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Повод, циљ јавне набавке - конкурса
Народни музеј Ниш је путем конкурса код Министарства културе и информисања
Републике Србије обезбедио средства за израду пројектне документације за
реконструкцију зграде музеја на археолошком налазишту Медијана у 2017. години (Уговор
бр. 451-04-2551/2017-02).
Циљ овог конкурса је изналажење најквалитетнијег идејног решења за
реконструкцију музејског простора који треба да обезбеди услове за адекватну
презентацију очуваних делова античке архитектуре и покретног археолошког материјала,
са одговарајућим високим техничким стандардима, као и високим стандардима
безбедности и у складу са важећим законима, прописима и нормативима за ову врсту
објекта. Неопходно је створити адекватне услове који ће омогућити заштиту, презентацију
и доступност музејског наслеђа и на тај начин допринети популаризацији и промоцији
Константинове виле на Медијани.
Изабрано конкурсно решење биће основ за израду пројектне документације
неопходне за подношење захтева за добијање локацијских услова, потом израду пројекта
ПГД – пројекта за добијање грађевинске дозволе укључујући техничку контролу, као и
пројекта ПЗИ – пројекта за извођење.
Археолошко налазиште Медијана
Археолошко налазиште Медијана налази се у југоисточном делу Србије, на
удаљености од 4,5 км од града Ниша и представља јединствен резиденцијалноадминистративни комплекс који је настао за време Константина Великог и његових
синова. Током дугогодишњих истраживања евидентирано је постојање двадесетак
објеката, од којих су најзначајнији: комплекс Константинове виле, хореум/вински подрум,
вила с октогоналном кулом и великим салама и две ранохришћанске цркве. Насеље је
уништено у провали Хуна вероватно током 441. године, када је освојен и Наис, а простор
Медијане био је поново насељен, али у много мањем обиму тек у средњем веку.
Медијана је била царска вила изграђена и за уживање и обављање државних послова, али
и као пољопривредно имање. На Медијани се сакупљао и даље дистрибуирао порез
(anonna) у облику намирница, за издржавање царског, војног и чиновничког апарата.
Године 364. на Медијани су цареви Валенс и Валентинијан I поделили царску пратњу и
војску. Значај Медијане може се сагледати кроз резиденцијално-административну,
економску и сакралну функцију. Резиденцијални део чине објекти са богатим
архитектонским украсима, мозаицима, фрескама и скулптурама. Економски део чине већи
број радионица и магацина за чување робе. Сакрални део чине две ранохришћанске цркве.

Зграда музеја
Зграда Музеја смештена је унутар парковског окружења археолошког налазишта
Медијана (Ниш), на катастарској парцели 11246 КО Ниш – Ћеле кула. Археолошко
налазиште Медијана стављено је под заштиту државе 1979. године и категорисано је као
археолошко налазиште – непокретно културно добро од изузетног значаја (Сл. Гласник
СРС бр. 14/79, АН 22). Специфичност локације огледа се и у чињеници да се налазиште
налази у зони санитарне заштите водоиворишта Медијана којим управља ЈКП Наисус.
Зграду музеја на археолошком налазишту Медијана подигао је Народни музеј Ниш
1936. године. Музеј је током лета 1935. године спровео археолошка истраживања која су
резултовала открићем очуваног подног мозаика, због чега је музеј донео одлуку да се
подигне објекат који ће омогућити физичку заштиту мозаика и створити услове за његову
презентацију. Архитектонско решење објекта, у облику античког храма са стубовима
између бочних зидова који носе тимпан, израдио је Владимир Ходановић, уметник и
инжењер Банске управе. Музеј је отворен за јавност на Видовдан (28. јуна) 1936. године, а
поред подног мозаика презентованог in situ, у њему је била уређена и пригодна археолошка
поставка, која је посетиоцима пружала увид у функцију и значај локалитета. Све до 2013.
године музеј је био отворен за посетиоце.
Услед археолошких и грађевинских радова које је спровео Завод за заштиту
споменика културе у Нишу током 2013. године, објекат већ годинама није у функцији.
Археолошким ископима око и унутар музеја спуштена је нивелета терена на антички ниво,
уклоњене су стазе за кретање и створен проблем доступности објекта и безбедности за
кориснике (запослене и посетиоце). Новим архитектонским решењем унутрашњости
зграде, уклопљено је више просторија у једну целину, а постојећа електроинсталација је
већим делом уклоњена. Током изградње нове заштитне конструкције над вилом са
перистилом 2015. године, дошло је до оштећења крова музеја услед продора носача нове
конструкције. У темељу прочеља зграде остављен је отвор античког ложишта,
неконзервиран и без заштите.
Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку конкурса за дизајн у складу са чланом 38.
став 5. тачка 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и
68/15), поступак који претходи додели уговора о јавним услугама.
Набавка се спроводи у складу са:
- Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке,
- Правилником о начину и поступку за расписивање и спровођење урбанистичко –
архитектонског конкурса („Сл. гласник РС“, бр. 31/2015).
Тип конкурса:
Према праву на учествовање: отворени
 Право учешћа на конкурсу имају сва заинтересована физичка и правна лица, без обзира
на њихову територијалну припадност и њихове личне особине, која испуњавају услове
дате расписом конкурса (видети поглавље Г: Конкурсни услови). Учесник на конкурсу

