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Поштовани читаоци,
Можда је повод за додељивање овог
признања било наше обраћање СИТС-у у смислу
молбе за додељивање новчаних средстава, која
иначе добија свака организација других градова у
унутрашњости. Ми ту могућност нисмо користили годинама, па смо се надали да можемо да
рачунамо на неку суму потребну за елементарно
одржавање наше зграде, као и за реализовање
старе
идеје
о
формирању
«Спомен-собе
А.И.Медведева». Средства која смо добили једва
могу да задовоље ону прву потребу. На конкурсу
Министарства културе и информисања где смо
прошле године аплицирали за исти пројект
Спомен-собе, били смо одбијени. Надајмо се да ће
убудуће бити боље, да ће у Београду имати више
разумевања за активности у другим градовима у
Србији.
На насловној страни овог «Архитекта»
који сада читате је објект који је награђен двоструко: на КОНКУРСУ ЗА КУЋУ ГОДИНЕ у 2021.г. а
касније и на овогодишњем 44. САЛОНУ
АРХИТЕКТУРЕ у Београду. Портал gradnja.rs који
је организовао конкурс, а подржало га неколико
значајнијих компанија и институција у Србији,
промотер је добре архитектуре, што је и био
повод за разговор са његовим главним и
одговорним уредником Игором Цонићем. Портал
нам љубазно уступа своје текстове за објављивање,
а његов стални сарадник је Марко Стојановић, од
недавно и члан наше редакције.
Друге рубрике садрже актуелне и
занимљиве теме, а написали су их аутори који су
вама добро познати. Прочитаћете и прилоге о
традицоналним архитектонским манифестацијама какве су Урбанистички салон и изложба
HOUSING. Поменути су и великани светске
архитектуре Френк Лојд Рајт и Петер Беренс,
приказан је нама непознат и врло занимљив стари
град Берат у Албанији, описани нови приступи
градњи у контексту примене еколошких
материјала. Стална тема конверзије старих
објеката дата је у прилогу наших младих
сарадника. Скрећемо вам пажњу и на приказ
првог дела Трилогије посвећене успомени на
нашег драгог колегу проф. Дарка Марушића који
је био чест гост у Нишу.
У току су припреме за Тријенале
архитектуре који је крајем прошле године био
отказан, а одржаће се у мају ове године.
Очекујемо, као и увек, велики одзив и висок
квалитет пријављених радова. У следећем, јесењем
броју, даћемо опширан приказ ове наше
најзначајније манифестације. Такође, припремају
се и оснивачке скупштине СИТОН-а и ДАН-а,
када ће бити изабрана нова руководства.
Традиционални
Дани
архитектуре
2022.г.
одржаће се на јесен ове године.
Уредник

Наш и ваш гласник «Архитект» добио је
од Савеза инжењера и техничара Србије (СИТС),
по други пут, признање за најбољу ИТ
публикацију Србије у 2021.г. Исто признање
добили смо и за 2006. годину. Надамо се да је то
резултат и квалитета и континуитета у издавању
часописа, у време када нема много сличних
издавачких активности у земљи.

Нишки СИТОН (Савез инжењерскотехничарских организација Ниша), у оквиру кога
ради Друштво архитеката Ниша, члан је СИТС-а
већ више од 70 година. Не можемо рећи да је
нишки огранак последњих двадесет година био
пуно ангажован у активностима ове кровне
организације наше струке, али је свакако пратио
сва дешавања, учествовао у скупштинама, слао
своје извештаје и планове рада. За разлику од
деценија с краја прошлог века, када је у саставу
СИТОН-а било неколико удружења инжењера
других струка – грађевинаца, машинаца, електроинжењера – последњих двадесет и више година
једино је активно Друштво архитеката, ако не
рачунамо формално присуство УГИН-а, Удружења грађевинских инжењера Ниша, чији се
чланови никад не појављују нити учествују ни на
који начин у раду и финансирању Савеза. У
архитектонској струци, Друштво урбаниста Ниша
појави се у јавности једино када се организује
Салон урбанизма, али њихова активност се своди
само на то.
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4. МЕЂУНАРОДНА ИЗЛОЖБА
САВРЕМЕНОГ СТАНОВАЊА
HOUSING 21
Грађевинско-архитектонски факултет Ниш
Катедра за становање
Кластер урбаног планирања
Павиљон у Тврђави у Нишу, 23-27.11.2021.
Међународна изложба савременог становања у
организацији Катедре за становање Грађевинскоархитектонског факултета у Нишу и Кластера урбаног
планирања, у новембру прошле године је по четврти
пут представљена љубитељима архитектуре у
Павиљону у Нишкој тврђави. Кроз 80 изложених
радова, тематски подељених у две целине, изложба је и
овог пута приказала савремене трендове и најновија
достигнућа
у
области
становања.
Изложба
СТАНОВАЊЕ – HOUSING 21 је била изузетна прилика
за сусрет архитеката и инжењера, професора и
студената, научника и пословних људи, и свих осталих
који су на било који начин заинтересовани за стамбена
питања, станоградњу и стамбену архитектуру уопште.
Иако организована и реализована у отежаним
условима, узрокованим пандемијом и рестриктивним
мерама, изузетно велики број посетилаца на свечаном
отварању и током целог трајања изложбе, потврдио је
значај који ова манифестација има за домаћу стручну
јавност.

30. САЛОН УРБАНИЗМА
Ниш, 8 – 15. новембар 2021.
Састав Жирија утврђен је од стране Савета Салона:
мр Мирољуб Станковић, Ниш, председник
Снежана Димитријевић, Београд, заменик
председника
Мирјана Маринковић - Габарић, Крагујевац, члан
Драгана Мијатовић, Суботица, члан
Проф. др Светислав Г. Поповић, Подгорица, члан
КАТЕГОРИЈЕ са бројем радова:
01. Регионални просторни планови, просторни
планови подручја посебне намене и стратегија
одрживог урбаног развоја......................................................5
02. Просторни планови градова и општина......................4
0.3. Генерални урбанистички планови и планови
генералне регулације .............................................................6
0.4. Планови детаљне регулације ......................................23
0.5. Урбанистички пројекти и реализације.....................28
0.6. Конкурси ............................................................................5
0.7. Истраживања , студије и пројекти из области
просторног и урбанистичког планирања ........................8
0.8. Истраживања, студије и пројекти из области:
заштите природе, заштите предела, заштите животне
средине и пејзажне архитектуре .......................................10
09. Дигиталне технике, дизајн и продукција у
урбанизму и архитектури; медијска презентација
урбанизма и архитектуре......................................................1
10. Публикације......................................................................17
11. Неостварени снови............................................................3
12. Студентски радови .........................................................32

Са отварања изложбе

ВЕЛИКА НАГРАДА 30. МЕЂУНАРОДНОГ САЛОНА
УРБАНИЗМА:

(фото: HOUSING)

Програмски оквир изложбе
У општем делу изложбе презентован је избор
савремених остварења стамбене архитектуре, насталих
широм света у периоду између две изложбе HOUSING.
У овом делу је приказано 35 иновативних и
инспиративних
стамбених
архитектонских
и
пројектантских решења – од интервенција малих
размера до великих стамбених комплекса; од Америке,
преко Европе и Азије, до Аустралије; уз учешће
домаћих аутора, чији радови по квалитету ни најмање
не заостају за иностраним.

Јавно предузеће ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ НИШ
Образложење:
Награда за целокупну продукцију на 30. Салону,
тридесетгодишњу истрајност у организацији Салона,
изузетан допринос и свеобухватност у урбанистичком
планирању Србије.
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У посебном делу изложба је обрадила
комплексну и данас посебно актуелну тему –
трансформације у становању. Овом темом су
организатори желели да скрену пажњу архитектонске
и шире јавности на значај, који на одрживи развој има
поновна употреба објеката. У оквиру ове теме
приказано је 40 реализованих објеката из различитих
крајева света, насталих током протеклих 10 година, као
и 5 радова заснованих на научном и пројектантском
истраживању трансформација у становању.
Сви
селектовани
радови
су
праћени
рецензијама које су написали угледни професори
архитектонских факултета и школа из различитих
крајева света – чланови Међународног научноуметничког одбора ове манифестације. Изложбу је
пратио квалитетан и савремено дизајниран двојезични
каталог, са детаљним приказом свих радова и
рецензијама.
Поред главне, пред посетиоцима је била и
пратећа изложба – Изложба студентских радова из
области становања, која је приказала 16 радова
студената Техничког универзитета у Грацу, Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета у Бањалуци и Грађевинско-архитектонског факултета у Нишу,
насталих у претходне две године. Радови приказани у
оквиру овог дела изложбе недвосмислено су потврдили
да се кроз рад на курсевима о становању студенти на
прави начин оспособљавају за примену теоријских
знања и решавање пројектантских задатака из домена
становања.
У оквиру изложбе је, одржано предавање
хрватског архитекте Давора Матековића, под називом
„In Between“. Загребачки архитекта, чије су „Concrete
Houses“ у насељу Луково Шугарје, испод Велебита,
биле изложене у општем делу програма изложбе, путем
лајвстрим укључења је представио стамбена остварења
свог архитектонског бироа „Проарх“, са посебним
освртом на изузетне интерполације у загребачком
градском језгру. Приказани стамбени објекти, иако
безусловно модерни, истовремено остварују однос са
прошлошћу кроз ре-интерпретацију традиционалних
грађевинских елемената, као што су на пример еркери,
елементи типични за класичну архитектуру центра
Загреба. Прилагођени и примењени на савремен
начин, они омогућују креирање двојаког стамбеног
простора – довољно интимног, с једне, и довољно
екстровертног, с друге стране, истовремено дајући
динамику уличној фасади, а сам аутор подвлачи да
архитектонска интервенција данашњице мора да буде
савремена и аутентична, али да неизоставно мора узети
у обзир контекст, однос са улицом и градитељско
наслеђе.
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решења за неке од савремених проблема у становању.
Врло често, рушење старог објекта није једини нити
најбољи избор, а неретко се испоставља да је
задржавање постојећег објекта, уз извесне адаптације и
корекције, много боље решење. Значајна тема за
одрживост градње су такође и будуће трансформације,
односно пројектовање које има на уму могућност
промене и допушта више слободе у будућности.
Трансформације подразумевају више различитих приступа – од потпуног очувања спољашњости
објекта и промена само унутар омотача, до задржавања
унутрашње организације и интервенција искључиво на
фасадама; од обнављања порушених и оштећених
зграда до реконструкција уз очување историјских
вредности; од промена намене до доградње нових
делова објекта; од суптилних измена до интервенција
великих размера; оне се не ограничавају само на
реновирање постојећих структура, већ подразумевају и
рециклирање и поновну употребу материјала.
Последњих неколико деценија је посебно актуелна тема
конверзије нестамбених у стамбене просторе; некадашње фабрике, складишта, пословни објекти, школе,
па чак и водоторњеви, позоришта и цркве могу се
видети пренамењени у објекте породичног и вишепородичног становања.
Бенефити трансформација у становању су
бројни, од економских, преко еколошких, до
социјалних и естетских.
Ради изградње нових стамбених објеката,
нарочито ако су они планирани у оквиру већих
комплекса, често се морају тражити локације које су
удаљене од центра града, будући да је земљиште у
граду обично заузето старим зградама или скупим
некретнинама. Катастрофалне последице таквог
неодговорног односа према земљишту могу се видети у
примерима градова који се својим предграђима
неконтролисано и неплански шире и распростиру на
све већим површинама, што изазива штетне утицаје на
животну средину, већу зависност од аутомобила,
повећане трошкове инфраструктурног и комуналног
опремања, друштвену изолацију итд. Са могућношћу
интервенисања у већ постојећим градским срединама,
трансформације представљају коректив за овакав вид
неограниченог и непланског ширења урбаних подручја
те могу допринети одрживом развоју наших градова.
Трансформације такође могу имати и значајне
финансијске предности и уштеде. Трансформисањем
постојећег објекта одбијају се трошкови рушења, који
често представљају значајан део буџета за изградњу.
Поред тога, понекад у новим пројектима због
ограничења буџета нису могући радикалнији
приступи, док с друге стране, у постојећем објекту
архитекта може да има више слободе јер већ постоји
неки додатни простор, који иначе новим пројектом не
би био предвиђен. Многе развијене земље света дају
кредитне и пореске подстицаје инвеститорима који се
баве адаптивном обновом, чиме се њихови трошкови
изградње знатно умањују.
Познато је да је грађевинска индустрија велики
загађивач животне средине и велики потрошач
енергије. Трансформације које подразумевају очување
појединих елемената зграде, као што су на пример
конструктивни елементи, чији је животни век иначе
много дужи од неких других елемената, имало би
знатне еколошке бенефите и допринело концепту
одрживе градње.
На глобалном нивоу, изградња нових
стамбених капацитета не успева да задовољи потражњу
за становима, нарочито оним који су намењени
угроженим категоријама становништва. Трансформисањем напуштених и некоришћених објеката у

Трансформације у стамбеној архитектури –
реалност и потреба
Трансформације у становању (и архитектури
уопште) су једна од важних компоненти концепта
одрживе градње и подразумевају поновно коришћење
објеката након већих или мањих измена на њима.
Поновно коришћење постојећих објеката, тако да они
могу да живе још једну генерацију, данас је изазов, а у
развијеним земљама и императив за пројектанте. У
ситуацијама промене корисника, измењених потреба
старих станара или када су постојећи објекти
напуштени, адаптивна обнова може бити савршен
начин да се старом објекту удахне нови живот, и то све
уз очување ресурса и историјске вредности, уколико је
има. Без обзира да ли се ради о еколошким или
економским разлозима, или жељи да се очува
историјско наслеђе, трансформације могу понудити
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стамбене, у великој мери се може решити проблем
недостатка стамбеног простора. Бројни примери
конверзије објеката широм света у социјалне станове,
станове за студенте или колективне центре, то и
потврђују. Како би се подстакла ова пракса и поменуте
мере биле спровођене у већем обиму, потребно је
такође и да законодавац препозна њихов значај, уклони
регулаторне препреке те прилагоди законски оквир
планирању,
пројектовању
и
изградњи
кроз
трансформације.
У срединама са историјском, архитектонском
или културном вредношћу, које нису нужно и под
заштитом, адаптивна ревитализација је начин очувања
локалне историје и културе. Она омогућује обнову
локалитета који би иначе били напуштени или
срушени и обезбеђује везу између прошлости и
будућности
одређеног
подручја,
истовремено
задовољавајући његове садашње потребе. Такви објекти
су често веома атрактивни због своје оригиналности и
историјске аутентичности. Ипак, треба напоменути да
успешне трансформације подразумевају интервенције
на објекту које могу бити препознатљиве као савремене,
а не пуко понављање историјских мотива или стилова.
Очување и поновна употреба историјских зграда има
дугорочне користи за суседство и потпомаже креирање
јаке локалне заједнице. Креативни пројекти поновне
употребе старих објеката могу бити кључни фактор за
повећање интересовања будућих корисника, као и за
повећање тржишне вредности станова.
На крају, трансформације у становању
омогућују архитектама да створе јединствену и
препознатљиву архитектуру, нове репере у граду и
права ремек-дела. Реконструкција и адаптација старих
објеката у савремене стамбене структуре представљају
прави изазов за архитекте. Изврсни примери
креативних пројеката и иновативних решења који су
изложени у оквиру ове изложбе то и потврђују.

АПРИЛ 2022

Од великог броја пројеката који су, без
разлике, сви високог квалитета, због ограниченог
простора, изабрали смо неколико примера који
су директно повезани са темом трансформације у
архитектури. Неизбежна асоцијација коју изазива
ова изузетна изложба могла би се изразити кроз
питање: шта се код нас дешава у погледу
квалитетне трансформације старих, а неискоришћених објеката? Могло би се рећи да и у том
погледу каснимо, иако, евидентно, има много
добрих пројектантских идеја, и код студената и
код архитеката у пракси. Наше архитектонско
наслеђе пружа доста материјала за интервенције
у том смислу, само треба превазићи проблеме
власништва и урбанистички дефинисати подручја и објекте где би могло да се интервенише.
Надајмо се да ће се у будућности нешто
променити на боље.
Коментар уредника

Др Бранислава Стоиљковић,
Председник Организационог одбора
_____________________________________________________

Изложбени павиљон у Тврђави
(фото: HOUSING)
_____________________________________________________

LE CONTERIE
Венеција, Италија

2015, 2021.
Аутори: Studio Macola

RASSVET LOFT STUDIO RENOVATION
2017.
Москва, Русија
Аутори: DNK.ag

„Пројекат је део ревитализације бивше индустријске
локације Контерије, на острву Мурано у Венецији.
Интервенција спроведена на овом подручју заснива се
на трансформацији напуштеног индустријског у
стамбени комплекс. Пројекат преспоставља и реинтеграцију овог историјског локалитета из XVII и XVIII
века у шири контекст читавог острва и увођење нових
активности...Сакривени иза двоструког историјског старог зида од опеке на северној страни, 36 станова
отварају се према јужној страни, стварајући ново,
савремено лице зграде....“

„Овај пројекат представља пример реконструкције објеката у централном округу Москве, на локацији
некадашње Фабрике намештаја „Расвет“. Циљ пројекта
је интеграција некадашњих фабричких зграда,
изграђених у совјетском периоду, у савремено урбано
окружење....Спратна висина износила је шест метара,
што је омогућило пројектовање стамбених јеиница кроз
две етаже...Станови у поткровљу су пројектовани са
двоструком висином...За обликовање фасаде коришћена је црвена клинкер-опека, према узору на објекте у
окружењу...“
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CORDOBA-REURBANO HOUSING BUILDING
2015.
Мексико сити, Мексико, Аутори Cadaval & Solá-Morales

PINO – ROBLE HOUSE
2019.
Burgos, Шпанија
Аутор: Valentin Arrieta Berdasco

„Објекат представља трансформацију породичне куће
историјске вредности у објекат намењен вишепородичном становању са комерцијалним садржајима. Циљ
пројекта – потпуно очување постојеће форме објекта из
XIX века и поштовање урбанитета улице, постигнут је
кроз доградњу приземног дела објекта са дворишне
стране и две нове етаже, са укупно девет нових
стамбених јединица различитих структура...“

„Архитектонски концепт куће...заснован је на истоименом локалном природном феномену (бор који је
израстао из стогодишњег храста) који се сматра
симболом села. Пројекат има за циљ да реконструкцијом фасадних камених зидова, изнад којих се издиже
нови волумен, очува идентитет старе куће...Објекат је
подељен у два смакнута волумена организована кроз
три нивоа...“

HOUSE OF LORRAINE
Mechelen, Белгија

THE SILO
Копенхаген, Данска

2018.
Аутори: dmvA

2017.
Аутори: Cobe

„Силос...је део трансформације простране постиндустријске лучке области Нордхавен у Копенхагену, која је
претворена у нови градски дистрикт. Некадашњи
индустријски седамнаестоетажни силос...конвертован је
у стамбену зграду са тридесет осам јединствених станова, површине од 73 до 305 м2 и јавним садржајима у
подножју и врху зграде...“

„Приликим пројектовања ових објеката посебно је вођено рачуна о историјском аспекту постојећих зграда, али
и урбаном ткиву овог простора. Било је неопходно
трансформисати овај угао како би се оживела улична
фасада, а уједно и побољшао квалитет живота...Није
оформљен велики јединствени корпус, већ је задржан
облик оригиналних фасада, како би се очувао постојећи ритам фасада улице“.
REDFERN WARENHOUSE
2018. ►
Сиднеј, Аустралија
Аутори: Ian Moore Architects
„Конверзија старог индустријског складишта у
породични стамбени објекат представља савремени
конзерваторски концепт који карактерише одговоран
однос према наслеђу, пажљив одабир нових
архитектонских елемената, добро промишљен третман
линија и њихових односа као и примена савремених
материјала који испољавају одговарајућу меру
усклађености
са
постојећим
окружењем.
Овај
двоетажни објекат саграђен почетком XX века, налази
се у заштићеном подручју Редферна, предграђу
Сиднеја. Пројектом конверзије, спољни изглед објекта је
остао готово непромењен...“ ■
__________________________________________________
(текст и фото: каталог СТАНОВАЊЕ-HOUSING 21)
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ТАБЛА СА ИМЕНОМ ПРОЈЕКТАНТА
АЛЕКСАНДРА И. МЕДВЕДЕВА НА
ЗГРАДИ СКУПШТИНЕ ГРАДА НИША
Обновљена иницијатива о постављању плоча са
именима пројектаната значајних објеката у Нишу
На састанку је договорено да се и на другим
објектима – делима руских архитеката који су живели и
радили у Нишу – поставе табле са њиховим именима,
типизираног дизајна. Оваква табла тренутно постоји
само на Народном позоришту у Нишу. Друштво
архитеката је доставило листу са предложеним
објектима, а у другој фази листа ће се продужити са
значајним објектима из периода ране и послератне
модерне архитектуре.
Представници
Друштва
архитеката
су
Председнику скупштине г. Џунићу предали по један
примерак „Архитектонског водича Ниша“, два
последња броја гласника „Архитект“ и један примерак
публикације „Урбана традиција Ниша у планским
приказима“ мр Михаила Медведева.
Он се обавезао да Град Ниш, Туристичка
организација Ниша и Народни музеј у Нишу откупе
известан број „Архитектонског водича“ које ће у
погодним приликама поклонити гостима, разним
институцијама и појединцима, у циљу презентовања
богатог градитељског наслеђа нашег града. На крају
састанка дате су изјаве за медије и договорено је да се
састанак понови у циљу даље сарадње и организовања
нових иницијатива. ■

