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Arhitekturna polja med Slovenijo 
in Srbijo
(Pet let mednarodnega povezovanja)
 
 
Analitični vpogled in šiljenje svinčnika

 Ko sem januarja 2015 naključno prispel v Novi Sad, kjer v dobršni 
meri ostajam že peto leto in od koder vzpostavljam vez med Slovenijo 
in Srbijo, sem tam našel lastno svojevrstno vzporedno realnost. Ljudi in 
mesto. Dobro družbo in raznoliko arhitekturo. To pa me je vodilo pred-
vsem do utrditve predpostavk, za katerimi bi še do nedavnega zamahnil 
kot za dolgočasnimi frazami. Prva je vezana na arhitekturo in na to, da na 
našem skupnem regionalnem arhitekturnem področju obstaja temeljna 
zgodovinska osnova in kvalitetna kolektivna arhitekturno-urbanistična 
zapuščina. Druga pa je vezana na institucije, ki v tem arhitekturnem 
okolju vzpostavljajo kontinuiteto in odnose do teh osnov in zapuščine.  
 Pri obeh temah pa je bistveno predvsem spoznanje, ki prav tako zveni 
kot suhoparna, vendar nadvse resnična fraza – da ne gre za utečeno sis-
temsko delovanje, temveč gre v večji meri za posameznike, ki so, sicer v 
povezavi z določeno sistemsko podporo, predvsem aktivni tukaj in zdaj. 
 To predvsem pomeni tudi, da so vsa regionalna sodelovanja, ki 
jih tako rade spodbujajo evropske strateške kulturne politike, od-
visna predvsem od časa in truda, ki ga v to vlagajo aktivni posame-
zniki. To je po mojem mnenju tudi odločilen dejavnik, ki vpliva na 
kakovost sodelovanj in izvedenih projektov. Drugače rečeno, kako-
vostna ekipa lahko v veliki meri kompenzira nezadostno infrastruk-
turno podporo. Nikakor pa projektno delovanje ni možno brez dobrih 
ekip in minimalne vzpostavljene infrastrukture ter predvsem izo-
braževalne osnove, iz katere so izrasli posamezniki, ki tvorijo ekipe. 
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Tekom našega, sedaj že mnogoletnega slovensko-srbskega sodelo-
vanja se je pokazalo, da je določen del infrastrukture v regiji vzposta-
vljen oziroma ohranjen, vendar je ta kakovost zelo odvisna od lokalnih 
okoliščin. Izkazalo pa se je tudi, da predvsem zaradi skupne regionalne 
preteklosti (SFRJ) in možnosti jezikovnega sporazumevanja v nekoč 
skupnem jeziku takšno sodelovanje lahko steče gladko, kot star, a na 
novo ošiljen svinčnik.

 
Inter-medijski dizajn kot posebnost v arhitekturnem miljeju

V Novem Sadu sem kmalu spoznal živahno arhitekturno in ume-
tniško sceno, kjer je bilo kolegom še posebej zanimivo moje široko 
umetniško-kulturno delovanje, tudi na polju inter-medijske umetnosti. 
Priložnost za predstavitev mojih dotedanjih mednarodnih sodelovanj 
se je prvič pojavila v marcu 2016. V okviru Fakultete za tehnične vede 
v Novem Sadu in oddelka za Scenski dizajn (FTN in Scen-Lab) sem na 
povabilo prof. dr Romane Bošković-Živanović in asistentke Milice Sto-
jišić predstavil svoje umetniške prakse in inter-medijska sodelovanja. 
V smislu razvrščanja gre za umeščanje na presek med humanističnimi 
vedami, znanostjo, tehnologijo in scenografijo, pri čemer pa so upora-
bljeni tudi principi kapsularnega oblikovanja. Ta dela so bila od leta 
2012 razstavljana v galerijah in umetniških centrih v Sloveniji, na Hr-
vaškem, v Srbiji, Italiji, Nemčiji, na Češkem, v Angliji, Izraelu ... Podob-
no predstavitev sem v aprilu 2016 na povabilo prof. dr Ivana Pravdića 
izpeljal na podiplomskem študiju večmedijskih umetnosti na Univerzi 
umetnosti v Beogradu, zatem pa tudi na novosadskem arhitekturnem 
festivalu »Oktobarh« (oktober 2017).