не може бити лице које је непосредно ангажовано на припреми и спровођењу
Конкурса, односно уколико је у сродству или непосредно сарађује са истим, као ни
лице које је запослено код Наручиоца.
 Обавезан услов за учешће у поступку је да минимално један од учесника поседује
лиценцу одговорног пројектанта архитектуре - лиценца 300 Инжењерске Коморе
Србије.
Према циљу Конкурса: пројектни
 Пројектни конкурс се расписује и спроводи у сврху добијања решења за одређени,
конкретан архитектонски задатак, са циљем реализације изабраног, по правилу,
првонаграђеног конкурсног рада.
 Одабрано решење служи као основ за даљу разраду планске и техничке документације,
што ће бити регулисано посебним уговором.
Према степену спровођења: једностепени
Према начину и предаји рада конкурс је анонимни.

Извештај о раду жирија
Конкурсни материјал и подлоге су се преузимале са интернет стране Народног музеја
Ниш и Портала јавних набавки. О стручним и техничким аспектима расписаног конкурса
стигла су укупно два питања учесника, на које је жири конкурса одговорио у датим
роковима. У складу са расписом конкурса организована је посета локацији и обилазак
предметног објекта 08.09.2017. године, у коме је учествовао један заинтересовани
учесник.
До датума предвиђеног за крајњи рок за предају радова, 11.10.2017. године, у
Народном музеју Ниш, у ул. Генерала Милојка Лешјанина 14, примљена су укупно 4
конкурсна рада. Просторија у згради музеја била је обезбеђена за несметани рад жирија
и рад известиоца конкурса. Жири је радио у саставу:
1. мр Мирољуб Станковић, дипл.инж.арх., председник Жирија,
2. др Гордана Милошевић, дипл.инж.арх., члан Жирија,
3. Брана Стојковић Павелка, дипл.инж.арх., члан Жирија,
4. др Милица Максић, дипл.инж.арх., члан Жирија,
5. Весна Црноглавац, дипл. археолог, члан Жирија.
Заменици чланова жирија:
1. Јелена Ђекић, дипл.инж.арх.
2. Слободан Митић, дипл. археолог
Известилац:
Невена Грубић, дипл.инж.арх.

