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РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКОГ И ПРИРОДНОГ НАСЉЕЂА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, БАЊАЛУКА

ДОБРА НОВА ВРЕМЕНА:
НЕКИ АСПЕКТИ ОДНОСА НОВОГ И НАСЛИЈЕЂЕНОГ
У ИСТОРИЈСКИМ ПРОСТОРИМА
Резиме
У раду се разматрају релације новог и наслијеђеног у историјским урбаним просторима, као веома актуелно питање у данашњој градитељској пракси. Истраживању те
проблематике неопходно је посветити пажњу јер је промјена и нова градња у историјском окружењу неизбјежна појава и потреба1.
Успостављање релације према прошлости и насљеђу незаобилазно је за сваког архитекта који пројектује у историјском просторном контексту. Битни актери односа новог и наслијеђеног су стручњаци, као што су конзерватори или архитекти – пројектанти,
али и ’лаици’ – људи који у историјским просторима живе, раде, посјећују их, те је корисно испитати како они доживљавају релације старог и новог у свом окружењу. Проблематика којом се рад бави припада мултидисциплинарном подручју истраживања, које
обухвата конзервацију, архитектонско пројектовање, психологију опажања, семантику,
семиологију и др. Не постоји ’рецепт’ како остварити успјешну и прихваћену нову грађевину у историјском контексту, иако су драгоцјени принципи и препоруке који се могу
дати на основу истраживања из набројаних дисциплина. Зато је у раду пажња посвећена анализи примјера добре праксе из свијета и региона: ограничења и условљености које
имају пројектанти нове грађевине у историјском простору могу да дјелују подстицајно на
креативност и инвентивност аутора.
Рад се осврће на неколико кључних питања повезаних са посматраним аспектима
односа новог и наслијеђеног у историјским урбаним просторима: доживљај простора,
историјски докази, пројектантске методе контраста и прилагођавања, исказивање асоцијативне везе нове грађевине са историјским окружењем.

Доживљај (историјског) простора
Истраживање перцепције, доживљаја и преференци у вези са архитектонским простором и архитектонским дјелом повезује архитектуру са више
научних области, а посебно с психолошким дисциплинама (енвајронментална
психологија, психологија опажања, психологија умјетности, експериментална
естетика)2. Проучавање интеракције човјека и његовог окружења је трансдисциплинарно подручје, које обухвата знања из низа наука које нису традиционално само просторне. Окружење може утицати на понашање људи, као и на
осјећања, продуктивност, здравље. За архитекте и планере битне су информације које су то «пожељне» карактеристике окружења, с аспекта дјеловања на
понашање, осјећања и уопште психичко стање људи, а на које они могу утицати кроз свој рад. Као особине окружења којима треба тежити наводе се разноврсност у просторним рјешењима, препознатљивост, посједовање специфичног карактера, одређеног идентитета итд. Како нема готових образаца за осУ области заштите насљеђа веома је жива дебата о питањима савременог развоја историјских
простора. Тај развој захтијева преиспитивање обима и садржаја самог појма културног насљеђа данас и долазак до одговарајућих развојних стратегија, тактика и техника примјенљивих
на историјске просторе (на примјер, Бечки меморандум УНЕСКО из 2005. резултат је међународне конференције с темом “Свјетско насљеђе и савремена архитектура”)
2 Доживљај архитектонског дјела, односно умјетничког уопште, предмет је филозофске естетике.
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тварење тих особина у конкретном простору, као ни за очување комплексности и слојевитости у историјском простору, један од извора те врсте информација се може тражити код самих људи који у одређеном окружењу живе.3 Основни циљ је постићи потпуније разумијевање вриједности историјског простора, поштовање његовог историјског, естетског и физичког интегритета, те долазак до рјешења која ће обухватити препознате «пожељне», специфичне карактеристике, а заобићи оно што је за становнике или кориснике неприхватљиво.
У архитектури, посебно интензивно интересовање за испитивање релација
човјека и окружења и велики број студија и истраживања са овом тематиком
јавља се од шездесетих година двадесетог вијека. Амерички планер Кевин
Линч (Kevin Lynch, 1918–1984) дуго се бавио истраживањима просторне визуелне перцепције људи на примјерима америчких градова, са становишта стручњака који учествује у креирању окружења. Он је установио да људи формирају «менталне мапе» окружења, и утврдио да у њима постоје одређене законитости и константе, као и да је могуће направити типологију елемената које
људи опажају у урбаном простору. Издвојио је пет елементарних типова који
чине структуру и визуелни идентитет простора неког града и назвао их «путеви», «ивице», «дистрикти», «чворишта» и «обиљежја». «Обиљежја» су, на примјер,
објекти или други елементи који се по нечему издвајају од окружења, тако да
могу послужити као репери за оријентацију у простору. Нека историјска просторна цјелина била би у Линчовој типологији „дистрикт“, а многи објекти вредновани као градитељско насљеђе били би „обиљежја“. У „обиљежја“ би се могла,
такође, сврстати и нова грађевина у историјском простору која је пројектована по методи контраста. Линчова кључна ријеч је «читљивост» («јасноћа», «сликовитост»4) градског простора. Тежиште његовог истраживања је првенствено
на визуелном аспекту сазнања о простору, и то на елементима који су у свијести посматрача посебно фокусирани. Међутим, многи елементи из окружења
се виде, или региструју другим чулима, али се не издвајају у свијести. Оно што
није фокусирано, што видимо периферно и чега нисмо примарно свјесни такође има изузетан значај за представу и доживљај окружења, као и оно што се
региструје другим чулима, а не само визуелно. Фински архитект и теоретичар
Јухани Паласма (Juhani Pallasmaa) чак се залаже за «архитектуру чула» умјесто
преовлађујућег визуелног схватања архитектуре.5 Историјски простори су често управо таквог карактера да њихов доживљај одликује богатство и слојевитост утисака и да дјелују на више чула.
Кристијан Норберг Шулц (Christian Norberg Schulz), полазећи од студија из
области филозофије, психологије и архитектуре, у својој архитектонској теорији развија идеју о простору као димензији човјекове егзистенције, и идеју о архитектонском простору као «конкретизацији егзистенцијалног простора». Оно
3

