.г.
3. Разматрање и усвајање Програма и
плана рада и финансијског пословања
СИТС-а за 2021.г. и информисање о
Програмима
и
плановима
рада
чланица СИТС-а за 2021.г.
4. Разматрање
Извештаја
Надзорног
одбора о раду и пословању СИТС-а за
2020.г.
5. Верификација предлога за признања
СИТС-а за 2020.г.
6. Избор органа СИТС-а:
6.1.
Председника и потпредседника
СИТС-а
6.2.
Чланова Управног одбора СИТС
6.3.
Чланова Надзорног одбора СИТС
6.4.
Чланова Суда части СИТС-а
Скупштином је председавао председник
Савеза др Игор Марић. Комплетан материјал
је у архиви СИТОН-а. Скупштини је
присуствовао секретар СИТОН-а З.Чемерикић, уз овлашћење председника СИТОН-а
Ж. Клисаревића.

Изложба БЕОГРАДСКА ШКОЛА СТАНОВАЊА
КЦБ, Ликовна галерија, Кнез Михајлова 6
(фото: З.Чемерикић)
____________________________________________________

(www.bina.rs)
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КОНКУРС за ПАВИЉОН МУЗЕЈА
САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ

КОНКУРС „СЛАВИЈА – МАЊЕЖ“
у Београду

у Београду

„MAISON ROYAL“ doo Београд, у сарадњи
са Друштвом архитеката Београда, расписало је
отворени, анкетни, једностепени, међународни,
анонимни, урбанистичко-архитектонски конкурс
за део блока између улица: Краља Милана,
Светозара Марковића, Немањине и Краља
Милутина у Београду.

Музеј савремене уметности у Београду у
сарадњи са Удружењем архитеката Србије
расписао је јавни отворени једностепени архитектонски конкурс за идејно решење ПАВИЉОНА
МУЗЕЈА САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ
са проширењем магацинских капацитета музеја.

Састав жирија и известиоци:

Састав жирија и известиоци:

Председник жирија:
Проф. Иван Рашковић, архитекта, Београд, Србија
Чланови жирија:
- проф. Крешимир Рогина, архитекта, Загреб,
Хрватска
Simon
Frommenwiler,
архитекта,
Базел,
Швајцарска, суоснивач HHF Architects и предавач
на Харвардском факултету за дизајн
- Марко Стојчић, архитекта, главни урбаниста
града Београда, Србија
- Вук Ђуровић, архитекта, Београд, Србија
- Милка Гњато, архитекта, Београд, Србија
- Татјана Петров, архитекта, Београд, Србија

Председник жирија:
Арх. Милош Комленић, доцент Архитектонског
Факултета у Београду, представник спроводиоца
Чланови жирија:
- историчарка уметности Маријана Коларић,
директорка МСУ у Београду, представник
наручиоца
- проф. др Дубравка Ђукановић, архитекта,
директорка Републичког завода за заштиту
споменика културе и ванредни професор
Академије уметности Универзитета у Новом Саду,
представник наручиоца
- др арх. Милорад Младеновић, редовни професор
Архитектонског Факултета у Београду,
представник спроводиоца
- арх. Нада Јелић , представник спроводиоца

Известиоци:
- Сања Вранић, архитекта, Београд, Србија
- Тамара Петровић, архитекта, Београд, Србија
Секретаријат конкурса:
Друштво архитеката Београда

Известилац
др Јелена Богосављевић, архитекта, асистент
Архитектонског факултета у Београду,
представник спроводиоца

Врста и висина награда
Уколико до утврђеног рока пристигне најмање 6
радова и уколико исти задовољавају пропозиције
конкурса доделиће се следеће награде у укупном
износу нето наградног фонда од 30.000,00 евра,
према следећој расподели:
-

ОКТОБАР 2021

Секретаријат конкурса: Удружење арх. Србије
Наградни фонд:
-

Прва награда 15.000,00 евра
Друга награда 10.000,00 евра
Трећа награда 5.000,00 евра

Прва награда
Друга награда
Трећа награда

800.000,00 динара
400.000,00 динара
200.000,00 динара

Почетак конкурсног рока/ датум оглашавања 16.07.2021.
Питања у вези конкурса учесници могу поставити
до - 12.08.2021.
Крајњи рок за подношење конкурсних радова је 09.09.2021.

Конкурсни рокови:
Датум оглашавања:
5.7.2021.
Крајњи рок за подношење радова:
4.10.2021.
Објављивање резултата конкурса:
25.10.2021.
_______________________________________________
https://www.konkurs-slavija-manjez.rs/sr

________________________________________________________________________________________________

https://konkurs-msu.rs
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КОНКУРС за ЦЕНТАР
„ЛОЖИОНИЦА”, МОСТАРСКА
ПЕТЉА, БЕОГРАД
Влада Републике Србије, Канцеларија за
информационе технологије и електронску управу
у сарадњи са Удружењем архитеката Србије
расписали су јавни, отворени, анонимни,
једностепени, архитектонско-урбанистички конкурс за идејно решење:

5. БАЛКАНСКИ
АРХИТЕКТОНСКИ БИЈЕНАЛЕ
2021.

КРЕАТИВНО-ИНОВАТИВНИ
МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИ ЦЕНТАР
„ЛОЖИОНИЦА”, МОСТАРСКА ПЕТЉА,
БЕОГРАД

Балкански архитектонски бијенале (BAB)
позива стручњаке, научнике и уметнике у области
архитектуре, урбанизма и дизајна да узму учешће
на овогодишњем - BAB21.BAB представља регионалну манифестацију из области дизајна, архитектонско-урбанистичке теорије и стваралаштва,
која се ове године одржава јубиларни пети пут уз
подршке државних и културних институција и
бројних струковних удружења.
У складу са наведеним, Организациони
одбор BAB-а организује пратећи догађај "Увертира
- BAB21" са темом 5. јубиларног BAB-а који ће се
одржати у децембру 2021. године.
Место: Биоскоп Балкан, 26. јун у 18h
Учесници:
Арх. Саша Беговић (ZLHD студио, Загреб),
комесар Хрватских архитеката
Арх. Небојша Глишић, куратор BAB изложбе
Арх. Др Татјана Мрђеновић, комесар BAB,
уредник научне конференције
Ист. ум. Марко Стојановић, директор BAB,
уредник пратеће изложбе
Арх. Драган Марковић, коаутор и уредник
архитектонске изложбе
Представник компаније Алумил, ген. спонзор
Теме:
5. јубиларни BAB у децембру 2021. године
Представљање главних и пратећих догађаја

Конкурсни рокови:
Почетак конкурсног рока/датум оглашавања
10.08.2021. Питања у вези конкурса учесници су
могли поставити до 06.09.2021. Крајњи рок за
подношење конкурсних радова био је 29.10.2021.
године до 23:59 часова (ГМТ +1).
Састав жирија:
Председник жирија: проф. Горан Војводић,
дипл.инж.арх., представник Удружења архитеката
Србије
Чланови жирија: Ана Илић, дипл.правник,
виша саветница председнице владе РС за
креативне индустрије и туризам, представник
Наручиоца, Јован Митровић, дипл.инж.арх.,
представник
Наручиоца,
Професор
Саша
Беговић, дипл.инж.арх., представник Удружења
архитеката Србије и доц. др Снежана Веснић,
дипл.инж.арх., представник Удружења архитеката
Србије
Нето наградни фонд:
Уколико до утврђеног рока пристигне најмање 10
радова и уколико исти задовољавају пропозиције
конкурса доделиће се следеће награде у
укупномизносу нето наградног фонда од 56.000
УСД према следећој расподели:
·
Прва награда
28.000 УСД
·
Друга награда
14.000 УСД
·
Трећа награда
7.000 УСД
·
Два откупа од по 3.500 УСД
________________________________________________
https://konkurs-lozionica.rs/

_____________________________________________
Више информација на bab.rs
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промоција и очување архитектонског наслеђа у
Србији,
развој културног туризма,
подстицање хуманитарног рада у оквирима
архитектонске делатности.
У складу са дефинисаним циљевима Центар би
као конкретне задатке у почетним фазама преузимао
следеће послове:
вођење процеса представљања Републике
Србије на Бијеналу архитектуре у Венецији (комесарска
улога);
организација, продукција и копродукција
културних догађаја у сарадњи са локалним,
регионалним и интернационалним организацијама у
пољу архитектуре;
организовање едукативних програма, курсева,
тренинга, радионица и семинара намењених развоју
специфичних вештина и способности уметника у
области архитектуре;
пружање
стручних
експертиза
и
консултантских услуга,
издаваштво,
успостављање годишње смотре и награде за
различите облике архитектонске делатности у Србији,
успостављање архитектонског архива у Србији
(са дугорочним циљем оснивања музеја архитектуре),
осмишљавање стратегије развоја архитектонске
публике у РС,
пружање помоћи у питањима ауторских права
и интелектуалне својине у области архитектуре.

ИНИЦИЈАТИВА
ЗА ОСНИВАЊЕ ФОНДАЦИЈЕ
„ЦЕНТАР ЗА АРХИТЕКТУРУ“
Архитектура као дисциплина неминовно узима
многоструке
улоге
у
друштву.
Поред
њене
традиционалне инжењерске улоге која представља њен
чврсти стожер развоја, једна од изузетно важних улога у
актуелном тренутку представља њена неодвојивост од
поља савремене културе. У том смислу она се често
интерпретира као просторна манифестација урбаног
живота друштва и културе којима припадамо.
Идеја о оснивању Центра за архитектуру
прати ову улогу архитектуре у друштву и већ неколико
деценија у оквирима стручне јавности се намеће тема о
потреби формирања полигона-платформе за праћење и
дебату о томе како архитектура и урбани развој утичу и
обликују
наш
свакодневни
живот.
Традиција
формирања оваквих центара широм света има
различите форме и моделе функционисања у
зависности од институционалног оквира у којем се
развија и углавном обухвата излагачку делатност,
едукацију, промоцију и популаризацију архитектонске
дисциплине. Центар за архитектуру би на тај начин био
задужен за активно укључивање архитектонског
дискурса у токове развоја културе и уметности у
Србији.
Разлози и општи циљеви за оснивање Центра
за архитектуру огледају се у потреби да се формира
платформа за окупљање и умрежавање свих
релевантних актера који тренутно делују на
архитектонској сцени у Србији да би се омогућио
адекватан
развој
и
промоција
архитектонске
делатности, као и усклађен развој архитектонске сцене
на свим просторним нивоима Републике, да се на
националном нивоу подстиче свеобухватно бављење
архитектуром кроз излагачку, образовну и издавачку
делатност у циљу унапређења одрживог развоја и
заштите архитектонског наслеђа у Србији, као и
промоције демократских вредности и међународне
сарадње и размене у пољу архитектуре.

У ширем смислу кроз овако дефинисане
активности и опсег деловања оваква организација би са
архитектонског аспекта значајно доприносила неким од
важних стратешких приоритета за развој културе
Републике Србије од 2021. до 2015. године, као што су:
очување културно-историјског наслеђа (2), уметност (6),
децентрализација културне продукције у Србији (9),
културна дипломатија (12), дигитализација (18), развој
културног туризма (19), и унапређење положаја
самосталних
уметника,
културних
радника
и
струковних удружења уметника (20).
Формат организације који би Центар за
архитектуру имао јесте фондација. Оснивачи фондације
би били Министарство културе и информисања
Републике Србије, Архитектонски факултети и
департмани акредитовани у Републици Србији, као у
репрезентативна удружења у култури (на пример:
УЛУПУДС, Удружење архитеката Србије и слично).
Структура управљања фондацијом би подразумевала
Управни одбор, Директора фондације, Надзорни одбор
и Програмски одбор. У оквиру овако постављене
структуре деловале би додатно Комисија за развој
центра, Комисија за међународну сарадњу, Комисија за
излагачку и издавачку делатност и Финансијска
комисија. Управни одбор именује Министарство
културе и информисања Републике Србије на предлог
репрезентативних удружења. Управни одбор именује
Директора фондације и Програмски одбор на предлог
чланова Управног одбора. Директор је Комесар РС на
Бијеналу архитектуре у Венецији. Надзорни одбор
фондације чине одабрани представници Министарства.
Програмски одбор и директор фондације предлажу
чланове појединачних комисија који се усвајају на
управном одбору. Свака комисија, као и Програмски
одбор подносе Управном одбору годишњи план рада и
годишњи извештај на завршетку сваке године.
Фондација би по потреби оснивала и друга стална
стручна и саветодавна радна тела и комисије.

Обухват посебних циљева кроз које би Центар
за архитектуру деловао:
промоцију и развој савремене архитектонске
мисли у Србији,
презентовање архитектонске сцене Србије
међународним организацијама и јавности,
подстицање свих форми истраживачких
делатности у архитектури,
подстицање излагачке и издавачке делатности
у архитектури,
реализација
пројеката
међународне
и
регионалне сарадње,
свеобухватна
евиденција
националног
архитектонског архива,
питања интелектуалне својине у архитектури,
подржавање уједначеног развоја архитектонске
сцене у свим деловима Србије,
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УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКОГ
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Расписивач – наручилац конкурса:
Град Зајечар - Градска управа града Зајечара
Спроводилац конкурса: Друштво арх. Ниша,
Жири: И. Рашковић, представник УАС-а, предс.,
чланови: И. Стојановић, представник расписивача, Б.
Ћирић, представник спроводиоца, Др Љ. Василевска,
М. Петковић Костић, представник ИКС-а Ниш.
Известиоци: К. Медар, Л. Петковић-Нинић.

ПРВА НАГРАДА
Шифра 33319
Аутор: Мирко Јовић, дипл.инж.пејз.арх.

_______________________________________________

„...Предложено
решење
се
темељи
на
културним вредностима средине које укључују значајно
градитељско наслеђе из римског периода. Поштујући
затечено стање рад уграђује поменуте вредности
дограђујући и формирајући идентитет простора. Делује
се на више равни и то: обрада партера интегрише
простор, а у исто време формира подцелине на нивоу
ликовности, док се на посебан начин у три димензије
истиче вредност светски значајног археолошког наслеђа
Феликс Ромулијане. ...Аутори вешто формирају низ
подамбијената на начин да простор остаје целовит, са
акцентом на главне линије кретања пешака и фокусне
тачке. Целокупни концепт је подржан и третманом
ободних саобраћајница које се обрађују као
интегрисане... Рад у потпуности задржава постојеће
елементе
простора.
Централни
простор
Трга
ослобођења је организован у три подцелине. У зони
зграде Народног музеја, у оквиру постојеће зелене
површине, формирана је сцена која асоцира на античку
палату Феликс Ромулијана.... Посебан квалитет рада
огледа се у унапређењу зелених површина. Поред
задржавања постојег зеленила и дрвећа, радом се
предлаже формирање нових партерних зелених
површина и садња стабала. Повећањем и размештајем
новог зеленила повезан је простор између два трга...“
(из образложења Жирија)
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ДРУГА НАГРАДА
Шифра 54192
Аутори:
Институт за архитектуру и урбанизам Србије
Божидар Манић, Сања Гогић, Сања Симоновић
Алфиревић и Тијана Црнчевић
...Урбанистичко-архитектонски израз је савремен
и прати светске тенденције. Универзалност принципа
на којима се гради поменути израз, донекле га измешта
из културолошког контекста нашег поднебља. Жири
сматра да ликовне вредности ове средине захтевају
сложенију форму и структуру обраде простора...
И поред потенцијала које такво решење пружа
Жири констатује да у конкретном оно стоји у
супротности са основним концептом просторне
целовитости...“
(из образложења Жирија)

„...Рад се темељи на наглашеној интеграцији
централног простора главне пешачке зоне, која
подразумева и уклањање неких постојећих партерних
зелених површина. На тај начин формиран је простор
који се ослања на широко сагледавање и слободно
кретање преко површине Трга ослобођења и везаних
простора. Савременим архитектонским језиком се
дограђује и донекле мења идентитет простора.
Партерним дизајном се само наговештавају подцелине
трга, без наглашавања траса кретања пешака, којима је
просторна оријентација остављена на вољу...
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ЈЕДНАКОВРЕДНИ ОТКУП
Шифра 77777
Аутори:
Др Снежана Веснић
Др Владимир Миленковић
Арх. Душка Продановић
Арх. Филип Прица
Јелена Рајовић
Синиша Саватијевић

ЈЕДНАКОВРЕДНИ ОТКУП
Шифра 22744
Аутори:
Сиар студио доо Београд

ЈЕДНАКОВРЕДНИ ОТКУП
Шифра 26994
Аутор:
Мирко Милановић,
маст.инж.арх.