Председник Скупштине Града Ниша др Бобан
Џунић примио је представнике Друштва архитеката
Ниша, Савеза инжењерско-техничарских организација
Ниша и Друштва српско-руског пријатељства „Наисус“,
поводом иницијативе мр Михаила Медведева о
постављању табле на згради Скупштине Града коју је
пројектовао архитекта руског порекла Александар
Медведев.
Састанку
су
присуствовали
председник
Друштва архитеката Ниша, дипл.инж.арх Бранимир
Ћирић, председник Савеза инжењерско-техничарских
организација Ниша дипл.инж.арх.Жарко Клисаревић,
дипл.инж.арх.Зоран
секретар
ДАН
и
СИТОН
Чемерикић,
члан
Друштва
архитеката
Ниша
дипл.инж.арх. мр Михаило Медведев и копредседник
Удружења
српско-руског
пријатељства,
Ђорђе
Јанковић.
Председник Скупштине је подржао ову
иницијативу и истакао да је наша обавеза да чувамо и
памтимо
људе
који
су
пројектовали
бројна
препознатљива здања нашег Града, као што су то
чиниле архитекте руског порекла, као и да је улога
стручних удружења, која доприносе модерном изгледу
нашег Града, веома значајна.
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ШОПИНГ-МОЛ

ДЕЛТА ПЛАНЕТ НИШ
ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Назив објекта: Делта Планет Ниш
место: Ниш
инвеститор: Делта Нилион д.о.о, Београд
извођач: Техноградња д.о.о., Крушевац
аутори пројекта: Ивана Летић, д.и.а.,
Delta Real Estate
пројектант: Д.А. Дизајн Архитектура
д.о.о., Београд
година пројектовања: 2019
година изградње: 2020/2021
површина: 40.000 м2
спратност: П+1
Вредност инвестиције: 70.000.000,00 ЕУ

Ситуација са основом крова

УРБАНИСТИЧКИ КОНЦЕПТ

АРХИТЕКТОНСКИ КОНЦЕПТ

Локација шопинг-мола Делта Планет
Ниш је изузетна на више начина - налази се у
ширем центру града, у густо насељеној зони,
близу Нишаве и то су фантастични потенцијали
за било који јавни објекат, нарочито за шопингмол који у таквом окружењу “живи пуним
плућима“. Такође, у питању је парцела веома
необичног облика са прилично неповољном
линијом изласка на главне саобраћајнице што је у
комбинацији
са
волуме-ном
шопинг-мола
сместило објекат далеко иза регулационе линије.
Изазов и потреба да се објекат истакне из
дубоког другог плана произвео је веома
карактеристичну фасаду. Направљен је препуст
од 12 м изнад главног улаза и аутентичан дизајн
фасаде који је инспирисан елементима српског
ћилима у синергији са танграмом који је обележје
логотипа компаније Делта Холдинг.
Реализација пројекта се одвијала веома
брзо и у веома неповољним околностима, за време
пандемије COVID 19, и цео наш тим уложио је
невероватан подвиг да се отварање објекта
омогући без померања рокова. Искрено верујем да
успешност овог пројекта лежи у тиму Delta Real
Estate-а, a целокупан дизајн и комплетно
управљање реализацијом пројекта урадили смо
“in house“.

У непосредном окружењу се налазе
објекти другачије намене: стамбене зграде,
обликовања
карактеристичног
за
период
градитељске експанзије у Југославији - модуларне,
репетитивне форме у натур бетону. Нова намена
објекта у старту је била комплементарнија са
окружењем у коме се налази, будући да се, пре
шопинг-мола, на овој локацији налазила гаража за
аутобусе „Ниш-експреса“.
Концепт шопинг-мола Делта Планет по
самом имену сугерише на нову вредност у
градовима у које долази, али и осликава
поштовање наше компаније према градовима/земљама у које долазимо кроз своје пројекте. У
нашем тиму увек постављамо високе критеријуме:
стварање објеката који су на нивоу интернационалне архитектонске праксе, интерпретирање
препознатљивих елемената дизајна средине у
којој ће се објекат налазити и на крају интеграција
дела сопственог
идентитета. У Нишу смо
постигли све наведено: изградили смо објекат који
је на нивоу европских шопинг-молова по дизајну
и квалитету примењених материјала и система,
истовремено смо кроз елементе фасаде и
ентеријера били инспирисани југом, а на самом
крају направили смо њихову синергију са
симболима наше компаније.

Основа приземља
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Да закључим, наша намера јесте била да
утичемо, допунимо и унапредимо урбану
панораму града, а да при том и надоградимо
нашу естетику локалним препознатљивим
елементима дизајна. У знак захвалности грађанима Ниша, Делта Фондација је донирала
уређење градског приобаља у зони шопинг-мола
и дечије игралиште.
КОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКТА
Реч је о конструкцији објекта која је
армирано - бетонско - рамовког типа са зидовима
за укрућење. Између приземља и спрата налази се
међуспратна конструкција коју чине претходно
напрегнуте армирано-бетонске плоче и греде.
Ово је није уобичајено за објекте ове намене као
ни за овако велику квадратуру у нашем региону,
али је нама омогућило да убрзамо радове и лакше
постигнемо жељену форму и обликовање
простора, захваљујући мањим димензијама
преднапрегнутих греда и плоча од класичних.
У зони главног улаза међуспратна
конструкција је, практично, окачена о кровну
конструкцију, коју чине главни носач ("кичма") и
секундарни носачи ("ребра") што је представљало
велики изазов за извођење, и било је потпуна
новина за наше извођаче, с обзиром да је препуст
тих димензија реткост у региону.
ТРАЈАЊЕ ИЗГРАДЊЕ
Изградња објекта је трајала 14 месеци.
ФАСАДА
Фасаду чини комбинација вентилисане и
структуралне фасаде, део вентилисане фасаде су
Laminam керамичке плоче. Стаклени део фасаде
интересантан је због дигиталног принта на стаклу
којим су постигнути додатни визуелни ефекти и
прелази у намери да се фасада под сунчевом
светлошћу, захваљујући комбинацији мат и
сјајних плоча, различито прелама, а под неким
угловима практично нестане и стопи се са
окружењем.
САВРЕМЕНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
Имплементиран је BMS систем, који
представља управљачке мреже засноване на
интелигентним микропроцесорима инсталираним за надгледање и контролу техничких система
и услуга објекта. Прецизније, повезане су
функционалности појединих делова грађевинске
опреме тако да делују као један комплетан
интегрисани систем.
BMS систем је директно интегрисан у све
остале системе као што су сигурност, контрола
приступа,
CCTV,
противпожарни
систем.
Уграђени су VRF системи који нуде интегрисано
решење које комбинује напредне технологије за
савремене
објекте,
пружајући
максималну
енергетску ефикасност, уз смањење радних
трошкова.
У циљу повећања удобности простора и
заштите животне средине, имплементирали смо
унапређен систем топлотних пумпи. Топлотне
пумпе ваздух-вода имају изузетно низак ниво
буке, значајно побољшану енергетску ефикасност
и нуде широк спектар напредних функција.
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САДРЖАЈИ У ОБЈЕКТУ
Садржаји у објекту представљају окосницу
и његову суштину, а како бисмо постали главни
фокус посетилаца, сваки детаљ пажљиво је
одабран.
Делта Планет не представља само
најсавременију верзију шопинг-мола, већ најбољу
верзију нових друштвених центара у којима се
одвија велики део живота, то је управо разлог због
кога је акценат стављен на различитост садржаја.
Осим широке понуде различитих кухиња, наши
посетиоци могу погледати најновија остварења
домаће и стране филмске индустрије/продукције,
опремити своје домове, обавити и дневне и
специфичне набавке. Постоји и дечија зона за
забаву са различитим поставкама чиме се
подстиче моторика, интеракција и креативност
најмлађих.
ЕНТЕРИЈЕРСКО И ФУНКЦИОНАЛНО РЕШЕЊЕ
У најширем смислу ентеријер је изузетно
савремен, динамичан, са основном идејом да
интерпретира кретање, перпетуум мобиле, отуд
непрекидне флуидне линије које немају почетак и
крај, а које подстичу посетиоца да истражује
простор и да што више открива. Кроз јавни
простор појављују се тзв. Instaworthy места/зоне,
идеална
за
фотографисање,
што
негде
најдиректније излази у сусрет ономе што вреднују
млађи посетиоци. Foodcourt и зоне за паузу су
пројектоване имајући у виду све различитости
данашњег посетиоца, то више нису пуки
наређани столови и столице, већ слојевити
разноврсни простори који нуде могућности
онима који би да упале лаптоп, напуне телефон,
или пак само попију кафу и опусте се. Мимо
архитектуре, ту је и наш маркетинг сектор који
активностима
на
друштвеним
мрежама,
организацијом најразноврснијих догађаја и акција
у самом објекту додатно повећава атрактивност
овог објекта. ■
(Фотографије уз текст: Delta Real Estate)

Аутор објекта Ивана Летић диа

9

АКТУЕЛНОСТИ У СРБИЈИ

АРХИТЕКТ 75 - 76

АПРИЛ 2022

Стручни жири заседао је у саставу:
Немања Зимоњић (ТЕН Студио) – председник,
Јасна Кавран (Студио ОБЕ), Соња Брстина
(Gradnja.rs),
Ана
Никезић
(Архитектонски
факултет у Београду), Небојша Антешевић
(Министарство грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре), Марија Ћулибрк (Xella Србија)
и Стеван Ћулибрк (Velux).

НАГРАДА ЗА КУЋУ ГОДИНЕ 2021
КУЋА ОД КОНОПЉЕ HEMPHOUSE
Кућа
на
Хомољским
планинама
проглашена је за Кућу године 2021 – Powered by
Xella и по гласовима публике и по мишљењу
стручног жирија.
Иако је она експеримент у погледу
организације, примењене технологије, материјала
и грађења, Кућа од конопље на Хомољским
планинама заједничким снагама жирија и
публике проглашена је за кућу по којој ћемо
памтити 2021. годину. Ова кућа у склопу фарме
Бела Река поставља високе стандарде еколош-ке и
економске одрживости. Пре свега, она је резултат
великог ентузијазма клијента и архитеката.

Фактографија:
назив објекта: Кућа од конопље
(Hemphouse)
• место: Жагубица, Хомољске планине
• инвеститор: Фарма Бела Река
• аутори пројекта: Љубица Арсић,
М.Арх. и Daniel Fuchs, ETH MScArch;
Bach Мühle Fuchs
• иницијатор пројекта: Предраг
Милосављевић
• сарадник архитекта: Александар
Симоновић, М.Арх.
• статичар: Владимир Пешић,
дипл.инж.грађ.
• генерални извођач радова: Hemplicity
• година пројектовања: 2017
• година изградње: 2021
• површина: 228м2
• спратност: сутерен + приземље
• фотографија: Марко Миловановић
_______________________________________________
•

Покровитељи и партнери
Промоцију најбољих архитектон-ских
пракси подржале су компаније Xеlla Србија
(генерални спонзор), Velux, (златни спонзор)
ACO, (сребрни спонзор), EuroDOM (сребрни
спонзор), Mermeta, (брозноани спонзор) и Alumil
(бронзани спонзор).
Удружење архитеката Србије (УАС),
Друштво архитеката Београда (ДАБ), Друштво
архитеката Новог Сада (ДаНС) и Редакција
Архитектонског Факултета у Београду (АФуБ)
значајно су допринели промоцији и афирмацији
Награде за кућу године.

Прва награда - Кућа од конопље (Hemphouse)
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„Ова кућа је искорак не само у коришћењу
конопље и дрвета као основних грађевинских
материјала, већ и у размишљању о форми куће
као модуларном објекту који може да се
надограђује, мења и расте. Ово је објекат који
ћемо памтити и који ће покренути тренд градње
стамбених објеката од одрживих материјала што
дрво и конопља свакако јесу.“ – истиче чланица
жирија Соња Брстина.
Да се подсетимо. Прошле године, ставови
жирија и публике у потпуности су се
разликовали. Најбоља по избору жирија била је
Кућа на Авали, а публика је сматрала да су Куће
на Старој планини боље и атрактивније.
Овог пута, избор струке и публике је скоро
потпуно исти.

5 НАЈБОЉИХ КУЋА ПО ИЗБОРУ ПУБЛИКЕ:
1. Кућа Хемпхоусе на Хомољским планинама
Љубица Арсић и Bach Мühle Fuchs (19.673 поена)
2. Кућа Красица ИБ у Истри
Предраг Милутиновић (18.926 поена)
3. Кућа у Сремској Каменици
Студио М+ (18.392 поена)
4. Кућа Visum у Петроварадину
Моделарт Архитекти (18.060 поена)
5. Кућа и73 у Нишу
КонтраСтудио (17.172 поена)

5 НАЈБОЉИХ КУЋА ПО ИЗБОРУ ЖИРИЈА:
1. Кућа Hemphouse на Хомољским планинама
Љубица Арсић и Bach Мühle Fuchs (67 поена)
2. Кућа Красица ИБ у Истри
Предраг Милутиновић (59 поена)
3. Кућа и73 у Нишу
КонтраСтудио (57 поена)
4. Кућа Visum у Петроварадину
Моделарт Архитекти (55 поена)
5. Кућа Бигово 3 у Црној Гори
Верица Крстић, Василије Милуновић и Јелена
Ивановић Војводић (50 поена)
Специјално признање – Кућа Мирка у Засавици
Катарина Шкрбић

▲ Прва награда - аксонометрија структуре куће
▼ Прва награда - основа спрата

11

АКТУЕЛНОСТИ У СРБИЈИ

АРХИТЕКТ 75 - 76

АПРИЛ 2022

Прва награда - ентеријери

_______________________________________________________________________________
(Текст и фотографије преузети са www.gradnja.rs / фотографије Марко Миловановић)
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ТРЕЋЕ МЕСТО ПО ИЗБОРУ ЖИРИЈА
КУЋА И73 У НИШУ
КОНТРАСТУДИО
Фактографија:
• назив објекта: Породична кућа И73
• место: Игманска улица (Ниш)
• клијент: приватни
• аутори пројекта: КонтраСтудио
• година пројектовања: 2018.
• година изградње: 2021.
• површина: 500 м2
• спратност: По+П+1
• фотографија: Реља Иванић

Основа спрата

Основа приземља

Ентеријер приземља

(Текст и фотографије преузети са www.gradnja.rs / фотографије Реља Иванић)
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КОНКУРС

ДВЕ КУЛЕ НА СЛАВИЈИ

СТАМБЕНО-ПОСЛОВНИ КОМПЕКС
СЛАВИЈА-МАЊЕЖ
Расписивач урбанистичко-архитектонског
конкурса за идејно решење за део блока између
улица: Краља Милана, Светозара Марковића,
Немањине и Краља Милутина у Београду био је
„MAISON ROYAL“ dоо Београд, a спроводилац
Друштво архитеката Београда.
Стручни жири је био у саставу: Иван
Рашковић, Крешимир Рогина, Simon Frommenwiler, Марко Стојчић, Вук Ђуровић, Милка Гњато
и Татјана Петров.
Победнички пројекат:
аутори: АКВС архитектура
ауторски тим: Анђела Карабашевић Суџум,
Владислав Суџум, Ана Петровић, Марија
Матијевић, Алекса Бекић и Зоја Милић
Ситуација комплекса

Победнички пројекат на конкурсу Славија
- Мањеж истиче се својим урбо - морфолошким
карактеристикама, али и тиме што у Београд
уводи једну сасвим нову типологију станова.
Аутори из београдског студија АКВС
АРХИТЕКТУРА своју визију започињу од сложеног градског контекста ширег окружења трга
Славија, али и од потребе за високим квалитетом
становања.

_______________________________________________
За ово успешно решење ауторски тим који чине
Анђела Карабашевић Суџум, Владислав Суџум,
Ана Петровић, Марија Матијевић, Алекса Бекић
и Зоја Милић награђени су наградом у износу од
15.000 еура. ■
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(преузето са портала www.gradnja.rs)
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Арх. Слободан Малдини

ФАСАДЕ И БИЛБОРДИ
Дозволивши непримерене комерцијалне
билборде на фасадама законом заштићених
споменика културе, наше друштво је показало
незаинтересованост, а заштита споменика препуштена је појединцима, неформалним групама
грађана и удружењима, посебно њиховим
ауторима, потомцима и фондацијама – носиоцима
ауторских права. А да би архитектонска културна
добра сачували од експлоатације у сврху
маркетиншких кампања, потребно је овој
малобројној групи заштитника нашег културног
наслеђа дозволити да своју друштвену мисију и
испуне.
За то је потребно начинити први корак –
променити садашњи Закон о ауторским и
сродним правима у Члану 23, где је необјашњиво
одузето
право
аутору
реализованог
дела
архитектуре да забрани, односно, не дозволи
давање фасаде свог архитектонског дела у закуп. У
противном, злоупотреба Закона може да доведе до
екстремних случајева, као на пример да
комерцијалне рекламе освану на зидинама
Калемегданске тврђаве, монументалним здањима
Старог и Новог двора, палате „Србија“ или на
куполи
самог
Дома
народне
скупштине
Републике Србије!?

Низ година сведоци смо најезде реклама
на просторима наших градова. Током вожње
главним саобраћајницама престонице, немогуће је
избећи
визуелни
сусрет
са
стотинама
маркетиншких порука којима смо обасути.
Статичне билборде дуж улица данас употпуњују
велики екрани на којима се пројектују рекламни
спотови, а њихов језик све је компликованији,
тражећи од учесника у саобраћају пуну пажњу.
Поред уличних билборда, присутне су и рекламе
које заузимају целокупне фасаде, па чак и
прочеља знаменитих архитектонских објеката.
Постављени на доминантним локацијама, ови
комерцијални огласи мењају карактер тргова и
улица наших градова. Уместо да представљају
носиоце образовних порука из домена историје и
естетике стилова у архитектури чувених
архитеката - аутора, наши културно значајни
архитектонски објекти данас су покривени
рекламним паноима енормних димензија, често
плитког, ефемерног, ликовно неприхватљивог
садржаја. Архитектонска здања која су некада
доприносила историјском значају наших градова,
данас су наружена рекламама, поставши
попришта примитивне, прозаичне, сурове борбе
за купце и клијенте, у којој им се нуди широки
репертоар ђубрета савременог потрошачког
друштва. Фасаде знаменитих „градских лепотица“
– палате „Албанија“, Палате „Београд“, Западне
капије Београда, оба хотела „Славија“, хотела
„Југославија“ и многих других, доведене су до
непрепознатљивости, јер су претворене у
комерцијалне огласне табле.
Када су палата „Албанија“, Генекс куле и
популарна „Београђанка“ проглашене споменицима културе, мало ко је могао да претпостави да
ће ова историјска здања данас бити непрепознатљива, будући да су им прочеља прекривена
рекламама. Заштита споменика културе подразумева да на њима, а посебно на фасадама, није
дозвољена било каква промена без сагласности
надлежних институција. Ипак, данас смо сведоци
да је друштво „дигло руке“ од историјски вредних
здања, штавише, постојећа законска формулација
дозвољава да се ауторска дела архитектуре de facto
користе као рекламни панои, омогућујући да на
овој злоупотреби буде остварена недопустива
добит.