4
5

Они могу бити важни учесници у креирању свог окружења, а ти механизми активног учешћа
су нарочито развијени у скандинавским земљама. Осим уобичајених процедура јавног увида
и верификације планова и пројеката, и приликом конкурса за архитектонска и урбанистичка
рјешења испитују се специфичне потребе, ставови, очекивања, жеље, преференце људи у вези
са просторима који су предмет конкурса, а затим се уграђују у пројектни задатак за стручњаке – учеснике такмичења, као и у смјернице за вредновање рјешења.
Изворни термин гласи “imageability”.
Њега карактерише као редуктивистичко и ту тражи могуће објашњење одбојности, утиска нематеријалности објеката и «архитектонског аутизма» које људи често осјећају у модерном и савременом окружењу.
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што је суштина и смисао архитектуре јесте подржати човјеково «постојање у
свијету». Створени простор он образлаже преко више просторних концепата:
«Прагматички простор интегрише човека са његовом природном, 'органском'
околином, перцептуални простор је битан за његов идентитет као личности,
егзистенцијалним простором се човек укључује у одређену социјалну и културну тоталност, сазнајни простор значи да је човек способан да мисли о простору, а логички простор, напослетку, представља оруђе да се опишу сви претходни простори.»6 Стварање простора издваја као посебан аспект и указује на
улогу градитеља, архитеката, планера у стварању и очувању «изражајног»,
«умјетничког», «естетског» простора.
За истраживање гледања и виђења историјског окружења и новог архитектонског дјела изузетно је битан и допринос теорије гешталта (die Gestalt,
њем. – форма, облик), која је двадесетих година двадесетог вијека, кад је настала, довела до великог напретка у проучавању опажања. Гешталт психолози
не разлажу појаве на дијелове како би их упознали, већ их испитују у њиховој
цјеловитости, јер су утврдили да је цјелина оно што је носилац значења у опажању. Они се првенствено баве општим законитостима организације опажања и мишљења. Према Рудолфу Арнхајму (Rudolf Arnheim), предмет интересовања гешталт психолога су оне особине предмета које су суштински дио доживљаја, и које су читљиве већини људи. Низ других фактора које они нису разматрали, а од значаја су за организацију и усмјеравање перцепције, могу се
класификовати у групе физиолошких, психолошких и друштвених фактора.
Искуство, мотивација или интересовања, који спадају у психолошке факторе
опажања, те група друштвених фактора која обухвата утицај друштвених категорија, различитих националних или културних средина и сл. на опажање
могу бити врло значајне за доживљај историјског простора.
Област експерименталне естетике, која је дио психологије умјетности, истраживања усмјерава на преференце људи. Дио истраживања у овој области
бави се урбаним простором, а резултати могу послужити као корисне информације за архитекте. Поједина истраживања доказују да окружење које има
високу естетску вриједност може веома позитивно дјеловати на психолошко
стање појединаца – корисника или становника. У истраживањима се дошло и
до низа других карактеристика простора које се, уз естетску вриједност, оцјењују као пожељне. Архитект често може позитивно утицати својим дјеловањем, или избјећи нежељене ефекте, уколико знања о доживљају и вредновању
историјских урбаних простора укључи у процес планирања или пројектовања.
У савременој естетици сматра се да умјетничко, односно архитектонско
дјело, може имати естетску вриједност уколико се опажа, уколико «комуницира». Елементи који чине дјело не класификују се према формалним и непромјенљивим одликама, већ према улози у тој комуникацији. Најзначајнију улогу
имају «варијабилни» елементи – то могу бити детаљи у којима се огледају културни и друштвени контекст, ауторски израз, инвенција, новина, преко њих
се могу трансформисати и изразити утицаји из других култура или епоха. Архитектонска дјела с великим бројем «варијабилних» елемената изазивају најинтензивније реакције и у естетском смислу су најактивнија.7 То је веома битК. Норберг – Шулц, Егзистенција, простор и архитектура, стр. 17–18.
На основу есеја “Естетика – архитектура – опажање” у: В. Мако, Естетика – архитектура,
седам тематских расправа, 2005, стр. 26–42.
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на информација за неког ко осмишљава нову грађевину у историјском окружењу. Доживљај историјског простора измиче потпуном објашњењу путем рационалног научног приступа, а процес стварања нове грађевине садржи како
рационалне, тако равноправно и интуитивне аспекте.
Историјски докази. Контраст и прилагођавање
Чест задатак који се поставља пред архитекте у савремено доба је проблем
адаптације историјских грађевина. Један од могућих приступа историјској
грађевини је очување свих њених затечених изворних карактеристика, односно конзервација. Међутим, у садашњем времену многим историјским објектима могуће је дати смисао кроз проналажење нових начина активног коришћења. Да би се активно користило, културно добро се мора прилагодити промијењеним приликама у односу на период његовог настанка и првобитне функције. То подразумијева ограничења и обавезу да се на што бољи начин изразе
вриједности објекта. Архитект даје своју интерпретацију историјске грађевине у новом друштвеном, економском, политичком, културном контексту.
Међутим, ограничења и обавезе које носи значај и вриједности објекта могу и подстаћи креативност аутора.

СЛИКЕ 1А, Б. – БЕЧКИ КРОВОВИ. РАЗЛИЧИТИ ПРИСТУПИ АДАПТАЦИЈИ НЕКАДАШЊИХ ТАВАНСКИХ ПРОСТОРА, ПРЕМА
СЕНЗИБИЛИТЕТИМА АУТОРА. МЕТОДЕ КОНТРАСТА И ПРИЛАГОЂАВАЊА ПРИМИЈЕЊЕНЕ СУ ТАКО ДА НЕ
КОМПРОМИТУЈУ КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКЕ ВРИЈЕДНОСТИ ГРАЂЕВИНА И ПРОСТОРА, А ИСТОВРЕМЕНО
СУ ИЗРАЗ АРХИТЕКТУРЕ САВРЕМЕНОГ ДОБА. ИСТОРИЈСКИ ЦЕНТАР БЕЧА ЈЕ УПИСАН НА ЛИСТУ
СВЈЕТСКЕ БАШТИНЕ 2001. ГОДИНЕ (ИЗВОРИ: 1А – ФОТОГРАФИЈА ЈС; 1Б – ФОТОГРАФИЈА МР
МИЛИЈАНЕ ОКИЉ)