______________________

(текст и фотографије преузети
из конкурсног материјала)
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НАГРАДА ПРИЦКЕР ЗА
АРХИТЕКТУРУ 2021. г.
Ан Лакатон (Anne Lacaton, 1955, СенПарду, Француска) и
Жан-Филип Васал (Jean-Philippe Vassal,
1954, Казабланка, Мароко)
Ан Лакатон и Жан-Филип Васал су се упознали
касних 70-тих током архитектонског тренинга у
Државној високој школи за архитектуру и пејзаж
(École Nationale Supérieure d'Architecture et de
Paysage) у Бордоу. Након дипломирања Лакатон
је наставила мастер студије у урбаном планирању
на Bordeaux Montaigne University, док је Васал
премештен у Нигер у Западној Африци, на
праксу у урбаном планирању. Она га је често
посећивала и тамо је почело стварање њихове
архитектонске доктрине, под дубоким утицајем
лепоте и понижавајућег недостатка животних
извора у пустињским пределима.
„Нигер је једна од најсиромашнијих земаља на
свету, а народ је невероватан, тако великодушан,
ни од чега постиже скоро све, налазећи средства
све време, али са оптимизмом, поезијом и
инвентивношћу. То је заиста била нова школа
архитектуре“ – присећа се Васал.

(Фото: Laurent Chalet, www.wallpaper.com)
__________________________________________________________________________________

(превео и приредио З.Чемерикић)

„...Не само да су дефинисали један архитектонски
приступ који обнавља наслеђе модернизма, већ су
такође предложили једну прилагодљиву
дефиницију професије у архитектури. Наде и
жење модерниста да побољшају животе многих
оснажена су кроз њихов рад који узима у обзир
ургентне климатске и еколошке захтеве нашег
времена, као и социјалне потребе, посебно у
подручју урбаног становања. Они то испуњавају
кроз моћни осећај за простор и материјале који
креира архитектуру јаку по својим формама и по
убедљивости, по транспарентности и по својој
естетици и етици...“
(Из образложења жирија)

Насеље Grand Parc у Бордоу, Француска (2017)
Реконструкција 3 објекта стамбеног блока са 530
станова (са Frédéric Druot и Christophe Hutin)

Студентско и социјално становање, 129 станова,
Ourcq-Juarès
(photo courtesy of Philippe Ruault)

Насеље Grand Parc у Бордоу
(Photos: Philippe Ruault)
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Кућа у Бордоу изграђена у старој фабрици
Кекса 1999.г. Део крова је уклоњен ради
осветљавања врта међу зидовима природним светлом

Старо складиште за бродове реновирано и
поновљено за изложбу
FRAC Nord-Pas de Calais центар у Денкерку

ОКТОБАР 2021

(Photos: Philippe Ruault)

(Photos: Philippe Ruault)
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Др арх. Милан Максимовић

„...ПОСТОЈАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНОГ
УДРУЖЕЊА У ФОРМИ „УДРУЖЕЊА
ГРАЂАНА“, БЕЗ ИКАКВЕ СИСТЕМСКЕ
ПОДРШКЕ
ШИРЕГ
ДРУШТВА
У
ФИНАНСИРАЊУ И РАДУ, НЕМА
СКОРО НИКАКВУ ПЕРСПЕКТИВУ...“
„Архитект“: Реците нам најпре нешто о Вашој
књизи „Време архитектуре“ коју је ове године
издало Друштво архитеката Ваљева. У овом броју
„Архитекта“ дат је и њен приказ у рубрици „Нове
књиге“. Публикације из архитектуре у Србији
нису многобројне, а овај ваш зборник је скренуо
пажњу својим квалитетним садржајем и дизајном.
М. Максимовић: Публикација под овим насловом
„Време архитектуре“ излази по трећи пут,
пратећи у Ваљеву савремено архитектонско
стваралаштво и његово урбано наслеђе. Издање је
настало спонтано као обједињен и проширен
каталог резултата три архитектонска конкурса
организована 2002. и 2003. године. Радом на
припреми каталога, чији је концептуални узор
био немачки архитектонски месечник Ветбевербе
(Wettbewerbe), схватили смо да то издање може да
прерасте форму каталога конкурсних радова и
постане јединствен преглед архитектуре једног
града, између онога што он јесте и онога што
желимо да постане.

ти „велика“. Не могу да проценим колико се
Ваљево у томе истиче, јер све је на ангажману
појединаца, стваралаца који се труде да постигну
квалитет. Моје је мишљење, да управо публикације попут наше, као и изложбе и јавна
представљања, чине да се појединачно архитекти
„такмиче“ да остваре што квалитетније пројекте,
желећи да буду признати, изложени и
публиковани; да буду на „сцени“ професионалне
и шире јавности.

„Архитект“: Код нас сте већ били гост на Данима
архитектуре Ниша 2010. године када је представљен други по реду истоимени зборник, а тада
је постављена и изложба пројеката из Ваљева у
нашој галерији. Каква су Ваша сећања на тај
догађај?

„Архитект“: Ви сте са колегом Драганом
Марчетићем
освојили
друге
награде
на
конкурсима у Нишу: за мултифункционални
објект за потребе културе (2019) и за ЕКСПО
центар (2020), па је и то један од повода за овај
разговор. Какав је ваш коментар ових конкурса?

М. Максимовић: Да, издање из 2010. године
пратила је и промоција публикације на
београдској манифестации БИНА, када смо
приредили
поменуту
изложбу
савремене
архитектуре Ваљева која покрива период од 20002010. године. Изложба је гостовала и у Нишу, када
смо приредили лепо и веома посећено вече, на
коме
је
своје
стваралаштво
предавањем
представила Анђелка Мандић-Милутиновић,
једна од најплоднијих ваљевских архитеката.

М. Максимовић: Због две друге награде, могао
бих се нашалити да у Нишу стално погреше у
избору прве награде, али озбиљно говорећи,
највеће је питање смисла организовања и
учествовања на оваквим конкурсима који се, по
правилу, на крају не реализују. Са друге стране,
видимо да се многе реализације, средствима из
јавних буџета, остварују мимо организовања
архитектонских конкурса. Сматрам да је то
велики проблем наше струке што се није
изборила за обавезност конкурсне праксе
приликом примене закона о јавним набавкама
када се ради о пројектовању јавних објеката и
буџетских инвестиција у архитектури. Обавезност
организовања конкурса за сваку инвестицију
подигла би квалитет пројеката и заинтересованост архитеката за учешће на конкурсима, а
победницима извесност реализације, јер би се
конкурси организовали не само због пуке
промоције и провере инвестиционих идеја, као
што је то случај данас, већ првенствено због
стварне градње и реализације пројеката.

„Архитект“: Архитектонска продукција је,
нормално, највећа у Београду, али се и у
унутрашњости дешавају ствари које заслужују
пажњу стручне и шире јавности и које треба
презентирати. Где је, по Вашем мишљењу, Ваљево
у целокупној слици у Србији?
М. Максимовић: Тачно је да се квалитетна
архитектонска продукција природно највише
продукује у великим центрима, али и архитектонска сцена по мањим срединама може поста20

РАЗГОВОР С ПОВОДОМ

АРХИТЕКТ 73 - 74

ОКТОБАР 2021

„Архитект“: Као аутор или члан ауторског тима
учествовали сте на преко 20 архитектонскоурбанистичких конкурса. Који од њих би
издвојили као посебно значајан за Вашу каријеру?
Које сте још награде освојили осим ове две у
Нишу?
М. Максимовић: Као млади тек дипломирани
архитекта, имао сам среће да будем део тима који
је освојио другу награду на међународном
конкурсу за Аристотелову осу у Солуну, у оквиру
промовисања Солуна за европску престоницу
културе 1997. године. То је био велики и запажен
успех који је на самом почетку обележио и
„трасирао“ моју даљу професионалну каријеру.
Од актуелнијих резултата издвојио бих две
прве награде које сам освојио са колегом
Драганом Марчетићем на конкурсу за Блок 13 са
објектом филхармоније у Београду 2016. године и
на конкурсу за урбанизам дела Макишког поља,
такође у Београду 2017. године. Резултати оба
конкурса изазвали су значајну пажњу и
контроверзе стручне и шире јавности, док су
наша пројектна решења имплементирана у
усвојене важеће урбанистичке планове, на шта
сам веома поносан.
„Архитект“: Које Ваше пројекте и изведене
објекте би представили уз овај разговор? Реците
нам нешто и о Вашем научном раду и објављеним
текстовима.
М. Максимовић: Од архитектонских пројеката
издвојио бих оно што је најактелније, а то је низ
пројеката за апартманске објекте у туристичком
месту Дивчибаре на планини Маљен крај Ваљева,
које сам радио у сарадњи са колегом архитектом
Милорадом Обрадовићем. Први објекат је управо
успешно реализован, а у припреми је реализација
осталих. Ради се о специфичној архитектури
условљеној крововима великих нагиба и
осетљивом темом како задовољити жеље
инвеститора за максималним искоришћењем
урбанистичких услова, а истовремено створити
примерену архитектуру у амбијенту, колико
толико, још увек очуване природе Дивчибара.
Што се тиче научног рада и објављених
писаних радова, сматрам да је он у некој врсти
„сенке“, посебно у контексту пажње шире
стручне јавности. Веома сам задовољан мојом
књигом „Архитектура и разлика“ која је
објављена 2018. године у издању Архитектонског
факултета у Београду, у којој сам дао своју
теоретску
интерпретацију
рада
архитекте
академика Бранислава Митровића. Нажалост, као
уско теоретски конципирана, она је остала
потпуно незапажена.

Апартмански објекти на Дивчибарама
_____________________________________________
М. Максимовић: Тешко је сажето одговорити на
ово питање, али ако бих покушао најкраће,
настава на факултету се у последње две деценије
радикално
изменила.
Сви
предмети
су
једносеместрални, примарни метод наставе је
кроз учење на пројектима, постигнута је велика
флексибилност у настави, студенти имају велики
избор различитих програма и наставника са
којима раде, велика је пролазност у полагању
испита и „ефикасност“ студирања... Све то видим
у неком позитивном светлу, а ако би требало да
генерализујем неке мане наведених промена, мој
утисак је, можда, да данас диплома више није
велики „гарант знања“ и да је, због велике
могућности избора различитих програма и
изборности предмета, велика одговорност на
самим студентима колико ће током студија стећи
знања и постићи вештина потребних за
професионални рад који их очекује.

„Архитект“: На Архитектонском факултету у
Београду сте од 1996. године, а од 2008. сте у звању
доцента на Департману за архитектуру. Реците
нам нешто о свом раду на факултету у Београду, о
настави, о студентима, о програмима...

„Архитект“: Како функционише Друштво архитеката Ваљева? Да ли има перманентних активности или се све своди на спорадичне акције? Има
ли довољно заинтересованих колега за такав рад,
међу младима, код средње и старије генерације?
21
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М. Максимовић: Друштво архитеката Ваљева
постоји од 1995. године, учествовао сам у његовом
оснивању и вишегодишњем раду и природно
имам велике емоције везане за његов статус и
будућност. Али реално гледано, постојање
професионалног удружења у форми „удружења
грађана“, без икакве системске подршке ширег
друштва у финансирању и раду, какав је случај у
Ваљеву, нема скоро никакву перспективу. Тешко
је одржати рад удружења само на ентузијазму
појединаца, посебно у малим срединама попут
Ваљева. Све је у раду велики проблем, а што смо
најбоље видели управо у припреми наше
најновије публикације, посебно у финансирању.
Последње две године учествовали смо на
општинским конкурсима за пројекте из области
културе где смо добијали, пропорционално
вредности пројекта, мизерна средства. Најгоре је,
не то што на тим конкурсима није било довољно
средстава да се финансира наша публикација, већ
због бесрамне корупције и нетранспарентности
рада комисије која располаже тим средствима.

ОКТОБАР 2021

Солун, Аристотелова оса, макета трга
Друга награда на конкурсу
______________________________________________
и у целој земљи, велики је проблем губитка
граница урбане средине, па се у предграђима
изван центра и дуж саобраћајних праваца ка
граду, развија један хаотичан псеудо - урбани и
псеудо - рурални конгломерат неконтролисане
градње, што стамбених, што привредних објеката.
Нажалост, ја не видим како се тај процес може
зауставити или контролисати, јер као друштво
изгледа да немамо адекватне механизме за
квалитетнију урбанизацију, која би уредила
толике обухвате појединачне и најчешће дивље
градње.

„Архитект“: Какав је актуелни тренутак у светској
архитектонској продукцији, у смислу стилског
одређења? Где смо ми у Србији у поређењу са
великим светом?
М. Максимовић: Верујем да је актуелност светске
архитектонске
продукције
атомизована
на
широко глобализован рад појединаца, било да су
они оно што зовемо „светске звезде“, архитектачиновник у корпоративној продукцији или
„слободни уметник“ који ствара ауторску
архитектуру. „Стилска“ и концептуална обележја
су широко уопштена за могућност било какве
класификације, док су услови стваралашта
локализовани на појединачне инвестиције које
одређују шта се и како гради. Архитектура у
таквом светлу може се посматрати и као једна
врста друштвеног лакмуса локалне средине.
Србија у томе није изузетак, а на ову тему
професор Борислав Петровић је у нашој
публикацији лепо поставио питање где је то место
архитектуре и архитеката у нашем друштву "у
времену када европска и светска култура
препознаје
архитектуру
као
један
од
најзнаковитијих
нивоа
развијености
једне
средине".

„Архитект“: Колико сте упознати са ситуацијом у
Нишу, у контексту претходног питања? Да ли сте
извели неке закључке, осим сагледавања
конкретних локација за два конкурса на којима
сте учествовали?
М. Максимовић: Нажалост, не могу да одговорим
јер заиста нисам упознат, само бих волео да
грешим и да у Нишу нема процеса које сам горе
описао. Такође, било би ми драго да на адекватан
начин „успе“ планирани процес урбанизације
дела Нишке Бање који је био делом и предмет
конкурса за ЕКСПО центар на коме сам
учествовао.
„Архитект“: Како оцењујете наш гласник,
садржајно и технички? Имате ли неку сугестију,
предлог?

„Архитект“: Како се развија Ваљево, урбанистички и архитектонски, после велике
експанзије послератног периода шездесетих,
седамдесетих и осамдесетих година прошлог
века? Да ли су се до данас одржали неки тадашњи
принципи, или је све препуштено спрези власти и
моћних инвеститора? Рекло би се да архитектура
мање трпи, а контекст, урбанизам и екологија
више?

М. Максимовић: Велики је подвиг годинама
одржавати једно овакво издање, као и рад и
активности Друштва архитеката Ниша. То
говорим у контексту онога што сам већ рекао о
раду Друштва архитеката Ваљева, и на томе
морам да честитам. Предложио бих да у сваком
издању кроз интервјуе дате простор архитектима
да представе свој рад и своје пројекте, што би,
посебно младим архитектима, дало подршку за
квалитет у стваралаштву. Такође, предложио бих
периодично „освежавање“ и модернизовање
графичког изгледа и дизајна часописа.

М. Максимовић: Ваљево има срећу да је шири део
градског центра, који се налази на левој обали
Колубаре, урбанистички јасно одређен правилном ортогоналном матрицом улица и блокова,
стварајући услове за вишедеценијске периодичне
континуитете релативно складног грађења. У тој
зони данас се повећава спратност ивично
изграђених објеката, што је неминован процес
урбаног развоја центра града. Међутим, у Ваљеву

„Архитект“: Захваљујемо се и желимо Вам успех у
раду, и на факултету и у пројектовању!
Разговор водио Уредник
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Сл. 19 (фото: архива Народног музеја Ниш)

З. Чемерикић

ИЗГРАДЊА НИШКЕ
ТВРЂАВЕ – ЧИЊЕНИЦЕ И
НОВА ТУМАЧЕЊА (2)
Нови аустро-турски рат (1737 – 1739.)
Аустрија поново гради своју стратегију
потискивања Отоманске империје и проширивања на Балкан, овог пута у савезу са Русијом и
опет са ослањањем на подршку српског
становништва. Војска коју предводи гроф фон
Секендорф стиже пред Ниш 23. јула 1737.г. Турци
одмах предају град, са великом количином ратног
плена, а Аустријанци већ планирају да Ниш
постане „лепа немачка варош...Тврђава је имала у
то доба три капије: цариградску, београдску и
видинску...“1. Постоје два илустрована приказа из
1737.г. на којима је приказан моменат свечане
предаје кључева града освајачима (сл. 18 и сл. 19).
На првом је само изглед тврђаве, док на другом
имамо врло детаљан план града и подграђа, са
насељем ван одбрамбеног прстена, са легендом,
улицама и кућама.
И опет недоумица око изгледа Тврђаве, јер
је приказана са извесним разликама (разликује се
и приказ унутрашњости), али она је на обе слике
потпуно завршена форма са зидинама, испадима,
рововима и капијама. Рецимо да је аутор мало
слободније дао спољну слику, док план даје
драгоцене детаљне податке.