Novembra 2017 sem bil povabljen k prispevku za selekcionirano 
mednarodno razstavo »Risk Change 1: MIG21«1, v produkciji Muzeja 
sodobne umetnosti Vojvodine (MSUV). Za to priložnost sem, na povabi-
lo kustosinje dr Sanje Kojić-Mladenov, predstavil svoj umetniški opus 
»Europia Membrane«. Ta opus sem nadgradil in predstavil decembra 
2018, ponovno na povabilo muzeja MSUV, v okviru mednarodne selek-
cionirane razstave »Risk Change 2: My Art is My Reality«2.

Nedavno inter-medijsko umetniško predstavitev sem izvedel sep-
tembra 2019 za novosadsko platformo Baza (platforma za prostorske 
prakse) v okviru dogodka »DAN«, ki se je odvijal tudi v smislu pro-
mocije arhitekturne zapuščine v znamenitem Delavskem domu (avtor 
arhitekture: Dragiša Brašovan, 1931)

1 Strehovec, Andrej. 2018. “Europia Membrane – Risk Change”. V Risk Change 1, ur. Sanja 
Kojić Mladenov, 102–104. Novi Sad : Museum of Contemporary Art Vojvodina.

2 Strehovec, Andrej. 2019. “Europia Membrane – Topos Poiesis”. V Risk Change 2, ur. Sanja 
Kojić Mladenov, 98–101. Novi Sad : Museum of Contemporary Art Vojvodina.
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Instalacija Topos Poiesis - Andrej Strehovec, My Art is My Reality (MSUV), 
Novi Sad, 2018, foto MSUV arhiv

 
Prezentacija magazina Piranesi in novosadski modernizem

Med pohajanjem po mestnih ulicah Novega Sada sem se osredoto-
čal na kakovostno zapuščino socialističnega modernizma, ki je v biv-
šem glavnem mestu nekoč avtonomne jugoslovanske pokrajine Voj-
vodine ne manjka. Ta arhitekturna zapuščina socialističnega moderni-
zma 50-ih, 60-ih, 70-ih in deloma 80-ih poleg zgodnjega modernizma 
dvajsetega stoletja predstavlja eno od namreč temeljnih izhodišč in 
zgledov za kakovostno urbanistično in arhitekturno načrtovanje in kul-
turno-arhitekturni razvoj sodobnosti.

Ob tem arhitekturnem raziskovanju sem postal pozoren na občutek, 
ki sprva ni bil popolnoma samoumeven – da namreč nisem v popolno-
ma novem okolju, kljub temu, da me je od rodne Slovenije delilo kar 
šeststo kilometrov. Na področju bivše Jugoslavije gre namreč v določe-
ni meri za enoten arhitekturno-kulturni prostor, kar je pri vzporejanju 
Slovenije in Vojvodine še nekoliko bolj očitno. Na eni strani so izhodi-
šča, vzpostavljena v avstro-ogrski mestni in vaški arhitekturi, in na dru-
gi strani izjemen in na svetovnem nivoju specifičen jugoslovanski mo-
dernizem. Izjemnost jugoslovanske arhitekture je ne nazadnje potrdila 
tudi razstava v muzeju MoMa v New Yorku, med letoma 2018 in 2019 
(»Toward a Concrete Utopia Architecture in Yugoslavia«, 1948–19803), 
ki jo še posebej omenjam, saj so se priprave na to razstavo pričele prav 

3 Stierli, Martino, Vladimir Kulić (eds.) 2018. Toward a Concrete Utopia : Architecture in 
Yugoslavia 1948-1980. New York : The Museum of Modern Art.

A. Strehovec
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v obdobju mojega prihoda v Srbijo, o čemer sem bil sicer obveščen ob 
koncu leta 2016.

Kot strokovno popotnico sem namreč takrat nosil že dolgoletno 
arhitekturno teorijsko in recenzentsko/kritiško sodelovanje z arhitek-
turno revijo Piranesi (1. srednje-evropska arhitekturna revija za kulturo 
prostora), ki se v uvodnih tematskih sklopih redno osredotoča na zapu-
ščino srednjeevropskega modernizma.