Као и код прилагођавања историјске грађевине савременој функцији, и
код задатка пројектовања нове грађевине у историјском градском језгру, начин успостављања релације с наслијеђеним је опредјељујући елемент. У теорији заштите насљеђа велика пажња је посвећена питању успостављања ‘исправних’ односа новог објекта према баштини у историјским центрима градова.
Преовлађујуће схватање је да нови објекат не треба да доводи у сумњу о свом
времену настанка, односно да би требало да изражава архитектуру савременог доба, како би створио нове, данашње вриједности. Архитектонско дјело
није само умјетничко дјело, већ и историјски доказ о достигнућима одређене
епохе и цивилизације. Зато је од суштинског значаја да новопројектована грађевина веома јасно говори ком добу припада.
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Једна од прихваћених пројектантских метода код нове изградње у историјском простору је контраст. Поштовање историјског окружења исказује се
кроз димензионално усклађивање и прилагођавање новог објекта хоризонталној и вертикалној регулацији. Контраст се изражава кроз концепт простора,
конструкције, форме, материјализације и др., којима се не опонашају стилови
претходних епоха, већ недвосмислено припадају савременом добу. Друга уобичајена и прихваћена метода у теорији заштите је прилагођавање – архитект
настоји да пројектује тако да нови објекат ни у визуелном погледу ни својом
структуром не конкурише затеченим културним и историјским вриједностима. Међутим, опонашање стилских и других елемената историјских објеката
из окружења није прихватљива метода. На тај начин не остварује се прилагођавање новог објекта, већ се стварањем релације аутентичног и лажног историјског деградирају затечене вриједности.

СЛИКЕ 2А, Б. – КАРАКТЕРИСТИЧАН АМБИЈЕНТ СРЕДЊОВЈЕКОВНЕ АТАМБЕНЕ АРХИТЕКТУРЕ И ИНТЕРПОЛАЦИЈА У РУАНУ, ФРАНЦУСКА. САВРЕМЕН ОБЈЕКАТ ИНТЕГРИСАН У ИСТОРИЈСКИ ПРОСТОР ПРИМЈЕНОМ МЕТОДЕ
КОНТРАСТА. ОБА ОБЈЕКТА НА ФОТОГРАФИЈИ СЕ ДОЖИВЉАВАЈУ КАО ФИГУРЕ. (ФОТОГРАФИЈА ЈС)

Занимљив примјер нове изградње у историјском простору је и зграда осигуравајуће куће Nationale-Nederlanden у Прагу. Идејне скице тог објекта приписују се архитекти В. Милунићу, а како је наручилац тражио да се у пројекат
укључи свјетски познат архитект, у даљем току пројектовања као аутор се појављује и Френк Гери (Frank O. Gehry). У складу са жељом наручиоца да створе
јединствену и спектакуларну грађевину, аутори стварају визуелно јак репер са
скулпторално обликованим елементима, који парира репрезентативним објектима у историјском окружењу. Сами архитекти имали су приликом разматрања скица динамичних форми објекта антропоморфне асоцијације на фигуре
које плешу, те су грађевину с два торња назвали „Фред и Џинџер“ по чувеном
филмском плесном пару.8 Објекат се налази у центру Прага, на обали Влтаве,
на једној од малобројних локација гдје је уопште дозвољена нова градња. Како
се ради о угаоној локацији, она је наглашена с два торња који су и најупечатљивији елементи објекта – један је конични, бетонски, а други је покренута
Данас грађевину називају “кућом која плеше”, а понекад и “пијаном кућом”. Подаци преузети
из интервјуа објављеног на www.radio.cz/en/article/42866.
216
8

форма са зид-завјесом, форма каква је могућа за извођење тек у ери савремених рачунара. У једном интервјуу чешком радију архитект Милунић тврди да
је идеја била да кроз обликовање грађевине прикаже ситуацију у чешком друштву у транзицији, које се отвара ка новом свијету промјена. Стога грађевину
прожима дијалог статичних и покренутих форми. Објекат, изграђен 1996.
године, изазвао је бројне полемике у вријеме кад је настао, али, према каснијим подацима, прихваћен је као омиљени нови симбол Прага.