Први састанак жирија и известиоца је одржан дана 11.10.2017. године у 12.15
часова, у Народном музеју Ниш, како би се формално констатовао број предатих
конкурсних радова, радови означили радним шифрама, парафирали и жири дао упутство
известиоцу за даљи, што ефикаснији рад, након званичне констатације да су предата 4
конкурсна рада (сваки конкурсни рад је означен радном шифром од 01 до 04). Затим су се
чланови жирија договорили о динамици и начину рада известиоца и жирија на оцењивању
радова, термин плану и о осталим техничким питањима. Одлучено је да се известилац
одмах укључи у рад, а простор и радови стављени су му на располагању у периоду од 12.
до 20. 10. 2017. године, сваког радног дана од 08.00 до 15.00 ч., за појединачне анализе и
преглед радова. Дато је упутство известиоцу за његов рад, са задатком да детаљно
прегледа и изанализира сваки рад понаособ, са потребним подацима меродавним за даљи
рад жирија: садржај конкурсног рада – евиденција, текстуални прилози, графички прилози
и др.
Други састанак жирија одржан је дана 24.10.2017. године у 12.00 часова у
просторији Народног музеја у Нишу. Известилац је презентовао жирију концепт решења са
кратким образложењем и исказ о испуњености програмских захтева конкурса, за сваки
конкурсни рад понаособ и то: садржај конкурсног рада – евиденција прилога, испуњеност
обавезних програмских услова, кратко образложење општег концепта сваког појединачног
рада са освртом на архитектонски концепт, функционалност организовања музеолошког
простора, конструктивни систем, сагледавање решавања питања енергетске ефикасности и
одржавања објекта. Једногласно је закључено да сва 4 рада испуњавају услов за даље
разматрање и усвојен је извештај известиоца. У даљем раду жири је приступио детаљном
прегледу сваког рада понаособ. Рад је завршен у 16.00 часова.
Трећи састанак жирија одржан је 25.10.2017. у периоду од 09.00 до 13.30 часова. Жири
је поново детаљно разматрао радове и сви чланови жирија су у дискусији давали своје
сугестије и запажања о сваком раду понаособ. Након стручне дискусије, приступило се
бодовању радова понаособ, у складу са критеријумима за оцену дизајна/пројекта датом у
распису конкурса.
Рангирање радова према бодовима:
1. Радна шифра 02 (ауторска шифра 13729): 100 бодова / од максималних 100
2. Радна шифра 01 (ауторска шифра 40028): 71 бодова / од максималних 100
3. Радна шифра 04 (ауторска шифра 78881): 56 бодова / од максималних 100
4. Радна шифра 03 (ауторска шифра 11554): 22 бодова / од максималних 100
Жири је једногласно одлучио да се наградни фонд у износу од 320.000,00 динара са
урачунатим пдв-ом прерасподели (сходно броју пристиглих радова и у складу са
конкурсном документацијом: „ Жири ће расподелу награда извршити у свему према
одредбама Правилника о начину и поступку за расписивање и спровођење урбанистичко архитектонског конкурса, са могућношћу и другачије расподеле награда у оквиру
предвиђеног наградног фонда„), тако што ће се доделити:

прва награда у износу од 220.000,00 динара са урачунатим пдв-ом и
- друга награда у износу од 100.000,00 динара са урачунатим пдв-ом.
Затим су чланови жирија једногласно донели следеће одлуке:
- да се прва награда додели раду са радном шифром 02 (ауторска шифра 13729) ,
- да се друга награда додели раду са радном шифром 01 (ауторска шифра 40028).
Након тога приступило се отварању ауторских коверти ради идентификације аутора.
-