Ob raziskovanju mesta sem kmalu naletel na trgovsko stavbo Sto-
teks oz. Bazaar Novi Sad, ki sem se je takoj spomnil s predavanj na lju-
bljanski Fakulteti za arhitekturo, in sicer kot reference arhitekturnega 
strukturalizma (oz. strukturalističnega modernizma). Stoteksa pa se je 
spomnil tudi takratni in sedanji urednik Piranesija Robert Potokar, in 
tako je bil zastavljen uvodni tematski sklop letne številke revije Pira-
nesi s Stoteksom na naslovni strani. 

Novosadski Stoteks (izvedba: 1968–1972) je poleg izjemne arhi-
tekture tudi zanimiv primer regionalnega arhitekturnega delovanja v 
bivši Jugoslaviji, saj gre za realizacijo prvonagrajenega projekta slo-
venskega arhitekta Milana Miheliča. Izvedba stavbe pa je potekala v 
medrepubliškem sodelovanju novosadskega podjetja GP Neimar in 
mariborske Metalne.  Članek, ki sem ga pripravil, je tematiziral nedav-
no kakovostno prenovo stavbe Stoteks in fenomen jugoslovanskih ve-
leblagovnic.4 Naslovni članek je pripravil Janez Bernik5, ki se je navezal 
na svojo monografijo o Milanu Miheliču in Stoteks opiše kot »enega 
izmed dosežkov jugoslovanske arhitekture«. Bernik se sklicuje tudi na 
Malreauxovo teorijo o »imaginarnem muzeju« (sredina 20. stoletja), ki 
naj bi bil vzpostavljen preko fotografskih objav umetniških del v tisko-
vinah, ter to tako imenovano »malrojevskost« (intelektualizacija odno-
sa do umetnosti in vrednotenja umetnin preko foto materiala) omenja 
tudi skladno s karakteristikami tedanje ustvarjalne prakse v republikah 
bivše Jugoslavije. Tak princip prepoznavanja in valorizacije je očitno še 
vedno aktualen, saj smo se tudi mi v Ljubljani »spominjali« Stoteksa, 
čeprav ga takrat še nismo videli v živo.

Na podlagi tega je vzklila ideja po predstavitvi revije Piranesi v 
Novem Sadu. Prezentacijo sva v aprilu 2017, ob velikodušni podpori 
Muzeja sodobne umetnosti Vojvodine (MSUV), kjer smo sodelovali s 
kustosom Vlado Mitrovićem in kustosinjo Tijano Filipov, zastavila in 
pripravila z urednikom Robertom Potokarjem. Sledila je razstava ar-
hivske selekcije revij Piranesi, ki sem jo v dogovoru s Slobodanom Jo-
vićem, tedanjim predsednikom Društva arhitektov Novega Sada (DaNS), 
organiziral v galerijskih prostorih društva.

4 Strehovec, Andrej. 2016. “Veleblagovnica ki se je odkupila in nevtralizirala”. Piranesi  24 
(38): 21–27. 

5 Bernik, Stane. 2016. “Skoraj polstoletna zgovorna sporočilnost”. Piranesi 24 (38): 6–19.
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Portret Andrej Strehovec - razstava Piranesi 2019, 
Novi Sad, 2020 (PDA, DaNS, MSUV), foto Andrej Strehovec

Aktivnosti regionalne izmenjave v Društvu arhitektov Novega 
Sada (DaNS)

Junija 2017 sem pričel sodelovati v Uredniškem odboru novosadske 
strokovne arhitekturne revije DaNS in za 82. številko pripravil dva član-
ka na temo modernistične zapuščine (Stoteks, veleblagovnica iz ima-
ginarnega muzeja6 in Nikola Dobrović: Polemika na ruševini moderne 
misli7), decembra 2017 pa še članek za 83. številko revije DaNS, vezan 
na tematiko javnih natečajev (Procesi in praksa javnih arhitekturnih 
natečajev v Sloveniji8).