Сл. 20 Детаљ сл. 19
Аустријанци по Србији организују српске
јединице и прате операције своје војске по другим
крајевима Балкана. „...Ниш је опет био јак аустросрпски гарнизон...“2. Међутим, после непуна три
месеца, Турци организују противофанзиву, уз
страшне одмазде према становништву, те
28.октобра исте године заповедник Ниша генерал
Доксат предаје град без борбе и безбедно изводи
своју војску према Београду, где ће га Секендорф
неправедно оптужити за издају и погубити.
Ускоро и Београд пада у турске руке 1739.г.
Једно занимљиво тумачење се може
прочитати на интернету3, не као стручна, већ као
слободна интерпретација догађаја:
„...„Хабзбуршки Аустријанци граде два
„јака
бастиона“...који
представљају
нишку
Тврђаву из 1689., али град су још једном поново
освојили Отомани 1690. Султан Сулејман II (16421691) одлучује да оконча сву ову лудост са
освајањем и реосвајањем града и наређује
изградњу тврђаве по Вобановом систему, који је
алтернативно назван „италијанским стилом“. То

Сл. 18 Урбана традиција Ниша...

2
1

3

Медведев М., Урбана традиција Ниша...
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и примењивано у многим градовима далеко од
османског царства. Турци су освојене српске
средњовековне градове, мање или више рушене,
поправљали и дорађивали, користећи их
углавном у затеченом стању. Можемо да
претпоставимо да су доведени неимари са стране
– Италијани или Французи, који су водили посао,
мада има и других података.
Б.Андрејевић наводи „турске лагунџбаше, браћу Мехмед-Агу и Мустафа-Агу из
Софије, као пројектанте недовршеног утврђења
из 1702.г. Ово, међутим, не можемо да прихватимо
ако знамо за Перонијев план из 1690. а овоме
додамо да су „стручни мајстори који су
руководили изградњом, а које су најмили Турци,
дошли из италијанских градова8.
„...На изградњи Тврђаве радили су и
мајстори са Блиског Истока и Северне Африке,
који су оставили трагове арапске архитектуре
(украси изнад капија...)...“9. Овом цитату следи
детаљни опис радова, радне снаге, материјала
који је употребљен итд.
Наводимо још један текст који се односи
на београдску тврђаву и који нам даје потврду
наше тезе. Ради се о истом периоду и са истим
актерима, а Београд није толико далеко од Ниша
да не би могла да се примени аналогија:

је неприродно, јер Вобан најсигурније није био
Италијан, али прва „звездаста“ тврђава јесте била
италијанска, па ћемо дозволити Турцима из 17.
века ову малу лингвистичку неусаглашеност.
Тешко је, гледајући шта је данас остало од
нишке Тврђаве, мислити о њој као о „звездастој“
тврђави у Вобановом стилу...пре свега по томе да
је то пријатна мешавина седам бастиона на
северној страни, али остатак тврђаве су
релативно неодбрањиве праве зидине. Поглед на
мапу из 1737.,
ипак, показује да је „раван“
завршетак тврђаве окренут ка реци Нишави и
самом граду који је окружен трасом сопствених
бастиона.
Нишка Тврђава није испунила своју
намеравану улогу у 1737., кад је град и тврђаву
освојила аустријска армија, која је извела нека
додавања утврђивању. Аустријанци су предали
тврђаву без борбе када су се Турци вратили
неколико месеци касније... Можда су догађаји у
1737. били оркестрирани од Турака, који су
планирали да позову непријатеље у своју нову
тврђаву накратко, знајући да ће вредни
Аустријанци бити неспособни да се одупру
неопходности да побољшају радове на одбрани?
Ако је тако, одличан и јефтин начин за појачање
фортификације...“

„...Радикална трансформација система
одбране београдске тврђаве ... почела је пошто су
Аустријанци заузели град у лето 1688. Обнављани
су порушени бедеми и припремани темељи за
реконструкцију...Радови
које
су
започели
Аустријанци наставили су Турци, пошто су
поново заузели Београд, спроводећи исти
пројекат. Континуитет радова, не само у
динамици већ и у концепцији, без обзира на
смене власти, остварен (је) јер је и под
Аустријанцима и под Турцима реконструкцију
тврђаве изводио исти човек, Андреа Корнаро 10.
Прво су га ангажовали Аустријанци да
реконструише тврђаву да би га 1690. године
заробили Турци. Наставио је започети посао прво
као заробљеник, а потом и као уважени турски
мимар-баша....Порушен је део средњовековног
бедема, а нови је грађен према правилима
бастионе
артиљеријске
фортификације....
Аустријанци и Турци потписали су 1699.
Карловачки мир па како није било ратне
опасности радови су обустављени. Нове радове
почеће Аустријанци 1721., четири године пошто је
принц Еуген Савојски поново освојио Београд и
успоставио хришћанску Краљевину Србију11 као


Шта се дешавало у другим градовима у
Србији до којих су стигли Аустријанци током овог
периода?
Петроварадин:
„...Подизање
нових
бастионих артиљеријских фортификација по
систему маршала Вобана започиње око 1690.г.,
када се руши стара средњовековна тврђава...“4
Шабац: „...У периоду од 1717-1739.г. у
време привремене аустријске окупације, тврђава
је знатно преправљена и проширена...“5
Београд: „...Велики део средњовековних
бедема прекриле су нове фортификације. Током
аустријске владавине 1717-1739.г. изграђене су
нове бастионе артиљеријске фортификације...“ 6
За нишку Тврђаву се каже: „...Током треће
и четврте деценије XVIII века на месту старог
утврђења Турци граде сасвим нову бастиону
артиљеријску тврђаву по Вобановом систему...“7
Дакле, на северу, тамо где су се
Аустријанци
дуже
задржали,
тврђаве
су
темељније преправљане, док су у Нишу могли
само да започну радове које су Турци довршили,
могуће уз помоћ Француза или Италијана, или и
једних и других. Мада су били одлични неимари,
није познато да су они познавали Вобанов систем
и још негде га примењивали. То је било европско
достигнуће, усавршено развојем новог наоружања

8

Нишка тврђава, Ђ.Стаменковић, А.Ненадовић
Исто
10
Венецијански градитељ из XVII века. Приписује му се
и изградња Сахат-капије на београдској тврђави
(Wikipedia)
11
Ова чињеница објашњава речи „Konigreich Servien”
(нем. Краљевина Србија) на аустријским картама
9

4

Обрадовић Љ., Тврђаве и остаци утврђених градова
Исто
6
Исто
7
Исто
5

25

ИСТОРИОГРАФИЈА

АРХИТЕКТ 73 - 74

ОКТОБАР 2021

део Хабзбуршке монархије. Фортификација
београдске тврђаве вршена је према пројекту
аустријског генерала Николе Доксата де Мореза
који је 1725. изградио нову капију коју данас знамо
као Барокну...“12

Као закључни коментар могло би се рећи
следеће: без обзира на нејасноће око тога шта је
тачно представљало претходне – наслеђене
остатке тврђавских структура, Аустријанци су
одмах након првог освајања Ниша 1689.г.
започели поправке и изградњу нових делова, по
пројекту (или пројектима) својих инжењера.
Времена није било много с обзиром да су већ
следеће године напустили град. Онда настаје
затишје, да би Турци коначно наставили радове
крајем друге деценије и завршили их у трећој
деценији 18. века, када тврђава добија коначну,
данашњу
форму.
Време
другог
боравка
Аустријанаца у Нишу још је краће него прво, тако
да се тада мало шта могло урадити осим неких
мањих поправки.
Постоје неслагања око тачне године
завршетка, али то није толико важно, као што није
ни важно да ли је та форма доследна примена
Вобановог система. То је,
свакако, форма
утврђења коју су развили европски инжењери
крајем 17. и почетком 18. века и коју су Турци
применили на нишкој тврђави, довршивши
радове које су Аустријанци започели 1689. године.
Друга варијанта догађаја би могла да буде у том
смислу да су Турци искористили планове
Аустријанаца и по њима извели радове. У сваком
случају они нису „пројектанти“ већ само
„извођачи“. То је мишљење аутора овог текста.

Сл. 22 План тврђаве Нојхаусел (Neuheüsel), 1663.
Словачка, пример правилне звездасте тврђаве



Сл. 21 Нишка тврђава данас, орто-фото снимак
На неколико примера изабраних међу
многима који се могу наћи на интернету,
показаћемо неке који подсећају на нишку Тврђаву
12

Весић, Горан, Сахат кула и Барокна капија,
Политика, 11.12.2020., стр. 16
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Сл. 23 Мец, Француска

(фото интернет)

Сл. 24 Женева, Швајцарска

(фото интернет)
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Сл. 29 Blaye-Мamour, Француска (фото интернет)

(фото интернет)

Сл. 26 Карлсбург, Немачка, 17. в. (фото интернет)

Сл. 30 Дубровник, Врата од Плоча, 1450.г.

Сл. 27 Charles Fort, Kinsale, Ирска, касни XVII век

Сл. 31 Микеланђелов нацрт утврђења
(Цивилизација...)

Сл. 28 Abbeville, Француска

Шта
је,
уопште,
Вобанов
систем
фортификације? Још је генијални Микеланђело
урадио ову занимљиву скицу на којој видимо
наговештај полигоналних форми које су касније
примењиване.

(фото интернет)
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биографи данас сматрају не само архитектом већ
и уметником. Тако је чувени архитекта Жан
Нувел приметио да су Вобанове тврђаве биле рана
форма пејзажне уметности (land-art) и обликовања,
а да он то није знао.
Учествовао је у свим ратовима које је
Француска водила током владавине Луја XIV.
Систем утврђења Вобан чини 12 група утврђених
зграда и локалитета дуж границе Француске који
су 2008. године стављени на листу светске
културне баштине UNESCO. Изградио је 33 нове и
преправио око 300 старих тврђава.

Принципи Вобанове војне архитектуре
Укратко, принцип се састоји у томе да се
нападач одвоји што више од главног утврђења
помоћу више концентричних полигоналних траса
зидова и ровова наизменично постављених, да би
се његовој топовској ватри смањио домет.
Истовремено, браниоци имају могућност да
својом артиљеријом бочно туку нападача. Ово је
комбиновано са рововима који се по потреби
испуњавају водом.

Сл. 32 С.П.Вобан (насловна страна публикације
„Маршал Вобан и одбрана Француске Луја XIV“
Џ. Фокнера
(фото: интернет)

„Историјски говорећи, С. П. Вобан
(Sebastien Le Prestre de Vauban, 1633–1707.) је
познат не само као изумитељ вештог и брижљиво
дизајнираног система опсаде већ и као један од
најистакнутијих пројектаната фортификација.
Захваљујући својим изумима и доктрини о
конструкцији
ефектне
одбрамбене
фортификације,
он се истиче као један од
најзначајнијих војних инжењера свог доба.
Независно од увођења неких нових идеја и
варијација о успостављању начина изградње
тврђава, Вобан се сматра првим војним
инжењером
који
је
пројектовао
тврђаву
прилагођену терену. Уважавајући симетрију
инспирисану класичним принципима естетике
који су владали пројектовањем тврђава тог доба,
по речима Кристофера Дафија13, „Вобанова
тврђава се развија преко таласастог терена,
окружујући га као да га пригрљује“.
Вештом
применом
геометријских
принципа и геометријске конструкције, Вобан је
допринео не само капацитету ефективне одбране
на тврђавама које је пројектовао, већ и извесном
уметничком квалитету...па га многи историчари и
13

Сл. 33 Контуре бастиона – геометрија и положаји
артиљерије
(интернет)

Christopher Duffy, 1936., британски војни историчар
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Вобановим
ремек-делом
сматра
се
утврђење Неф – Бризак (Neuf-Brisach) у
Француској, где се налази и његов музеј.
„...Спољна утврђења, чији је циљ да спрече
прилаз (она ће се умногостручити у 18. веку, кад
се повећа домет артиљерије), данас су сасвим или
делимично збрисана ерозијом и прекривена
густим биљним покривачем. Правоугаони план
града је, напротив,
савршено очуван. То је
најтипичнији Вобанов утврђени град. Налази се у
савршеном шестоугаонику...Вобан је на другим
местима мешао облике и правоугаоници су му
разноврсни; овде су међутим једино периферна
острвца окрњена оквиром шестоугаоника...“16

Сл. 34 Комбинација елемената (фото: интернет)
Као студент, истичући се у математици и
техничком цртању, Вобан је био под значајним
утицајем Рене Декарта, који га је навео да обрати
посебну пажњу на геометријске принципе у
пројектовању тврђава. То је био поступак који га је
довео до финог баланса између геометрије
линеарних и неправилних облика. Мада Вобан
није изумео „звездасту“ тврђаву, он је њу доста
користио и развио њене форме до функционалне
перфекције.
Побољшања у пројектовању тврђава која је он
донео заснивала су се на неколико иновација:
1.
Примена форме „звездасте“ тврђаве кад
год услови на терену то дозвољавају
2.
Прилагођавање геометрије тврђаве терену
3.
Геометријски приступ позиционирању и
обликовању бастиона, који води извесним
променама у шеми и конструкцији растојања
између примарних тачака главне линије
4.
Преиначавање
спољних
радова:
постављање
„клешта“
испред
зидова,
са
ревелинима14 и редутама15 испред
5.
Принципи
конструисања
и
позиционирања
војних
објеката
унутар
фортификације, према посебној функцији тих
објеката
(магацини
барута,
млинови,
складишта)...“

▲ Сл. 35, 36 ▼ Утврђење Неф – Бризак (интернет)

14

Ревелин (франц. ravelin): спољашњи део утврђења, у
облику полумесеца, који се обично налази испред
средишњег бедема и између два грудобрана
15
Редута (франц. redoute): мало, са свих страна
грудобранима опасано пољско утврђење, шанац

16
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На самом крају овог целокупног разматрања, приложићемо коментар текста Гордане
Митровић о тзв. „Италијанском плану“17, том
чудном документу који је, заправо, инспирисао
аутора да започне ово истраживање.
Г. Милошевић на почетку свог текста
објашњава околности настанка овог плана:
аустријском посланику Х. Вирмонту није
дозвољено да уђе у Тврђаву, већ је његов официр
за снимање радова начинио цртеж на основу
посматрања са Виника, значи са приличне
удаљености. То вероватно објашњава разне
непрецизности цртежа, али битно је да је на њему
форма Тврђаве троугаона. Ауторка даље
анализира ту форму и повезује је са познатим
подацима о остацима ранијих зидина да би дошла
до одређених закључака о касноантичком и
средњовековном утврђењу. Даље, закључак ове
анализе указује на преклапање неких делова
старог утврђења са формом турског троугаоног
„хисара“ са „Италијанског плана“, штавише, да је
„...приликом градње турског хисара коришћена
још увек видна основа средњовековног одн.
античког града. До потпуне промене плана
долази тек изградњом нове тврђаве 1723.г. и чија
основа у већем делу негира постојећи план
затечене
градске
фортификације.
Даљим
упоређивањем, уколико основи античког града
додамо троугласти део подграђа у правцу
западног бедема, код југоисточног угла, добијамо
основе истог облика и површине у античко и
турско доба“.

ОКТОБАР 2021

Сл. 37 Преклапање основе античког града и
турског
хисара
(илустрација
из
текста
Г.Милошевић)

Ако коментаришемо овај текст, морамо да
констатујемо следеће: пре свега, овде претпостављена четвороугаона форма средњовековног одн.
античког града не слаже се са формама које су
други аутори који су обрађивали ову тему (С.
Гушић, М. Ракоција) претпоставили и који су
другачије дефинисали положај зидина из ранијих
периода (сл. Б и сл. Ц), мада постоје поклапања у
неким деловима – јужна и западна траса и
делимично југоисточна и источна. Даље, Г.
Милошевић констатује да нова тврђава из 1723.г.
„у већем делу негира постојећи план“ а да
додавањем и уклањањем неких делова „добијамо
основе истог облика и површине у античко и
турско доба“, што је противречно.
У сваком случају, није спорно да су неки
делови старих зидина коришћени код преправки
у новијем периоду. Спорно је следеће:
- Шта, заправо, представљају трасе и
бастиони са „италијанског плана“? Да ли
су то камени зидови или само земљана

Сл. 38 Антички Наисус (С. Гушић)

Сл. 39 Рановизантијско раздобље (М. Ракоција)
17

Г.Милошевић, Италијански план Ниша...
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утврђења и палисаде? Или комбинације
ових материјала?
Ако су на плану представљене камене
зидине, које такве какве су, већ
представљају солидно утврђење које је
евентуално требало местимично поправити, зашто су Турци приступили изградњи
потпуно нове тврђаве дајући јој сасвим
нову форму?
Да ли је могуће да се за само 4 године (од
1719 до 1723 г.) изградило потпуно ново
утврђење по сасвим новим принципима
фортификације и по чијем плану су то
урадили?
Зашто нису у већој мери користили
постојеће зидане делове?
Како разумети мноштво аустријских
планова израђених пре 1719.г. и зашто у
тим плановима (пројектима) нигде није
назначена постојећа троугаона форма?
Зашто на „италијанском плану“ нема ни
трага бар неким радовима које су
започели Аустријанци након првог
освајања 1690.г., уколико је тај план заиста
из 1719.г. а не старији?