ПРВА НАГРАДА
ауторска шифра 13729 – радна шифра 02
Ауторски тим:
Милош Комленић, доцент Архитектонског факултета у Београду
ауторска група АГМ:
Борислав Петровић, редовни професор Архитектонског факултета у Београду
Иван Рашковић, ванредни професор Архитектонског факултета у Београду
Нада Јелић, дипл.инж.арх.
сарадници:
Саша Димитрић, м.арх., Ана Шабановић, студент архитектуре
Милица Секулић, м.арх., Предраг Живковић, м.арх.
Образложење Жирија:
По оцени известиоца, овај рад се може сматрати комплетним у смислу услова предвиђених
расписом конкурса. Формалну испуњеност прати и суштинска, по оцени Жирија, у
погледу разумевања концеппта и става аутора о предложеном конкурсном решењу, које
својом једноставном формом прати облик унутрашњости музејске зграде, чиме је у први
план стављена античка архитектура. У решењу се користе савремени и транспарентни
материјали. Омогућена је једноставна комуникација и остављено је довољно простора за
музеолошку поставку. Сагледана је и непосредна околина музеја са нагласком на
приступни простор, и успостављена је визуелна целина између унутрашњости и
спољашности. Употреба нових материјала доследно је спроведена, од уводних инфо
панела до презентације унутрашњости објекта. Рад је сагледао и презентовао могућност
спољашње комуникације и програмски је решио приступни простор. Конструктивни
систем је разрађен, не угрожава изложене археолошке остатке и омогућава њихово
квалитетно сагледавање и одржавање. Изузетно се води рачуна и о удобности коришћења
нове конструкције, применом гумираних облога на појединим местима. Проблеми
енергетске ефикасности су сагледани и предвиђене су могућности њиховог решавања.
На основу наведеног, Жири сматра да овај рад испуњава у потпности, како захтеве
конкурса, тако и очекивања везано за његове резултате. Оцењено је да је рад у целости
усклађен са програмским захтевима и да пружа квалитето решење за адекватну
презентацију очуваних делова античке архитектуре и покретног археолошког материјала,
са одговарајућим високим техничким стандардима, као и високим стандардима
безбедности и у складу са важећим законима, прописима и нормативима за ову врсту
објекта.
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КОНЦЕПТ РЕШЕЊА
Предложено решење ставља у језгро догађаја археолошки налаз дела комплекса Медијане као и
највреднији покретни материјал. Адаптација унутрашњег простора зграде Музеја, оцртава однос
данашњег система вредности према историјском наслеђу. Успостављају се две просторне равни и
то: раван меморије и раван садашњости које су, свака на свој начин, оличене физичким
структурама.
Раван меморије је археолошки налаз Медијане са свим својим морфолошким и споменичким
особеностима. Она предстравља референтну раван на коју се наслања или односи раван
садашњости. Раван садашњости су зграда Музеја на Медијани као и новопредложено решење
унутрашње галерије, приступног степеништа и осталих елемената који ``служе`` презентацији
археолошког налаза.
Поменуте равни су преклопљене а ипак независне, истичући једна другу својим различитим
морфологијама; раван меморије својим разуђеним а раван садашњости својим поједностављеним,
ортогоналним облицима.
Коришћењем главне особености, овде претежно употребљеног материјала – стакла, односно,
његове провидности, унутрашњој поставци Музеја је додата трећа димензија сагледавања налаза
као и неких детаља из углова који до сада нису могли бити сагледани. Описани поступак, заправо,
производи двоструко дејство; најпре су то трасе кретања посетилаца које су, захваљујући
материјализацији, заправо де-материјализоване па основни садржај – налаз, остаје као истакнути
материјални оквир у амбијенту Медијане. Друго, нова структура``лебди`` изнад тла а не покрива
га тако да је могуће сагледавање простора директно испод посматрача и то са одређене дистанце
што даје ``дубину`` углу посматрања, односно својеврсну ``трећу димензију`` стварајући утисак
боравка у самом споменичком простору.

•

ФУНКЦИОНАЛНО РЕШЕЊЕ
Окосница функционалног решења је адаптација постојећег објекта Музеја на Медијани и то у
два главна сегмента: уређење спољног простора, постављањем степеништа и улазног трема и
уређење унутрашњости објекта формирањем галерије за посматрање подног мозаика стибадијума
и излагање скулпторалног материјала.
На тај начин се формира шема кретања посетилаца који најпре, ступају преко степеништа на
улазни трем затим кроз централно постављена врата улазе у Музеј, долазе на галерију са које,
циркуларним кретањем, сагледавају главни мотив поставке – подни мозаик као и скулптуре и
остали материјал постављен на галерију и њен унутрашњи обод. Карактером поставке и
визуелном сигнализацијом, кретање посетилаца унутар објекта се организује у смеру казаљке на
сату. По изласку из Музеја, посетиоци поново ступају на трем и истим путем се враћају на
полазну тачку са које могу наставити даље кретање по комплексу.
Трем се поставља на препоручену коту од 1,00m у односу на приступну, нулту коту испред
обајекта Музеја. Главним пројектом ће се прецизирати тачна нивелавија на локацији и одредити
релевантне висине. Ново степениште се простире целом ширином трема; шест степеника
остварује оптималну и удобну висину од 16.6cm. Стубови сегментирају степениште па се између
њих ствара приступ трему а испред њих самих, простор за седење са погледом на комплекс.
Постојећи отвор улазних врата се проширује и монтирају се нова, стаклена двокрилна врата
одговарајућих димензија за несметано, двосмерно кретање посетилаца. Покретна платформа за
лица са посебним потребама се монтира на левој страни степеништа. Жардињере са зеленилом бршљаном, симболом Римске империје, употпуњују амбијент улазне партије Музеја подржавајући
постојећу геометрију објекта. Уз то, бршљан, као биљка, уводи живот у простор археолошког
налаза активирајући амбијент давно несталог станишта.
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У том циљу је осмишљена и употреба подних, вентилираних, монтажно-демонтажних застора
који асоцирају на траву, а о којима ће бити речи у поглављу о употребљеним материјалима за
обраду унутрашњег простора Музеја.
Галерија се простире дуж зидова унутрашњости објекта Музеја у прстенастом габариту,
остављајући средиште простора отвореним. Решена је као провидно газиште у деловима који
покривају сегменте мозаика а као пуно газиште на деловима где се налази изложен скулпторски
материјал. Ослања се на зидове објекта и базисе централних стубова. Њена висинска кота се
слаже са котом улазног трема а кључна је за сагледавање централног мотива изложбе - подног
мозаика. Поменута висина ствара атрактивне визуре на мозаик а својим одстојањем од њега и
провидношћу одаје утисак лебдења, дематеријалности, па се површина археолошког слоја
сагледава у целости.
Приступне трасе се формирају у простору испред Музеја као и у осталим деловима
комплекса преко којих је могућ приступ предметној локацији. Сва места прелаза преко зидова
археолошког налаза и подних мозаика се покривају плочама провидног плексигласа. На тај начин
налаз остаје видљив и заштићен.
•