V aprilu 2018 so me novosadski kolegi ponovno povabili v Upravni 
odbor Društva arhitektov Novega Sada (DaNS), ki med drugim izdaja 
tudi istoimensko strokovno publikacijo. Tokrat sem, po treh letih po-
tepanja po mestu in okolici, imel vtis, da sem srbsko in novosadsko 
arhitekturno sceno zadosti spoznal, da se na povabilo lahko odzovem 
s privolitvijo. 

6 Strehovec, Andrej. 2017. “Stoteks robna kuća iz imaginarnog muzeja”. DaNS 82: 23-26. 

7 Strehovec, Andrej. 2017. “Polemika na ruševini moderne misli”. DaNS 82: 36-39. 

8 Strehovec, Andrej. 2017. “Procesi i praksa  javnih arhitektonskih konkursa u Sloveniji”. 
DaNS 83: 19-23. 

A. Strehovec
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V povezavi društva DaNS in Društva arhitektov Ljubljana (DAL) sem 
organiziral več velikih arhitekturnih razstav, ki bi jih lahko uvrstili tudi 
v kategorijo strokovne medregionalne izmenjave. Tako sem septem-
bra 2018 v Novi Sad pripeljal obsežno razstavo slovenske arhitekture 
z naslovom »Arhitektura«9 (produkcija: DAL, revija AB, galerija Dessa, 
Hiša arhitekture Maribor), ki smo jo predstavili znotraj novosadske kul-
turno-arhitekturne platforme »Festival kulture prostora (FKP)« in ki je 
gostovala v »Kulturni postaji Eđščeg« v Novem Sadu. Februarja 2019 
smo v navezi z bienalno razstavo slovenske arhitekture (»Arhitektura 
inventura«), ki se tradicionalno odvija v ljubljanskem Cankarjevem do-
mu, gostovali z mojo selekcijo sodobne arhitekture s področja Vojvodi-
ne. Ta strokovna promocija srbskih arhitektov je doživela lep odziv in 
je tudi objavljena v katalogu Arhitektura inventura 2016–201810. Takoj 
po zaključku te »slovenske inventure« pa smo v sodelovanju z Muze-
jem primenjenih umetnosti u Beogradu (MPU) organizirali gostovanje 
mojega slovenskega arhitekturnega izbora na najpomembnejši srbski 
razstavi arhitekture – »Salonu arhitekture v Beogradu«, ki je z naslo-
vom »Na ivici«11 zaživela marca 2019.

Razstava Arhitektura, Festival kulture prostora, Novi Sad, 2018 (DaNS, FKP), 
foto arhiv DaNS

9 Dešman, Kristina, Andrej Hrausky, Uroš Lobnik (ur.) 2012. Arhitektura :  pet let slovenske 
arhitekture = Architecture : five years of Slovene architecture. Ljubljana : Društvo arhitektov 
Ljubljana - DAL.

10 Dešman, Kristina in Maja Ivanič, (ur.) 2019. Arhitektura inventura : 2016-2018 : pregledna 
razstava članov Društva arhitektov Ljubljana. Ljubljana : Društvo arhitektov Ljubljana - 
DAL.

11 Miletić Abramović, Ljiljana i dr. 2019. Na ivici – katalog izložbe : 41. salon arhitekture. 
Beograd : Muzej primenjene umetnosti.
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Razstava Arhitektura inventura 2016-2018 - arhitektura v Vojvodini, 
Ljubljana, 2019 (DAL, DaNS), foto Andrej Strehovec

V društvu DaNS tradicionalno pripravljamo tudi bienalni Salon 
arhitekture Novi Sad. Kot član organizacijskega odbora sem v sezoni 
2018 (21. salon arhitekture Novi Sad12) k sodelovanju v žiriji povabil 
ljubljanski Muzej za arhitekturo in oblikovanje (MAO, Slovenija). Vlo-
go članice žirije je tako prevzela mednarodno priznana arhitektka in 
kustosinja muzeja Mika Cimolini. Salon smo v tokratni izdaji razširili 
z mednarodnim povezovanjem in možnostjo prijave regionalnih držav 
(Srbija, Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Slovenija, Črna Gora, Makedoni-
ja, Madžarska in Romunija). Tokratni novosadski Salon pa je doživel še 
poseben odziv v Sloveniji, saj se je zaradi možnosti za prijavo odzvalo 
veliko število slovenskih avtorjev, ki pa so pobrali tudi najpomemb-
nejše salonske nagrade (arhitektura: mariborska »Cerkev Sv. Janeza 
Boska«, urbanizem: škofjeloški »Trg pod dvorcem in igrišče Zamorc«, 
publikacija: knjiga o Plečniku »Večni Arhitekt«).