Многа питања остају отворена, и након
покушаја аутора ових редова да унесе мало
светла у хронологију догађаја и њихово
објашњење.. Неслагања у неким чињеницама
свакако постоје, као и у тумачењима постојеће
грађе и докумената. Свакако не треба понављати
усвојене ставове, већ даљом анализом и
другачијим тумачењем доћи до нових хипотеза.
Тачну истину вероватно никада нећемо сазнати,
осим ако се не појаве нови материјали и обаве
нова истраживања на терену. Нишка тврђава још
увек крије много тајни...

Интернет:
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Belgrade_Fortress
Wikipedia
http://www.starforts.com/nis.html
https://www.dillum.ch/html/1_geneva_geneve
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Belgrade_Fortress
https://www.instagram.com
Фонд фотографија Народног музеја у Нишу
Фотографије Београдске капије, 1966.,
З.Чемерикић

Сл. 40 Нишка тврђава (фото З.Чемерикић, 2021.)
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Арх. Светлана Литовски

ИСАКИЈЕВСКИ САБОР
(Катедрала Светог Исакија)
у Санкт Петербургу
Професори Уметничке школе „Ђорђе
Крстић“ у Нишу једне године су колективно
посетили Париз, а неку годину касније и
Петроград, тадашњи Лењинград у Совјетском
Савезу. И поред мојих силних путешествија и
нешто мало знања добијеног од професора руског
језика и калиграфије, та област на факултету није
ни поменута.
После угодног лета, била сам као Алиса у
земљи чуда! Једно од првих знаменитих места
била је катедрала Светог Исакија, смештена на
Академском тргу. Може прићи аутобусима и има
доста паркинг места. Угледавши је, препознах
увећану вилу „Ротонда“ Андреа Палладиа.
Касније сам схватила да је то дело Петра Великог,
да се све са запада Европе може имитирати, под
условом да буде веће, квалитетније изведено,
раскошније. Тако се оформио величанствени
град на ушћу Неве у Фински залив, а ипак, био је
први архитектонски „тат“.
Наравно да сам уочено изговорила и била
упозорена да не „звечим“, али је водич потврдио
моје опажање. Искрено, објект је величанствен, у
ружичастом и сивом мермеру, са колосалним
коринтским, монолитним стубовима...
На том месту су више пута, по наредби
Петра Великог,
грађене цркве назване по
Исакију, Далматском заштитнику , посвећене
слави Петра Великог и дану његовог рођења.
Нису опстале, јер је фундирање било фактички
на води, биле су дрвене, а нека се и запалила.
Људи који су грешили кажњавани су количином
гранита коју морају насипати јер је град скоро на
нивоу мора.
Сам град има више назива, а један је
Северна Венеција, јер има 65 канала и стоји на 45
острва, а поплављен је преко 300 пута. Енергичан
и упоран, Петар Велики је отпочео градњу града
са 40.000 радника скупљених за веома тежак посао.
Данас је то милионска метропола најсевернија на
свету, са много архитектонских објеката значајних
за историју архитектуре и стављених под заштиту
УНЕСКА.
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(фото: интернет)

Огист Монферан 1786-1858.
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Исакијевски сабор је једно велелепно
здање подизано као државна катедрала. Један је
од најзначајнијих симбола града и једна од
најлепших православних светиња на свету, са
предивном унутрашњом декорацијом. У Русији је
све велико и пребогато украшено. Замислите нас,
задивљене и изненађене!
Храм је украшен са 350 скулптура - анђела,
јеванђелиста и апостола - и са 62 мозаика.
Пројекат је по позиву Александра Првог
привукао
Огиста Монферана (Auguste de
Montferrand, 1786-1858.), младог француског
архитекту, па је он са пројектом потражио
аудијенцију код цара. Био је прихваћен, и
веровали или не, остао ту 40 година колико се и
градио храм (1818-1858). Био је то веома тежак
посао јер је храм фундиран на шиповима, а
постављено је око 12.000 шипова који и данас код
сваке поплаве изазивају страх одговорних због
неравномерног слегања. Јасно је да је тај
грандиозни пројекат изискивао много идеја и
генијалних решења током изградње. Има
јединствену куполу, прву у Русији, са металном
конструкцијом која досеже висину од 101,5 метра,
а на висини од 43 метра има спољни балкон са
стубовима. Уједно је то видиковац на цео град, а
ми смо били у време „белих ноћи“ и могло се
остати до 4х ујутру.
Храм је процењене тежине више од 300.000
тона, ако сам добро разумела. Иначе, нешто
касније, због измењене политичке ситуације
претворен је у музеј. Он је омиљена туристичка
дестинација више милиона туриста који посете
музеј, а службе православне цркве, којих има око
600 годишње, углавном су у некој бочној капели.
Велелепност храма је и нас опчинила. Кажу да за
значајније православне празнике храм прими и до
10.000 верника, 1.000 чланова хора и 3.000
свештеника
у
надземним
и
подземним
галеријама.
Стубова има 48 у приземљу, 24 на ротонди
и на свакој бочној куполи по 4. Са висином од 69
метара од пода до окулуса спада у највише на
свету. Имао је и громобран, тада реткост. Због
висине, температурне разлике су велике и то је
утицало на осликавање, па се Монферан одлучио
за мозаике од мање осетљивих материјала и на
дрвету као подлози. Уједно је покренуо школу за
талентоване и стрпљиве за израду мозаика. Од
1936.г. архитекта Никитин је постављен за
домаћина Сабора, због сталне потребе за
стручним поправкама. При завршетку радова
Монферан је ојачао подножја стубова и облоге
фасаде.

ОКТОБАР 2021

Врата на катедрали су јако слична онима
на крстионици Сан Ђовани у Фиренци, која је
дизајнирао Лорензо Гилберти, али су превисока и
претешка, а украшавање је дивним библијским
сценама у бронзи. Изнад улазне колонаде је
рељеф преображења Св. Владимира.
Унутрашње украшавање је од разнобојног
гранита и мермера. Иконостас је уоквирен са осам
колона од врло скупоценог полудрагог камена,
шест од малахита, а два од лазурита; неки су и
богато извајани. Испод троструког иконостаса
виде се фреске Вазнесења Исуса Христа и Тајне
вечере, као и иконе Исуса Христа и Мајке Божије
у барокном стилу.
Храм има три олтара: централни је
посвећен Светом Исакију Далматском, Сиријцу,
леви Светом Александру Невском, а десни Светој
Екатерини. За украшавање храма утрошено је 400
тона злата и 1.000 тона бронзе.
Уређење унутрашњости катедрале трајало
је још 16 година. Монферан је управљао
уметницима као што су Карл Бриулов и његова
браћа, Петер Цлот и Иван Витали, а сви су били
под помном контролом државне и академске
бирократије. Катедрала је отворена 30. маја 1858.
године - на 186. годишњицу рођења Петра
Великог.

Стубови од малахита око олтара
(фото: интернет)
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Горе: Основа катедрале (фото: интернет)
Лево: Пресек кроз конструкцију куполе
(фото: интернет)
_____________________________________________

Дизајн купола Светог Исака био је нов.
Пре Св. Исака, спољне куполе са челичним
оквиром биле су спојене са зиданим унутрашњим
куполама. Монферан је предложио потпуно
метални троструки систем, где је средња конусна
купола носила лагане унутрашње и спољашње
оквире. Тиме је смањена тежина куполе са
процењених 7.440 метричких тона на 2.680 м.т.
Додатних 600 м.т. се уштедело у процесу изградње. Купола, завршена 1841.г., коштала је два
милиона рубаља мање него што је првобитно
процењено.
Купола је позлаћена техником распршивања злата са живом и однела је десетине радничких живота од токсичних испарења. У другом
светском рату премазана је сивом бојом, да не
привлачи пажњу непријатељских авиона.
Статуе анђела су висине 6 м, израђене су
помоћу галванопластичне технологије, па су
премази дебели тек неколико милиметара и врло
су лагани. Сама купола је украшена са 12
скулптура Хермана Јозефа, по новој методи
електротипизације, први пут употребљеној у
архитектури. Скулптура голуба, персонификација Светог Духа, уклоњена је 1931.г. а постављено је
веома тешко „Фукоово клатно“ ради визуелизације Коперникове теорије. Касније је оно демонтирано због оштећења која су се појавила на
стубовима и конструкцији. Купола је на високом
тамбуру и решења која су овде примењена
утицала су на куполу у Висконсину, на Капитолу
у САД, а и на Лутеранску катедралу у Хелсинкију.
Осликавање 816 м2 главне куполе поверено је
Бруилову и обављено је за три месеца, на дрвеној
подлози. Све је ово трајало 40 година, па је за
друге мега-пројекте остао израз „градити као
цркву Светог Исака“ .

Мозаик у олтарском прозору састоји се од
21 оквира испуњених бојеним стаклом велике
чврстоће. (види слику). Помињала сам нове
технике, па су слике „Последњи суд“, „Јосип из
Аритмеје“ и „Јосип Заручник“, очуване смесом
пчелињег воска, калофонијума, терпентина и
алкохола.
Недалеко од Исакијевског Сабора налази
се и споменик Петру Великом на стени, тј. таласу,
на коњу, који му је подигла Катарина II. Пушкин
је тај споменик назвао „бронзани који гази змију“
и по легенди, док је тог споменика, Петроград не
могу освојити стране силе. Иначе, уверили смо се
да се тек венчани парови фотографишу и доносе
цвеће које са молитвом полажу испред Сабора.
Сабор припада неокласицизму и он је
само једна од многих реперних тачака града.
Посетили смо и Петропавловску тврђаву са
позлаћеним звоником изузетне висине од 122,5 м.
са анђелом на врху, затим Ермитаж, Петерхоф предивни летњи дворац са фонтанама са водом у
природном паду, копију Версаја, али и са много
позлаћених
скулптура,
са
150
фонтана,
монументалних каскада и са богомољом у склопу
дворца. Ту осетиш неку врсту поноса, иако знаш
да све то није оригинално. Видели смо и цркву Св.
Спаса, у руском маниру, сличну оној у Москви –
Св. Василија Блаженог. На цркви Св. Спаса је
такође радио Монферан, пројектујући колонаду
сличну оној Бернинијевој у Риму.
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Поштанска коверта и марка са ликом О. Монферана (фото: интернет)

Споменик Петру Великом

(фото: интернет)

Исакијевски сабор са спомеником Николају I
Огист Монферан, 1856.
(фото: интернет)

Централни простор катедрале са куполом и олтаром
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9,2% светске популације живи у сиромаштву,
2% светске популације чине бескућници,
700.000 људи, широм Европе, спава на улици,
2.700.000, од укупног броја сиромашних у
Европској Унији, чине бескућници,
- 2.000.000 Американаца је без крова над
главом,
- 500.000 сиромашних живи у Србији,
- 100.000.000
радника
завршило
је
у
сиромаштву за време ковид-пандемије.
-

арх. Мирјана Анђелковић

АРХИТЕКТУРА и архитектура (3)
„MY HOME ефекат“
(очај и нада)
„Свако има право на животни
стандард који обезбеђује здравље и
благостање, његово и његове породице,
укључујући храну, одећу, стамбени
смештај,
лекарску
негу,
потребе
социјалне службе...
Универзална декларација о правима човека
„BILBAO ефекат“ и „BURJ KHALIFA
ефекат“, са наглашеним пијететом, најавили су
нове трендове у архитектури XXI века.
Вођена
талентом,
надахнућем
и
храброшћу starchitects-a, глобално присутна,
исписана великим словима, ова АРХИТЕКТУРА је,
низом
својих
квалитета,
прихваћена
са
страхопоштовањем.
Иконичка,
безвремена,
иновативна,
едукативна,
револуционарна,
вишедимензионална... забележиле су оцене
критичара.
Али, ове бројне похвале, прати и једна
друга истина сажета у оштрој критици Aleks-a
Kokotas-a: „Данас у глобалној архитектури, у све
већој мери су присутне ‘архитекте-звезде’, које су
се специјализовале за мегапројекте намењене
глобалној елити... Оне су све више оријентисане
на потребе елите и најчешће су отуђене од
потреба локалног становништва, иако се
изграђују
уз
велике
јавне
субвенције.
Истовремено, савремена архитектура је у
потпуности потиснута из пројектовања јавног
становања“.
Вратимо се декларацији са почетка текста.
Иако усвојена пре више од пола века, није успела
у својој намени да, кроз програме владајућих
структура скоро свих земаља широм планете,
обезбеди стратегију
развоја становања и
социјалног становања. При томе треба додати
чињеницу да су и архитекте одустале од
настојања да понуде решења приступачна
најугроженијим социјалним групама.
На тежину проблема указују поражавајуће
алармантни подаци:

Овим подацима свакако треба додати упозорење, које је човечанству, у својој књизи „21
лекција за 21. век“ упутио израелски историчар
Juval Noa Harari:
„Технолошка револиција могла би, ускоро,
да истисне милијарде људских бића са тржишта
рада и да створи огромну нову бескорисну класу,
што ће изазвати друштвене и политичке
немире...“
„Климатске промене могу изазвати нове
таласе избеглица и здравствену кризу светских
размера...“
„Информатичи алгоритми, могли би да
створе информатичку диктатуру, у којој је сва моћ
концентрисана у рукама малобројне елите, док је
огромна већина подвргнута не експлоатацији,
него нечему много горем - безначајности...“
„Економски напредак неће спасти светски
екосистем – управо супротно, он јесте узок
економске кризе...“
У овако опомињућој стварности потребно
је подсетити се оних малобројних социјално
ангажованих
архитеката,
који
су
својим
пионирским радом, послали апел за помоћ
људима са маргина.
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Alejandro Aravena. Само две године после
Shigeru Ban-а, 2016., Прицкерову награду добио је
чилеански архитекта Alejandro Aravena, пре свега,
за своје огромно друштвено ангажовање у области
социјалног становања. Од 2001. године, његова
иновантивна компанија „Elemental“, конципирана као едукативна радионица, уз сарадњу са
Свеучилиштем у Сантјагу, заједно са бројним
волонтерима и стажистима из студентске популације, уз материјалну помоћ чиленске владе,
саградила је на хиљаде објеката за најсиромашније, као помоћ у елиминисању бескућника.
Пројекат је настао из основне идеје: ако нема
довољно новца за изградњу добре куће за сваког,
зашто не изградити свакоме пола добре куће и
оставити станарима да је сами, током времена,
доврше.
Овај прагматичан, савремени партиципативни концепт „социјалног становања без дуга“,
при чему држава из јавних средстава финансира
и поклања половину куће, прати и изричит захтев
да се ова насеља лоцирају у градској средини, а не
на периферним подручјима. Своје решење о
инкременталном становању Aравена образлаже:
„Ово није висока наука, не захтева софистицирано програмирање, компликовану технологију, ово је само архаичан, примитиван здрав
разум.“ Ову „надоградиву архитектуру“ поздравила је критика: „Aравена нам показује како
архитектура, у свом најбољем светлу, може да
побољша људски живот.

Shigeru Ban. 1995. године, јапански
архитекта Shigeru Ban, за изградњу склоништа за
жртве разорног земотреса и цунамија у Јапану,
отворио је ново поглавље архитектонског
стваралаштва у области хуманитарно-социјалног
рада.
Те исте, 1995. године, основао је и
невладину организацију VAN (Voluntary architects
network), мрежу архитеката волонтера у чији је
рад укључен велики број студената са различитих
универзитета.
Његови пројекти резултат су рада на
истраживању примене папира као грађевинског
материјала. Проучавајући структуру и својства
папира закључио је да се његовим употребним
перформансама,
поред
изузетно
добре
конструктивне стабилности, могу постићи и
други
врло
битни
захтеви
у
домену
водонепропустљивости
и
противпожарне
заштите.
Користећи картонске цеви за стубове,
зидове, греде... истакао је предности њихове
примене, као што су јефтина и лака набавка цеви,
једноставан транспорт, могућност брзе уградње и
демонтаже (у случају нужног дислоцирања) и,
изузетно важна могућност, рециклаже.
Својим склоништима помогао је жртвама
на
многим
подручјима
после
разорних
земљотреса, цунамија и поплава: 1999. године у
Турској, 2001. у Индији, 2004. у Шриланки, 2008. у
Кини, 2010. на Хаитију, 2011. и 2018. у Јапану, 2019.
у Кенији...За свој рад, који представља
архитектуру из потребе, више него архитектуру
ега, добио је 2014. године Прицкерову награду.
Критичари су били сложни: Shigeru Ban је наш
свет учинио бољим местом.