Палата „Албанија“
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Хотел „Југославија“
„Београђанка“
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коришћења ауторског дела архитектуре подводи под
давање у закуп грађевински реализованог дела
архитектуре, иако је у питању спољашњи, фасадни део
објекта.
На овај начин, лица која остварују зараду коришћењем
дела избегавају да од архитеката траже дозволу за
предметну употребу дела и не плаћају никакву
ауторску накнаду. Постојећа законска формулација им
то омогућава.

ЗАВОД ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ
Кнегиње Љубице 5
11000 Београд
-

АПРИЛ 2022

Сектору за ауторско право
Директору

ИНИЦИЈАТИВА
ПОВОДОМ
ИЗРАДЕ
НОВОГ
ЗАКОНА О АУТОРСКОМ И СРОДНИМ ПРАВИМА
Поштовани,
Имајући у виду да је у припреми нови Закон о
ауторском и сродним правима (даље: „Закон)“, ми, доле
потписани аутори - архитекте који су од стране стручне
јавности признати као угледни ствараоци, овим
подносимо иницијативу да се у Закон уграде решења
која би поправила положај аутора из нашег
професионланог делокруга.
Наиме, велики смо противници девалвације нашег и
рада наших колега, у виду коришћења архитектонских
дела у рекламне сврхе кроз форму постављања
билборда, паноа и сличних привремених или трајнијих
објеката у ту сврху, на спољашњим елементима дела
архитектуре. На жалост, сведоци смо да је ова пракса
оглашавања узела маха и да се услед тога градови по
Србији претварају у насеобине лишене естетике.
Наведена пракса је до те мере ескалирала да већ
годинама имамо честе примере да се чувена
архитектонска дела која представљају симболе целе
државе, „ките“ рекламним огласима енормних
димензија, којима су у великом делу прекривене спољне
фасаде знаменитих здања. Само у Београду постоји
много примера из којих се види да су објекти који
представљају симболе главног града дословоно
претворени у предимензиониране рекламе.

Сматрамо да нема никаве логике да се ауторска дела
архитектуре користе као својеврсни рекламни панои, да
на тој пословној агенди трећа лица убирају засигурно
велики профит, а да су аутори лишени могућности да
барем реализују своја имовинска права.
Овим не дирамо у могућност заштите дела позивањем
на морална ауторска права, чија повреда би свакако
била далеко очигледнија да се изузетак везан за закуп не
тумачи прешироко. Предмет нашег обраћања је везан за
имовинско правни аспект ауторског права и законско
решење које би омогућило архитектама да за случај
трансформисања њиговог грађевински реализованих
дела у рекламе гиганстких размера, имају, као и сви
други аутори, право на зашиту својих имовинских
права, као и право на ауторску накнаду.
Из разлога које смо детаљно образложили и кроз
неколико примера илустровали, а уважавајући све
разлоге због којих је наведени изузетак уведен у
законски текст (није потребна дозвола архитекте за
давање стана у закуп), предлажемо да се уклони основ
за напред описане злоупотребе права на давање
примерака дела у закуп, тако што ће у Закону одредба
члана 23. гласити:
Члан 23

Нема никакве сумње да лица која обезбеђују ову врсту
рекламирања убирају значајан новац. На жалост,
искуства архитеката и њиховови наследника која су се
поводм ове врсте експоатације ауторских дела обратили
лицима која изнајљују овај „рекламни простор“ су
негативна.
Наиме, право на овај вид коришћења спољашњег изгеда
објаката ова лица заснивају на уговору са власницима
зграде, а у погледу ауторских права позивају се на
изузетак од права на давање примерака ауторског дела
у закуп из чланова 22. и 23. тренутно важећег Закона о
ауторском и сродним правима.
У члану 22. став 1. важећег Закона о ауторском и
сродним правима, је прописано да аутор има
искључиво право да другоме забрани или дозволи
давање оригинала или умножених примерака свог дела
у закуп. Давање у закуп, у смислу овог закона, је давање
оригинала или умножених примерака дела другоме на
коришћење на ограничено време у сврху остваривања
непосредне или посредне имовинске користи.
У члану 23. став 1. тачка 1. истог закона је прописано да
аутор нема искључиво право из члана 22. став 1. овог
закона ако је реч о грађевински реализованом делу
архитектуре.
Иако је више него јасно да је оправдани разлог за
увођење наведеног изузетка усмерен на давање у закуп
просторија унутар објекта (станови, пословни простори
и др.), овде имамо очигледну злоупотребу недовољно
јасне законске формулације по којој се и описани вид

Аутор нема искључиво право из члана 22. став 1. овог
закона ако је реч о:
1) грађевински реализованом делу архитектуре, и то
искључиво када се ради о унутрашњим деловима истог
(стамбене јединице, пословни простори и др.);
2) делу примењене уметности, реализованом у виду
индустријског или занатског производа;
3) делу које је настало или је умножено ради давања у
закуп као искључивог облика искоришћавања дела,
уговореног између аутора и власника примерка дела.
На овај начин се постиже сврха постојања правне норме,
сужава се изузетак на конкретан вид коришћења и
омогућава ауторима – архитектама али и њиховим
наследницима да имају правичну контролу над
експоатацијом њихове интелектуалне својине.
Надамо се да ћете наш предлог и разлоге због којих га
износимо озбиљно размотрити и да ћемо заједнички
допринети да Закон буде бољи текст.
У Београду,
Дана 23. 12. 2021. године
С поштовањем:
Асоцијација српских архитеката
Слободан Малдини, заступник

18

СА ФАКУЛТЕТА

Ана Станојевић
маст.инж.арх.

АРХИТЕКТ 75 - 76

АПРИЛ 2022

просторни капацитет индустријских зграда у
процесу
конвертовања
по
потреби
може
проширити додавањем анексних структура у
хоризонталном или вертикалном плану. Отворени
простори формирају се увођењем тераса или
кровних башти. У случајевима када унутрашњи
простор није могуће квалитетно природно
осветлити, приступа се интегрисању атријума.
На захтеве које диктира нова функција
становања треба пројектантски одговорити на
начин који поштује наслеђену структуру
индустријског објекта, њену форму, фасадну
артикулацију и материјализацију. У том смислу,
процес ревитализације најчешће се заснива на
конзервацији постојеће структуре и суптилном
контрасту између старог објекта, дограђених
савремених
волумена
и
нових
фасадних
елемената, са значајнијим интервенцијама у
унутрашњости објеката.

Урош Антић
маст.инж.арх.

СТАНОВАЊЕ КАО НОВА ШАНСА ЗА
НАПУШТЕНЕ ИНДУСТРИЈСКЕ ЗГРАДЕ
Услед
реструктуирања
индустријског
сектора и наглог агломерацијског раста градова,
крајем 20. века широм света долази до промена у
урбаној структури, које резултирају појавом
напуштених индустријских комплекса и зграда у
атрактивним градским језгрима. Поједини објекти
представљају и визуелне урбане репере и
учествују у трајном обликовању градских силуета.
У циљу очувања препознатих и конзерваторски
признатих вредности индустријске архитектуре,
ревитализација
напуштених
индустријских
објеката уз промену њихове изворне намене
представља
значајан
сегмент
савремених
одрживих стратегија урбаног развоја. У зависности
од њихових морфолошких карактеристика, али и
специфичности окружења, индустријски објекти
се успешно конвертују у различите намене и
креирају нове пост-индустријске урбане пределе.
Све већа потражња за стамбеним просторима, због континуиране урбанизације, има
огроман утицај на трансформацију напуштених
индустријских зграда у просторе намењене
једнопородичном и вишепородичном становању.
На овај начин се проширење капацитета функције
становања спроводи у постојећим оквирима
урбаних структура, уз смањење трошкова
изградње, цене закупа станова и коришћење
погодности и атрактивности самих локација. У
процесу пројектовања изазов је одговорити на
многобројне захтеве које поставља намена
становања, од димензионалних карактеристика
просторија, њихове оријентације, могућности
продора природног осветљења, организације
комуникација и приступа, до обезбеђивања
отворених површина за стамбене просторе.
Попречна ширина/дубина постојеће структуре
један је од најзначајних физичких параметара који
дефинише степен продора природног осветљења,
и утиче на функционалну диспозицију садржаја
архитектонске композиције, одређујући положај
коридора.
Простори различитих врста индустријских
зграда су мање или више флексибилни за
конвертовање у стамбене. Вишеспратни индустријски објекти погодни су за конвертовање у
вишепородичне стамбене зграде, док се приземне
хале и складишта успешно трансформишу у
разноврсне форме једнопородичног становања, од
индивидуалних до стамбених јединица у низу.
Примери из праксе показују да се постојећи

Складиште у Редферну –
савремена породична кућа

Сл.1 Екстеријер складишта са препознатљивом
опеком
(Извор:ttps://www.archdaily.com/922807/redfernwarehouse-ian-moore-аrchitects?ad_source=search&ad_
medium=projects_tab)

Конверзија складишта у просторе за
становање је јако популаран вид конверзије
напуштених индустријских зграда, нарочито ако
узмемо у обзир да су складишт,а морфолошки
гледано, флексибилни простори отвореног
функционалног плана широких распона. На
примеру конверзије Складишта у Редферну,
граду у Аустралији, коју је пројектовао тим
архитеката Иана Мура (Ian Moore Architects)
уочљиво је како се стамбени садржаји могу
ефикасно прилагодити архитектури индустријских објеката.
Како би се на адекватан начин приступило
конверзији индустријских објеката, потребно је
валоризовати наслеђену структуру и њене
просторне, конструктивне и ликовне вредности.
Складиште
у
Редферну
је
једноставна,
правоугаона структура која обухвата површину од
756 м2 у основи. Објекат заузима читаву парцелу и
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оивичују га три улице. Због своје угаоне позиције,
пропорције и примене црвене опеке на фасади,
складиште естетски дефинише улични фронт, а
његова позиција у густо изграђеној стамбеној зони
града чини конверзију у становање оптималном
(Сл. 1). Изворни изглед фасада је готово нетакнут,
као и малобројни елементи фасадне пластике.
Ради испуњавања захтева које нова намена и
функционална организација постављају, уведени
су додатни отвори, а применом савремене
столарије архитекта наглашава диференцијацију
између оригиналне структуре и новопројектованих елемената.

АПРИЛ 2022

Функционална организација је једноставна, што складишта, као специфични индустријски
објекти, омогућују због своје флексибилне основе.
Зграда се састоји из приземља и спрата, а намера је
да се у приземљу нађу помоћне и радне
просторије, паркинг простор, собе за госте и
потребни санитарни чворови, док је спрат
пројектован за потребе савремене четворочлане
породице. На спрату су смештене три спаваће
собе (две дечије и једна за родитеље), соба за игру,
флуидни, отворени простор који чине дневни
боравак, трпезарија и кухиња без физичких
баријера, и тераса којој се приступа из дневног
боравка, а која је оформљена тако што је део
кровног
покривача
уклоњен
(Сл.2).
Због
наглашене хоризонталности објекта, архитекте
уводе и атријум коме је могуће приступити из
приземне етаже и који додатно осветљава и
вентилира спратну етажу. Атријум садржи
разноврсно зеленило и водену површину, и
омогућава члановима породице пасивну и
активну рекреацију, с обзиром да, због заузетости
парцеле, породица нема двориште.
Намера и жеља клијената је била да
конструктивни елементи индустријске архитектуре буду видљиви у њиховом будућем дому, те су
ти елементи и наглашени у ентеријеру (Сл. 3).
Груби зидови од опеке и масивне дрвене кровне
решетке дефинишу унутрашњи простор. Решетке
и новопројектовани унутрашњи зидови су
премазани белом бојом, чиме је простор визуелно
додатно проширен. Намештај, декорација и подне
облоге су одабране тако да форма и колорит не
стављају специфичне елементе индустријске
архитектуре у други план.
Иновативним пројектантским приступом
складиште је сачувано без нарушавања архитектонских индустријских вредности, а постојећи
елементи конструкције су на вешт начин
интегрисани
у
новопројектовано
решење.
Успешном пројектантском интервенцијом је
створен удобан простор који у потпуности
одговара стилу и ритму савременог човека.

Сл.2. Детаљи у ентеријеру: наслеђена кровна
конструкција и новопројектовани атријум

(Извор:ttps://www.archdaily.com/922807/redfernwarehouse-ian-moore-аrchitects?ad_source=search&ad
_medium=projects_tab)

Scheibler’s Loft - вишепородично становање у
згради бивше предионице
Комплекс Scheibler’s Loft налази се у
дистрикту Ksiezy Mlyn града Лођа у Пољској, и
део је урбане регенерације бивше фабрике
текстила основане 1855. године од стране
индустријалца Карла Шајблера (Carl Scheibler). До
приватизације и продаје фабрике дошло је 1999.
године, а фабрика је потпуно затворена 2004. Пар
година касније започет је процес ревитализације
комплекса у оквиру кога су данас стамбени,
пословни и хотелски садржаји.
Највећа зграда бивше фабрике, некадашња предионица, проглашена је за национални
културни споменик. У периоду од 2007. до 2010.
конвертована је у објекат намењен вишепородичном становању са пословним и продајним
локалима у приземној етажи. Структура објекта
дуга чак 207 м, а ширине 35.5 м, подељена је на 410
апартмана површине од 30 м2 до 180 м2, при чему
су поједине постојеће вертикалне комуникације
обновљене.

Сл.3. Новопројектована тераса која је оформљена
уклањањем сегмента кровног покривача
(Извор: ttps://www.archdaily.com/922807/redfernwarehouse-ian-moore-architects?ad_source=
search&ad_medium=projects_t ab)

20

СА ФАКУЛТЕТА

АРХИТЕКТ 75 - 76

АПРИЛ 2022

Savonnerie Heymans –
„фабрика“ за социјално становање
Комплекс
за
социјално
становање
Savonnerie Heymans, смештен у централном делу
Брисела у Белгији, дело архитектонског бироа
MDW Architekture, резултат је трансформације
фабрике сапуна основане 60-их година 19. века.
Фабрика је престала са производњом 90-их година,
а подручје је потпуно напуштено 1994. Пројекат
ревитализације део је урбане обнове градског
центра Брисела покренут 2004. године објављивањем урбанистичко-архитектонског конкурса и
реализован је закључно са 2011. годином. Нагли
пораст броја становника и повећана стопа
сиромаштва, били су основни разлози због којих је
Јавно одељење за социјалне услуге, одлучило да се
комплекс бивше фабрике конвертује у подручје
намењено социјалном становању.

Сл. 4. Scheibler’s Loft - Приказ ревитализованог
објекта са надограђеном етажом
(Извор: http://mapio.net/pic/p-120241094/ )

За разлику од комплетно трансформисане
унутрашњости, изворни изглед спољашњости је у
великој мери очуван. Имајући у виду да је
фабрика у 20. веку претрпела промене и
делимично изгубила карактер индустријске
архитектуре из 19. века, процес ревитализације
тежио је томе да то поврати, што се може видети и
кроз
доградњу
четвртасте
угаоне
куле.
Препознатљиви обликовни и фасадни елементи
некадашње фабрике су задржани, укључујући
форму, материјализацију и отворе. Основни вид
интервенције је надоградња, која се јавља у виду
једне нове етаже поткровља (Сл. 4). Повлачењем
њеног фасадног фронта формиране су и
одговарајуће отворене површине оријентисане ка
дворишту.
Надограђени
део
обложен
је
алуминијумским панелима тамно сиве боје, који
асоцирају на индустријску прошлост (Сл. 5). Нови
отвори не прате ритам и форму постојећих, али
доприносе стварању складне везе са оригиналним
делом објекта.

Сл. 6.

Приказ комплекса са задржаним и
новопројектованим објектима

(Извор: https://www.archdaily.com/220116/savonnerieheymans-mdw-architecture)

Новопројектованим решењем објекти који
су били у лошем стању су срушени и на њиховом
месту су изграђене нове структуре. У комплексу су
предвиђене 42 смештајне јединице, од којих се 10
налази у оквиру две старе реновиране зграде, а
преостале 32 у оквиру новопројектованих објеката.
Смештајне јединице јављају се у форми дуплекса,
триплекса, апартмана у поткровљу и приземних
апартмана са засебним спољашњим улазом.
Обновљени вишеспратни објекти складишта
обухватали су просторе великих распона и
флексибилне основе које је било једноставно
модификовати.
У комплексу у погледу форми и
примењених материјала долази до пажљивог
констраста старог и новог. Новопројектовани
објекти су кубичних форми, које проистичу из
правоугаоних
основа.
Усецањем
габарита,
увођењем различитих спратних висина и
пешачких галерија, остварено је разигравање и

Сл. 5. Надограђени волумени и кровне терасе
(Извор: https://loftaparts.pl/wohnungen_de/)
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бови и греде. Објекат је у потпуности очувао своју
форму, са видљивим челичним стубовима и гредама, док је као облога постављена опека.
Препознатљивост објекта постигнута је и
очувањем зидова са лучним делом који се издиже
изнад венца и на коме се налази натпис назива
фабрике (Сл. 8). Савремени новоуведени елементи
јављају се у форми лођа уз промену геометрије
прозорских отвора, који су уздужни и чији се
положај по спратовима мења.
Некадашња управна зграда, позиционирана у југоисточном делу парцеле, окренута је
једним својим делом ка уличном фронту, двоводне је кровне конструкције и садржи три триплекс
стамбене јединице. Све стамбене јединице су
једнострано оријентисане. У процесу трансформације објекат је задржао своје основне конструктивне елементе, форму, геометрију, величину и
ритам распореда прозорских отвора на фасади
(Сл. 9). Спољашњи зидови од опекарских блокова
су обложени изолацијом и малтерисани.

динамичност. У погледу примењеног материјала
јављају се тамни алуминијумски фасадни панели
који се користе за облагање зидова, а поцинковани
челик се користи код ограда и степеништа. Као
контраст тамним панелима јавља се борово дрво,
светле нијасне у облику вертикалних летви (Сл. 6).
Пројектанти су задржали многе индустријске мотиве чувајући прошлост подручја. Старо
складиште смештено у северозападном делу
парцеле претворено је у полуотворени простор за
игру деце са платформама у виду видиковаца,
формираним између
задржаних елемената
конструкције. Овим је постигнута визуелна веза
комплекса, који је увучен у односу на улични
фронт, са окружењем. Са друге стране, индустријски димњак интегрисан је у оквиру новопројектованог објекта у северном делу парцеле
задржан је као визуелни репер подручја. Својом
цилиндричношћу димњак се супротставља
доследности у примењивању кубичних форми, а
његова волуметрија и изразита вертикалност дају
му доминатну улогу.

Сл. 7.

АПРИЛ 2022

Сл.8. Екстеријер бившег конвертованог складишта

Ентеријер бившег складишта након
конверзије у стамбени простор

(Извор: https://www.archdaily.com/220116/savonnerieheymans-mdw-architecture)

(Извор: https://miesarch.com/work/1592)

Белим фасадама ревитализовани објекти
долазе до изражаја. Прожимањем старих и нових
елемената постигнут је баланс, тако да објекти
представљају модерну интерпретацију периода у
коме су саграђени.