СЛИКЕ 3А,Б. – “КУЋА КОЈА ПЛЕШЕ”, ПРАГ. АРХИТЕКТИ ВЛАДО МИЛУНИЋ И ФРЕНК ГЕРИ, 1996 (ИЗВОР:
WWW.PHOTO.NET)

Грађевина представља веома упечатљиво архитектонско дјело и репер –
„обиљежје“ у Линчовој типологији елемената структуре урбаног простора. Она
је примјер методе контраста доведене до крајности; садржи историјске доказе
о могућностима технологије посљедње деценије XX вијека, симболичке везе са
контекстом чешког савременог друштва и друге елементе који изазивају
интензивну естетску реакцију.
Асоцијативне везе нове грађевине с историјским окружењем
У периоду модернизма у архитектури, општи став према градитељству
претходних епоха дефинисан је у Атинској повељи, гдје је овој теми посвећено
читаво поглавље. Ле Корбизје каже да „смрт сустиже дела као и бића“9, и пита
се ко може да одлучи која ће дјела остати, а која нестати. Приликом образложења става да архитектонске вриједности – објекте и цјелине – треба сачувати, користи и термин „поштедети“, којим додатно наглашава положај дјела из
прошлих епоха у модерном времену. Град који настаје на темељима става да
модерно доба представља доба раскида и дисконтинуитета касније преживљава комплексну критику.10 Венецијанска повеља (1964), настала са тежњом
да преиспита принципе које садржи Атинска повеља, управо је основа савремених ставова о заштити и очувању насљеђа.
Међутим, многи аутори који стварају недвосмислено модерну архитектуру
заокупљени су односима и везама са прошлошћу и насљеђем, које у свом дјелу
настоје да материјализују. Такав је био, на примјер, један од кључних актера у
урбанистичкој и архитектонској пракси и образовању модерних архитеката у
Босни и Херцеговини, Јурај Најдхарт. У књизи Архитектура Босне и пут у
9
10

Ле Корбизије. Атинска повеља (1943), стр. 27.
Истраживања Кевина Линча о опажању града припадају једној од струја ове хуманистичке
критике. Према: Ф. Шое. Урбанизам, утопија и стварност, 1978.
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савремено, он и Душан Грабријан истражују архитектонско насљеђе и његове
„позитивне вриједности“, односно законитости по којима је грађена традиционална архитектура, „неписане законе“ грађења, а онда их транспонују, тј. креативно примјењују у новој архитектури. Ти аутори говоре о потреби за новом
архитектуром коју ново друштво и нови живот захтијевају, али заговарају „културни континуитет“ у обликовању. У књизи дају читаво поглавље с новим
пројектима који по њима представљају транспозицију традиционалних идеја
и пожељну синтезу старог и новог.11

СЛИКА 4. – ЈУРАЈ НАЈДХАРТ, АНАЛИТИЧКА СКИЦА ЗА ПРОЈЕКАТ ПАРЛАМЕНТА БИХ (ИЗВОР: АРХИТЕКТУРА БОСНЕ И
ПУТ У САВРЕМЕНО, 1957)

Многи аутори успостављају интересантне и снажне везе старог и новог
које нису увијек експлицитне. У савремено доба, бројни архитекти, интуитивно или свјесно, пројектују тако да наглашавају «осјећај материјалности и тактилности, текстуре и тежине, густине простора и материјализоване свјетлости».12 Архитектонска пракса критичког регионализма, према Кенету Фремптону, критички став према модернизму исказује и у наглашавању тактилног и
визуелног у истој мјери, интегрисања у архитектуру чинилаца који су проистекли из специфичног окружења, од његових топографских одлика до карактеристика локалног свјетла.13 То представља веома позитиван процес због ангажовања више чула у перцепцији овакве архитектуре, што је особина коју
садрже и многи упечатљиви историјски простори.
Критички регионализам често барата «варијабилама» у процесима преузимања и реинтерпретације елемената локалног, и интегрисања у архитектуру
оних чинилаца који су за одређени простор специфични. Елементе те праксе
има, на примјер, Турски културни центар у Сарајеву. Архитект Амир Вук пројектује објекат који недвосмислено припада савременом добу, али је инспирисан елементима и формама традиционалне стамбене архитектуре. Грађевина
садржи и елемент темпоралности, веома значајан за доживљај простора и архитектонског дјела, сугерисан и кроз примјену материјала који протоком времена мијења изглед добијајући патину.