А. Aravena - Социјално становање, Iquique, Чиле
Shigeru Ban - Склоништа од картонских цеви

A. Aravenа - Социјално становање, Iquique, Чиле

Shigeru Ban - Склоништа за избеглице, Индија,
2001.
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материјал, могли сами да дограде просторије по
потреби и зависно од материјалних могућности,
остављајући свакој кући да, кроз обраде фасада,
изрази свој идентитет.
Овај холистички приступ проблему
социјалног становања сажет је у његовој изјави:
„Дизајн претвара склоништа у домове, становање
у заједнице и градове у магнетне могућности.“
Alejandro Aravenа - Чилеанско насеље Villa Verde
Balkrishna Vithaldas Doshi. 2018. године
фондација Прицкер доделила је награду
индијском архитекти Balkrishna Vithaldas Doshi-у,
одавши му признање за његову надахнуту
архитектуру и њен значај на глобалном плану,
посебно апострофирајући његов иновативан
приступ проблемима социјалног становања.
Дубоки
осећај
одговорности
и
посвећености овој проблематици сажет је у његов
мото: „Треба положити заклетву за пружање
одговарајућег пребивалишта најнижој класи и
памтити ту заклетву до краја свог живота.“
Ову своју заклетву испунио је низом
пројеката.
1989. године, своју визију социјалног
становања реализовао је кроз један од својих
најзначајнијих пројеката. У граду Indor (Индија),
у блоку површине 85 хектара, пројектом Aranya
Low Cast Hоusing обезбедио је 6.500 станова за
смештај преко 60.000 становника.
Приликом доделе Прицкерове награде
жири је истакао: „Становање као склониште само
је један од аспеката пројекта. Целокупно
планирање
заједнице,
стварање
јавних,
полујавних и приватних простора, говоре о
његовом разумевању услова живота у граду и
важности урбаног дизајна. Његова решења
узимају у обзир социјалне, еколошке и економске
димензије, што чини његову архитектуру
ангажованом на одрживости.“
Ова „колажна архитектура“, помало груба,
одише
Doshi-јевим
дубоким
осећањем
одговорности према материјалним могућностима,
егзистенцијалним потребама, начину живота у
заједницама, традицији, култури, условима
локације, климе...
Једноставно просторно решење обухвата
шест сектора који се нижу дуж главне
саобраћајнице
унутар
комплекса.
Најсиромашније породице лоциране су у
средишним деловима сектора, док су имућније
добиле парцеле дуж обода сектора и централне
саобраћајнице. Најсиромашнијима је, поред
парцеле обезбеђена соба и санитарни чвор, а
власници су, користећи бесплатни грађевински

Balkrishna Vithaldas Doshi – План насеља Aranya
Low Cast Hоusing, Indore (Индија)

B. V. Doshi – Aranya Low Cast Hоusing, Indore

B. V. Doshi – Aranya Low Cast Hоusing, Indore
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David Baker – Породични стамбени комплекс
(заједнички простори у приземљу) Station Center –
Bruce Damonte

B. V. Doshi – Aranya Low Cast Hоusing, Indore

B. V. Doshi – Aranya Low Cast Hausing, Indore
David Baker. Дејвид Бејкер, један од
најуспешнијих архитеката у Калифорнији, у
области социјалног становања, кроз своје бројне
интервјуе, говори о специфичним проблемима
везаним за овај сегмент станоградње, са којима се
суочавао током пројектовања. Данас његова
биографија бележи 35 година искуства, са преко
10.000 изграђених домова, уз изузетну упорност
увођења компоненте инклузије и друштвене
кохезије у социјално становање.
Пут развоја социјалног становања у
Калифорнији Дејвид Бејкер коментарише: „У
почетку је Одсек за становање и урбани развој,
задужен за подручје социјалног становања,
наручивао зграде које су морале изгледати ружно
и јефтино, како порески обвезници не би
критиковали владу да троши превише новца на
сиромашне. Стога су зграде биле заиста грозне, па
су многи становници мрзели социјално становање. Данас се пројекти дистрибуирају на конкурентској основи... Уобичајено је да се подносе
детаљне пријаве које показују да архитекта не
гради само зграду, већ да размишља о детаљима
њеног функционисања, укључујући и социјалне
услуге... Дизајн нових зграда подигнут је на
знатно виши ниво.“ Са релативно мало
финансија, добрим промишљањем функција,
избором материјала, боја, детаља, посвећујући
посебну пажњу заједничким просторима у
приземљу, увео је нову димензију у пројектовање
социјалног становања. После дугогодишњег
искуства он поручује: „Дом је место где живите,
али не приватно место изоловано од других, већ
спектар приватног и јавног простора.“

David Baker – Стамбени комплекс за сиромашне
старије особе (заједнички простори у приземљу)
Armstrong Senior
Shigeru Ban, Alejandro Aravena, Balkrishna
Vithaldas Doshi i David Baker исписали су својим
радом само почетне реченице, везане за проблеме
социјалног становања. Данас, када се проблеми
сиромашних и бескућника усложњавају и расту
из дана у дан, за њихове неизбрисиве поруке
потребан је знатно радикалнији приступ
социјалном становању. Постојеће стање у овој
области, оптерећено разним законима и
прописима, у коме се још увек на стан гледа као
на инвестицију, а не као неопходност, приморало
је архитекте на неку врсту инертности и
потиснутости са подручја социјалног становања.
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Сиромаштво у Србији

Највећи избеглички камп на свету,
Дака, Бангладеш

Забрињавајућа реалност, у којој преко
милијарду људи живи без крова над главом,
јавила се, као императив за брзо тражење решења.
У тој ситуацији, на сцену технолошких иновација
– 3D технологија штампања кућа, јавља се као
нови концепт за решење проблема, у потпуности
мењајући досадашњи
систем станоградње,
елиминишући потребу за дуготрајним планирањем, пројектовањем и изградњом. Иако
релативно нов, концепт је потврдио низ
позитивних перформанси:
- еколошку прихватљивост,
- брзу градњу,
- изузетно ниске цене,
- функционалну флексибилност,
- слободу форме,
- могућност примене нових материјала,
- могућност рециклирања.

Живот испод моста

Живот у бетонским цевима

Непрофитна организација New Story и компанија
ICON – Штампана кућа за насеље, Tabasco,
Мексико

Живот испод минимума
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Natura Eco Serbia - 3D штампана кућа, Чачак
Примена ове технологије је у експанзији и
треба је подржати. Но чињеница да пројекте
потписују
разне
индустријске
компаније,
непрофитне организације, грађевинске фирме...
као да истискује архитекте са овог подручја.
Да ли се то не остварује Harare-ова
прогноза о губитку посла као последици
технолошке револуције? Било би добро да није,
али се за то морају изборити саме архитекте. То је
морална обавеза према архитектури.
_____________________________________________

Компанија Mighty Buildings и Palari Group - Прво
насеље на свету са 3D штампаним кућама, Rancho
Mirage, Калифорнија

(Извори података: Интернет; Juval Noa Harari – 21
lekcija za 21. vek)

Грађевинска фирма Sent-Gobain Veber Bemiks 3D штампана кућа, Aјндховен, Холандија
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Приредио З. Чемерикић
Са пута по Словенији (3)

МУЗЕЈ АРХИТЕКТУРЕ И ДИЗАЈНА
У ЉУБЉАНИ
„Музеј архитектуре је основала градска
општина Љубљана 1972.г., а 2010.г. преузела га је
држава, када је добио данашњи назив. Његова
главна улога је депоновање документације и
материјала из области архитектуре, урбанизма,
индустријског дизајна, графичког дизајна и
фотографије Словеније. Од 1992.г. смештен је у
дворцу Фужине, у истоименом предграђу
Љубљане“.
(www.culture.si)
У једној уређеној земљи као што је
Словенија, неће вас изненадити чињеница да је
свако место које посетите, пре свега, чисто и добро
одржавано. Затим, осмишљено и изведено по
логици његовог садржаја, са свим детаљима и по
свеукупности. То посебно треба да важи за музеј
који представља делатност наше струке –
архитектуру, урбанизам, уређење слободног
простора, а онда и дизајн употребних предмета,
намештаја и спољног мобилијара, натписа и
графичког презентовања.
Ренесансни амбијент у коме се налази овај
мали, али занимљиво конципиран простор,
контраст је савременом тренутку историје
уметности, контраст изложеним предметима.
Стари замак, пажљиво реконструисан, у целини и
детаљима, лепо је окружење које баш потенцира
ту временску и стилску супротност.
У невеликом дворишту окруженом
аркадама приземља и спрата, најпре угледате
познату форму типског киоска „Мебло“ Саше
Махтига из седамдесетих година, који је стајао на
улицама и трговима широм целе Југославије. Ова
фирма је била појам доброг дизајна, уосталом, из
Словеније нам је долазило много тога што смо
сматрали квалитетном и укусном робом, било да
је у питању намештај, грађевинска столарија,
електроника или гардероба. Утицај Запада
Словенци су нама преносили и утицали да и ми
развијамо свој дизајн.
У улазном холу стоји још један изванредан
пример ванвременског дизајна – склапајућа
фотеља Rex од савијеног лепљеног шпера, дизајн
чувеног Нике Краља и фирме „Стол“ - Камник.
На пулту у холу се могу купити књиге и стари
бројеви часописа из архитектуре и дизајна, по
врло приступачним ценама.

Зграда музеја, замак Фужине, поглед са прилаза

Двориште музеја, лево је киоск „Мебло“
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Улазни хол музеја

Столица и сточић, дизајн Нико Краљ, 1952.г.
„Нико Краљ (1920-2013.), дипломирао на
Архитектонском факултету у Љубљани, где је
касније постао редовни професор. Дизајнер и
пројектант фабрике „Стол“, усавршавао се у САД
као добитник Фордове стипендије 1963.г. Аутор је
више од 100 патената у земљи и иностранству.
Добитник је Прешернове награде за архитектуру
и индустријски дизајн 1962.г.“ (sr.wikipedia.org/sr)

Улаз у музеј
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Простор за мултимедијалне поставке изложби, радионице, предавања и промоције

Ходник на спрату

Детаљ
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Музеј има четири департмана: за
архитектуру, дизајн, фотографију и догађаје, као
и стручну библиотеку. На 12.000 фотографија
представљено је више од 400 аутора, а неке су још
из 1850.г. На спрату музеја су два велика повезана
простора за мултимедијалне поставке изложби,
радионице, предавања и промоције, као и
службени део. Музеј организује тематске изложбе
и пешачке туре које представљају богато
архитектонско наслеђе Љубљане, а сарађује са
сродним институцијама Словеније и Европе.
У другом делу објекта до кога се долази
дугим ходником са аркадама, налази се Центар за
креативност, са поставком колекције модног
дизајна. Овај део има и посебан улаз из дворишта.
Ово свакако није музеј који замара својим
обимом, а пружа велико задовољство посетиоцу.
„…На Тајмс скверу (у Њујорку) је тренутно
постављен киоск К67, један од симбола
југословенског индустријског дизајна...Киоск је
замисао словеначког индустријског дизајнера и
архитекте Саше Махтига, а произведено је око
7.500 јединица које су се могле наћи на свим
крајевима света...Киоск је постављен на Тајмс
сквер
у
оквиру
пројекта
Times
Square
Transmissions… “
(Facebook)
Део поставке модног дизајна

Степенице – веза дворишта и спрата Центра
______________________________________________

Улаз из дворишта у Центар за креативност
_______________________________________________

(фотографије: З.Чемерикић, октобар 2019.)
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Приредила: Катарина Медар, маст.инж.арх.

РЕЗУЛТАТИ ЈАВНОГ, АНКЕТНОГ, АНОНИМНОГ СТУДЕНТСКОГ
КОНКУРСА ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМСКО-ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА (МАСТЕР
ПЛАНА) СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ КОМПЛЕКСА „ELIXIR GARDEN“ У
НЕГОТИНУ
Катедра Зграде за становање са Грађевинско-архитектонског факултета Универзитета у Нишу
(спроводиоци) је у сарадњи са компанијом ELIXIR PRAHOVO, индустрија хемијских производа д.о.о.
Прахово (наручиоци), 02.11.2020. год. расписала студентски конкурс за израду програмско-идејног
решења (мастер плана) стамбено-пословног комплекса „Elixir garden“ у Неготину. Први рок за предају
конкурсних радова био је 31.03.2021. године, али је у међувремену продужен до 05.05.2021. године.
Студенти су конкурс радили у склопу предмета Синтезни студио стамбене зграде на петој години
студија архитектуре, са менторима у оквиру редовних вежби.
Расписом и програмом дефинисани су главни циљеви конкурса, а то је да понуде квалитетне
садржаје савременог типа становања различитих типологија са припадајућим зеленим парковским
површинама, просторима за одмор и игру деце, спортским теренима, као и другим јавним садржајима
комерцијалног типа. Предложена пројектантска и програмска решења морала су бити примерена
значају и контексту просторне позиције локације и вредновању и унапређењу постојећих природних,
културолошких и функционалних тенденција овог простора, и задовољити критеријуме засноване на
рационалној изградњи, економској одрживости и флексибилности простора.
Жири конкурса радио је у следећем саставу:
др Александар Кековић, председник жирија, редовни проф. Грађ.-арх. факултета у Нишу
Стеван Одавић, ELIXIR PRAHOVO
Маја Радуловић, ELIXIR PRAHOVO
Радован Гмитровић, ELIXIR PRAHOVO
др Петар Митковић, редовни проф. Грађ.-арх. факултета у Нишу
др Горан Јовановић, професор у пензији Грађ.-арх. факултета у Нишу
др Бранислава Стоиљковић, доцент, Грађ.-арх. факултет у Нишу
На конкурс је пристигло седам радова под следећим шифрама:
1. 14171
2. 30197
3. 89679
4. 12345678
5. 17248
6. 85762
7. 75720.
Жири је, у складу са критеријумима за оцену радова дефинисаних расписом и програмом
конкурса, одлучио да награде расподели на следећи начин:
Прво место и награда од 180.000 динара у нето износу додељено је раду под радном шифром 1
(14171), ауторског тима у саставу:
Иван Миленковић и Анастасија Илић, ментор доц.др. Милица Живковић
Урбанистичка поставка комплекса је јасно дефинисана у две целине- јавни и стамбени садржаји,
које су и физички одвојени интерном саобраћајницом. У оквиру стамбене целине јасно је одвојено
породично од вишепородичног становања. Целина вишепородичног становања састоји се из више
издвојених групација што омогућава фазност градње, што је био један од основних критеријума при
жирирању радова. Свака од функционалних целина је организационо добро осмишљена и детаљно
разрађена. Све објекте карактерише савремени архитектонски израз примерен садржају и намени
објекта и заједно чине складну целину.
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Друго место и награда од 120.000 динара у нето износу додељено је раду под радном шифром 2
(30197), ауторском тиму у саставу:
Ива Милосављевић и Лидија Милосављевић, ментор доц.др. Милица Живковић
Зонирање целина је добро извршено и пружа могућност фазне градње. Урбанистички
параметри у највећој мери испуњавају услове из расписа конкурса. Спратност свих вишепородичних
стамбених објеката је максимална, што у делу који је суседни са породичним кућама доводи до тога да
јединице породичног становања буду заклоњене са јужне и источне стране и недовољно осветљене.
Стамбене јединице су функционално добро решене и могу да задовоље најразличитије потребе
будућих станара.
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Треће место и награда од 60.000 динара у нето износу додељено је раду под радном шифром 6
(685762), ауторском тиму у саставу:
Немања Ранђеловић, Вукашин Васић, Борис Ранчев, Лазар Јовић, Стефан Грчак, ментор
Славиша Кондић
Рад под шифром 85762 има добро урбанистичко решење, адекватно решене приступе комплексу
као и адекватне урбанистичке параметре. Организација станова је квалитетна, форма објеката
модернистички и атрактивно решена. Недостатак рада представља немогућност фазне градње као и
чињеница да је функционална подела вршена по вертикали (пословни и стамбени садржаји).
Претходно наведено не одговара потребама инвеститора, уједно таквим начином градње не би били
решени имовинско - правни односи.
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АРХИТЕКТУРА И
ВИЗУЕЛНЕ УМЕТНОСТИ
У ЈУГОСЛОВЕНСКОМ
КОНТЕКСТУ: 1918-1941.
Уредници:
Александар Кадијевић,
Александра Илијевски
Издавач: Универзитет у
Београду - Филозофски
факултет, Институт за историју
уметности, Београд, 2021.