Стамбени блок смештен у североисточном
делу парцеле је зграда бившег петоспратног
магацина фабрике с краја 19. века. Концепт
организовања стамбених јединица заснива се на
конститутивном мотиву техничког блока кухиње
и санитарних чворова, око кога се остале
функције организују неспутано, слободно, и по
жељи самих корисника (Сл. 7). Приземље и први
спрат блока представљу дуплекс, који се јавља и на
последње две етаже, док други спрат представља
засебан стан. Прве етаже дуплекса су дневне зоне
стана, а спратови до којих се долази унутрашњим
степеништем ноћне, и изнад дела дневног боравка
организоване су у виду галерије. Вертикалном
комуникацијом омогућен је приступ и видиковцу
на крову овог блока.
У процесу ревитализације објекат је
пројектован као енергетски пасивна зграда.
Некадашња носећа челична скелетна конструкција задржана је као фасадна, док су као нови
носећи елементи уведени армирано бетонски сту -

Сл. 9. Екстеријер конвертоване управне зграде

(Извор: https://www.archdaily.com/220116/savonnerieheymans-mdw-architecture)
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Арх. Слободан Малдини

СТУДЕНТСКА ГРАДСКА КУЋА
КИНГСТОН, ЛОНДОН
(Town House, Kingston University London)

Универзитета Кингстон је позориште за
живот – складиште идеја. Неприметно окупља
студентске и градске заједнице, стварајући
прогресиван нови модел високог образовања, који
заслужује међународно признање и пажњу. У
овом веома оригиналном архитектонском делу,
тихо читање, гласно извођење, истраживање и
учење, могу дивно да коегзистирају. То није
подвиг. Образовање мора бити наша будућност –
и ово мора бити сутрашњица образовања.” ■

У светској архитектури, један пројекат
добио је ове године неуобичајено велики број
награда. Прошлогодишње добитнице престижне
Прицкерове награде за архитектуру Ивон Фарел
и Шели Макнамара и њихов архитектонски биро
Графтон Архитекти добили су 2021. за пројекат
зграде Кингстон универзитета у Кингстону на
Темзи, Лондон, чак шест вредних награда:
Стирлинг награду РИБА - Краљевског института
британских архитеката, РИБА националну
награду, РИБА награду града Лондона, Награду
Сивик траста за архитектуру, Награду Асоцијације архитеката Ирске и Фаса Бортоло сребрну
медаљу за одрживу архитектуру. Две Иркиње
добро су познате на светској архитектонској
сцени, али, шта одликује њихов лондонски
пројекат и чиме је он заслужено овенчан светском
славом?
Њихова динамична „студентска градска
кућа“, до данас „невиђени прогресивни модел
пројектовања високошколских зграда“, скренула
је пажњу јединственим карактеристикама којима
чува и афирмише традиционални британски
„дух учења“, имплементирајући га унутар
вредности чврсте кохезије студентске заједнице
Кингстона. Архитектонски студио Графтон
Архитекти из Даблина дизајнирао је јединствени
демократски отворени простор, као што сугерише
само име: „градска“ – што се односи на „грађанску димензију“ зграде и „кућа“ – која одражава осећај дома и припадности. Многи студенти
у Кингстону су представници прве генерације у
својој средини који похађају универзитет и ова
зграда им шаље важну поруку, истовремено као и
просветним радницима и локалној заједници, да
је ово место где су сви добродошли.
Смештена у фронталној зони улице,
зграда проширује јавну област, великодушно
оријентисана према површинама тротоара,
позивајући на тај начин у свој отворени простор
све - студенте, локално становништво и друге
посетиоце. Нема баријера. 200 метара дуга,
шестоспратна, дубока колонада ствара сенку и
заклон од сунца, кише и ветра, са терасама и
баштама изнад, формирајући различите зоне
повезаног јавног простора. Фасаде су пропусне:
отворене и провидне на нижим нивоима, где
откривају пролазницима визуре на занимљиве
активности које се одвијају унутра и поступно
постају све засенченије на горњим.
Велики волумени унутрашњих простора
омогућавају корисницима, светлости и ваздуху да
природно пролазе кроз зграду, која такође
ефикасно употребљава термички активиран
бетонски оквир пројектован у функцији смањења
оперативне употребе енергије. У ближој будућности, ова веома прилагодљива зграда издржаће
тест времена и обезбедити инспиративно окружење за студенте, становнике и посетиоце.
У име жирија РИБА Стирлинг награде
2021, Лорд Норман Фостер је рекао: „Градска кућа

Зграда Кингстон универзитета

(фото: лична архива)

Поглед на централни хол
(фото: Alice Clancy, www.graftonarchitects.ie)
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Портал www.gradnja.rs
ИГОР ЦОНИЋ, дипл.инж.грађ.

Главни и одговорни уредник портала

ПРАВОВРЕМЕНЕ
ИНФОРМАЦИЈЕ, ЧИТЉИВИ
ТЕКСТОВИ И ОДМЕРЕНА
КРИТИКА СУ ОНО ШТО ГОДИ
АРХИТЕКТОНСКОМ УКУСУ
Портал је основан 2010. године, а уредник
и оснивач је дипл.грађ.инж. Игор Цонић. Поред
уреднице Соње Брстине, у редакцији је још
дванаест стручних сарадника и дописника.
Актуелност, разноврсност тема и квалитет
текстова, као и дозвола да повремено објавимо
њихове вести, разлог су што смо их замолили за
разговор, на који су се они љубазно одазвали.
„Архитект“:
Реците нам најпре нешто о томе како и
када сте дошли на идеју о оснивању портала.
Какви су услови били у том тренутку за такав
подухват, какве сте добре и лоше околности
имали?
Игор Цонић:
Те, сада већ давне, 2010. године, ја сам
радио као уредник једног магазина - штампаног
часописа, који су полако почели да бележе пад
продаје услед све веће популарности веба и
паметних телефона. У том тренутку сам осетио да
је прави тренутак да се домаћем интернет небу
понуди квалитетан портал о грађевинарству и
архитектури који приказује домаће и стране
примере добре праксе.
Две године након напуштања домена
.co.yu и увођења .rs домена, адреса gradnja.rs била
је слободна. Регистровао сам га, а остало је
историја. У том тренутку, интернет портали били
су тек у повоју, па смо имали добар старт. Није
било јаке конкуренције са којом би се такмичили,
па је раст био очекиван.

„Архитект“:
Како селектујете обиље информаци-ја, по
којим критеријумима? Имате ли сарадњу са
сличним порталима у свету, и где смо ми у тој
области данас?
Игор Цонић:
Увек својим сарадницима кажем да ће се
много боље читати пројекат скромне домаће куће
у предграђу него пројекат скупоценог небодера у
центру Њујорка.
Иако имамо сарадњу са бројним светским
порталима са којима размењујемо садржај,
пројекти из Србије и региона имају далеко бољи
одзив, јер читаоци са њима могу да се
идентификују. Стога се трудимо да ослушкујемо
шта је оно што интересује не само домаћу струку
већ и ентузијасте који имају реалне проблеме:
како заменити прозоре, како изабрати плочице,
како купити плац и извадити грађевинску
дозволу.

„Архитект“:
Интернет је неизбежан и свеприсутан
медијум данас, свима доступан извор информација. За нашу струку, као, уосталом, и у свакој
другој области, информације су од велике
важности. Шта, по вама, оне значе у архитектури?

„Архитект“:
Како функционише ваша редакција?
Видимо да су то све млади људи различитог
стручног усмерења, што и треба да буде тако, с
обзиром на комплексност архитектонске делатности.

Игор Цонић:
Некада смо чекали месецима да из света
стигну стручни часописи о архитектури. Данас
информација прелети меридијане за неколико
минута. Ипак, оно што су архитекте цениле
некада, цене и сада, а то су објективност и тачност
информација, прегледност садржаја и квалитет
фотографија и графичких илустрација. То је
управо оно што покушавамо да радимо из дана у
дан на нашем порталу. Правовремене информације, читљиви текстови и одмерена критика су
оно што годи архитектонском укусу.

Игор Цонић:
Редакција портала функционише потпуно
remote, односно даљинским путем, што је не само
примеремо једном онлајн магазину, већ се то
показало као добро решење за време пандемије
када су сви радили од куће.
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Сараднике смо бирали тако да је свако
специјалиста у својој области. Једном месечно
бирамо „споровозне“ теме које ће се обрађивати у
наредном периоду, док уредништо свакодневно
комуницира са сарадницима како би се обрадиле
дневне теме. Поносан сам на своје људе који често
сами предлажу теме за писање, што доприноси
синергији и разноврсности садржаја.

АПРИЛ 2022

Игор Цонић:
Квалитет текстова и графичких прилога је
оно што наводи људе да текст прочитају, без
обзира да ли је то на мобилном телефону или на
папиру. Папир је незаменљив по питању тог
тактилног осећаја када читате неки часопис и
осетите мирис хартије под прстима. Највећа мана
штампаних медија јесте њихова спорост и
немогућност претраживања, због чега млади
људи не могу да се идентификују са њима... баш
као ни са књигама и било чиме другим што није
„инстант“, али то је неки други проблем на које
ово друштво тек треба да да одговоре.

„Архитект“:
У нашем данашњем окружењу у Србији,
на нивоу урбанистичке и архитектонске
делатности, сведоци смо обиља нестручности,
неукуса, непоштовања регулативе, која је и сама
по себи некад проблематична. Како ви гледате на
то?

„Архитект“:
Ваш портал промовише добру архитектуру. Како стоји ствар са другим сличним
порталима у Србији, колико их још има?

Игор Цонић:
Ми се водимо девизом да ако немаш шта
да кажеш лепо, боље немој рећи ништа.
Селекцијом и објавом квалитетних радова
практично скрећемо пажњу на оно што је вредно
и добро.
Неке теме које изазивају велику пажњу
јавности обрађујемо тако што увек саслушамо обе
стране. Тако смо недавно организовали онлајн
панел на нашем Јутјуб каналу на тему нацрта
Генералног урбанистичког плана Новог Сада у
којем смо урбанисте сукобили са представницима
Друштва архитектата Новог Сада, који су били
против његовог усвајања. На гледаоцима је било
да одлуче ко је ту у праву. Недостаје нам шири
поглед на ствари које се дешавају око нас.

Игор Цонић:
Постоје бројни портали у Србији попут
Beobuild, Građevinarstvo, Grenef, eKapija, који
сваки на свој начин тражи своје место под
интернет небом. Са сваким од њих имамо добру
сарадњу јер смо у овом суровом предузетништву
издаваштва заједно и делимо исту судбину.
„Архитект“:
Почели сте да објављујете и огласе за
посао. Да ли то помаже младим архитектима?
Игор Цонић:
Данас се толико гради да, ако се бавите
архитектуром, а немате посао, требало би да се
запитате шта радите погрешно. Међутим, управо
због велике грађевинске активности, архитекте су
постале веома тражене, па је доста тешко пронађи
стручну особу за посао. Наш портал је пружио
прилику послодавцима да пронађу архитекте, док
су архитекте добиле прилику да пронађу правог
послодавца.
Предност нашег портала у односу на
друге сајтове за запошљавање је тај што је преко
Градње могуће пласирати оглас за сениор
позиције. Архитекте с дугогодишњим искуством
не посећују сајтове за запошљавање, али зато
читају наш портал. Промена посла са бољим
условима? Зашто да не! И младе архитекте имају
шта да нађу на Градњи, јер је објава послова за
оне који траже приправнике потпуно бесплатна.

„Архитект“:
У контексту претходног питања, може ли
делатност којом се ви бавите померити ствари на
боље? Дешавају се и добре ствари, рецимо,
успешни конкурси који квалитетним пројектима
едукују инвеститоре и јавност.
Игор Цонић:
Скретање пажње јавности на примере
добре праксе у Србији свакако делује плодоносно.
Због тога смо се одлучили да организујемо
конкурс за награду „Кућа године“, у којем
представљамо најбоље објекте у последњих
годину дана изведене по пројектима домаћих
аутора. Поред тога што промовишемо наше
архитекте, у исто време едукујемо ширу јавност,
да кућа не мора обавезно имати коси кров и
демит фасаду.
С друге стране, конкурси су оно за шта се
залажемо од самог почетка оснивања портала, јер
је то једини начин да се у фер утакмици дође до
квалитетних архитектонских решења. Често су
победничка решења дочекана „на нож“, због
малог степена едукације јавности о архитектури,
али се и ту нешто мења. Наиме, на избору за Кућу
године 2021. поклопили су се гласови публике и
гласови стручног жирија. То значи да ипак има
помака и да радимо праву ствар.

„Архитект“:
Како оцењујете наш гласник, уколико сте
имали прилике да га видите? Имате ли неке
сугестије у погледу његовог садржаја и дизајна?
Игор Цонић:
Часопис „Архитект“ ми се свиђа зато што
покрива теме из целе Србије, иако вам је централа
у Нишу. Што се тиче дизајна, ја лично нагињем
минимализму, али бих волео да у прелому видим
неки неочекиван детаљ који уноси динамику.
Што се тиче садржаја, драго ми је што кроз
актуелности, интервјуе и различите теме и
пројекте, представљате струци широк дијапазон
текстова које архитекте радо читају.

„Архитект“:
Поред електронских медија, још увек
функционишу и штампани медији, мада стручна
периодика није баш бројна у Србији. Часописи су
некада давали једине информације о актуелностима у земљи и свету. Да ли сматрате да су оба
вида информисања једнако важна?

„Архитект“: Захваљујемо се и желимо вам да и
даље успешно водите вашу важну делатност! ■
Разговор водио уредник
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Марко Стојановић

КАКО ЈЕ „НАВИЈЕН“ БАЛКАН
Широм Балкана изграђено је више сахат
-кула које свака својом аутентичном архитек туром и даље плене пажњу пролазника и
туриста.
Ера јавних сатова још увек није прошла, али
се они више не зидају као куле, попут оних који су
у периоду од преко 300 година ницали широм
Балкана. Било да су ти крајеви били под влашћу
Отоманског царства, Аустријског царства или
Млетачке Републике, јавни сатови - куле зидани
су у сваком значајнијем граду. Занимљиво, развој
оваквих архитектонско - механичких постројења
текао је готово уједначено у свим моћним
државама које су укрштале своје интересе на
Балкану, што се може запазити по домишљатости
и уметничкој вредности сваког сата појединачно.
Невезано за своје некадашње поручиоце/ктиторе,
ове сат или сахат куле и даље красе многе градове
и вароши, па на неки начин и повезују
становнике Балкана.

Берн

Први велики јавни сат, изведен у оквиру
неке зграде (куле), изграђен је у Енглеској у 13.
веку. Након њега, популарност и потреба за
модерним мерењем времена у јавном простору
(не рачунамо једноставне сунчане сатове) почиње
да се шири брже него тренд испијања кафе или
узгајања лала. Нови сатни механизми од почетка
15. века бивају унапређени са сегментима који
показују не само сате и минуте већ месеце у
години, знаке зодијака и кретање неких тела
попут Сунца и Месеца, па добијају назив
„астрономски сатови“. Таква два позната сата
појављују се у слично време (око 1405. године) у
Берну и Прагу, који ће својим сатним и
астрономским механизмом, али и дизајном
/архитектуром утицати на друге сатове широм
Европе. Још један сат, који настаје готово читав
век касније (око 1499. године), а који је веома
утицао на сатове у приморским градовима
Балкана, био је онај у Венецији. Ова „хронолошка
кула“, како је по изградњи добила име,
замишљена је као стамбена зграда (палата), са
кулом у средишњем делу прочеља, у којој је
смештен комплетан сатни/астрономски механизам.
Венецијански сат, уосталом као и
комплетна млетачка култура, утицали су на
изглед приморских
градова приморја. У
Дубровнику је први градски звоник са
једноставним сатом изграђен још 1444.г., али је већ

Венеција
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1506. године преправљен, када му је окачено веће
звоно, а придодате су и механичке бакрене
фигуре које откуцавају сате. Тада је модернизован
и механизам са месечевим менама. Кула је током
17. века услед земљотреса доживела оштећења, па
је 1929. год. срушена и поново изграђена по
старим нацртима. За разлику од дубровачке,
которска сат- кула изграђена је још касније, 1602.
године, по налогу гувернера Млетачке Републике,
Антонија Грималдија. Састоји се из неколико
видљивих етажа, има две стране са сатним
механизмом, а изграђена је од рустичних камених
блокова исечених из стена планине Ловћен.
Након неколико разорних земљотреса и ова сат кула је доживела оштећење, тачније накривљење
које је видљиво, због чега су јој додатно ојачани
темељи 1979. године.
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Аустријска империја је такође зидала сатове куле. Једна од најпознатијих је и симбол града
Љубљане, који се налази у тврђави на узвишењу
поред града. Тврђава је изграђена у 12. веку, али је
садашњи изглед, заједно са високом белом сат кулом, добила у 16. веку, када је преуређена и
модернизована за потребе одбране од османских
освајања. Кула има једноставни фортификациони
изглед, са сатовима на све четири стране. Може се
упоредити са сатом на Петроварадинској
тврђави, који је изграђен крајем 17. али је
обновљен у 18. веку, од када датира његов
садашњи изглед. За разлику од љубљанског,
петроварадински поседује барокну куполу, а
казаљке имају обрнуту намену – велика показује
сате, а мала минуте. Ово је урађено услед потребе
посада речних бродова, који су вековима
пролазили испод тврђаве, да виде приближно
тачно време, што значи да је било важно видети
казаљку за сате, а тек онда за минуте. Такође,
зими сат услед хладноће касни, а лети услед
топлоте жури, па га зову још и „пијани сат“.
Сличан барокни сат може се видети и на
Београдској тврђави. Ова сахат -кула изграђена је
у периоду између 1740. и 1789. године, када је
Београд био под османском влашћу. Овај
парадокс османске власти и барокне архитектуре
може се објаснити претпоставком да су
Аустријанци након повлачења из Београда 1739.
године за собом оставили пројекте за изградњу
куле са сатом, а која је по тим нацртима изграђена
од стране Османлија. Није немогуће, поготово ако
се узме у обзир чињеница да је изучавање
астрономије и мерење времена у Османској
империји тог доба било на завидном нивоу.

Астрономска истраживања, рачунање
времена и календара (не само лунарног
исламског) у Османској империји започиње током
владавине Сулејмана I Величанственог. Држава
доживљава комплетан процват, па и научнотехнолошки, што условљава и развој проучавања
и мерења времена. Личност која је посебно
заслужна за развој овог поља био је Таки Ал
Асади, математичар, научник и астроном, који је
за потребе својих истраживања добио и прву
модерну опсерваторију у Истамбулу у којој су се
израђивали и први модели часовника. Након
првих сатова, који у престоницу долазе од стране
Аустријанаца као поклон султану, око 1547. г.
почиње њихова велика потражња и убрзана
производња. Убрзо долази и до изградње првих
сахат - кула, термин који је умногоме одомаћен на
нашим просторима. Сахат - куле су подизане у
свим значајнијим градовима европског дела
царства, на прометним трговима или у близини
великих џамија, по узору на јавну улогу сатова и
навике градског становништва на западу, да се по
њима управљају и подешавају своје приватне
часовнике.

Дубровник

Херцег Нови
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Прва сахат кула која је изграђена у
Османском царству је она у граду Скопљу.
Зидана је у периоду између 1566. и 1572. године и
најпре је израђена од дрвета, да би касније била
обновљена у црвеној опеци. Занимљиво, први
сатни механизам који је уграђен у кулу донешен
је, или тачније речено, украден из Сигета
(Угарска), што је био чин својеврсног истицања
ратног плена. Кула поседује шест етажа и
декоративно довршен видиковац, који је
крунисан белом оријенталном куполом.
Једна од најпознатијих сахат-кула у
приморју, подигнута од стране Османлија,
представља улазна кула у град Херцег Нови.
Изграђена је 1667. г. по наредби султана Махмуда,
на месту старије средњовековне капије из времена
Твртка I Котроманића. Кула поседује западњачку
фортификацијску
архитектуру,
а
порекло
ктитора одаје облик и декорација прозора, који
имају оријенталне линије и преломљене арапске
лукове. Сат гледа на две стране, ка споља и ка
унутра.
Један од најзначајнијих османских градова
унутар копна било је Сарајево, које у слично
време када и Херцег Нови добија и своју сахаткулу. Она је спаљена 1697. г. за време повлачења
аустријског кнеза Еугена Савојског, а обновљена је
1762.г.. Једна је од највиших сахат-кула тог
времена, са веома малом површи-ном у основи и
високом кулом изграђеном од тесаног камена.
Протеже се на више етажа, а последња на којој се
налазе четири часовника, поседује и стаклене
прозоре. Поткровна етажа са куполом накнадно је
изграђена
после
аустријске
окупације.
Занимљиво, али сарајевска сахат - кула је можда
једина на свету која мери време по лунарном
календару, па из тог разлога поноћ приказује
одмах по заласку сунца.