Према: D. Grabrijan, J. Neidhardt. Arhitektura Bosne i put u savremeno, 1957.
Pallasmaa, 2005, стр. 37, превод Ј.С.
13 На основу поглавља “Критички регионализам: савремена архитектура и културни идентитет”,
у: Кенет Фремптон, Модерна архитектура, критичка историја, Орион Арт, Београд, 2004,
стр. 314–327.
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СЛИКА 5. – ЗГРАДА ТУРСКОГ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА, САРАЈЕВО, 2003, АРХИТЕКТ АМИР ВУК (ФОТОГРАФИЈА ЈС)

Постоје архитектонска дјела изграђена у историјском окружењу која на
први поглед дјелују потпуно радикално и савремено, али разматрања указују
да су за разумијевање тих грађевина питања односа према историјском и наслијеђеном веома битна. Примјер је пословни објекат «Palata Zepter», аутора
Бранислава Митровића, који се налази у Улици Краља Петра у Београду. Пројектован је 1991–1993. године, а реализован 1997. Коаутор је архитекта Василије Милуновић.14

СЛИКА 6. – УЛИЦА КРАЉА ПЕТРА, БЕОГРАД (ФОТОГРАФИЈА ЈС)

Зграда «Zepter» је вјероватно прва асоцијација кад је ријеч о објектима архитекте Бранислава Митровића. Осим што је објекат значајан и познат међу
архитектима, захваљујући локацији у самом центру града, власнику, намјени
и другим факторима, свакако је познат и великом броју људи који немају посебне везе са архитектуром. Улица Краља Петра, гдје се налази објекат, једна је
од најстаријих у Београду. На основу археолошких остатака из античког доба
14