Међународна
научна
монографија
,,Архитектура
и
визуелне уметности у југословенском
контексту:
1918–1941.''
доноси огледе историчара архитектуре и визуелних уметности из
Босне и Херцеговине, Црне Горе,
Хрватске, Словеније и Србије.
Осим афирмисаних стручњака из
шире западнобалканске регије, њен
садржај су обогатили и млади
истраживачи. Циљ монографије је
да продуби дијалог о тековинама
међуратне
визуелне
културе,
сагледаним на дубљој контекстуалној основи културне политике,
уз уважавање свих претходних
историографских доприноса. Због
тога се и фокусира на улогу
водећих високошколских и стручних установа, уметничких удружења, група и часописа који су
усмеравали
развој
уметничког
стваралаштва. Уз синтетске, прегледне и расправне огледе о мање
расветљеним питањима, у њој су
заступљени монографски осврти и
прилози.
У првом делу монографије
анализирају се развој архитектуре
и урбанизма у тематским целинама: Архитекти и институције,
Архитекти и уметничке групе и
Архитектура и јавност. Аутори
текстова: Милан Ђурић и Небојша
Антешевић, Биљана Мишић, Аида
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Абаџић Хоџић, Слађана Жуњић,
Марија Покрајац, Тадија Стефановић, Марина Павловић, Владана
Путник Прица, Александра Стаменковић,
Валентина Вуковић,
Ђурђија Боровњак, Ана Радованац
Живанов, Александар Кадијевић,
Александра
Илијевски,
Марија
Павловић, Јелена Ненадо-вић и Јана
Милосављевић, Антун Баће, Дијана
Милашиновић Марић, Ангелина
Банковић и Јелена Гачић, Јасна
Гаљер, Иван Р. Марковић, Аленка
Ди Баттиста, Весна Круљац, Злата
Вуксановић Мацура и Драгана
Ћоровић. Други део монографије
посвећен је културним импликацијама ликовне, примењене, позоришне и филмске уметности.
Аутори текстова: Игор Борозан,
Јасмина Трајков, Винко Срхој,
Софија Мереник, Јасмина Чубрило,
Јерко Денегри, Јелена Межински
Миловановић, Маријана Вашчић,
Драган Чихорић, Ана Шепаровић,
Петар Прелог, Ловорка Магаш
Биланџић, Гордана Крстић Фај,
Никола Пиперски, Јелица Стевановић, Катарина Јовић, Вјера
Медић, Биљана Црвенковић и
Дијана Метлић.
Инструктивни и садржајни, ти огледи вишеструко обогаћују
познавање међуратне визуелне
културе, подстичући њено потпуније тумачење. Због тога свим
ауторима изражавамо велику захвалност јер су у кризном раздобљу
пандемије вируса Ковид-19 смогли
снаге да доставе оригиналне
резултате својих истраживања. На
драгоценим саветима и подршци
захваљујемо се угледним рецензентима – др Лидији Мереник, др
Ирини Суботић и др Александри
Ступар из Београда и др Златку
Карачу из Загреба.
Посебну захвалност дугујемо члановима Управе Филозофског факултета Универзитета у
Београду – декану др Миомиру
Деспотовићу, продеканки за науку
др Јелени Ердељан, продекану за
финансије др Данијелу Синанију и
продекану за наставу др Небојши
Грубору,
затим
др
Драгану
Војводићу, управнику Института за
историју уметности и др Мирослави Костић, секретару Центра за
издавачку делатност Филозофског
факултета, без чије подршке
монографија не би била пред
читаоцима. Књигу је визуелно
опремио тим Досије студија из
Београда – Мирко Милићевић,
Ирена Поповић, Ивана Зорановић
и Ирена Ђаковић, а штампало ЈП
„Службени гласник“, на чему им се
такође захваљујемо.
Предговор уредника
(скраћена верзија)
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НАГРАДА ЗА
АРХИТЕКТУРУ „ЂОРЂЕ
ТАБАКОВИЋ“
ДВАДЕСЕТ ПЕТ ГОДИНА
КОНТИНУИТЕТА
1995-2020.
Аутор: Владимир Митровић
Дизајн: Мирослав Шилић
Издавач: Друштво архитеката
Новог Сада, Нови Сад, 2020.

Табаковићева награда за
архитектуру, касније преименована
у Награду за архитектуру „Ђорђе
Табаковић“, најзначајније је признање за архитектонско стваралаштво које Друштво архитеката Новог
Сада додељује архитектима Новог
Сада и Војводине. Награда, установљена 1995.г., симбол је и почаст која
се на тај начин одаје једном од
пионира српске модерне архитектуре и истакнутом новосадском
градитељу, архитекти Ђорђу Табаковићу (Арад, 1897-Нови Сад, 1971).
Досадашњи добитници награде били су архитекти: Павле Жилник
(1995), Мирослав Крстоношић (!996),
Татјана Вањифатов-Савић (1997),
Зора Митровић-Пајкић (1998), Александар Келемен (1999), Сибин
Ђорђевић (2000), Ранко Радовић
(2001), Душан Крстић (2002), Милорад Бербаков (2003), Славко Одавић
(2004), Милан Марић (2005), Драгутин Карло де Негри (2006), Ђорђе
Грбић (2007), Миодраг Р. Јовановић
(2008), Слободан Јовановић (2009),
Бора Радусиновић (2010), Славко
Жупански (2011), Слободан Кузмановић (2012), Васо Кресовић (2013),
Милан Стојков (2014), Радоје Цветков (2015), Душан Радовановић
(2016), Леонид Нешић (2017),
Миленија и Дарко Марушић (2018)
и Лазар Кузманов (2019).

НОВЕ КЊИГЕ

ВРЕМЕ АРХИТЕКТУРЕ
АРХИТЕКТУРА
И УРБАНИЗАМ
У ВАЉЕВУ 2010 - 2019

Уредник: Милан Максимовић
Редакција: Андријана
Максимовић, Анђелка МандићМилутиновић, Јелена
Марковић, Саша Миловановић
и Љубинко Ранковић
Рецензенти: Горан Војводић и
Божидар Манић
Издавач: Друштво архитеката
Ваљева, Ваљево, 2021.
„Ово је књига о архитектури у
једном граду између онога што град
јесте и онога што бисмо желели да
постане.
Публикација
представља
пресек изабраних и актуелних
архитектонских остварења рађених
у Ваљеву и Ваљевском крају у
периоду од 2010-2019. године
обухватајући реализације, пројекте,
партерна решења и ентеријере.
У уводном делу дат је и
низ прилога који се односе на
прегледе из историје градитељства
и урбанизације Ваљева, а као
посебан темат издвојена је нова
стамбена архитектура Ваљева. У
засебном блоку дат је преглед
студентских радова са Архитектонског факултета у Београду, који
су рађени на темама у приобаљу
Колубаре у Ваљеву и Рибнице у
Мионици.
Књига представља својеврсни наставак истоимених издања
које је Друштво архитеката Ваљева
објавило 2004. и 2010. године.
Издавањем књиге обележава се 25
година рада Друштва архитеката
Ваљева.“
( из предговора )
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Друштво архитеката Ваљева је
скренуло пажњу стручне јавности
својим изванредним књигама са
истим насловом, не само по
квалитетној архитектонској продукцији Ваљева већ и по одличном
дизајну и опреми. „Архитект“ је у
броју 18/2005.г. писао о манифестацији Друштва архитеката Ваљева те
године, а код нас је у програму
Дана архитектуре Ниша 2010.г.
одржана промоција другог издања,
са пратећом изложбом и са гостима
из Ваљева.
Теме које су обрађене су
уобичајене – урбанистичка проблематика, архитектонски пројекти и
реализације, ентеријери, историографија, студентски радови. Али
богатство материјала, презентовано
на 288 страна, са преко 400
одличних фотографија, цртежа и са
пратећим текстовима оставља јак
утисак на читаоца и представља
велико задовољство.
Ваљево је град са богатом
историјском прошлошћу, са вредним наслеђем у области урбанизма,
традиционалне и савремене архитектуре и
споменичког фонда.
Прилози који обрађују ове области,
са занимљивим старим фотографијама и цртежима, типологијом
објеката, занимљивим причама,
уводе нас у континуитет формирања руралног и урбаног простора
и његовог комплетног духовноматеријалног контекста.
Савремени
тренутак
у
архитектури акцентован је темом
станоградње, па је у књизи дат
свеобухватни преглед продукције
ваљевских архитеката, од индивидуалних породичних објеката и
малих кућа за одмор, до већих
стамбених зграда. Ту су и јавни
објекти, област која у последње
време нема много реализованих
дела, што је чињеница која важи и
за друге средине. Међутим, нама је
овде
представљено
неколико
квалитетних реализација управо са
јавном функцијом – школа, вртић,
суд, библиотека, музеј, хотел.
Актуелни
трендови
у
архитектонском обликовању који се
могу констатовати у овде представљеним примерима важе за целу
данашњу
српску
архитектуру:
евидентни
принцип
Модерне,
предратне и послератне – чисте
кубистичке форме са једноставним
ликовним графизмом и колоритом
фасада, са промишљеним детаљима. Али ту има и нових
елемената, практичних и естетски
квалитетних, као што су, рецимо,
покретни панои за заштиту од
сунца на лођама. Или су то стаклене
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ограде, алуминарија, савремени
материјали за облоге фасада итд.
Ентеријери, поље делатности у коме архитекти, који се тиме
баве, исказују можда највише креативности, презентирано је такође
квалитетним примерима. И на
крају, увек маштовити и добро
презентовани студентски радови,
допуњују целу слику.
Камо среће се и у Нишу,
једном оваквом монографијом свеобухватно прикаже наша продукција. Она се може наћи на више
места, рецимо у каталозима изложби, али оваква систематизација има
посебну вредност. Требало би то
урадити бар једном у пет или десет
година. Из искуства бих рекао да ће
се то тешко десити. Материјал је ту,
али нема заинтересованих за такав
посао.
З.Чемерикић
Др.арх. Милан Максимовић је
рођен у Ваљеву 1970.г, где је
завршио
основну
школу
и
матурирао у Ваљевској гимназији.
Дипломирао је 1996. г. и магистрирао 2008.г. на Архитектонском
факултету Универзитета у Београду. Докторску дисертацију одбранио
је
2013.г.
са
темом
Симболички облици стваралачког
израза у архитектонском делу. На
Архитектонском
факултету
у
Београду запослен је од 1996. г.,
прво као лице обдарено за научноистраживачки рад, затим као
асистент приправник и као самостални стручни сарадник. Изабран
је у звање доцента на Департману за
архитектуру Факултета 2008. г.
Аутор је књига Архитектура и
(2008, признање за публицистику
Салона архитектуре у Београду) и
Архитектура и разлика (2018).
Као
аутор
или
члан
ауторског тима учествовао је на
преко 20 архитектонско-урбанистичких конкурса, на којима је и
награђиван1. Већина радова је
излагана и објављена у стручној
публицистици. Као аутор и коаутор
урадио је преко 10 идејних архитектонских решења и пројеката, од
којих су два реализована. Уредник
је зборника Време архитектуре –
архитектура и урбанизам у Ваљеву,
Друштво архитеката Ваљева, 2004. и
2010. за који је награђен признањем
за публицистику Салона архитектуре у Новом Саду 2004. године.
Објавио је више радова и чланака у
стручној периодици.
1

Друге награде на конкурсима у Нишу
(са Д.Марчетићем) за објект за
потребе културе (2019.) и за ЕКСПО
центар (2020.)
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Архитектура и Урбанизам
Издавач: Институт за архитектуру и урбанизам Србије,
Булевар краља Александра 73/II, 11000 Београд, тел. 011/3207-303, 3207-310
E-mail: pucarmila@gmail.com, milenam@iaus.ac.rs, www.iaus.ac.rs
Интегрални текст часописа се може погледати на сајту
Архитектура и Урбанизам, бр. 52, јун 2021. г. (125 страна, у боји)
UVODNIK: УВОДНИК: Ana S. Nikolić • ORIGINALNI NAUČNI RADOVI: Ana Graovac, Jasmina Đokić, Anica Teofilović, Vesna
Teofilović: УЛОГА И ДОМЕТИ ГЕНЕРАЛНОГ УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА У САВРЕМЕНОМ ПЛАНИРАЊУ БЕОГРАДА; Marija
Maruna, Ana Graovac: КА КРИТИЧКО-РЕФЛЕКСИВНОМ ПЛАНЕРУ: ПРИЛОГ УНАПРЕЂЕЊУ ПРАКСЕ НА ПРИМЕРУ
КОМПЛЕКСА „АВАЛА ФИЛМА”; Angelina Bankovic: ПРИЛОГ ПРОУЧАВАЊУ БЕОГРАДСКЕ АРХИТЕКТУРЕ МИЛАНА
ЗЛОКОВИЋА У ПЕРИОДУ ИЗМЕЂУ ДВА СВЕТСКА РАТА; Goran V. Anđelković: ТРАЖЕЊЕ, КРИСТАЛИЗАЦИЈА И ЗРЕЛОСТ
АУТОРСКОГ ИЗРАЗА АРХИТЕКТЕ МИЛОСАВА МИШЕ МИТИЋА (1932–1970) У ШЕСТОЈ ДЕЦЕНИЈИ XX ВЕКА; Mila
Mojsilovic: САН О ЦЕЛОВИТОСТИ: ПОЕТИКА НЕПРЕДВИДИВОГ; Tomislav Đorđević: РЕДУКЦИЈА УРБАНИХ ТОПЛОТНИХ
ОСТРВА И ПОБОЉШАЊЕ ТОПЛОТНОГ КОМФОРА СТАНОВНИКА - РЕШЕЊЕ ЗАСНОВАНО НА ПРИРОДИ; Nemanja Kordić:
РЕДУКЦИЈА УРБАНИХ ТОПЛОТНИХ ОСТРВА И ПОБОЉШАЊЕ ТОПЛОТНОГ КОМФОРА СТАНОВНИКА - РЕШЕЊЕ
ЗАСНОВАНО
НА
ПРИРОДИ;
Nemanja
Kordić:
ДЕТЕРМИНИСАЊЕ
АРХИТЕКТОНСКОГ
СКЛОПА
ПРЕМА
ИНФРАСТРУКТУРНИМ ПРИНЦИПИМА • ARHITEKTURA: Jelena Ivanović Vojvodić, Goran Vojvodić: POSLOVNI OBJEKAT,
JUŽNI BULEVAR 10, BEOGRAD / THE OFFICE BUILDING AT JUŽNI BULEVAR 10, BELGRADE • AKTUELNOSTI: Marija Maruna:
КРАТАК ПРИКАЗ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ И МАСТЕР РАДА НАГРАЂЕНИХ ГОДИШЊОМ НАГРАДОМ ИАУС-А /
Кандидати: Јелена Богосављевић и Андрија Вујовић; Bogdan Lukić: СТРАТЕГИЈА ТРЕТМАНА И ЕВАКУАЦИЈЕ
ОТПАДНИХ ВОДА ИЗ НАСЕЉА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА / Кандидат: Стеван Сојиљковић; Aleksandra Đukić:
РЕГЕНЕРАЦИЈА ГОЛУПЦА КРОЗ РАЗВОЈ КЉУЧНИХ ФЛЕГШИП ПРОЈЕКАТА / Кандидат: Злата Станојевић; Konstantin T.
Petrović: НАГРАДА РАНКО РАДОВИЋ 2020.; Nebojša Antešević: ОПУС АРХИТЕКТЕ МИЛАНА ЗЛОКОВИЋА НА ИНТЕРНЕТ
ПРЕЗЕНТАЦИЈИ • NOVE KNJIGE: Milenko Stanković, Diana Stupar: МАЛЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ У ПРОСТОРУ / МЕТОДОЛОГИЈА:
СТУДИЈА ЗА АКТИВИРАЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛА ЈАВНИХ ПРОСТОРА БАЊЕ ЛУКЕ / Јелена Станковић, Исидора Каран, Тања
Тркуља, Дубравко Алексић • SEĆANJE: IN MEMORIAM - Професор др Добривоје Тошковић (1927-2021); IN MEMORIAM Професор др Владимир Мацура (1942-2021).