Калемегдан

Широм Балкана изграђено је више сахаткула, које свака својом аутентичном архитектуром
и даље плене пажњом пролазника и туриста.
Споменули бисмо и куле у Битољу из 19. в., која је
на својој куполи накнадно добила православни
крст, али и ону у Пријепољу из 18. в., изграђену у
комбинацији камена и бондрука, са карактеристичном дрвеном кровном конструкцијом.
Потреба да се мери време, али и фасцинираност и, у неку руку, оптерећеност протоком
времена, својеврсна је само за једно смртно биће –
човека. Да ли зато што је једини коме је Творац
подарио разум, па за разлику од животиња може
да спозна проток времена, или је то страх од
пролазности (memento mori–сети се да си смртан)
који нас константно тера да пратимо протицање
времена и да се по њему управљамо, тек човек не
престаје да производи сатове, нарочито јавне, који
сада већ у дигиталном облику красе многе улице,
тргове и путничке терминале. Технологија и
дизајн сатова се мења, али њихово присуство у
јавном простору по свему судећи никада неће
изостати. ■

Петроварадин
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Битољ

Сарајево
____________________________________________
(текст и фотографије преузети са
https://www.gradnja.rs/ уз дозволу аутора)

Пријепоље
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Перспектива куће Енис, цртеж Ф.Л.Рајта
(фото: AD Architectural Digest)

РЕМЕК - ДЕЛО Ф. Л. РАЈТА
НА РАСПРОДАЈИ

_____________________________________________

Истине ради, треба признати да је то
необична цигла. Почетком 1920-тих година
велики амерички архитекта Рајт је размишљао о
тужној судбини бетонских блокова. „Шта је
уствари бетонски блок? Годинама је то био
најјефтинији и најружнији предмет у свету
градитељства. Он је стешњен у запећку архитектуре – хтео је да имитира текстуру камена. Да
ли је могуће да не може да се промени судбина
тог изгнаника?“ – писао је Рајт. Идеја је довела до
следећег закључка: предложио је да се произведу
бетонски блокови нестандардне кубне форме
шупље изнутра, са отворима одозго и одоздо, и да
се нижу на арматурне шипке, као перле на нит.
Или као на попречну нит у плетеној тканини –
није случајно Рајт своје блокове звао „текстилним“. Код такве конструкције било је потребно
много мање бетона, површина зида је изгледала
чистије и могла је да се прихвати као јединствена
декоративна површина. Рајт се, наравно, није
задовољио само конструктивном идејом – он је
преобразио
бетонске
блокове
у
естетску
представу.

У руском магазину AD Architectural
Digest, бр. 8 из августа 2006.г. објављен је
текст под насловом „Купи циглу“ и
поднасловом: „За реконструкцију ремекдела Френк Лојд Рајта, кућу Енис,
распродају се њени делови од опека,
тачније – бетонских блокова“
„На западу, као што је познато, врло су
популарне различите кампање за сакупљање
средстава у добротворне сврхе. На пример, неко
плати садњу неке јелке и добије диплому
„Власник дрвета бр. 30“. Или једном годишње
уплати новац на рачун зоо-парка и добије
признање као „поочим крокодила или ламе“.
Постоје и програми продаје парцела на Месецу, а
део тих средстава иде, изгледа, на научна
испитивања. Али чак и у духу те чудне традиције,
фонд који се бави рестаурацијом куће Енис у
Калифорнији био је шампионски: за скромну
суму од 250 долара сваки човек кога брине
судбина архитектонског ремек-дела Ф.Л. Рајта
може да „усвоји“ бетонски блок. Тј., грубо
говорећи да купи циглу по приступачној цени.

Кућа Милард, звана La Miniatura (1923.)

Кућа Милард, детаљ

(фото: home-designing.com)

(фото: latimes.com)
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Прва кућа коју је Рајт саградио у новом
стилу била је кућа Милард у Пасадени (Millard
House). Декорација ту није била сасвим у „Маја“
стилу – просто крстић и четири рупице. За кућу
Сторер на Холивудском булевару у Лос Анђелесу
(Storer House) Рајт је осмислио цртеж који је више
подсећао на романски крст. Управо ту кућу је
једно време поседовао продуцент „Матрикс“ Џоел
Силвер. Обе ове куће, као и кућу Фриман у Лос
Анђелесу Рајт је саградио 1923.г. Већ следеће,
1924.г., почело је извођење куће Енис – са највећим
и најсложенијим асиметричним орнаментом на
површини блокова.
Рајтови наручиоци су били Чарлс Енис,
милионер који је створио ланац супермаркета, и
његова жена Мејбл. Енис се пуно интересовао за
културу Маја, па је зато и наручио тако необичан
пројект. Велики буџет и сличан укус са инвеститором дозволили су Рајту да се „размахне“ –
размере здања се не могу другачије назвати него
грандиозним. Споља оно не даје утисак дома за
становање – више личи на древни храм. Неприступачан изглед донекле ублажава текстура бетонских блокова – они деле високе зидове на ситне
ћелије, које су саме раздвојене спојницама. Као
резултат, фасада куће, посебно при светлу заласка
сунца, изгледа као раскошна шарена тканина са
лаким рељефом – ефект због кога се термин
„текстилне куће“ често погрешно односи не на
конструк-тивна већ на декоративна Рајтова
решења.
Унутра кућа даје двојак утисак. Њена
грандиозност и свечаност не ишчезавају: високи
плафони, дуги коридори, двадесет седам прозора
са витражима – временом ти изгледа да си ушао у
скупштину, а не у животни простор. Ипак, у
целини, Рајту је успело да тим пројектом обузда
стремљење ка гигантоманији, пре свега тако што
је одустао од своје омиљене слободне основе. Кућа
Енис је јасно подељена. Постоји званични део –
соба за примање са балконом, одакле се отвара
поглед на Лос Анђелес, симетрична трпезарија
украшена, ретко у стваралаштву Рајта, паноом са
златним застакљеним
мозаиком,
базен у
унутрашњем дворишту. Тај базен се, уосталом,
појавио у кући тек 1940.г. мада га је Рајт
пројектовао одмах, он се протеже дуж коридора
који повезује „парадне“ собе са много скромнијим
и
уздржанијим
спаваоницама.
У
свим
просторијама Рајт се врло деликатно поиграва са
размером, разбијајући празне и „одјекујуће“
просторе раздвајањем и детаљима: денивелацијама са два-три степеника, низом преградапаравана, нишом, бронзаним паноом, мозаиком
над камином.
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Непредусретљив утисак који производи фасада,
смекшан је текстуром бетонских блокова и меком
пешчаном бојом зидова
_______________________________________________
Као и обично, Рајт је за кућу Енис
пројектовао све – од архитектонских простора до
најситнијих детаља, осим електричних инсталација. Па ипак, Енисово интересовање за културу
Маја довео је на крају крајева до конфликта:
клијент није слушао сваку Рајтову реч – он је
исказивао своје сопствено мишљење и Рајт је уз
скандал прекинуо градњу. Сада истраживачи који
проучавају кућу Енис погађају који детаљи су
заправо Рајтови, а које је после његовог одласка
смислио сам Чарлс Енис. У првобитном пројекту
није било, на пример, ни мраморних подова, ни
металне решетке на степеницама, ни лустер
Тифани, ни намештај Ар Деко – намештај који је
пројектовао Рајт, Енис није наручивао. Чињеница
да су све те ствари, као резултат додавања у
ентеријер потпуно органске куће, биле сувишне,
показује како је структура здања добра: лепу
спољашњост, као што је познато, чак ни несрећна
шминка неће покварити.

Спаваћа соба. Газде су се одрекле Рајтовог
мрачног намештаја у корист удобности
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Судбина куће Енис је постала доста
драматична. То је било последње дело Рајта у
„текстилном“ стилу: конфликти са Енисом су га
приморали да одустане од идеје орнаменталних
бетонских блокова. Без обзира на спор са Рајтом,
власници су волели своју кућу и у њој живели
довољно дуго – тек 1968.г. купио ју је неки
Аугустус Браун. У 1980.г. Браун је дао кућу
Друштву за очување културног наслеђа. Овај
добар
поступак
друштво
је
прихватило
променивши име споменику у „Кућу Енис –
Браун“. Пошто то више није била приватна
својина, грандиозно дело је почело да живи пуним
животом – ту су се стално снимали филмови.
Уствари, процес је почео још 1959.г. – управо је
кућа Енис била главни херој легендарног хорора
„Кућа на уклетом брду“ са Винсентом Прајсом. У
филмографији куће има више од двадесет
наслова, од компјутерске фантазије „Тринаести
спрат“ до акционог филма „Гас до даске“ (Rush
Hour) са Џеки Чаном. Ридли Скот је користио
кућу два пута, за филмове „Истребљивач“ (Blade
Runner) из 1982.г. и „Црна киша“ (Black Rain) из
1989.г. Дејвид Линч је о кући рекао: „Ући у кућу
Енис је као ући у рај“. Лепа фраза, мада у
мрачном остварењу „Твин Пикс“ представа о рају
није сасвим обична.
Али и у рају се дешавају непријатности и
за кућу Енис оне су почеле 1994.г. – страдала је у
разорном земљотресу. Сакупљање средстава за
њену рестаурацију трајало је врло споро – десет
година, 2004.г кућа је још била у лошем стању. И
више силе су јој нанеле нови удар: зима 2004.г.
била је у Калифорнији веома кишовита, па је већ
оштећена кућа још више страдала од влаге и
ветра. Овакве недаће Рајт није могао да предвиди
– у његово време калифорнијска клима није била
тако каприциозна. Кућу су потпуно затворили за
посете и хитно су организовали некомерцијалну
фондацију Ennis House Foundation – значајну
улогу је у њој имао Рајтов син Ерик Лојд Рајт који
је и сам био архитекта. Фонд је проценио
вредност радова на конзервацији на пет милиона
долара. За комплетну реконструкцију потребно је
петнаест милиона. Један и по милион, добијен од
владе државе Калифорнија отишао је на то да се
кућа учини безбедном за туристе и тако сакупи
још средстава. У последње време здање је
отворено за посете, мада са заказивањем унапред.
Установљени радови на кући Енис (Фонд
је из назива споменика избацио име Брауна) сада
се обављају у пуном обиму, али новац с времена
на време ипак недостаје. У поменутом програму
за стварање фонда „усвајања“ бетонских блокова
види се очигледна потреба. Друго питање је
колико је то ефектно, уз све то родитељска
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одговорност за комадић бетона није тако привлачна као шефовање над живим дрветом или
лавићем у зоо-парку.
Постоји, наравно, и иронија у томе што за
спасење ремек-дела „старатељи“ морају да га
распродају по деловима. Шта ће бити ако
„родитељи“ сваког блока одједном зажеле да
понесу своје „подсвојче“ кући? Али сама идеја да
су ти блокови живи и да се о њима може бринути
и односити се према њима очински – та идеја би
највероватније годила Френку Лојду Рајту. ■

Трпезарија у приземљу. Метални лустер у
стилу касног Ар Нувоа појавио се овде без
Рајтовог одобрења

Базен у дворишту Рајт је пројектовао 1924.г.
али је био изграђен тек 1940.г.
__________________________________________
(Текст и фото: AD Architectural Digest 8/2006.
Превод и адаптација: З.Чемерикић)

32

АРХИТЕКТОНСКЕ ТЕМЕ

АРХИТЕКТ 75 - 76

АПРИЛ 2022

- Gaia, прва штапана кућа од блата
(Италија),
- експериментална бетонска кружна кућа
(Русија),
- штампана бетонска кућа за сиромашне
породице (Тексас)
- ICON пројекат за сиромашне породице
(Мексико),
- прва
спратна
бетонска
штампана
бетонска кућа (Немачка)...
Добијени резултати су указали на изузетне
предности 3D технологије:

арх. Мирјана Анђелковић

АРХИТЕКТУРА У ПРЕДЗОРЈУ
IV ИНДУСТРИЈСКЕ РЕВОЛУЦИЈЕ

-

„Свака нова ситуација
захтева нову архитектуру.“
Jean Nouvel

Од осамдесетих година прошлог века
живимо у свету глобализације и револуционарних
промена.
III индустријска револуција забележила је
огроман успех у области информационих
технологија и истраживању одрживих енергија.
Данас смо већ на прагу IV индустријске
револуције. Прекретница, радикални искорак ка
дигитализацији најширег обима, у готово свим
аспектима живота, IV индустријска револуција,
муњевито освајајући свет, најављује нову историју
друштвеног развитка. Вештачка интелигенција,
роботика, 3D штампање, нанотехнологија, нови
материјали, интегрисане технологије... само су
нека од подручја која ће бити укључена у
пројектовани развој.
Посебно је интересантно да се у фокусу
најављених промена посебно подвлачи продор
иновација у урбано подручје.
Smart cities и Smart homes носе са собом
драстичне, до скоро незамисливе промене.
Основни тон ових револуционарних
промена има, по многим аналитичарима,
социјални карактер.
Ако је то тако, где се у том социјалном
вртлогу најављених промена налази архитектура?
Шта је са њеном историјском социјалном улогом,
потребом да гради хумани животни простор за
људе?
Питања су врло алармантна и актуелна,
јер одговоре на њих тренутно очекује 1,5
милијарди, а за 10 година можда чак 2 милијарде
сиромашних, без сопственог дома.
Постојећи
модел
пројектовања
и
реализације,
који
се
гуши
у
огромној
диспропорцији са потребама, скуп и спор, није
могао да понуди одговор.
Решење проблема понудила је 3D
технологија.
Претходних 20 година, низ студија и
експеримената, рађених у Кини, Холандији, САДу, Русији, Енглеској... било је оријентисано на
усавршавање технологије штампаних кућа:

значајно умањује цену,
штеди време,
штеди утрошак материјала,
штеди радну снагу,
штеди цену транспорта,
поједностављује читав поступак,
знатно смањује отпад,
емисију СО2 своди на минимум,
обезбеђује сеизмичку одрживост,
пружа
неограничене
могућности
обликовања.

У претходне две године, користећи ове
предности које нуди 3D технологија штампања
кућа, архитектура нас је, после периода
инертности, благе летаргије, а можда чак и неке
врсте одбојности према радикалним искорацима,
изненадила иновативним пројектима реализованим у овој технологији.
2020. године, у граду Chattanoga,
Tennesseе,
за
јавност
је
отворена
прва
резиденцијална 3D штампана кућа – Courve
Appel.
Пројекат, резултат сарадње архитектонског студија WATC (Wimberly, Allison, Tong&600)
и компаније Branch Technology, је добио 2016.
године прву награду на конкурсу расписаном на
тему слободне форме за 3D прву штампану
резиденцију на планети.
Импресиван, налик на свемирски брод из
научно-фантастичних филмова, са призвуком
пећинског станишта, овај минималистички,
високо квалитетан дизајн, са својим заобљеним
линијама шкољке, меким угловима у ентеријеру и
великим
стакленим
равнима,
импресивно
подвлачи визуелно прожимање спољашњег и
унутрашњег простора,
Резиденцијални простор Courve Appel,
композиција отвореног плана, на 56 м2, обухвата
дневну собу, кухињски простор, спаваћу собу и
купатило.
Спољашњи омотач, композитни зидни
модел, изведен је од бетона, ојачаног стакленим
влакнима, матричне решетке од термопласта,
ојачаног карбонским влакнима, са пуњењем од
полиуретанске пене, док су унутрашње површине
обрађене производима на бази гипса.
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Архитектонски студио WATC: Courve Appel,
Chattanoga, Tennesseе
Образлажући идеју за дизајн аутори су
подвукли: „Сложена геометрија шкољке није само
естетски
атрактивна
већ
и
структурнофункционална. Лучна форма обезбеђује крутост
и омогућава ношење кровног оптерећења, а
истовремено и велике стамбене просторе
отвореног плана, обликујући их без икаквих
ограничења.

Courve Appel - основа и детаљ омотача
Крајем 2020. године, у Чешкој, компанија
Burinky, специјализована за изградњу кућа у 3D
технологији, у сарадњи са вајаром Michal Trpakом, одштампала је, за само 32 часа, прву кућу на
приобаљу Влтаве, познату под именом Prvok od
Burinky.
Добро промишљен, минималистички
екодизајн, са помало интровертним призвуком,
имао је за циљ да потврди ефикасност 3D
технологије у брзини изградње, ниској цени у
односу на класичну изградњу кућа, уз
максимално смањење грађевинског отпада.
За штампање је коришћена мешавина
бетона са нанополипропиленским влакнима и
прастификаторима, а спољашњи омотач је
изведен као сендвич од два слоја бетона са
међупростором за изолацију.
Prvok od Burinky има 43 м2, у оквиру којих
су смештени дневна соба са кухињом, спаваћа
соба и купатило.
Уколико се током година укаже потреба,
кућу је
могуће срушити, а исти материјал
употребити за штампање новог садржаја.
Prvok od Burinky ће, са свим својим
перформансама,
свакако
подстаћи
даља
истраживања везана за штампање насеља на води.

Courve Appel

Courve Appel

Courve Appel

Prvok od Burinky
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M. Cucinellо и M. Moretti: пројекат „TECLA“

Prvok od Burinky

Prvok od Burinky, детаљ спољашњег омотача
У пролеће 2021. године, у Massa Lombardia
(Ravena), за јавност је отворена прва 3D штампана
биоразградива кућа од глине „TECLA“.
Иновативан пионирски подухват дело је
архитекте Maria Cucinella и Massima Moretti-ја
оснивача WASP (World’s Advanced Saving Project).
Пројекат је одговор на глобални проблем
везан за потребе брзог стамбеног збрињавања,
посебно у контексту последица изазваних
климатским променама, природним катастрофама, миграцијама, растућим демографским
проблемима, сиромаштвом...
На 64 м2 стамбеног простора „TECLA“
апострофира спој прошлости и будућности, спој
технологије 21. века са древним архитектурама.
Истовремено, пројекат је синтеза проучавања
биоклиматских приципа, начина градње древних
настамби и примене природних локалних
материјала.
Облик куполе и омотач од глине
(мешавина са сламом и конопљом) омогућује
саморегулацију унутрашње температуре, што
искључује потребу за коришћењем топлотних или
расхладних уређаја.
Уз све ове перформансе треба додати
податак да се технологијом постиже готово нулта
емисија СО2.
Аутори истичу: “Ово није револуционарно откриће, већ примена древне градитељске
праксе“.

Пројекат „TECLA“

Пројекат „TECLA“

Пројекат „TECLA“
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Успех остварен кроз пројекат „TECLA“
покренуо је идеју о изградњи новог насеља,
штампаног од глине, у 3D технологији.
Смештено у близини Болоње, насеље, по
многима, подсећа на измаштану фантасмагорију
из римана „Невидљиви град“ италијанског писца
Italа Calvina.
Ова мала заједница куполастих земљаних
кућа подстиче размишљање о могућем будућем
путу развоја становања, не само у условима наше
планете, већ и у условима живота у свемиру.
Пројекат „TECLA“, шема насеља, Болоња

Пројекат „TECLA“, насеље, Болоња
На научно-технолошком парку у Чачку,
2021. године, представљена је прва у Источној
Европи, 3D штампана кућа Proto Dom. Творац
овог иновативног пројекта, генерални директор
компаније Naturo Eco, Никола Ракић, је том
приликом, кроз реализацију потврђене предности
примењене
технологије,
истакао:
„Важна
предност је брзина градње, јер сви радови на 3D
штампаној кући теку симултано - уградње цеви,
инсталација, столарије, па нема губљења времена.
Додатно, веома је важан податак да је количина
отпада равна нули, јер се унапред зна потребна
тачна количина материјала“.
Проведена тестирања, везана за отпорност
на земљотрес, ветрове и друге непогоде,
потврдила су сигурност за будуће кориснике. При
чињеници да су за реализацију коришћени 3D
штампачи произведени у Србији, пројекат добија
значајну улогу у позиционирању Србије на
светском подручју примене 3D технологије.

Proto Dom, Чачак
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Houben & Van Mierlo: пројекат Milestone
Proto Dom, Чачак
Почетком
јануара
2022.
године,
архитектонски студио Valentino Galeri Architects
представио је свој пројекат за ново село Cacao Eco
Village, на приобаљу провинције Манаби у
Еквадору.
Село,
пројектовано
за
Еквадорског
произвођача чоколаде Muze Cacao и непрофитну
организацију Avanti, биће одштампано у 3D
технологији, користећи отпад из процеса
производње какаоа (данас се 80% љуски какаоа
баца).
Cacao Eco Village биће прво село у
глобалној мрежи одрживих, паметних села, са
неутралном емисијом СО2.