Према подацима наведеним у биографији арх. Митровића, добијеној посредством његовог бироа, за потребе израде семинарског рада на докторским студијама;
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претпоставља се да су се ту налазили римски форум, базилика и терме. За улицу Краља Петра везују се прва београдска апотека, као и најстарији хотел (обоје срушено), а данашње прве архитектонске асоцијације су Саборна црква,
кафана „?“, зграда Патријаршије СПЦ, или, у другом дијелу улице, здања у стилу сецесије као што су Робни магазин Виктора Азријела и упечатљива „кућа са
зеленим плочицама“, те репрезентативна зграда Аеро клуба из периода између
два свјетска рата.15 Како би у оваквом окружењу постигао циљ да се објекат,
пословна зграда „Zepter“, доживљава као активан елемент који изазива естетску реакцију посматрача, архитект Бранислав Митровић опредијелио се за
методу контраста.16 Међу репрезентативним и упечатљивим историјским грађевинама, само визуелно јак објекат савременог архитектонског израза може
се истаћи и доживјети као „фигура“17.
У вријеме кад је настао, објекат „Zepter“ је изазвао запажене реакције.
Зграда је «изазвала велико узбуђење како код грађана пролазника тако и још
веће у стручним професионалним круговима», наводи се у једном од текстова
о новоизграђеном објекту.18 Први утисци из времена кад је објекат изграђен су
да представља «шок», «драстични исказ савременог тренутка», «нема места равнодушности».19 «Нажалост, неки посматрачи пролазници, а и стручњаци доживели су шок, и то не увек пријатан, када су открили, посматрајући зграду
«Zepter», да то не представља њихово очекивање», каже се у другом тексту из
времена настанка објекта.20
Детаљна анкета коју је аутор овог рада спровео о доживљају зграде „Zepter“ 2006. године, готово десет година од настанка зграде, показала је да су
утисци и стручњака – архитеката и лаика афирмативни. Готово да нема неутралног утиска (равнодушности) у односу на објекат. Опредјељења једних и
других у вези карактеристика окружења су такође готово у потпуности са позитивним предзнаком, што потврђује први утисак стручњака да је објекат веРобни магазин, изграђен 1907. године, оцијењен је као најзначајнији примјер архитектуре сецесије у Београду и Србији. “Кућа са зеленим плочицама” је популаран назив за зграду трговца
Стаменковића, изграђену такође 1907. године, према пројекту Андре Стевановића и Николе
Несторовића, са одликама архитектуре академизма и сецесије. Надимак је добила јер је фасада, поред богате сецесијске декорације, обложена зеленим глазираним плочицама. Зграду Аеро
клуба пројектовао је архитект Војин Симеоновић тридесетих година прошлог вијека, у духу art
deco-а, као монументалан и репрезентативан угаони објекат за потребе националног ваздухопловства Краљевине Југославије (подаци преузети из Каталога непокретних културних добара
на подручју града Београда, Градског завода за заштиту споменика културе, објављеног на :
http://www.belgradeheritage.com/kulturna_dobra/index.html).
16 Архитект Митровић у једном од својих предавања на Докторским студијама Архитектонског
факултета у Београду (уводно предавање на семинару у склопу предмета Методологија истраживања урбанистичког и архитектонског пројектовања на 1. години, 2005) наводи да је инвеститору било значајно “да се о згради говори”, било у афирмативном или негативном контексту, јер обоје значи промоцију његовог предузећа.
17 „Фигура“ и „основа“ су термини из психологије опажања. Према познатом гешталт психологу
Рудолфу Арнхајму, «основа» је оно што је потенцијално неограничено и неодређено, док је «фигура» предмет који је визуелно напријед. Од «фигуре» потичу активна својства опажаја (Арнхајм, 1990, стр. 66).
18 Слободан Бане Михаиловић, «Интелектуални професионализам у архитектури», DaNS бр. 20–
21, 1997, стр. 47.
19 Изводи из чланака Михајла Митровића, Слободана Михаиловића и Ђорђа Милетића о згради