V časovnem okvirju že predhodno omenjene razstave jugoslovan-
skega modernizma v muzeju MoMa smo v društvu DaNS (v sodelova-
nju s fotografom Reljo Ivanićem) pričeli z vzpostavljanjem vzporednih 
aktivnosti prezentacije in valorizacije zapuščine jugoslovanskega mo-
dernizma na področju Vojvodine. Projekt nosi naziv »Fokus na moder-
nizem« in je razdeljen na periodične segmente. Razstavo »Fokus na 

12 Violeta Stefanović, Tamara Stričević (ur.) 2019. 21. salon arhitekture Novi Sad. Novi Sad 
: Društvo arhitekata Novog Sada.

A. Strehovec
Arhitekturna polja med Slovenijo in...
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modernizem : arhitektura Novega Sada 1950–1970«13 je v septembru 
2018 velikodušno in ob izdatnem odzivu strokovne in laične javno-
sti ter s podporo Društva arhitektov Ljubljana (organizatorka Kristina 
Dešman) gostila ljubljanska galerija Dessa (direktorica Maja Ivanič). 
Drugo izdajo tematske strokovne razstave »Fokus na modernizmu – 
arhitektura Novega Sada 1970–1985«14 (kustosi:Relja Ivanić, Dragana 
Konstantinović, Slobodan Jović, Maja Momirov, Aleksandar Bede, Andrej 
Strehovec) pa smo izvedli decembra 2018 v Zgodovinskem arhivu me-
sta Novi Sad. Razstava je nato septembra 2019 potovala na Dneve ar-
hitekture v Kragujevcu, na dogodek »Fokus na modernizem + Periferni 
modernizem« (Narodni muzej v Kragujevcu). Na povabilo prof. dr. Petra 
Šenka z mariborske Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in 
arhitekturo pa smo gostovanje razstave organizirali še v oktobru 2019, 
in sicer v Hiši arhitekture Maribor (HAM).

Aktivnosti, povezane z raziskovanjem arhitekturne zapuščine v Sr-
biji, sem vpletel tudi v sodelovanje z ljubljanskim Radijem Študent 
in znamenito strokovno slovensko arhitekturno revijo AB (Arhitektov 
bilten). V obeh primerih je zajet segment izdatnega intervjuja z dok-
torandko arhitekture, teoretičarko in specialistko za renovacije Jelico 
Jovanović  (AB,  volume 224-22715, februar 2020;  Radio Študent, Hertz 
arhitektur #2716, september 2018).

13 Konstantinović, Dragana, Maja Momirov, Slobodan Jović (ur.) 2017. Fokus na modernizam 
: arhitektura Novog Sada 1950–1970. Novi Sad : Društvo arhitekata Novog Sada.

14 Konstantinović, Dragana, Relja Ivanić, Slobidan Jović, Maja Momirov, Aleksandar Bede 
i Andrej Strehovec (ur.) 2018. Fokus na modernizam : Arhitektura Novog Sada : 1970–1985. 
Novi Sad : Društvo arhitekata Novog Sada.

15 Strehovec, Andrej. 2020. “Kakovost današnje arhitekture ni niti blizu tisti iz prejšnjega 
obdobja : Intervju z Jelico Jovanović / The quality of today’s architecture doesn’t come 
close to that of the previous period : A talk with Jelica Jovanović”. V Arhitektura, skulptura, 
spomin : umetnost spomenikov Jugoslavije 1945-1991 = Architecture, sculpture, remembrance 
: the art of monuments of Yugoslavia 1945-1991 (AB 224-227), prir. Boštjan Bugarić et al,  
50–59. Ljubljana : Društvo arhitektov Ljubljana - DAL.