У оквиру пројекта Milestone, 2021. године,
у Eindhoven-у (Ајндховен, Холандија), реализован
је први 3D штампани комерцијални објекат.
Иначе Milestone предвиђа изградњу пет
штампаних бетонских кућа, чија ће се реализација
одвијати по фазама. За изградњу су, у почетку,
коришћене
готове
монтажне
штампане
компоненте (24 за прву кућу), док се за последње
куће очекује штампање на самој локацији.
Футуристички дизајн ансамбла Milestone,
композиција која снажно подсећа на неолитске
менхире, дело архитеката Houben & Van Mierlo,
истиче неограничену слободу облика, коју пружа
3D технологија.
Прва усељена Milestone-кућа „бетонски
бункер“, ванвременског дизајна, на 93 м2 (дневни
боравак, кухиња, две спаваће собе и купатило), по
речима аутора обећава удобност и безбедност уз
савремене захтеве становања.
Учесници у реализацији комплекса
Milestone
(Технолошки
Универзитет
у
Ајндховену, компанија Van Wijnen за извођење
радова,
фабрика
грађевинских
материјала Saint Gobain – Weber Beamix) очекују
снажан продор штампаних кућа у сфери
комерцијалног становања.

V. Galeri: Cacao Eco Village, стамбени модул тип 1

Houben & Van Mierlo: комплекс Milestone
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Какао плодови

V. Galeri: Cacao Eco Village, друштвени центар
V. Galeri: Cacao Eco Village, стамбени модул тип 3
Образлажући основну идеју пројекта
Valentino Galeri истиче: „Толико смо снажно
гурали
основне
принципе
циркуларне
економиије да су они постали инспирација за
филозофију дизајна целог пројекта. Отпад какаоа,
који настаје у процесу производње чоколаде, биће
коришћен за 3D штампање делова села. Тако се
отпад не претвара само у ресурс, већ у
архитектуру.“
Истовремено пројекат има амбицију да
обезбеди
самоодрживост,
уз
максимално
коришћење
соларне
енергије,
кишнице,
природне вентилације, зелених кровова и
примену локалних материјала (бамбус, дрво и,
пре свега, отпад од љуски какаоа).
Поред тога што ће имати перформансе
туристичког и културног фокуса за саму локалну
заједницу, Cacao Eco Village, има за циљ да
постане нека врста „Силицијумске долине“ за
иноваторе циркуларне економије.
Архитектонски језик пројекта, изразито
питорексан,
инспирисан
разнобојношћу
традиционалних еквадорских кућа и шаренилом
плодова какаоа, прилагођен је локалном начину
становања, традицији и климатским условима
поднебља.

V. Galeri: Cacao Eco Village, друштвени центар,
стубови обложени бамбусом
Очекујући успех овог пројекта Valentino
Galeri најављује: „У не тако далекој будућности
моћи ћемо да дизајнирамо зграде, у потпуности
направљене од природних материјала и да их
рециклирамо на крају њиховог животног циклуса,
да бисмо створили нове или их вратили
природи.“■
(Извор података: Интернет)
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Арх. Светлана Литовски

БЕРАТ, СТАРИ ГРАД У АЛБАНИЈИ
Берат се сматра најлепшим градом у
Албанији.
Смештен је између реке Осум и
планине Томор у залеђу, на речним терасама које
је обликовала природа, а његову архитектуру
исклесала бурна историјска прошлост. У камене
дефтере уписали су се многи народи овог
окамењеног града у којем као да је време
заустављено. У њему се мешало православно и
оријентално, укрштале културе и додиривали
исток и запад, север и југ. Овај град је под
заштитом УНЕСКА као град музеј. Стотинак
година је био под Србима и остало му је име
Београд, а Турци су то задржали, само су додали
Арнавуд. Берат сведочи о могућој коегзистенцији
различитих верских и културних заједница током
векова. У време погрома, велика јеврејска
заједница
је
била
спашена
захваљујући
становницима других вера, који су сакривали
суседе у својим домовима.
Велика погодност овог града је блага
клима која погодује маслињацима, виноградарству, воћарсту, повртарству, а уједно је и житница
Албаније. Трагове су оставили Византија и
словенска племена са 40 цркава и Турци са 30
џамија, а има храмова и других вера. Током
гвозденог доба, Албанија је изворно била дом
Илира и старих Грка. Након тога су је освојили и
заузели Римљани, па Византинци, Венецијанци и
словенска племена, и најзад Османлије. Појава
уједињене
албанске
државе
датира
од
успостављања Кнежевине Арбëр 1190. године.
Почеци градитељства у Албанији сежу у
средње неолитско доба открићем преисторијских
станишта у Дунавцу и Малику. Грађена су на
дрвеној платформи која се ослањала на колце
забодене вертикално у тло. Преисторијске
насеобине у Албанији састоје се од три врсте кућа:
затворене у потпуности у земљи или напола под
земљом, обе пронађене у Цакрану близу Фиере и
куће изграђене изнад земље.

Стари Берат, Cockerell, 19. век
Област Берата у Албанији (wikipedia.org)

Панорамски изглед

четврти Кала са утврђењем
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Оне цркве које су остале су: православна
катедрала Богородице, црква Светог Тројства,
црква Светог Михајла и црква Еванђелиста. Црква
Свете Марије саграђена је у 16. веку, постоје
фреске уметника Никола, сина најпознатијег
средњовековног уметника Албаније, Онуфрија.
Црква Светог Теодора, која се налази у близини
једног од улаза у тврђаву, има зидне слике
Онуфрија. Љубитељи историје и сликарства
желеће да посете катедралу Светог Николе, која је
била опрезно обновљена, а музеј посвећен
Онуфрију био је смештен у њој.

Архитектура у Албанији се развила када су
је покорили Римљани у 2. веку п.н.е. То су били
познати Римски модели: форуми, улице, театри,
шеталишта, храмови, аквадукти и различите јавне
зграде. Раздобље такође обележава изградња
стадиона и терми које су имале друштвени значај
као места окупљања. Виа Егнатиа, коју је изградио
римски сенатор Гнеј Егнације, два је миленијума
функционисала као вишенаменска страда, која је
некада повезивала град Драч на Јадранском мору
на западу са Цариградом на Мраморном мору на
истоку. Та рута је римским колонијама Балкана
дала директну везу с Римом.
Градови као што су Берат и Ђирокастра
били су повезани с утврђењима, али постоје и они
који леже у равници или на стрмим теренима, са
добром визуром на околину. Током средњег века
развили су се разни стилови архитектуре у облику
стамбених,
одбрамбених,
верских
и
инжењеријских грађевина. Када се Римско
царство поделило на источно и западно, Албанија
је остала под Источним Римским царством. Стога
су на архитектуру снажно утицали Византинци.

Црква Св. Тројице је интересантан
пример византијске архитектонске заоставштине,
саграђена на стрмој природној стени у
југозападном делу утврђеног дела града у
близини кружног зида. Услед захтева терена,
црква је у три нивоа, па је унутршњост у три
посебна спрата повезана степеништем. Основа је
уписани крст, а апсида је полу - шестоугаона. Ово
је једина обновљена структура са новим
покривачем и на стари начин изведеним
радовима. Из
волумена се истиче структура
призматичног осмоугаоног добоша који носи
куполу са четири нише и четири прозора у
декоративној опеци. Техника градње је од камена
са малтером и уломцима цигле при дну. У горњем
делу у екстеријеру, декоративни елементи су
постигнути додавањем хоризонталних слојева
опеке и камена уоквиреног танком циглом. У
правоугаони наос се приступа кроз лучна врата
из припрате. Занимљивост су и два стуба са
капителима - један у дорском, а један у јонском
стилу, вероватно искоришћених са неке античке
грађевине. Фреске су, нажалост, у веома лошем
стању, али се ипак могу препознати сцене из
циклуса Исусовог живота. Унутрашњост бубња је
осликана фрескама пророкâ који држе Свето
писмо. Наслућује се сцена тајне вечере,
благовести, прање ногу апостола и силазак са
крста. Подела зона тј. бандова је реализована
стилизованим цветним фризом.
Име ктитора изградње цркве је црним
словима забележено у припрати: Андроник или
Палеологос Асени (1282 - 1328), тадашњи
администратор Берата, уско повезан са царском
породицом. Мени је црква јако слична оној из
Охрида Пресвете Богородице Перивлепте.

Црква Св. Тројице (13 – 14. век)
Током тог раздобља изграђене су многе
велике цркве и самостани, углавном у средишту и
на југу земље. Тврђава Берат, иако значајно
оштећена, један је од најлепших историјских
споменика.
Током
ратова,
готово
све
становништво града успевало је да живи унутар
зидова тврђаве. Током 13. века изграђено је око 20
хришћанских цркава и једна џамија.
Црква Св. Спиридона, 18-19.век, поглед са севера

Основа приземља
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Подножје Саборне цркве налази се веома
близу места где је стајала стара црква Светог
Димитрија,
али
је
уништена
током
комунистичког периода. Катедрала је недавно
обновљена и може се разликовати по својој светлој
модерној архитек-тури. Црква има велики
унутрашњи простор и пуно природног светла.
Споља се види купола и два звоника у северном
делу цркве, где се налази и главни улаз. Изградња
Саборне цркве у близини Оловне џамије показује
висок ниво верске толеранције и хармоније
између две главне верске заједнице у граду
Берату. Можете прошетати главним булеваром,
уживајући у прелепом погледу на карактеристичне куће. На сваком кораку пратиће вас зеленило
парка, где једноставно не можете, а да не застанете
док чујете жуборење реке Осум, која је толико
близу да је можете додирнути руком. Низбрдо од
кварта Мангалем налази се Палата културе
„Маргарита Тутулани“.
Црква Св. Спиридона је једна од типичних поствизантијских цркава 19. века, налази се у
централном делу насеља Горица. Ова импресивна
црква је базилика која укључује три брода који су
одвојени од Дуге аркаде изграђене преко камених
стубова са украшеним капителима. У припрати се
налази балкон на својој западној страни; северна
страна цркве обухвата портик и импресивну
камену аркаду. Уз припрату се налази звоник са
три звона и обновљен је тек почетком 1990-их.
Типично обележје је такозвани толос,
крипта изграђена испод црквеног пода са
сводовима. Наос (наос светиње) има новоизграђену таваницу и четири унутрашње, оригиналне
куполе које су још увек очуване. На источној
страни налази се олтар, који је од наоса одвојен
новообновљеним иконостасом. Запањујућа врата
која видите овде су оригинална. Апсида се,
заправо, састоји од три удубљења, од којих је
централно највеће. У унутрашњости ових апсида
су оригиналне иконе из 19. века. На северном зиду
и олтарској просторији и данас су видљиви
сачувани фрагменти зидног сликарства, као и
грчки и албански натписи. Према грчком натпису
на главној порти, црква је подигнута 1864. године.
Архитектура цркве пресликава класичне моделе
базилика из 18. века.

Црква Св. Михајла, поглед са југо-истока

Горњи град – Кала

Градске четврти
Историјски део Берата подељен је на три
четврти, спонтано настале у разним временским
раздобљима, а везане су за утврђења на брдима уз
обалу реке Осуми. Четврти су: Кала, Мангалем и
Горица.
Кала (дворац) заузима врх брда и налази
се у кругу зидина утврђења. Прво утврђење је
било из предримског периода и у свим потоњим
променама је дограђивано, реконструисано,
нарочито са појавом топова. Распоред овог кварта
је сличан лавиринту, укључује станове, цркве,
џамије и гарнизонска утврђења. Ту се повлачио
народ у опсадама, а многи су ту живели и раније,
па и сада живе. Посебно достигнуће је велика
цистерна за воду која је омогућавала изолованост
и самосталност у дужем периоду. Налазила се на
врху, а ту је откривен и полихромни мозаик
површине око 15 м2, у акрополи у оквиру
гарнизонске тврђаве. Тај део се назива и Горњи
град и имао је двадесетак цркава које су већином

Катедрала Св. Димитрија (фото Martin Furtschegger)

Етнографски музеј
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димензија, а само неке су реконструисане. Оно
што се могло спасити је врло одговорно и стручно
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Мангалем је почео да се формира у 11.
веку. Та четврт старог Берата одише специфичном лепотом белих кућа на каменој основи са
много уникатних прозора окренутих југу који
одбијају сунчеве зраке, па се добија снажан и
незабораван утисак. Куће су са црвеним крововима и на фотосима видите зашто Берат називају
градом са хиљаду прозора. Ова четврт скоро да
нема окућница, а улице су својеврсне трговине
које нуде рукотворине вештих староседелаца:
нуди се свила, накит од сребра и злата
филигрански урађеног, зачини, дуван и оно у
чему су генерације веште у изради украсних
предмета у дуборезу. Често су камени зидови
прекривени ручним радовима у керању, хеклању
или плетењу као и ћилимовима прелепих
разнобојних елемената.

Трећа четврт - насеље Горица је са Мангалемом спојена дивним лучним мостом преко реке
Осуми. На врху тог брда је такође тврђава, којом
се паралелно са два узвишења бранио Берат. Оба
брда чине заједнички одбрамбени систем са
пушкарницама, местима за катапултирање,
кулама, а прилика је стварно много било. Горица
је интересантно насеље, са много породичних
кућа са великом окућницом, још увек насељена
хришћанским живљем и има више цркава у свом
саставу. Значајније су цркве Св. Томе и Св.
Спиридона и опасане су грандиозним одбрамбеним зидом. Нажалост, пошто је Мангалем
окренут југу, Горица је северно оријентисана, она
можда има бољи природни терен, међутим, ово не
помаже у неповољним климатским условима,
посебно током зиме. Много дана пролази без
сунца. Око 3 месеца, скоро 90% насеља Горица не
види сунчеву светлост. Ово може бити тешко за
становнике, па самим тим, пошто постоје нови
квартови, неки се и преселе тамо. Домове стављају
под заштиту државе или градске управе, која због
туризма све претвара у апартмане за издавање
током летње сезоне. Све куће су у статусу
споменика културе.

Улаз у тврђаву испод главне куле
_______________________________________________

Мангалем, детаљ
____________________________________________

Извори: Текст и фотографије
• Е.Xheka & E.Lamçe, Berat, a guide to its monuments,
E.Lamçe, Tiranë, 2019.

• Ilir Parangoni, Berat, a guide to the city of 1000
windows and beyond, Media print, Tiranë, 2019.
• интернет
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Архитектонско наслеђе – Ислам

АПРИЛ 2022

Оловна џамија се налази се у центру
града, у близини православне катедрале, и један је
од најистакнутијих архитектонских објеката
исламске баштине у граду Берату. Грађена је од
1553-54 уз прилоге Ахмет бега Узгурлиуа,
локалног
земљопоседника.
1670.
године,
приликом посете Берату, Евлија Челеби је ову
џамију уврстио у списак објеката које је завршио
Ахмет-бег Узгурлиу у граду Берату. Он је описује
као „џамију изграђену од клесаног камена, куполе
са оловом, елегантну минарет и тријем са седам
купола покривених оловом.“ Он даље додаје да је
џамија била део већег комплекса који се састојао
од чаршије, медресе, имаретија (јавне кафетерије),
хамама и чесме.

Традиционална тачка комуникације са
главним сектором града још од 17. века је Горички
мост. Попут насеља Мангалем, Горица је такође
постављена на истоименом стеновитом локалитету. Нагиб је блажи, омогућава изградњу већих
објеката као и додатних простора око зграда за
баште и дворишта. Многи од ових објеката су
традиционалног типа, пре свега куће у чардачкој
традицији (чардачка конструкција је отворени
простор, попут балкона, који повезује све
просторије и користи се као заједнички простор,
посебно лети). Поред ових посебних типова кућа,
округ чува неке камене настамбе познате Куле.
Оне припадају 18. веку и доживеле су неке
адаптације и интервенције, од којих се највећи део
догодио после друге половине 19. века. Најбољи
примери ових троспратних кула су куће породица
Како и Топи.
Овај округ такође показује још једну
архитектонску иновацију: куће које илуструју
архитектонски утицај 1930-40.год. Ово се генерално посматра као савремени и италијански
утицај на архитектуру албанских градова...
Мангалем има више нових џамија, а неке
из старог периода су само остаци: Црвена џамија,
Бела џамија, Џамија нежења. У Берату постоји и
Исламски центар. Једна властелинска кућа на
путу ка дворцу Кале је данас Етнографски музеј,
иначе кућа је за становање, од оних са доксатом.
Припадала је трговачкој породици и типична је за
тај сектор друштва. Експонати су и на отвореном
и у унутрашњости кућа, делимично показујући
како су се опремали домови покућством и
употребним предметима. Кад кажем „доксат“
овде мислим на чардак где се живело, дружило и
јело, примали гости на отвореном. Очуван је без
много промена у архитектонској шеми споља, као
и у унутрашњој орнаментици.

Оловна џамија, 1553-1554.

Оловна џамија, пресек и основа

Ширење османских освајања и власти на
албанским територијама и у Берату током 15. века
донело је и ислам. Са отоманском влашћу, један
број високих званичника се настанио са
представницима верске власти као и представницима других исламских редова. То је резултирало моменталном изградњом неколико џамија.
Цитирајући Евлију Ћелебија (који је путовао овим
крајем у другој половини 17. века), у Берату је
било више од 30 култних грађевина које су
припадале исламу. Огромна већина њих биле су
џамије и "месџиде" (мала џамија без минарета);
међутим постојао је и један број текија које су
углавном припадале дервишким редовима.
Њихово данашње стање је резултат
времена и разарања током атеистичке кампање.
Тренутно постоје четири џамије; Оловна џамија,
Краљева џамија, Момачка џамија и Сахат-кула
џамија, Телелкха џамија је трансформисана и
више нема верске активности. Што се тиче текија,
три су сачуване.
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касније Сарај породице Вриони

Бивша палата Ахмет Курт Паше, 18. век,
Мостови
Реку премошћују два моста, један је изграђен 1780. године као дрвени, а реконструисан је
1920. године као камени мост. У старом делу
доњег града је још један, сасвим нови.
Мост Горица, познат и као Пашин мост,
истакнуто је инжењерско дело касне османске
архитектуре и улепшало је пејзаж и историјски
центар Берата. Повезује два приградска насеља у
Доњем граду, али такође повезује шире регионе
истока и запада.
Према Евлији Челебији (1611.1684), познатом путнику у Османском царству који је путовао
у то подручје 1670. године, сазнајемо да је мост
имао камене стубове и надградњу од дрвета
изграђену од храстова у оближњој Сувој планини
(Мали и Тхате). Други извештај потиче из кодекса
пронађеног у цркви Светог Ђорђа, где је потпуна
изградња моста Горица, каквог га видимо данас,
повезана са именом Ахмет Курт-паше, локалног
гувернера, који га је наручио 1777. и који је
саградио и многе друге јавне објекте.
Године 1888. мост је делимично оштећен
услед плављења реке Осуми, такође је претрпео
додатна оштећења током Првог светског рата.
Садашње стање моста је из 1923. године након
радова италијанске компаније која га је трансформисала. Ово је омогућило саобраћај аутомобила и
додало тротоаре за пешаке са обе стране. Мост је
дугачак 127 метара, са 7 једноструких и дуплих
камених лукова као и низ одводних канала и
косих канала за воду у основи.
Током 18. и 2. века, мост је служио као веза
за руту до Валоне на морској страни, као и пут
између Берата и Пермета. Још једна велика вредност локације је чињеница да се мост везује за
Водосвећење и Богојављење, празнике које мештани обележавају 6. јануара. Млади се носе са
ниским температурама речних вода и такмиче се
скачући у воду да ухвате Часни крст.■

Мост Горица (Пашин мост), 18.в, пре 1. Свет. Рата

Мост Касабаши, 17.век, пут Берат–Скрапар-Корча

45

СА ФАКУЛТЕТА

АРХИТЕКТ 75 - 76

АПРИЛ 2022

КА НАЦИОНАЛНОЈ
АРХИТЕКТОНСКОЈ
С Т РА Т Е Г И Ј И

Универзитет у Београду - Архитектонски
факултет

Поштоване колеге,

У контексту давања предности економским
аспектима просторног развоја, умањен је значај
достизања квалитета живота кроз урбанистичко
планирање и архитектонско пројектовање, што за
последицу има шире занемаривање примене важећих
прописа, стандарда и норматива, као и одступања од
правила
професије
у
планирању
простора,
пројектовању и изградњи објеката.
Одсуство адекватне институционалне и
регулативне подршке у примени мера заштите
природних и непокретних културних добара, довелo je
до
нару-шавања
квалитета
грађене
средине,
толерисања неквалитетне архитектуре, што има за
последицу губитак просторног и културног идентитета
Републике Србије и стварање индиферентног односа
грађана према архитектури и грађеној средини као
компонентама друштвеног добра.
Позивамо Вас да својим учешћем у овом
стручном панелу допринесете креирању овог, за
архитектонску професију, посебно важног националног стратешког документа.
Панел је конципиран тако да кроз тематске
сесије иницира и отвори јавну дискусију о кључним
питањима од значаја за развој архитектонске политике,
као и позиције архитектонске професије у српском
друштву. Панелисти су одабрани тако да рефлектују
различите позиције професионалног контекста, у
оквиру сваке од сесија панела, и да својим излагањима
инспиришу на дискусију по различитим питањима од
важности за дефинисање будућих стратешких мера које
би, кроз националне програме и акционе планове до
2035. године, требало да помогну остварењу националних стратешких циљева, односно постизању
квалитетне архитектуре и грађене средине, те
подизању друштвене свести о њиховом значају за
квалитет животног окружења и очување културног
идентитета.
Молимо Вас да својим активним учешћем у
дискусији и конструктивним предлозима доприне-сете
садржају заједничког закључног документа панела, који
ће имати улогу давања смерница за проналажење
реалних решења и постизање друштвеног консензуса.