ДаНС
Издавач: Друштво архитеката Новог Сада, Светозара Милетића 20, Нови Сад, тел. 021/423-485
E-mail: dans@dans.org.rs, www.dans.org.rs
ДаНС бр. 87-88, децембар 2020. г.
Vladimir Mrkajić: Rešenja zasnovana na prirodi; Daniela Stojković Jovanović: Novosadski arhipelag na Dunavu
Institucionalni okvir i zakonska regulativa u prilog zaštiti prirodnog javnog plavnog dobra: Marijana Mutavčieva: Od
Parkića do Šodroša - Mala istorija novosadskog urbanističkog planiranja kroz prizmu inicijativa građana; Božena Stojić,
Iva Čukić, Jovana Timotijević: Participativno urbanističko planiranje kao zajedničko upravljanje razvojem grada;
Karlo Polak: Održivi prevoz za Novi Sad Predlogza novu tramvajsku mrežu u gradu; Christopher de Vries: Vodeno
zajedničko dobro Spekulativni urbanistički projekat u prilog GUP-u Novog Sada; Rastko Pietro Chirco Popović: Novi
Sad, grad koji se guši Ideje za preporod istorijskog jezgra; Aleksandar Stanojlović; Automobilski ili pešački grad?
Predlog
za
rehabilitaciju
prekinutih
glavnih
arterija
centra
Novog
Sad a;
Frane
Dumandžić:
Atavističko planiranje Kratki vodič kroz planiranje u Hrvatskoj; Maja Momirov , Relja Ivanić (foto): Kuće u prirodi.
Poslovni prostori u Vojvodini. Arhitektonska produkcija; Nenad Šeguljev: Petrovaradinska tvrđava u zlatnom dobu
vojne arhitekture; Violeta Stefanović, Tamara Stričević: 22. Salon arhitekture Novi Sad Prvi digitalni Salon; Johannes
Riquet: Efemerni prostori Efemera kolektiva; Natalija Bogdanović: Zašto periferni modernizam? Interpretativni okvir –
Studija slučaja Kragujevac 1948-1980; Dragana Konstantinović: Publikacija: Nagrada za arhitekturu “Đorđe
Tabaković”. Dvadeset pet godina kontinuiteta 1995 -2020; Andrej Strehovec: Vremenska kapsula Bogdana
Bogdanovića, Publikacija: Bogdan Bogdanović Biblioteka Beograd: An Architect’s Library.

Arhitekta
Издавач: FOUNDER AND PUBLISHER, Вук Димитријевић, PR. Рекламна агенција Anubis, Београд,
Блок Сутјеска 25а, 11000 Београд, тел. +381 11 365 05 09, +381 69 555 24 21, Email: info@idelni dom.com
www.arhitekta.co.rs
Arhitekta, бр. 13, април 2021. г.
Čiji je muzej? Muzej savremene umetnosti u Beogradu – uloga Ivanke Raspopović • Promišljenost u dizajnu – „Made in italy“ –
Percepcija žene u arhitekturi i dizajnu • Italijanska dizajn asocijacija – Status žena arhitekata • Intervju – Juko Nagajama – Dobitnica
nagrade za najbolju novu ženu arhitektu (2007) • Žensko arhitektonsko društvo – Status u poslu žene u Srbiji? • NANTOU360 – Svi
aspekti procesa revitalizacije istorijskog naselja u Šenženu • Nova vizija – „Design society“ – Xijia Zhan (Amber): Osetljive sfere
kulturnog menadžmenta • Ples + arhitektura – Intenzivna i ekstenzivna dimenzija prostora • Žezlo u rukama muškarca – Moć vertikale •
Rac – Shanghai – Perspektiva žene u arhitektonskoj praksi i obrazovanju • Budućnost u njenim rukama – Selekcija studentskih
Radova Kine i Srbije.

ГЛАСНИК ИКС
Издавач: Инжењерска комора Србије, Булевар војводе Мишића 37, тел. 011 655 74 10, 11000
Београд.
E-mail: info@ingkomora.rs, www.ingkomora.rs
ГЛАСНИК ИКС бр. 42, март 2021. (84 странe у боји)
Реч председнице Инжењерске kоморе Србије - ИНТЕРЕС ЧЛАНОВА КОМОРЕ НА ПРВОМ МЕСТУ; Ново руководство
Инжењерске коморе Србије - ИМЕНОВАНИ НОВИ ЧЛАНОВИ УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ
СРБИЈЕ; Новине у регионалном организовању Инжењерске коморе Србије - СВИ РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТРИ ДОБИЛИ ПОСЛОВНЕ
ПРОСТОРЕ; Предности и погодности чланства у Инжењерској комори Србије - ОРГАНИ КОМОРЕ ОБЕЗБЕДИЛИ ДОДАТНЕ
ПОГОДНОСТИ ЗА ЧЛАНОВЕ; Резултати претходног руководства Инжењерске коморе Србије - НЕСЕБИЧНО ЗАЛАГАЊЕ
ОРГАНА И ТЕЛА ИКС ТОКОМ 2019. И 2020. ГОДИНЕ ДАЛО РЕЗУЛТАТЕ; Интервју са Биљаном Вуксановић - БИЉАНА
ВУКСАНОВИЋ ИЗАБРАНА ЗА ПРЕДСЕДНИЦУ УПРАВНОГ ОДБОРА ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ; Интервју са
Владимиром Миловановићем - ЧИСТИЈИ БЕОГРАД; Сеизмологија и градња - МОГУЋЕ КАТАСТРОФЕ НЕСТАНДАРДНЕ
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НАДГРАДЊЕ; Геотехничка и хидрогеолошка истраживања - ЕКСТРЕМНО ИНЖЕЊЕРСТВО И РИЗИЦИ НА ПОВРШИНСКOM
КОПУ „ДРМНО“; Факултет техничких наука у Новом Саду, Департман за архитектуру и урбанизам - ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ
У АРХИТЕКТОНСКИМ ОБЈЕКТИМА; 25 Година постојања и практичне примене Тетра стандарда - ТЕТРА - СТАНДАРД ЗА UHF
СИСТЕМЕ ДИГИТАЛНE РАДИОКОМУНИКАЦИЈE; Еко-комуна за 21. век - ОДРЖИВИ ХАБИТАТ; Екологија - СВЕТСКA
ЗДРАВСТВЕНA ОРГАНИЗАЦИЈA ЗА ПОБОЉШАЊЕ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА; Новости из металургије - ИНДУСТРИЈСКА
ПРОИЗВОДЊА ГВОЖЂА И ЧЕЛИКА БЕЗ ФОСИЛНИХ ГОРИВА; Издања Удружења инжењера консултанта Србије (Association of
Consulting Engineers of Serbia − ACES) - FIDIC ИЗДАЊА ИЗ 2017. ГОДИНЕ САДА И НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ; Мерење потрошње
енергије - КАЛОРИМЕТРИ - МЕРИЛА ПОТРОШЊЕ ЕНЕРГИЈЕ У СТАНОГРАДЊИ; Грађевинска индустрија - НЕИМАРСКО
ЗИДАЊЕ НЕМАРА; Златиборска гондола - НЕБЕСКЕ КОЧИЈЕ - ЗЛАТНА ЗЛАТИБОРСКА ГОНДОЛА; Отац нације поново међу
Србима - СРБИЈА СЕ ОДУЖИЛА ВЕЛИКОМ ЖУПАНУ СТЕФАНУ НЕМАЊИ; Новине у области енергетике и рударства - ИЗМЕНЕ
ЗАКОНА ЗА НОВЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ У ЕНЕРГЕТИЦИ; Измене и допуне Закона о планирању и изградњи - РЕГУЛИСАНЕ
ПРОФЕСИЈЕ У ОБЛАСТИ ПЛАНИРАЊА И ИЗГРАДЊЕ И НОВИНЕ У ЛИЦЕНЦИРАЊУ ИНЖЕЊЕРА, АРХИТЕКАТА И
ПРОСТОРНИХ ПЛАНЕРА; Активности Извршног одбора Матичне секције архитеката Инжењерске коморе Србије - УСПЕШНЕ
АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ АРХИТЕКТУРЕ И УРБАНИЗМА; Активности Извршног одбора Матичне секције просторних планера
Инжењерске коморе Србије РЕАЛИЗОВАНИ „23. СУСРЕТИ ПРОСТОРНИХ ПЛАНЕРА СРБИЈЕ – 2019“; Извештај регионалних
центара Инжењерске коморе Србије о активностима током 2020. године - АКТИВНОСТИ РЕГИОНАЛНИХ ОДБОРА И ВЕЋА
МАТИЧНИХ СЕКЦИЈА РЕГИОНАЛНИХ ЦЕНТАРА; Активности Већа матичне секције архитеката Регионалног центра Нови Сад НАГРАДА ЗА АРХИТЕКТУРУ „ЂОРЂЕ ТАБАКОВИЋ“ ДВАДЕСЕТ ПЕТ ГОДИНА КОНТИНУИТЕТА (1995 – 2020); Друштво за
грејање, хлађење и климатизацију (КГХ) - 51. МЕЂУНАРОДНИ КОНГРЕС И ИЗЛОЖБА О КГХ; Европски савет инжењерских
комора - УЧЕШЋЕ ПРЕДСТАВНИКА ИКС У РАДУ ЕВРОПСКОГ САВЕТА ИНЖEЊЕРСКИХ КОМОРА; Међународне активности
2019. - ДЕЛЕГАЦИЈА ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ ПРИСУСТВОВАЛА ОБЕЛЕЖАВАЊУ ЈУБИЛЕЈА КИИП; Занимљивости КОЈИ СУ ЕВРОПСКИ ГРАДОВИ У НАЈВЕЋОЈ ОПАСНОСТИ ОД ПОТАПАЊА?; ПАМЕТНА ГРАДИЛИШТА У КИНИ; ПОДВОДНА
СТАНИЦА „ПРОТЕУС“; НАЈДУЖИ ПОДВОДНИ ТУНЕЛ НА СВЕТУ ВУПЕРТАЛ - ГРАД СА „ЛЕБДЕЋОМ“ ЖЕЛЕЗНИЦОМ;
НЕОБИЧНО РЕШЕЊЕ - ВОДА ИЗ КАНАЛИЗАЦИЈЕ СЕ КОРИСТИ ЗА ГРЕЈАЊЕ; МЕТАЛНИ МОСТ ИНСПИРИСАН
ОЛИМПИЈСКИМ КРУГОВИМА; У ДАНСКОЈ СЕ ГРАДИ ПРВО ЕНЕРГЕТСКО ОСТРВО НА СВЕТУ; Чланство коморе у бројкама ЛИЦЕНЦЕ ЧЛАНОВА КОМОРЕ: ЧЛАНОВА КОМОРЕ ПО РЕГИОНАЛНИМ ЦЕНТРИМА; ЧЛАНОВИ КОМОРЕ ПО МАТИЧНИМ
СЕКЦИЈАМA

ГЛАСНИК ИКС бр. 43, јул 2021. (84 странe у боји)
УВОДНИК: Реч председнице Инжењерске коморе Србије ИКС НАСТАВЉА УСПЕШНУ САРАДЊУ СА ПАРТНЕРИМА •
ИЗДВАЈАМО ЗА ВАС: проф. др Мирослав Станојевић: У НОВОМ САДУ ОДРЖАН 34. МЕЂУНАРОДНИ КОНГРЕС О
ПРОЦЕСНОЈ ИНДУСТРИЈИ др Иван Игњатовић: ОДРЖАН НАЈВЕЋИ НАУЧНОСТРУЧНИ СКУП ГРАЂЕВИНСКИХ ИНЖЕЊЕРА;
Вера Бубоња: 16. БЕОГРАДСКА ИНТЕРНАЦИОНАЛНА НЕДЕЉА АРХИТЕКТУРЕ - БИНА • ИНТЕРВЈУ: Редакција Гласника:
МИЛЕНА
ВУЈИСИЋ
–
ЈЕДНА
ОД
ЧЕТИРИ
ЖЕНЕ
КОЈЕ
УПРАВЉАЈУ
РАДОМ
ИКС
• ТЕМА БРОЈА: Редакција Гласника: 175 ГОДИНА ВИСОКОШКОЛСКЕ НАСТАВЕ ГРАЂЕВИНАРСТВА И ГЕОДЕЗИЈЕ •
ИНЖЕЊЕРИ ПИШУ: Слађан Срзић: ТУНЕЛОВАЊЕ Q СИГНАЛИЗАЦИЈЕ КАО САВРЕМЕНО РЕШЕЊЕ ЗА ИТЕГРИСАНЕ
СЕРВИСЕ У ХЕТЕРОГЕНИМ ТЕЛЕФОНСКИМ МРЕЖАМА; Небојша М. Лукић САТЕЛИТСКИ ШИРОКОПОЈАСНИ ИНТЕРНЕТ;
Виктор Кобјерски: АЗБЕСТ ОКО НАС; др Александар Рудник Милановић: ОБНОВА КНЕЖЕВОГ АРСЕНАЛА • ЗАКОНСКЕ
НОВИНЕ: Небојша Антешевић: У КОРАК СА ВРЕМЕНОМ И ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИМ РАЗВОЈЕМ; Божана Лукић: ОДВАЖАН
ИСКОРАК КА АРХИТЕКТОНСКОЈ ПОЛИТИЦИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ • :РАДИЛИ СМО: Ана Јокић: ОДРЖАНА ПЕТА РЕДОВНА
СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ИКС; Ненад Крстић: АКТИВНОСТИ РЕГИОНАЛНИХ ОДБОРА И ВЕЋА МАТИЧНИХ СЕКЦИЈА
РЕГИОНАЛНИХ ЦЕНТАРА • СТУДЕНТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ: Исидора Динчић: СТУДЕНТИ ЕТФ МЕЂУ НАЈБОЉИМА НА
СВЕТУ; Ања Поповић: ОДРЖАНИ 14. БЕОГРАДСКИ ДАНИ ИНЖЕЊЕРА – EBEC БЕОГРАД; Јована Малеш: BEST DESIGN WEEK
ПОНОВО ВОДИ СТУДЕНТЕ У СВЕТ ДИЗАЈНА • САЗНАЛИ СМО: Славица Ференц: МЕЂУНАРОДНИ САЛОН УРБАНИЗМА - 30
ГОДИНА СА ВАМА; Драган Стојев: КОЛИКО ЗЕЛЕНА ЕКОНОМИЈА КОШТА СРБИЈУ • ВЕСТИ ИЗ СВЕТА: Бранислава Бабић:
СЛОВЕНИЈА ДОБИЛА ЈЕДАН ОД НАЈМОЋНИЈИХ СУПЕРКОМПЈУТЕРА НА СВЕТУ; МЕКСИКО СИТИ НЕЗАУСТАВЉИВО
ТОНЕ; ФРАНЦУСКИ ВОЗОВИ НА ВОДОНИК ОД 2022. НА НЕМАЧКОЈ ПРУЗИ; ПРВА ОДШТАМПАНА БЕТОНСКА КУЋА •
ПИТАЛИ СТЕ: Редакција Гласника: ОДГОВОРИ НА ВАША ПИТАЊА; Маја Мирковић и Марко Лукић: СУД ЧАСТИ
ОРГАНИЗАЦИЈА И РАД.