16 Strehovec, Andrej. 2018. Hertz arhitektur 27. Dostopno na: https://radiostudent.si/
kultura/hertz-arhitektur/hertz-arhitektur-27
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Razstava Fokus na modernizem - arhitektura Novega Sada 1970-1985, 
Maribor, 2019 (HAM, DaNS), foto Andrej Strehovec

 
Srbska selekcija za slovensko arhitekturno platformo BIG See 
in revijo Hiše

Prvo mednarodno predstavitev srbske arhitekture sem pripravljal 
v sodelovanju s slovenskim zavodom BIG, ko sem aprila 2018 v vlo-
gi ko-selektorja in svetovalca pripravil izbor nove srbske arhitekture 
za mednarodni festival »Big SEE 2018«, ki se je odvijal jeseni 2018 
v Ljubljani, v stavbi bivše tiskarne Mladinska Knjiga, ki sedaj nosi 
naziv Mesto oblikovanja. V reviji Hiše, ki jo izdaja Zavod BIG, pa sem 
objavil tri prispevke o sodobni srbski arhitekturi (»Sodobna arhitek-
turna scena v Srbiji«17,  »Intervju: Dejan Todorović«18, »Intervju: Studio          

17 Strehovec, Andrej. 2018. “Sodobna arhitekturna scena v Srbiji”. Hiše : revija za nove 
razsežnosti bivanja 108: 117-120. 

18 Strehovec, Andrej. 2018. “Intervju s srbskim arhitektom Dejanom Todorovićem”. Hiše : 
revija za nove razsežnosti bivanja 108: 121-123. 

A. Strehovec
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Simović«19). Odziv, tako povabljenih kot tudi urednikov, je bil izjemno 
pozitiven in pojavljal se je občutek, kot da srbska arhitektura vse bolj 
oz. ponovno pridobiva mednarodno pozornost, ki je v zadnjih dveh de-
setletjih, v regionalnem smislu, zagotovo nekoliko zasenčena z izjemno 
kakovostno arhitekturno produkcijo Slovenije in Hrvaške.

 
Srbija ponovno na Piranskih dnevih arhitekture (PDA)

Verjetno najpomembnejša dolgoročna arhitekturna vez v ponov-
nem vzpostavljanju regionalnega arhitekturno-kulturnega sodelo-
vanja in povezovanja Slovenije in Srbije pa se je dogodila, oziroma 
ponovno vzpostavila v novembru 2018, v navezavi z arhitekturno kon-
ferenco »Piranski dnevi arhitekture« (Organizacijski odbor PDA: Maja 
Ivanič, Anže Koren, Špela Kuhar, Eva Mavsar, Damjana Zaviršek Hudnik). 

Leta 2018 sem se namreč odzval vabilu organizacijskega odbora 
PDA, da prevzamem vlogo Nacionalnega selektorja za Srbijo, saj se je 
konferenca ponovno pričela širiti. Trenutno je vključenih deset srednje-
evropskih držav (Avstrija, Bosna in Hercegovina, Hrvaška, Češka, Grči-
ja, Madžarska, Italija, Slovaška, Slovenija, Srbija). V teh okoliščinah sta 
torej Slovenija in Srbija ponovno v visoki strokovni, pa tudi turistični 
arhitekturno-kulturni navezavi, ki je bila prekinjena v 90-ih letih. Na ta 
način se počasi, vendar vztrajno vrača in ponovno oplaja arhitekturna 
scena, ki povezuje arhitekturni duh v miljejih akademizma in arhitek-
turne prakse, na osnovi tradicije, ki je še iz obdobja brez interneta.