Универзитет у Београду – Архитектонски
факултет, идући у сусрет доношењу Националне
архитектонске стратегије, чију израду је покренуло
Министарство
грађевинарства,
саобраћаја
и
инфраструктуре, организује јавни стручни панел 4.
априла 2022. године - „Ка Националној архитектонској
стратегији: стратешки правци и будуће акције“ са
мотивом покретања јавне дискусије у вези са кључним
питањима од значаја за развој будуће архитектонске
политике
и
доприноса
формулисању
првог
националног стратешког документа у области
архитектуре у Србији.
Национална архитектонска стратегија (НАС)
представља основни документ архитектонске политике
у Републици Србији којим се утврђује стратешки
правац деловања релевантних друштвених актера у
домену
развоја
културе
грађења,
унапређења
архитектонске праксе и професије, као и подизања
свести о значају квалитета архитектуре и грађене
средине за квалитет живота грађана.
Kултуролошке димензије архитектуре, као и
њене
друге
специфичне
карактеристике
које
наглашавају улогу и значај архитектуре у развоју
економије и друштва у целини, препознати су у
бројним међународним и националним политикама и
документима Европске уније као национални
приоритети и темељни елементи културе, идентитета и
живота њених грађана, а професија архитекте схваћена
је као професија која утиче на јавни интерес и због тога
је и посебно регулисана.
Посебна Радна група за израду Националне
архитектонске
стратегије,
формирана
решењем
министра из јануара 2021. године, до сада је спровела
анализу стања у области архитектонске политике са
освртом на кључне проблеме и изазове, и дефинисала
предлоге визије, општег и посебних циљева стратегије.
Уочено је да, и поред запажених архитектонских достигнућа из прошлости и савремених остварења
која указују на потенцијал и вредности архитектуре у
Републици Србији, преовладавају општи трендови,
присутни и на глобалном нивоу, као последице
неконтролисане урбанизације и ширења урбаних
подручја, нерационалног коришћења постојећих
природних и изграђених ресурса и одсуства бриге o
одрживости у планирању и изградњи.

Проф. арх. Владимир Лојаница, декан
Архитектонског факултета Универзитета у Београду
____________________________________________________
(Преузето са dekan@arh.bg.ac.rs)
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ДРУГИ ДЕО
Архива Салона, Насловне
стране Каталога, Импресуми,
Извештаји Жирија
Уредник
МирољубСтанковић

ЈУБИЛАРНИ КАТАЛОГ

30 ГОДИНА САЛОНА
УРБАНИЗМА
1991 – 2021.
ПРВИ ДЕО
Књига утисака,Књига успомена,Споменар и још понешто...Књига о љубави
Уредник Славица Ференц

Аутори текстова:
•Мр Мирољуб Станковић, арх.,
Председник Друштва урбаниста
Ниша /1991-1995. и 1995-1999.
•Влада Аранђеловић,
Председник Савета салона
урбанизма /1993. до 2001./ •Мр
Душан Минић
Председник Савета Салона
урбанизма /2001-2009/
Председник Удружења
урбаниста Србије /2009-2017/
•Др Зоран Радосављевић
Члан Савета салона
/2000-2003; 2011-2012; 2016/
•Др. Верољуб Трифуновић, диа
•Aрх. Вук Ђурoвић
•Др Ратка Чолић
•Влaдимир Мaцурa
•Јелена Марић
•Игор Марић
•Миoдрaг Фeрeнчaк
•Силвaнa Вaнoвскa и Eмилиja
Спирoвскa
•Грeгoр Чoк
•Михаило Медведев
•Злaтa Вуксaнoвић-Мaцурa
•Eвицa Рajић
•Др Бранислав Антонић
•Зoрaн Хeбaр
•Др Драгана Ћоровић
•Дajaнa Пaпaз

САЛОНИ УРБАНИЗМА
1991-2021.
1. Урбанист. салон, Ниш 1991.
2. Урбанист. салон, Ниш 1992.
3. Урбанист. салон, Ниш 1994.
4. Салон урбанизма, Ниш 1995.
5. Салон урбанизма, Ниш 1996.
6. Салон урбанизма, Ниш 1997.
7. Салон урбанизма, Ниш 1998.
8. Салон урбанизма, Ниш 1999.
9. Салон урбанизма, Ниш 2000.
10. Салон урбанизма, Ниш 2001.
11. Салон урбанизма, Крагујевац
2002.
12. Салон урбанизма, Ниш 2003.
13. Салон урбанизма, Бања Лука
2004.
14. Салон урбанизма, Ниш 2005.
15. Салон урбанизма, Нови Сад
2006.
16. Међународни Салон
урбанизма, Ниш 2007.
17. Међународни Салон
урбанизма, Бијељина 2008.
18. Међународни Салон
урбанизма, Ниш 2009.
19. Међународни Салон
урбанизма, Шабац 2010.
20. Међународни Салон
урбанизма, Ниш 2011.
21. Међународни Салон
урбанизма, Лесковац 2012.
22. Међународни Салон
урбанизма, Ниш 2013.
23. Међународни Салон
урбанизма, Београд 2014.
24. Међународни Салон
урбанизма, Ниш 2015.
25. Међународни Салон
урбанизма, Ср. Митровица 2016.
26. Међународни Салон
урбанизма, Ниш 2017.
27. Међународни Салон
урбанизма, Рума 2018.
28. Међународни Салон
урбанизма, Ниш 2019.
29. Међународни Салон
урбанизма, Крагујевац 2020.
30. Међународни Салон
урбанизма, Ниш 2021. ■
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ТРИЛОГИЈА 2019
I ПРЕТХОДНИЦА
АРХИТЕКТУРА И УРБАНИЗАМ

БРОЈ 74-77/1975
РЕПРИНТ ЧАСОПИСА
Репринт овог часописа представља први сегмент ТРИЛОГИЈЕ 2019
коју чине:
I Претходница - Архитектура и
урбанизам бр. 74-77/1975
Репринт часописа
IIОсновица - Насеље „ЦеракВиногради“- проглашење
за културнодобро
III Едукативна преклопница
Књига осам свезака
становања
Издавачи:
Институт за архитектуру
и урбанизам Србије и
Фондација М. и Д.
Марушић, Београд 2021.
Уредник Трилогије 2019
Миленија Марушић
Аутори текстова:
Миленија Марушић
Проф. Александар
Стјепановић
Проф. др Јеша Денегри
Милорад Х. Јефтић
У част Дарку Марушићу, професору Архитектонског факултета
Универзитета у Београду, ауторууреднику четвороброја часописа
Архитектура и урбанизам бр. 7477/1975, рађеног у Институтуза
архитектуру и урбанизам Србије
(1973-1975) . ■
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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
Интегрални текст часописа се може погледати на сајту

ГЛАСНИК ИКС бр. 44, децембар 2021. (74 странe у боји)
УВОДНИК: Реч председнице Инжењерске коморе Србије: ПРЕПОЗНАЈЕМО СТРУЧНОСТ,
ПРАКТИЧНОСТ, КВАЛИТЕТ, ЈЕДИНСТВЕНОСТ • ИЗДВАЈАМО ЗА ВАС: Стручна служба за односе с јавношћу и
информисање: НАЈБОЉИ КАД ЈЕ НАЈТЕЖЕ; Александар Панчић, Технички секретар Регионалног центра Ниш:
ОДРЖАНИ ПРВИ „ДАНИ МАШИНСКИХ ИНЖЕЊЕРА СРБИЈЕ - 2021“; Вељко Бојовић, дипл. простор. план.:
СУСРЕТИ ПРОСТОРНИХ ПЛАНЕРА СРБИЈЕ – 2021; Вељко Бојовић, дипл. простор. план.: - ДОДЕЉЕНЕ НАГРАДЕ
ЗА УРБАНИСТИЧКОАРХИТЕКТОНСКО РЕШЕЊЕ ЦЕНТРА ПРИБОЈА И ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ ГРАДСКОГ ТРГА •
ИНТЕРВЈУ: Редакција Гласника: ЉУБАВ ПРЕМА ГРАЂЕВИНАРСТВУ • ТЕМА БРОЈА: Марија Андрејевић, дипл.
инж. арх.: БРАНКО ПЕШИЋ – ОТИСЦИ ГРАДИТЕЉА • ИНЖЕЊЕРИ ПИШУ: Владимир Гроздановић, дипл. инж.
Електротехнике: МИГРАЦИЈА СА GPON НА XGS-POND; др Борислав Симендић, дипл. инж. техн., мр Милан
Самарџија, дипл. инж. техн., Велeмир Алексић, дипл. хем.: НОВИ ПРАВЦИ ПРОИЗВОДЊЕ БИОДИЗЕЛА •
ЗАКОНСКЕ НОВИНЕ Драган Стојев, новинар: ЧЕТВРТА ИНДУСТРИЈСКА РЕВОЛУЦИЈА МЕЊА СУШТИНУ
КЛАСИЧНОГ БАНКАРСТВА И ФИНАНСИЈСКОГ СЕКТОРА • РАДИЛИ СМО: Ненад Крстић, Секретар регионалних
центара ИКС: АКТИВНОСТИ РЕГИОНАЛНИХ ОДБОРА И ВЕЋА МАТИЧНИХ СЕКЦИЈА РЕГИОНАЛНИХ ЦЕНТАРА;
Вера Бубоња, шеф Стручне службе за опште послове и послове регионалних центара: САРАДЊА
ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ СА СТРУКОВНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА • САЗНАЛИ СМО: Ванред. проф. др Иван
Игњатовић: ГРАЂЕВИНАРСТВО 2021 – ДОСТИГНУЋА И ВИЗИЈЕ; др Владана Петровић, дипл. инж. арх.:
ОДРЖАНА МЕЂУНАРОДНА ИЗЛОЖБА „СТАНОВАЊЕ - HOUSING 21“ проф. др Властимир Радоњанин, дипл.
грађ. инж.: - 15. МЕЂУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА „INDIS 2021“; проф. др Бранислав Тодоровић, дипл.
маш. инж.: ДЕКАРБОНИЗАЦИЈА СРБИЈЕ НА МЕЂУНАРОДНОМ КОНГРЕСУ И ИЗЛОЖБИ О КГХ; Стево Батић,
Београдски сајам ЕНЕРГИЈА НАСТАЈЕ СИНЕРГИЈОМ; Јожеф Чипа, дипл. инж. арх.: НАШ ЧЛАН ОДЛИКОВАН
ПРЕСТИЖНИМ ПРИЗНАЊЕМ • IN MEMORIAM МИЛУТИН МРКОЊИЋ, ПРОФ. ДР ПЕТАР МИТКОВИЋ • ВЕСТИ ИЗ
СВЕТА: Бранислава Бабић, Секретар матичних секција инжењера машинске струке и инжењера осталих
техничких струка, ИКС: ДВАДЕСЕТ ОДСТО НОВИХ ДОМОВА У АМСТЕРДАМУ БИЋЕ ИЗГРАЂЕНО ОД ДРВЕТА НА
НЕМАЧКОМ АУТО-ПУТУ, ТЕСТИРАЈУ НАПАЈАЊЕ КАМИОНА СТРУЈОМ ПРЕКО ТРОЛЕ.

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. 9, 2021. г. (108 страна, у боји)
Реч уредника: Слободан Малдини: Урбана форестација • Бионика и симпролит систем • КОНКУРСИ:
Асоцијација српских архитеката АСА): Архитектонски конкурс за ревитализацију фасаде; Данило Дангубић:
Самоодрживи Београд • НАГРАДА: Редакција АСА: Prickerova награда за архитектуру у 2021. години • ЕКО
УРБАНИЗАМ: Редакција АСА: Форестација градова, урбанистичко пројектовање „зелених градова“, 1. део •
ПРОЈЕКТИ: Станислав Фиала – чешки архитекта у Београду: Резиденција у Пушкиновој улици у Београду;
Станислав Фиала: Голф клуб Чертово Бремено, Чешка; ФИАЛА+НЕМЕЦ Пословна зграда ДРН у Прагу;
Еколошки пројекти архитектонског бироа Бранислава Митровића и коаутора: конкурсни пројекат за туистички
комплекс „Јадран“ у Улцињу, Црна Гора; Еколошки пројекти архитектонског бироа Бранислава Митровића и
коаутора: Конкурсно решење „Куле-гараже“ у Хонг Конгу;Ђорђе Николић: АРХИТЕКТУРА У КОНТЕКСТУ,
пословно-стамбени комплекс“Капија врачара“, архитектонски биро Folić Architects • ИНТЕРВЈУ С АРХИТЕКТОМ:
Архитекта Александар Стјепановић, разговор водио Тимотиј Јевшенак.
А Р Х И Т Е К Т У Р А бр. 218: Неуморни градитељ – Милош Станковић, in memoriam, редакција АСА;
Сећање на архитекту: Владимир Николаевич Белоусов, пише Петар Арсић; АРХИТЕКТОНСКА
КРИТИКА:“Великомученик с мачем“, пише Живојин Кара-Пешић; „Одговорност струке“, пише Слободан
Малдини; „Архитекти голи рођени“, из књиге Андрије Маркуша; ИЗ ПЕРА АРХИТЕКТЕ:“Образовање полимата“,
аутор текста Милан Радоњић; „ААрхитекта Данило Удовички“, пише Мирослав Симеуновић Симеун;
АРХИАРТТУРА: Обилазак места значајних за стварање уметности у Београду, пише Горан Анђелковић.
• ИСТОРИЈА АРХИТЕКТУРЕ: АЛДО РОСИ: Критичар модерне функционалистичке архитектуре, пише
редакција
АСА
• УМЕТНИК:.“Обновљени повратак Владана Радовановића“, поше Јеша Денегри; Разговор са Владаном
Радовановићем – 1. део, разговор водио Слободан Малдини;“Фотографија уметника и уметничка фотографија
Андрета Тишме“, са уметником разговарао Милан Ђорђевић; Даниел Трајковић: „Роман Урањек“, интервју са
словеначким уметником. • ФОТОГРАФИЈА:ДРАГОЉУБ ЗАМУРОВИЋ: „Ослобађање Вуковара“, новембар 1991. •
КОЛУМНА: КОЛЕКЦИОНАР У ПРВОМ ЛИЦУ: ОДЛОМЦИ ИЗ НЕПОСТОЈЕЋЕГ ДНЕВНИКА, пише Даниел Трајковић. •
УМЕТНИЧКА ГРУПА: АУТОПСИЈА – СМРТ У ПРАГУ, питања уметнику поставио Саша Зин.
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Архитектура и Урбанизам
Издавач: Институт за архитектуру и урбанизам Србије, Булевар краља Александра 73/II,
11000 Београд, тел. 011/3207-3016, 3207-310
E-mail: anan@iaus.ac.rs

milenam@iaus.ac.rs, www.iaus.ac.rs/code/navigate.aspx?Id=111
Интегрални текст часописа се може погледати на сајту

Архитектура и Урбанизам, бр. 53, 2021. г.
UVODNIK: Ana S. Nikolić • Pantić Marijana: Razmatranje nove tipologije naselja u Srbiji • Milosavljević
Angelina, Stefanović Tadija: Primena secesijskih dekorativnih elemenata u stambenoj arhitekturi Beograda s početka
20. veka • Živković Dragan, Simonović-Alfirević Sanja, Gogić Sanja: Hotel "Majestic" kao prvi boutique hotel u Srbiji •
Dajković Aleksandar: Urbani razvoj Cetinja i Barija kroz sagledavanje djelovanja Augusta Ćezara Koradinija (19001931) • Mitrović Jelena, Dedić Sonja: Arhitekta kao istorijski objekt • Alfirević Đorđe, Simonović-Alfirević Sanja: Motivi
za
isticanje
ugla
u
karakterizaciji
ugaonih
interpolacija
• Nikolić Marko, Vukotić-Lazar Marta, Roter-Blagojević Mirjana: Spomenici svetske kulturne baštine na Kosovu i
Metohiji - problemi i perspektive zaštite • Gnjato Milka: Urbana integracija "MIA Dorćol", Beograd • Milašinović-Marić
Dijana: Lojanica Milan (ur.): Rečnik pojmova likovnih umetnosti i arhtekture - tom 2, E-K, SANU, Odeljenje likovne i
muzičke umetnosti: Zavod za adobelike, Beograd, 2020.

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. 14, септембар 2021. г.
• Традицијом ка рурбанизацији – Пројекат центра Нови Трелеборг • Иницијатива за обнову Старе
планине – замрзнут процес рурбанизације • Рурбанизација градске инфраструктуре – Кућа на језеру Фолс •
Интервју : Бери Д. Вилсон – Десет непосредних путева до урбане отпорности • Трилогија рурбанизације: идеја,
бизнис и култура – Нова домишта • Ћилим: поновно откривање руралних симбола • Калуђерица – хроничне
последице спонтаног дивљег развоја • Часопис „Архитекта“ на Београдској интернационалној недељи
архитектуре (БИНА 2021) • Примена урбаних типологија на рурална подручја – Риболовачки дом у селу Ошика.

Arhitekta, бр. 15, јануар 2022. г.
• Тема броја: Пут ка одрживом граду • Интервју: др Зоран Ђукановић: Урбанизам и просторно
планирање • Град Сутрашњице – Београд 2041. • Целулоидна СФ Архитектура – Урбанистички MATRIX •
Интервју: Јован Коцић – Више од самих квадрата • Догађаји: B2B сусрет у организацији часописа „Архитекта“
• Културна еволуција – Музеј Града Београда и Народна Библиотека Србије • Питање будућности кроз
кинематографију: Сутра = Déjà vu • Иницијатива „Grand Paris“ – Париз V 2.0 • Добитници главне награде за
дизајн Г +: Пројекат природњачког музеја камена у Шијанмену.

Приредио: арх. Хранислав Анђелковић
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Арх. Хранислав Анђелковић

ДР АРХ. ПЕТАР МИТКОВИЋ
(Гргуровце, 22. 12. 1953 – Ниш, 24. 9. 2021)
Корона је из наше
струке однела још једну
изузетну личност – 24.
септембра 2021. године
преминуо је, изненада,
наш колега, др арх. Петар
Митковић, редовни професор, декан Грађевинско
-архитектонског факултета у Нишу.
Рођен је у селу
Гргуровце, код Лебана,
22. 12. 1953. У Лебану је
завршио основну школу и гимназију, а
Архитектонски факултет (1977), специјалистичке
студије (1981), магистратуру (1984) и докторат
(1988) у Београду. Радио је у привреди и
институцијама на урбанистичким, пројектантским, грађевинским и руководећим пословима.
На Грађевинском факултету у Нишу је биран за
асистента (1985), доцента (1989), ванредног
професора (1995) и редовног професора (2001).
Предавао је предмете из урбанизма и просторног
планирања. Био је на стручном усавршавању у
Лондону (University of Westminster, PCL 1989).
Аутор је или коаутор преко две стотине
научних радова објављених у домаћим и водећим
страним часописима (20-ак са импакт фактором)
и саопштења на домаћим и међународним
симпозијумима и скуповима, поглавља у више
монографија, два уџбеника и монографије и
учесник у десетак домаћих и међународних
научних пројеката (члан је руководећег тима
најуспешнијег: Erasmus plus-NatRisk). Био је
ментор или члан комисија за одбрану
магистарских теза и докторских дисертација (осам
менторства). Један је од оснивача, водећи креатор
и шеф студијског програма архитектуре у Нишу
(1995), оснивач и шеф Катедре за урбанизам и
просторно планирање. Од 1998. до 2002. као
експерт у Дирекцији за изградњу Лесковац
управља Сектором за урбанизам.
Најплоднији ауторски рад (главни пројектант, урбаниста, планер) остварује у преко две
стотине оригиналних урбанистичких и архитектонских дела (десетак првонаграђених на
јавним
конкурсима),
а
најзначајнија
су:
Просторни план Републике Србије и Стратегија
просторног развоја (Београд, 2009–2010, члан
тима); Научно-технолошки парк у Нишу (2012–
2020); ПП општина Босилеград и Куршумлија;
ПГР Босилеграда и Блаца; архитектонскоурбанистичко решење Трга краља Милана и
окружења у центру Ниша; Градски трг у
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Лесковцу; хале спортова (Власотинце, Лесковац);
стамбени комплекс са 120 станова за научне
раднике Универзитета у Нишу; прве соларне
електране на југу Србије.
Као
декан
Грађевинско-архитектонског
факултета у Нишу (изабран 2012, 2015. и 2018)
унапређује развој Факултета (нови студијски
програми, едукације студената, међународна
сарадња, научни пројекти, рад са привредом).
Добитник је значајних признања: Повеља
СKОНУС-а (Београд, 2013); Октобарска награде
Града Лесковца за изузетан допринос формирању
нове архитектонске школе на југу Србије (2015);
Сребрни знак Универзитета у Нишу за значајан
допринос у његовом развоју (2018).