ASA
Издавач: Асоцијација српских архтеката, Љубинке Бобић 11, 11077 Нови Београд, тел. 064/2024904
E-mail: asa.asocijacija@gmail.com, www.asa.org.rs
Часопис АРХИТЕКТУРА (задњи број, 209, је изашао крајем 2019) наставља да излази као сегмент
часописа АСА
ASA, бр. 7, 2020. г. (100 страна, у боји)
Реч уредника: Слободан Малдини: Елита • ЕКО ГРАДЊА: Бранка Ланцош, д.и.а.: Пост ковид урбанизам – градови за
пандемије; H&P Архитекти – еко куће „Agri Nesture“; Hooba Desig Group – Транспарентне фасаде; Hooba Desig Group – Espriss
Cafe • НАГРАДА: Награда RIBA – Нитхарст фарма, ренесансно-модерна вила, Адам Ричардс архитекти • ИНТЕРВЈУ СА
АРХИТЕКТОМ: Љиљана Благојевић, архитекта и историчарка архитектуре • ПРОЈЕКТИ: 1X2STUDIO - Зоран Абадић – Центар
за континуитет пословања и опоравак података у случају катастрофа, Прилеп, Македонија; Владана Путник Прица: Кућа ВУ у
Новом Саду, аутори: а2архитектура; Мошеја у Тупали, Медвеђа, аутор: Арбер Садики • ДИЗАЈН: ПЕТАР МАТУНОВИЋ,
дизајнер ваздухопловства • IN MEMORIAM: Слободан Малдини: МИОДРАГ ЖИВКОВИЋ, стуб грандиозног вајарства; проф.
Зоран Лазовић: СПАСОЈЕ КРУНИЋ, једно сведочанство о импзантној фигури наше стварности.
АРХИТЕКТУРА бр. 215: АРХИТЕКТОНСКА КРИТИКА: арх. Мирослав Симеуновић, арх Андрија Маркуш, арх. Милан
Радоњић; Стваралачки лик архитекте Милице Штерић, из писане заоставштине др Зорана Маневића; Горан В.
Анђелковић, унив. дипл. инж. арх.: ИСТРАЖИВАЊЕ – О српско-словеначким везама у архитектури (4); арх. Слободан
Малдини: РЕАГОВАЊА – Наличје споменик,; Нестали споменици; ИСТОРИЈА И ТЕОРИЈА АРХИТЕКТУРЕ – „Аја Софија бисер светске архитектуре“, поводом претварања храма у Истамбулу у џамију; „Уклето здање“, записи из историје
зграде Дома народне скупштине Републике Србије у Београду.
• УМЕТНОСТ: ИДЕОЛОГИЈА ПОСТАВКЕ МУЗЕЈА САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ – ЈУГОСЛОВЕНСКИ УМЕТНИЧКИ ПРОСТОР, 1.
део текста објављеног у истоименом ауторском издању историчара уметности Јерка Јеше Денегрија из 2011. године; РАША
ТОДОСИЈЕВИЋ – ТРИ ПИТАЊА Јаше Денегрија постаљена Раши Тодосијевићу; НИКОЛА ШИНДЛИК – БАНДИТ ИЛИ ПЕСНИК
– фрагменти о срчи смисла, пет питања Слободана Малдинија постављена Николи Шиндику; МИЛИОНИ СЛИКА: Слика
Вилијама С. Бароуза, разговори Метју Леви Стивенса са Бароузом из књиге сећања „Помична мета, сусрети са Вилијамом
Бароузом“, 1988. • КОЛУМНА: Даниел Трајковић: КОЛЕКЦИОНАР У ПРВОМ ЛИЦУ, мој обрачун с њима (МСУБ) •
ФОТОГРАФИЈА: Биљана Марковић – Протести 2020 • ПУБЛИКАЦИЈЕ: Даниел Трајковић: УМЕТНОСТ – часопис за уметност и
критику; проф. Др Влада Ђокић, Лука Сканси, историчар архитектуре: АРХИТЕКТА МУСТАФА МУСИЋ – монографија Мустафе
Мусића.
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ASA, бр. 7, 2021. г. (100 страна, у боји)
Реч уредника: Слободан Малдини: Година успеха • ЕКО УРБАНИЗАМ: Бранка Ланцош, д.и.а.: Уздигнути линеарни паркови •
НАГРАДА: Краљевска златна медаља RIBA 2021 • ПРОЈЕКТИ У СВЕТУ: Иконе архитектуре рециклаже - „Прљава кућа“ Дејвида
Ађаје; Урбана легенда источног Лондона – „Кућа-кртичњак“ Дејвида Ађаје; Кућа за одмор Casa el Vigilonte, Ruizsolar Arquitectos •
ПРОЈЕКТИ У СРБИЈИ: Кабина у околини Рипња, критички осврт на архитектонски концепт студија ТЕН; Архитектура у
контексту: кућа за одмор на Космају, Дејан Тодоровић, д.и.а. – биро НООТО.
АРХИТЕКТУРА бр. 216: АНКЕТА „Београдских општинских новина“ 1933, Милутин Борисављевић, „Изграђивање тргова
и уређење Београда“; АНКЕТА: Асоцијација српских архитеката и часописа „АСА“; НАГРАДЕ: Асоцијација српских
архитеката 2020.; др Горан В. Ађелковић, унив. дипл. инж. арх.: АРХИТЕКТУРА ГОВОРИ: Прилепски савремени утврђени
град података; Даниел Трајковић. РЕАГОВАЊА: Реаговање на изложбену поставку МСУ „Рефлексије нашег времена:
аквизиције Музеја савремене уметности 1993 – 2019“; арх. Милош Станковић: Поводом текста у „Политици“ о пројекту
реконструкције трга Храма Светог Саве; ИЗ ПЕРА АРХИТЕКТЕ: арх. Андрија Маркуш, арх. Мирослав Симеуновић, арх.
Милан Радоњић
• ТЕОРИЈА АРХИТЕКТУРЕ: ВИЛА МАЛАПАРТЕ – архитектура парадокса на Каприју • УМЕТНОСТ: ИДЕОЛОГИЈА ПОСТАВКЕ
МУЗЕЈА САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ – ЈУГОСЛОВЕНСКИ УМЕТНИЧКИ ПРОСТОР, 2. део текста објављеног у истоименом
ауторском издању историчара уметности Јерка Јеше Денегрија из 2011. године; Никола Шиндик: ПОЕТИКА ВАЈАРСТВА ВЕРЕ
СТАНАРЧЕВИЋ – разгледнице из нигдине или о сновима које треба живети и животима које не треба сањати; У част Џенезиса
Брејера Пи-Ориџа (1950-2020), према тексту Вилијама Бриза из априла 2020. године. • КОЛУМНА: Даниел Трајковић:
КОЛЕКЦИОНАР У ПРВОМ ЛИЦУ: У ПОТРАЗИ ЗА ПЛАНОМ Б – Лична свита или кратка прича о корони • ПУБЛИКАЦИЈЕ:
Даниел Трајковић: МОМЕНТ – часопис за визуелне медије • ФОТОГРАФИЈА: БРАНИМИР КАРАНОВИЋ: Too much photography •
ИЗЛОЖБЕ: историчар уметности Јерко Јеше Денегри: Дамњан у Народном музеју у Београду; Стеван Вуковић, историчар
уметности: 19 БИЈЕНАЛЕ ИСТОРИЈЕ УМЕТНОСТИ У ПАНЧЕВУ :О гатању по пепелу, у прорицању нове уметности; Селман
Тртовац, уметник и историчар уметности: „Живела уметност!“.

ASA, бр. 8, 2021. г. (108 страна, у боји)
Реч уредника: Слободан Малдини: Место уметничке слободе • КОНКУРСИ: ArXellence 2: интегрисани резултати ALUMIL-овог
архитектонског конкурса за урбанистичко-архитектонски пројекат Новог пословног центра у Солуну, Грчка; ПАЛАТА ВЕГА
РАДНИЧКИ – Идејно архитектонско решење фасаде зграде Радничког универзитета у Новом Саду; НАРОДНА БИБЛИОТЕКА
СРБИЈЕ – Идејно архитектонско решење проширења депоа Народне библиотеке Србије • ЕКО УРБАНИЗАМ: Урбана башта на
Јелисејским пољима • ПРОЈЕКТИ У СВЕТУ: SNOHETA: ПРОЈЕКАТ ЛУК – Визиторски центар за презентацију светске културне и
природне историје која се чува у вечном леду Свалбарда; SNOHETA: Tverfjrlhita – Норвешки павиљон дивљих собова; ВЕЧНА
ЛОВИШТА – Крематоријум за кућне љубимце, Petr Hajek arhitekti • ЕНТЕРИЈЕР: дипл. инж. арх. Ђорђе Николић: АРХИТЕКТУРА
ИЗНУТРА – Јапанска башта у стану – АПАРТМАН 8/13, аутор дипл. инж. арх. Милош Миливојевић; Бранка Ланцош д.и.а.:
ДИЈАЛОГ НОВОГ И СТАРОГ – Ентеријер агенције Geo-En, аутор Ненад Насифовић.
АРХИТЕКТУРА бр. 217: ЗАПИСИ О БЕОГРАДУ – Богдан Богдановић, „Београдске воде“; ЗАПИСИ О БЕОГРАДУ – Пеђа
Милосављевић, „БЕОГРАД, ГРАД НА МОРУ“; Милош Станковић, дипл. инж. арх.: АНКЕТА – УРБАНИСТИЧКИ ПРОБЛЕМИ
БЕОГРАДА ДАНАС; Ђорђе Бобић, архитекта и урбаниста: АНКЕТА – БЕОГРАД НА ВОДОИЗВОРИШТУ / План детаљне
регулације дела Макишког поља; др Горан В. Анђелковић, унив. дипл. инж. арх.: HOMMAGE: АРХИТЕКТА МИЛОСАВ
МИША МИТИЋ (1932-1970); др Зоран Маневић: ДОБРА АРХИТЕКТУРА ИВАНА АНТИЋА
• ИСТОРИЈА АРХИТЕКТУРЕ: АРХИТЕКТУРА КАО ФИЛОЗОФИЈА – Трајни утицај дела Луиса Кана • ДИЗАЈН: Љубица Суна
Чеховин – ПРИЧЕ ИЗ РЕТРОВИЗОРА 76 • УМЕТНОСТ: КОНЦЕПЦИЈА И ИДЕОЛОГИЈА НОВЕ ПОСТАВКЕ МУЗЕЈА
САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ 2002, 3. део текста историчара уметности Јерка Јеше Денегрија; Слободан Малдини: СКЦ – 50
година рада Студентског културног центра; Јерко Јеша Денегри: Галерија Студентског културног центра и група Шесторо
уметника у седамдесетим годинама ХХ века • УМЕТНИК: Слободан Малдини: Ера Миливојевић... УМЕТНИК НЕИСЦРПНЕ
ЕНЕРГИЈЕ; Јеша Денегри: КАДА УМЕТНОСТ ПОСТАНЕ „СЛОБОДА КАО РЕТКА ПТИЦА“, in memoriam Иван Кокарић (1921-2020)
• КОЛУМНА: Даниел Трајковић: КОЛЕКЦИОНАР У ПРВОМ ЛИЦУ: СТУДИЈА СЛУЧАЈА: МУЗЕЈ КОЛЕКЦИЈЕ • ПУБЛИКАЦИЈЕ:
Даниел Трајковић: КАТАЛОЗИ ОКТОБАРСКОГ САЛОНА 1960-2003 • ФОТОГРАФИЈА: ГОРАНКА МАТИЋ: Диптих са Луцом
Бекером на Славији (1988-1997).

Приредио: арх. Хранислав Анђелковић
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Арх. ВЛАСТИМИР СТОЈАНОВИЋ
(Градиште 1933 – Ниш 2021.)
Рођен је 21.01.1933. године у селу
Градиште у општини Мерошина. Основну школу
је завршио у селу Балајнац (општина Мерошина),
Архитектонски одсек Средње техничке школе у
Нишу, а Архитектонски одсек Техничког факултета у Сарајеву (1958). Као врло надарен студент
био је ангажован на изради урбанистичког
решења и пратећих објеката међународног слета
извиђача на Палама, а затим био изабран као
један од најбољих студената, да својим пројектом
1957.г. репрезентује Југославију на интернационалној студентској изложби Carnegie Endowment
for International Peace у New York-у.
Kao постдипломац у класи проф. Јураја
Најдхарта ангажован је као сарадник на изради
урбанистичког решења комплекса Мариндвор у
Сарајеву. Радио је најпре у Скупштини општине
Требиње (годину дана), у пројектном бироу у
Тузли (годину дана) и пројектном бироу
„Грађевинар“-а у Нишу. Затим у Заводу за
урбанизам Ниш (1961-81.) и у бироу „Техноекономик“ у Нишу (од 1981. до пензионисања).
Био је члан више стручних комисија и
судски вештак из области архитектуре и
урбанизма. Члан је Урбанистичког савеза Србије,
Друштва урбаниста Ниша и Друштва архитеката
Ниша.
Пројекти и награде:
• зграда ЖТП у Скопљу (конкурс, откуп);
• стамбени објекти у Сплиту (конкурси, више
награда);
• урбанистичко-архитектонско решење „Калча“ у
Нишу (конкурс, откуп);
• урбанистичко решења центра Врања (конкурс,
награда);
• рехабилитациони центар у Сијеринској Бањи
(конкус, награда);
• урбанистичко решење централне зоне у Нишкој
бањи (конкурс, откуп).
• ГУП Блаца (1965);
• ДУП комплекса „Вождова у Нишу;
• ДУП комплекса „ЕИ Ниш“ (1969);
• ДУП комплекса „Трг Ослобођења“ (1969);
• пројекти пет стамбених солитера у ул. Браће
Тасковић у Нишу (са Д. Марковићем, 1961.);
• Кућа за младе у ул. Пашићевој у Нишу (1965.)
• стамбено-пословни објект у ул. Лоле Рибара у
Нишу
• ГУП Ниша и Нишке Бање „Ниш-2000“
(са В. Крстићем и С. Љубисављевићем, 1972);
• ДУП комплекса „Технички факултети“ (1975);
• ДУП „Локо, путничка и робна станица Ниш“
(1977);
• ГУП Мерошине (1984);
• пројекат управне зграда „Мерцедес“ у Москви
(1986);
• пројекти више индивидуалних стамбених
зграда, вила и др.

Кућа за младе у ул. Пашићевој у Нишу

(фото: Савремена архитектура Ниша 1946-66)

Стамбени солитери
у ул. Браће Тасковић у Нишу

(фото: Савремена архитектура Ниша 1946-66)
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Стамбено-пословни објект,
Ул. Јеронимова у Нишу, 1995.год.

ГУП Ниша и Нишке Бање 2000. (1972.)
Насловна страна
(фото: Урбана традиција Ниша...)

(фото: каталог конкурса за Народни музеј у Нишу)

Конкурс за вишенаменски објект културе у Нишу, 2018.

(фото: каталог конкурса)

55

АРХИТЕКТ 73 - 74

IN MEMORIAM

ОКТОБАР 2021

наводи око, руку и проницљив његов ум да га у
имагинарном простору свог уметничког дела
сачува...А и кад није на свом ужем подручју (подручје графике) једнако је инвентиван (иновативан) сликар, који инвенцију црпи из своје
синтезне уметности и из проницања у технологију, у којој је ерудита, као уосталом у многочему
још...“
(Добривоје Јефтић)

МИОДРАГ ДАЈА АНЂЕЛКОВИЋ
Акад. сликар
(Јелашница 1945 – Ниш 2021.)
После завршене Техничке школе у Нишу,
дипломирао је и магистрирао на Академији
ликовних уметности у Београду 1970. на Одсеку за
графику у класи проф. Миодрага Рогића.
Постдипломске студије завршио је на истој
Академији 1972.г. у класи проф. Бошка
Карановића, када је награђен наградом за
графику из фонда Ђорђа Андрејевића Куна.
Био је члан УЛУС-а, Ладе и Групе А, као и
нишког Удружења ликовних уметника. Радио је
као саветник у Заводу за заштиту споменика
културе у Нишу. Као конзерватор учествовао је у
обнови манастирских објеката у Темској и
Прохору Пчињском, затим у Царичином граду у
Лебану, на обнови мозаика, као члан међународне групе стручњака. Као стипендиста фонда
„Моша Пијаде“ боравио је у музејској радионици
у „Лувру“ у Паризу. На истим пословима био је и
у Трнову у Бугарској и у Пољској. Био је велики
познавалац технологије сликања и конзервације.
Самостално је излагао слике у Београду, у
Галерији графичког колектива (1971.), на
Коларчевом универзитету (1977.) и у Културном
центру Београда (1983. и 1987.) као и на преко 200
колективних изложби у земљи и иностранству
(Краков, Луцерн, Цирих, Базел, Арау, Рајнах,
Букурешт, Париз, Варна, Софија, Дамаск, Кувајт и
Јордан). Добитник је неколико угледних награда
на ликовним изложбама и салонима, као и Златне
значке КПЗ Србије за општи допринос култури
земље.
Бавио се есејистиком и ликовном критиком. Био је дугогодишњи сарадник „Народних
новина“, члан редакционог одбора гласника
„Саопштења“ Републичког завода за заштиту
споменика културе, а писао је и за „Политику“.
Извештавао је са скупова сликара, конзерватора,
археолога. Објавио је 2011.г. књигу „Сећање као
узгредна појава – скице за божанствену доколицу“
у издању НКЦ.

Даја Анђелковић је дуго година био
присутан у активностима Друштва архитеката
Ниша. Био је редован гост на нашим изложбама и
члан жирија за радове са студентске радионице
„Орнамент – прошлост или будућност“, у оквиру
Дана архитектуре Ниша 2011. На конкурсима које
је спроводило Друштво архитеката Ниша, за
споменик Цару Константину (2004.), споменик
Краљу Александру Карађорђевићу (2000.) и за
Храм Св. Цара Константина такође је био члан
жирија, испред Завода за заштиту споменика
културе у Нишу. Био је члан Уметничког савета
Галерије савремене ликовне уметности у Нишу и
Уметничког савета Ликовне колоније Сићево, у
којој је два пута био и учесник (1976. и 1993.г.). На
отварању многобројних ликовних изложби у
Нишу често смо могли да чујемо његову уводну
реч. Своју последњу самосталну изложбу организовао је у Изложбеном павиљону у Тврђави
2015.г.
За гласник „Архитект“ писао је текстове
на различите теме из области архитектуре,
уметности, заштите наслеђа, писао је и путописе увек надахнуто, са великом ерудицијом и
оптимизмом, а од 2018.г. био је и члан редакције.
Био је спона између архитектуре и уметности,
нешто што је последњих деценија све мање
присутно, а што се некада сматрало нераскидиво
повезаним.
Увек је био пун прича из историје
уметности и анегдота из свог богатог и дугог
сликарског стажа и рада на пословима заштите
уметничког и архитектонског наслеђа. Памтио је
многе личности из опште и уметничке историје
Ниша, јер се са свима познавао и дружио. Помало
преопширан, јер су се код њега преплитале многе
асоцијације на започету тему разговора, али увек
занимљив, сугестиван и духовит. О његовом
ликовном делу познаваоци су рекли своју реч, а
нама свима ће највише недостајати као добар
човек, друг и саговорник.

„...Као графичар...спада у виртуозе, које не
заноси пука декоративност уметничког дела...него
оно што извире из магистралних токова живота, и
што отуд, као облик, сплет линија, блиски додир
изворне случајности и стабилизованог артефакта

Приредио З.Чемерикић
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