Ta mednarodna konferenca, ki datira v leto 1983, je, takrat še v Ju-
goslaviji, povezovala srednjeevropsko regijo (ustanovitelji PDA: Vojteh 
Ravnikar (1943–2010), Anton Biloslav (1946–2013), Matjaž Garzarolli 
(1948–2018), Sonja Ana Hoyer, Ranko Novak, Boris Podrecca, Luciano 
Semerani) in je ena najstarejših na svetu. Konferenca se odvija vsako 
leto v mesecu novembru, v srednjeveškem primorskem mestecu Piran 
v Sloveniji. Od leta 1989 se v tem sklopu dodeljuje tudi prestižno med-
narodno arhitekturno nagrado Piranesi. Ena izmed zanimivosti je, da 
je bil prejemnik prve nagrade Piranesi leta 1989 prav znameniti srbski 
arhitekt Bogdan Bogdanović, prejel pa jo je za spominski park Dudik.

V letošnji sezoni 2020 bom imel že tretjič priložnost in čast opraviti 
nacionalno selekcijo za področje Srbije, kjer bo v konkurenco za med-
narodno nagrado Piranesi predlaganih pet arhitekturnih projektov, ki 
so jih v zadnjih dveh letih realizirali avtorji v Srbiji. V lanski sezoni pa 
je bila prvič vključena tudi študentska selekcija iz Srbije, kjer so bili k 
sodelovanju povabljeni predstavniki z Arhitekturne fakultete Beograd 
(študentski selektor: mr. Zoran Abadić) in Fakultete tehničnih znanosti 
Novi Sad (študentski selektor: Slobodan Jović). Vsi selekcionirani pro-

19 Strehovec, Andrej. 2018. “Intervju s srbskima arhitektoma Marijo in Petrom Simovićem. 
Studio Simović”. Hiše: revija za nove razsežnosti bivanja 108: 141-143. 



165

jekti so bili v letih 2018 in 2019 razstavljeni na velikem in slikovitem 
razstavišču Monfort v Portorožu (SLO). Obsežna razstava je potovala 
tudi v Srbijo, kjer smo jo v maju 2019 na povabilo ustanoviteljice BINA-
-e Danice Jovović Prodanović prikazovali v sklopu »Beograjskega inter-
nacionalnega tedna arhitekture« (14. BINA20 v sodelovanju z galerijo 
Kolektiv), naslednjo sezono pa februarja 2020 v Muzeju sodobne ume-
tnosti Vojvodine (MSUV, Kustosi: Andrej Strehovec, Tijana Filipov Mazei, 
Slobodan Jović, Maja Ivanić, Anže Koren, Špela Kuhar). 

Za zadnjo številko revije DaNS 85–86 (december 2019) sem pripra-
vil članek o zgodovini Piranskih dnevov arhitekture in aktualni udelež-
bi Srbije21. Promocijo revije smo organizirali junija 2020, v atriju MSUV 
v Novem Sadu.

 

Razstava Piranesi 2019, Piran, 2019 (PDA), foto Andrej Strehovec 
 

Za popotnico po arhitekturnih poljih med Slovenijo in Srbijo

Arhitekturne aktivnosti med Srbijo in Slovenijo, ki so dejavnost in 
obenem navdušenje, se mi prepletajo v najrazličnejših formatih, ki va-
riirajo od organizacij, razstavljanj, predstavitev, predavanj, raziskovanj, 

20 Strehovec, Andrej. 2019. “Nagrada Piranezi 2018”. V 14. beogradska internacionalna 
nedelja arhitekture : Pozitivno & aktivno, ur. Jelena Ivanović Vojvodić, Danica Jovović 
Prodanović, Ružica Sarić, 138-140. Beograd : Društvo arhitekata Beograda ; Kulturni 
centar Bograda.

21 Strehovec, Andrej. 2017. “Arhitektura autora iz Srbije ponovo na Piranskim danima 
arhitekture”. DaNS 85-86: 100-106. 
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intervjujev, recenzij, valorizacij, do povezovanj in sodelovanj v žirijah 
(član žirije za letno nagrado Aleksej Brkić 2018, ki jo podeljuje Združe-
nje arhitektov Srbije, in član srbske komisije za nagrado Evropske unije 
za sodobno arhitekturo Mies van der Rohe 2021).

V teh petih letih smo bili v ekipah, kjer smo sodelovali, deležni šte-
vilnih pohval in podpor s strani strokovne in laične javnosti ter razvoj-
nih možnosti, ki se nanašajo tudi na institucionalne pozive k mednaro-
dnemu sodelovanju v arhitekturnih žirijah in mednarodnemu selektor-
stvu ob arhitekturnih dogajanjih.