•
После доласка Петра на Факултет (1985),
Мирјана (моја супруга, професор) и ја, врло брзо
смо са њим успоставили коректне и колегијалне
односе, који су се временом све више
продубљивали и добијали на квалитету, што се
наставило и после нашег одласка у пензију, све до
његове изненадне смрти.
Сарадња са њим се посебно развила на
стручном плану, где је захваљујући и његовим
изузетним менаџерским способностима, урађен
низ квалитетних пројеката (да поменемо само
најуспешнији – пројекат Аутобуске станице
Лесковац).
Уважавање и поштовање, које нам је
указивао, образложио је једном приликом: „Лепо
сте ме прихватили када сам, као асистентпочетник, дошао на Факултет“.
Приликом припрема Факултета за избор
декана 2012. године, питао ме је шта мислим, да
ли би он могао да буде декан. Имајући у виду
његов
наставнички
углед
и
осведочене
организационе способности рекао сам „А зашто
не би!“. Да нисам погрешио показао је његов је
избор за ову функцију у наредна три мандата
(преминуо је на овој функцији, при крају задњег
мандата).
Његов старији брат, чувени нишки ортопед,
др Милорад Митковић, академик, преминуо је
неколико месеци пре Петра, изненада, такође од
Короне (а убрзо и отац, због туге за сином). Петра,
који је био емотивно врло везан за брата, ово је
дубоко погодило. Ментални имунитет му је пао
врло ниско, што је можда и допринело да изгуби
битку са Короном.
Оно што је урадио и постигао помоћи ће нам
да га дуго памтимо. ■
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Арх. Јелена Мишић

АРХ. НИКОЛА МИШИЋ
(1950- 2022.)

КОНКУРС
ЗА УРЕЂЕЊЕ АРХЕОЛОШКОГ ПАРКА
БЕЛО БРДО У ВИНЧИ
Расписивач / Наручилац конкурса
Републички завод за заштиту споменика
културе, Радослава Грујића 11, Београд,
Србија, www.heritage.gov.rs
Спроводилац конкурса
Удружење архитеката Србије
Кнеза Милоша 7а/III, Београд
www.u-a-s.rs
расписују јавни међународни урбанистичкоархитектонски конкурс за

Рођен је 1950.г. у Скопљу, али је детињство
провео у Нишу, у познатој грађевинској породици. Гимназију је завршио у Нишу. Љубав према
архитектури га поново одводи у Скопље, на
студије архитектуре на Архитектонском факултету, где је и дипломирао 1977.г. Након дипломирања одлази на одслужење војног рока, у школу
резервних официра у Карловцу. Учествујући у
оружаним акцијама стекао је чин капетана.
Праксу младог инжењера започео је радећи у
предузећу ,,Хидротехника’’ Београд. По доласку у
Ниш, радио је као финансијски директор
Туристичке организације Србије ,,Србија-турист’’,
у време градње хотела „Наисус“, дајући свој
велики допринос у унапређењу хотелијерства
Града Ниша.
Као инжењер Заједнице института и завода
за заштиту на раду Ниш од 80-84.год радио је на
ревизији и надзору многих важних објеката, где
свакако треба поменути Градско склониште.
После 84. године, па све до 90.г. ради у
,,Електроводомонту’’ Скопље, у оквиру ког се бавио извођењем изолатерских радова. Међу познатим објектима је и зграда Хитне помоћи Ниш.
Почетком ’91.г. оснива приватно предузеће
,,Маргер’’, које се бавило пројектовањем, израдом
пројектне документације, надзором, техничким
прегледом, а у коме је много младих инжењера
стекло праксу. Био је главни пројектант многих
стамбених и пословних објеката, међу којима
треба споменути: стамбене и стамбено-пословне
зграде на Тргу краља Милана, у улици Миленка
Хаџића, Ратка Софијанића, Војводе Танкосића,
Људевита Гаја, Зеленгорској и комплекс зграда на
Леденој стени.
Био је ангажован као предавач у Вишој техничкој школи, на предметима Бетонске конструкције и Статика конструкција. Цео свој живот је
посветио стварању и изградњи нових објеката,
али и младих инжењерских кадрова.
Био је јако поносан на своје звање архитекте и
чланство у Инжењерској комори Србије од 2003.г.
Пензионисао се 2018.г., али су га болест и прерана
смрт спречили да настави уживање у пензионерским данима, уз породицу и унуке.
Памтићемо га као ствараоца, као човека који
је неизмерно волео свој позив и породицу.
Вјечнаја му памјат! ■

УРЕЂЕЊЕ АРХЕОЛОШКОГ ПАРКА БЕЛО
БРДО СА ИДЕЈНИМ РЕШЕЊИМА ОБЈЕКАТА
ЦЕНТРА ЗА ПОСЕТИОЦЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ ЦЕНТРА
Конкурсни рокови
Почетак конкурсног рока/ датум
оглашавања
29.03.2022.
Питања у вези конкурса учесници
могу поставити до
12.05.2022.
Крајњи рок за подношење конкурсних
радова је 08.08.2022. године до 15:00 часова
(ГМТ +1).
Објављивање резултата конкурса је до
01.09.2022. године до 23:59 часова (ГМТ +1).
Састав жирија
Председница жирија:
- проф. Весна Цагић Милошевић, архитекта
Чланови жирија:
- Бојана Вишекруна, мастер филозоф,
саветница председнице Владе за креативне
индустрије и науку, Влада Републике Србије
- проф. др Дубравка Ђукановић, архитекта,
директорка Републичког завода за заштиту
споменика културе
- проф. Горан Рако, архитекта
- Иља Микитишин, архитекта
Награде
Уколико до утврђеног рока пристигне
најмање 10 радова и уколико исти задовољавају
пропозиције конкурса доделиће се следеће
награде у укупном износу нето наградног фонда
од 51.000,00 евра према следећој расподели:
Прва награда……………………….... 24.000,00 е
Друга награда……………………….. 14.000,00 е
Трећа награда……………………….... 7.000,00 е
Два откупа од по……………………... 3.000,00 е
Језик конкурса је српски или енглески језик.
Све потребне информације можете наћи на
следећем линку : https://vinca.konkurs.rs/
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ПЕТЕР БЕРЕНС
(Peter Behrens, 1868-1941.)

...Беренс се за време Првог светског рата
занима проблемима становања малих људи и
радничких насеља уопште. У изградњи радничких
домова, чију типизацију почиње од саме израде
намештаја, те основе зграда, примене материјала,
конструкција и свег осталог што се да типизовати,
уводи идеју серијске производње. Творац џиновских
творничких склопова индустријски модернизоване
Немачке, није пуштао из вида занимљив проблем
најјевтинијег зидања...

80 ГОДИНА ОД СМРТИ ЈЕДНОГ ОД
ПИОНИРА САВРЕМЕНЕ АРХИТЕКТУРЕ
„...Мене увек само проблеми занимају.
Оно што се само по себи разуме
могу да раде и други...“

Индустријске грађевине пре и после 1. Светског рата

„Првобитно сликар, архитект Беренс је у
почетном раздобљу свог развоја успео да од таблосликарства и примењених уметности вандевелдеовског
схватања превали пут до саме архитектуре.
Натурализмом техничких функција и геометријски
продуховљеним представама, Беренс се у својим
радовима постепено ослобађа еклектицизма свог доба и
прелази на решавање џиновских грађевина. Он је тај
који је затим, корак по корак, саздао у Немачкој мост од
техничке архитектуре до архитектуре индустријских
зграда. Он је тај који је архитектуру своје земље
укопчао не само у свет модерних индустријских
објеката, него и у саму индустријску производњу. При
остваривању овог подухвата Беренс се већ руководио у
архитектури оправданошћу циља и подесношћу
употребљивог грађевинског материјала. Модерни свет
је схватао као одраз ритма, који је – по њему –
последица необјашњиве журбе људи индустријализованих средина. Баш тај ритам, ту снагу и такву моћ
индустријске енергије желео је Беренс да изрази на свој
снажан начин просторном енергијом у моћним
склоповима својих архитектонских композиција, као и
њиховом ритмизацијом у духу употребљеног градива.
Задатак архитектуре, сматрао је, у томе (је) да
остварењима инжењера (она) удахне извесно обележје
стила. Постигнућа модерне технике су за њега
најзаносније испољавање човековог знања.

...Послератни период – уједно најважнији у
његовом животу – везује га за моћно индустријско
предузеће А.Е.G. у Берлину. Уметнички саветодавац
овог предузећа постаје у јесен 1907.г. Проницљивом
духу директора приписује се чињеница што је
архитектура укопчана у индустрију...Многи Немци тек
од ове чињенице рачунају историју уметности у односу
на изградњу индустријских објеката. Све новоградње
поверавају се од тада Беренсу...Његов атеље постаје
знаменита школа многих младих, а касније чувених
архитеката од којих су се највише прочули Мис ван дер
Рое и Гропијус. И сам Корбизје је у његовом атељеу
провео пуних пет месеци, упознавајући се на извору са
основним поставкама у раду овог круга људи.

Фабрика турбина А.Е.Г. из 1909.г. се сматра првим
индустријским делом у Немачкој у коме је спроведена
америчка шема рада са продуховљеним облицима
архитектуре. Сарадник арх. Беренса у питањима
конструкције био је инж. Бернхард
_____________________________________________________
...Беренс је дотада уобичајене железне конструкције решеткастог система претворио у мотиве
пуних и затворених грађевинских делова. Стајао је на
челу свих оних немачких архитеката који су велике
творничке зграде решавали на такав начин да би се
постигло ритмичко деловање слободним рашчлањавањем њихових маса, обилазећи притом украсне
елементе. И тако се, по Беренсовом схватању нове
архитектуре, појављује форма
сврховитости
–
утилитарна форма – обрађена уметнички.

Беренсова кућа у Дармштату (1901)...Пошто није био
оптерећен школским наслеђем о архитектонским
стиловима, већ тада је успео да своју кућу ...реши у духу
слободних облика...
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Управне зграде у Хешту на Мајни и Оберхаузену, већ су
саграђене на основу пројеката израђених у истој
стваралачкој епохи, тојест 1920. и 1921.г., у доба када је
Немачка, услед изгубљеног рата стењала под теретом
незапамћене инфлације и привредне депресије. Оба су
пројекта врло блиска ономе што Немци тумаче и
осећају као модерно, романтично и поетично...Стварна
одређеност
сврсисходне
утилитарне
грађевине
померена је на тај начин и снагом фантазије у неки
виши ред. То је оно што Рајт са своје стране назива
поезијом форми, а Беренс романтицизмом нове
архитектуре...
Немачки павиљон на светској изложби у Бриселу 1910.
Беренс је испунио очекивање немачких индустријалаца
тиме што је један чисто функционално-конструктивистички принцип – којим се код њега задојио и Гропијус –
уздигао на ниво чисте архитектуре.
____________________________________________________
...Занимљива је за овог архитекта великих
индустријских организација и његова брига за стамбене
проблеме малих људи и радника и за оснивање
модерних насеља. Беренс, поред тога, чини и покушаје
да уведе серијске производе и користи рад индустрије
за изградњу типских радничких домова. 1915.г. Беренс
већ прелази на пројектовање читавих насеља у БерлинЛихтенбергу и Белин-Обершеневајдеу....1918.г. пројектује и изводи насеље Хенингсдорф....У заједници са Х.
Де Фризом издаје 1918.г. брошуру о штедном начину
зидања..Главне тачке те брошуре којом се уједно занима за индустријализацију стамбених зграда...своде се
укратко на следеће:
Уштеда у планирању
У техничкој изградњи
У погледу заједничких уређаја.

Стовариште и административна зграда у Оберхаузену
Детаљ
Стовариште и административна зграда у Оберхаузену
из 1925.г., дакле из зрелог доба Беренсовог стварања... У
овој композицији су грађевинске масе покренуте,
ритмизоване углавном из унутрашње потребе. Зидно
платно од опеке-препеке, третирано је ту и тамо
светлим бетонским појасевима...

Са овим начелним тачкама Беренс је проширио
опсег своје грађевинске технике и естетике, повезујући
их са социјално-политичком подлогом свих подухвата
овакве врсте.

53

АРХИТЕКТ 75 - 76

IN MEMORIAM

АПРИЛ 2022

Фабрика дувана у Линцу, Аустрија, (1930-1935., са арх. А.Попом)
модел ▲
Изглед објекта из дворишта ▼

...Овим својим ванредним
подвигом
Беренс
је
надмашио своју сопствену, беренсовску архитектуру и остварио архитектонску замисао којом се
ставио потпуно уз бок
међународног конструктивистичко-пуристичког
правца у уметности просторног
стваралаштва.
Беренс је у заједници са
својим млађим сарадником дао уистину велико
дело...

Идеја терасастих домова

облика зграде, као и у томе, што се заснива на простим
конструкцијама. Пажње је вредна чињеница што они
нису смишљени у скелету од армираног бетона. Идеју
терасастих домова Беренс даље развија 1927.г.
пројектом стамбеног објекта у оквиру узорног
модерног насеља „Вајзенхоф“ у Штутгарту...

...Задатак који је бечка општина поверила
својим архитектима у сврху подизања општинских
стамбених домова, као једно од средстава за
савлађивање стамбене кризе, може се сматрати врло
напредним
за
званичну
грађевинску
управу
послератног доба. Међу тадашњим архитектонским
решењима...појавили су се и Беренсови терасасти
домови као најнапреднији предлог, заснован на идејама
још из 1920.г...У тежњи за испуњавањем захтева
хигијеничара доспео је у току својих студија до облика
терасастих домова, до неке – са обликовног гледишта –
кубистичке комбинације једноспратних, двоспратних,
троспратних и четвороспратних крила као једне
грађевине. Ређајући једно крило преко другог по
висини, Беренс је постигао да кровна тераса ниже
положеног крила образује уједно терасу за градњу
повише и понешто иза ње...
...Естетски моменат код терасастих домова
долази у пуном мерилу до изражаја идући изнутра
према напоље. И поред тога што разни испади,
добивени повлачењем спратних маса, стварају
сликовите дубине, терасасти домови својом јединственошћу још више убеђују посматрача о присуству једне
органске архитектуре и њених облика. Беренсови
терасасти домови – неостварени као и Лосови пројекти
– спадају у ред значајних решења у току протеклих
деценија. Идеја поникла из социјалног духа пуна је
стварне
методике
за
испуњавање
социјалних,
хигијенских и економских задатака грађења. Највећа
вредност идеје лежи у изражавању како сврхе тако и

Перспективни изглед и основе 3. и 2. спрата.
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Беренс као мисаон човек
Списи овог архитекта нису многобројни ни
обимни, али као и његова предавања обрађују
занимљиве и савремене теме из области архитектуре...Од његових бројних предавања значајна су: „Шта
је монументално у уметности грађења“ из 1900.г.,
„Уметност и техника“ из 1911.г. и „Индустрија као
одраз културе“ из 1913.г. Иако ниједно од наведених
предавања не представља штампано неки изричити
опус, ипак кроз њих провејава ауторово мишљење и
став о свим тада савременим питањима архитектуре.
Сукоб између сврховитости дела и уметности – у оно
доба се сматрало да је по среди сукоб а не јединство та
два појма – разрешава тако што приоритет даје
уметниковој вољи и задовољавању сврхе, савлађивању
материје и извођењу самога дела. Питање стила
заносило је и њега у раздобљу пре првог светског рата...

...Развој модерних облика Беренс доводи у везу
са тежњом времена за стварањем сопствених изражајних облика. У погледу стила, сматра да не постоји још
јединственост облика као главни услов за његово
остварење. Испитујући ствар услова, Беренс установљава да је изделавање стила увек било у зависности од
читавог мноштва материјалних и идејних чиниоца...
...Подвлачи да је уштеда у времену и простору
од одређеног утицаја на стил, али простор и време су
већ појмови блиски психолошком схватању света.
Искоришћавање времена и простора сматра начелним
питањем за ритмизацију, која постаје важан мотив при
изделавању облика. Ритмика је јединица времена,
мерило покрета, уколико се не схвата круто већ
органски као одраз живота...Журба која је загосподарила светом спречава да се уоче појединости...

Вртни мотив сачињен од летава на северонемачкој
изложби 1905.г. у Олденбургу. Комбинација летава даје
утисак прозрачних ограда, отворених павиљона и
полукружне дворане, све без икаквог орнаментисања.

Орнамент је сам конструктивни склоп бело обојених
летава. Испред ове прозрачне грађевине од летава
налази се парк, а иза њега шума.
▲

...Беренс иступа одлучно против средњовековних идила, кривудавих улица и заузима се за правце,
зракасте потезе у саставу града. Наглашава принцип
ритмизације којим пројектант може да доспе до
најплеменитијих обликовних израза; истовремено са
изведеним и уравнотеженим пропорцијама настаје
типска архитектура; проналажење типа је за Беренса
узвишен циљ сваке уметности, па и архитектуре.
Типични облици ће се појављивати не само код
појединих грађевина и њихових делова, већ и код
читавих градова.

Искоришћавање простора и времена довешће,
само по себи, до изградње високих кућа, колико је то
само могуће. Оне задовољавају и захтеве модерне
естетике. Велики град се не може више задовољити
трговима лепим само у погледу естетског постизања
утиска. Високе куће препоручује за пословне центре, а
пољска седишта за приградске зоне. Пословни центар
означује вертикализмом, а пољска седишта водоравним
протезањем. Треба тежити за слободном природом и
становањем у њој, кадгод становник није везан радним
временом...
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Беренс као дизајнер
„...Беренс је био не само архитекта већ и
сликар, дизајнер и типограф. Био је и професор
архитектуре у Дизелдорфу, Бечу и Берлину. Посебно је
познат као саоснивач Дојчер Веркбунда (Deutsch
Werkbund), немачког удружења уметника, архитеката,
дизајнера и индустријалаца, основаног 1907.г.
Удружење је постало важан елемент у развоју модерне
архитектуре и индустријског дизајна, посебно касније у
стварању школе Баухаус. Његова почетна сврха је била
стварање партнерства између произвођача - занатлија и
професионалних дизајнера, ради повећања конкурентности немачких компанија на глобалном тржишту. Био
је мање уметнички покрет, више је представљао напор
помогнут државом за интегрисање традиционалног
занатства и масовне индустријске производње, у циљу
парирања Енглеској и САД...“ ■
(wikipedia.org)
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Управна зграда фабрике боја Hoechst AG

Детаљ степеништа фабрике Hoechst AG

Беренсов дизајн лампи, флаша (1) и чајника (2)

Челична таванска конструкција са лантернама од
млечног стакла у холу фабрике Hoechst AG
_____________________________________________________
Приредио З.Чемерикић
(текст и црно-беле фотографије из књиге Н. Добровић, „Савремена архитектура – поборници 2“, Завод за издавање уџбеника
СР Србије, Београд, 1963. Фото 1 и 2 су из књиге Н.Певснер,
“Извори модерне архитектуре и дизајна“, Југославија, Београд,
1972. Фотографије у боји – wikipedia.org )
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