«Zepter» цитирани у тексту Предрага Цагића «Годишња награда САС-а за архитектуру», DaNS
бр. 20-21, 1997, стр. 46.
20 Слободан Бане Михаиловић, «Интелектуални професионализам у архитектури», DaNS бр. 20–
21, 1997, стр. 47.
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ома успјешно интегрисан и да у склопу са првим сусједима дјелује као складан
ансамбл, без обзира на контрастни приступ.
Поред методе контраста, друга кључна тачка за процес пројектовања зграде „Zepter“ је успостављање асоцијативне везе са насљеђем из претходних градитељских епоха. Сам архитект Митровић користи за то поетичан али веома
илустративан назив „препјеви“.21 Архетип је веома значајна ријеч за тог аутора. Кад говори о процесу пројектовања, он наводи као полазну основу класичну, трипартитну структуру објекта, с базом, тијелом и вијенцем, какву преводи у савремен архитектонски израз. Проф. Перовић у књизи о савременој архитектури у Србији о „Zepteru“ успоставља веома интересантну аналогију новог са
наслијеђеним и каже: «код пословне зграде ZEPTER, до савршенства полирана
гранитна зидна платна с минијатурним отворима и косницима од нерђајућег
челика одударају од грубих зидова и дрвених косника светогорских манастира,
али су несумњиво део исте породице облика».22 Ова рафинирана надградња
методе контраста и успостављање истанчане везе с архитектуром претходних
епоха квалитет је који се проналази и препознаје након темељнијег упознавања, истраживања и анализе, и даје посебан значај и вриједност том дјелу савремене архитектуре.
Закључна разматрања
У области заштите насљеђа велика пажња је посвећена питању успостављања ‘исправних’ односа новог објекта према баштини у историјским центрима
градова. У раду је указано на неке могућности успостављања подстицајног односа новог према наслијеђеном у изграђеном окружењу које се одликује културно-историјским вриједностима и анализирани примјери из региона и свијета.
Доживљај архитектонског дјела у историјском контексту не може се до
краја објаснити примјеном рационалног научног приступа. Процес пројектовања, односно стварања, не може се потпуно научно спознати, а ауторски сензибилитети и сами пројектантски задаци кад је ријеч о интервенцијама у историјском простору такође су веома разноврсни.
Данас се рационални и интуитивни аспекти процеса сазнања, као и стварања, посматрају равноправно. Успостављање подстицајног односа новог и
наслијеђеног захтијева приступ „по мјери“, прилагођен специфичностима сваког појединачног задатка. Уз уважавање препорука и смјерница стручњака из
области заштите, такав задатак захтијева много личног знања, одговорности и
креативности пројектанта, истраживања и разумијевања мјеста, а не само
проблематике објекта који се гради. Дешава се да за неке ауторе ограничења и
услови пројектовања у историјском окружењу представљају посебан креативни изазов који доприноси доласку до добрих рјешења. Како би се дошло до
рјешења која поштују постојеће и садрже нове просторне вриједности, добро
је, гдје год је то могуће, спровести конкурс или дискусију међу стручњацима,
те сазнати и уважити ставове људи који живе у датом окружењу.
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Други поетичан термин који архитект користи да би илустровао свој процес пројектовања су
„цитати“. Тако образлажући примјену дрвета на фасади стамбене зграде у Кумановској улици
у Београду објашњава да је „цитирао“ архитектонске детаље Мекинтоша (дискусија након
предавања одржаног на Докторским студијама у склопу предмета Методологија и филозофија
урбанистичког и архитектонског пројектовања, 2006).
Милош Р. Перовић, Српска архитектура XX века, од историцизма до другог модернизма, Архитектонски факултет Универзитета у Београду, 2003., стр. 224.
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Summary
Jelena SAVIC, B.Sc. in Architecture
REPUBLIC INSTITUTE FOR PROTECTION OF CULTURAL, HISTORICAL AND NATURAL HERITAGE OF THE REPUBLIC OF SRPSKA