Po drugi strani pa smo, ob sicer redkih priložnostih, občutili pritisk 
na našo strokovno avtonomnost ter bili zaslišani zavoljo naših aktivno-
sti. Ta naša želja po strokovni avtonomiji, in s tem nekako tudi osebni 
neodvisnosti, je naletela tudi na poskuse, da se naše aktivnosti inter-
pretira kot svojevrsten nepotreben družbeni aktivizem, ki bi moral biti 
ločen od stroke ali ceha. To je po mojem mnenju velika zmota, saj sam 
te aktivnosti smatram za sestaven, neločljiv del arhitekturne stroke.

Vedno se je namreč izkazalo, da tovrstne kritične pripombe priha-
jajo z naslovov, ki arhitekturo na žalost pojmujejo preveč ozkogledo, 
kot zgolj gradbeniško-tehnično ali celo bolj ekonomsko dobičkonosno 
disciplino. Tak način ozkoglednosti arhitekturo reducira na orodje po-
zicij moči, ki so osredotočene predvsem na kratkoročni dobiček in efekt 
spektakla (v negativnem smislu). Taka usmerjenost je zato le zgolj po-
gojno razvojno naravnana, nikakor pa ni primerna za vzpostavljanje 
družbeno-kulturnega napredka. Tako ozko pojmovanje arhitekturi ne 
dovoli, da bi prosperirala, saj arhitektura ni in ne more biti vedno le su-
rovo izplačljiv in učinkovit produkt, ker to tudi ni njeno poslanstvo. Ne-
dvomno arhitekturo sestavlja tudi delež produktne učinkovitosti, ven-
dar pa je to le del njene tehnološke, umetniške in kulturne celovitosti.

Takšno mišljenje je v določeni meri skladno s kritiko, ki jo podaja te-
oretik Rem Koolhas, ko v intervjuju za Der Spiegel22 pravi, da je bila vsa 
pomembna arhitektura zadnjega stoletja pod močnim vplivom politi-
čnih sistemov, da pa je današnja arhitektura podrejena tržišču, tržišče 
pa je izpodrinilo ideologijo, zato naj bi arhitektura postala spektakel.

V naših aktivnostih ali aktivizmih, ki so kot podpora stroki in izo-
braževanje za širšo javnost predvsem pedagoško-strokovne narave, pa 
smo se mnogokrat počutili tudi nekoliko »malrojevsko«. S tem ciljam 
na to, da smo o kakovostni zapuščini in vrednotah, ki jih negujemo, 
komunicirali preko razstav, kjer je še vedno v ospredju arhitekturna 
fotografija. Ta princip je v strokovni arhitekturni valorizaciji in kritiki 
smiselno nadgraditi z obiskovanjem in ogledom arhitekture v živo, še 

22 Matussek, Matthias and Joachim Kronsbein. 2006. Interview with Dutch Architect Rem 
Koolhaas “Evil Can also Be Beautiful”. Spiegel , 23. 03. Dostopno na: https://www.spiegel.
de/international/spiegel/spiegel-interview-with-dutch-architect-rem-koolhaas-evil-
can-also-be-beautiful-a-408748.html
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posebej zato, ker ima, za razliko od drugih umetnosti, sodobna arhitek-
tura prednost – da je vedno na ogled v originalu.

Pregledni zapis zaključujem z vabilom na oglede vseh prihodnjih 
razstav in tudi arhitekture v živo. Moja želja je, da bi se po eni strani 
ohranjala v regiji vzpostavljena izobraževalna osnova, po drugi strani 
pa nadgrajevala skromna, a obstoječa infrastruktura za delovanje na 
področju arhitekturno-kulturnih aktivnosti. Gre torej za arhitekturne 
aktivnosti, ki so izven arhitekturnega projektiranja in poslovanja, am-
pak le vse to skupaj dela arhitekturo celo in arhitekte vzpostavlja kot 
celostne avtorje.

 
 

Izbor tiskovin, Andrej Strehovec, 2016–2020, foto Andrej Strehovec
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