GOOD NEW TIMES: SOME ASPECTS OF THE RELATIONSHIP
BETWEEN THE NEW AND INHERITED IN HISTORIC AREAS
The objective of the paper is an analysis of the possibilities for the establishment of encouraging relationship of the new towards inherited in the built environment that is characterized by
cultural – historic values, through the examples from the region and the world.
Establishing the relationship to the past, heritage and historic context is the subject of every
architect having the task to design the new building in historic environment. Within the heritage
protection theory, a great attention is paid to the issue of establishing the „proper“ relationship of
the new structure to the heritage in historic city centres.
The prevailing view is that the new facility shouldn’t cast a doubt on its time of origin, i.e. it
should express the architecture of new times. There are no exact directions how the encouraging
relationship of the new and inherited could be accomplished in practice, in the built environment.
Research of perception, experiences and preferences regarding the relationship of the new
and inherited in the space, connects the architecture with several scientific fields, and especially
with psychological disciplines. Experiences from the field of environmental psychology as well as
knowledge from the range of sciences that traditionally are not only spatial, could be useful to
architects and planners because they provide essential information on what are „desirable“
characteristics of environment, on which they may impact through their work.
In perception and experience of the architectural work, „variable“ elements have a very
significant role – they may be the details reflecting the cultural and social context, artistic expression, inventions, novelties, and through them it may be transformed and expressed the influences coming from other cultures or epochs.
Architectural works including a number of „variable “elements cause the most intense
reactions and in aesthetic sense are the most active.
For example, in the processes of taking over and reinterpretation of local elements, and
integration into the architecture of those factors that are specific for certain area, it is handled by
the term “the variables“.
However, the experience of architectural work in historic context evades to the complete
explanation by the use of ratio-scientific approach.
In this paper, analyses of the relationship between the new and inherited have been carried
out through several subthemes, since the author`s sensibilities and the observed developer`s
tasks are very diverse. Issues of the relationship towards the historic and inherited have been
shown as the essential elements of some examined projects that at first sight looking totally
radical and contemporary.
Key words: new construction, historic areas, the experience of space, contrast, adjustment.
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