КОНЦЕПЦИЈА ПОСТАВКЕ ИЗЛОЖБЕНОГ МАТЕРИЈАЛА
Просторна концепција изложбе обухвата следеће:
- Централни простор сагледавања подног мозаика,
- Унутрашњу галерију која служи и излагању скулпторалног материјала,
- Унутрашњи зидови служе излагању графичког материјала као и фрагмената пластике,
керамике и осталог (информација за посетиоце, и сл.).
- Простор улазног трема и сагледавање археолошких фрагмената унутар њега.

Зона примарних експоната
Зона осталих експоната
Места истакнутих експоната
Зидни простори излагања
Зона инфо-панела, табли
Зона реплика у екстеријеру
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Тежиште изложбе је, као што је поменуто, централни простор, галерија, где се са висине
од 1,0 m посматра подни мозаик. Део галерије на улазу и наспрам њега су намењени, као што је
поменуто, излагању скулпторалног материјала. На тај начин, посетилац, пошто уђе у Музеј,
најпре сагледава мозаик у оштрој, атрактивној перспективи; ступа међу скулптуре - експонате
примарне категорије који се налазе и на супротној старни галерије, што га све спрема за утиске
који следе.
Крећући се галеријом, све време пред собом посетилац ма главни мотив - мозаик и утисак да
„лебди“ изнад њега, док му пажњу допуњују и експонати на зидовима – фрагменти керамике,
графички мартеријал и остало. Овако конципиран простор пружа могућност да се поставка
„хијерархизује“ постављањем физички већих експоната у осе склопа чиме се подцртавају визуре
са улаза у Музеј као и неке његове битне карактеристике.
Улазни трем је решен по принципу унутрашњег простора Музеја; провидни под омогућава
сагледавање археолошког налаза испод његове коте и својим карактеристикама представља
припрему за доживљај унутрашњости Музеја са којом твори органску целину.
Префурниум који је видан на левој страни трема са спољне стране објекта ће се затворити а у
унутрашњости остати видан, омалтерисан и означен у малтеру.
Зона зидова археолошког налаза, паралелних са улазним тремом зграде музеја, садржи
монтажно-демонтажне плексигласне реплике њихових габарита који дочаравају просторну
структуру тог фрагмента комплекса. Даљи појас зидова садржи, такође, монтажно-демонтажне
плексигласне панеле са инфо написима, шемама, репродукцијама и информационим садржајима.
Њихов однос према простору и улога у комплексу постаје, на тај начин, својеврсна, индиректна,
асоцијативна рестаурација дела Медијане.

Улазни правци кретања
Излазни правци кретања
Инвалиди и људи са посебним потребама
Одмориште (улазно)
Одмориште (излазно)
Зона улазног окупљања
Зона излазног окупљања

<

<
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КОНСТРУКТИВНИ СКЛОП
Конструкција предложеног решења је скелетна, челична и састоји се од: челичних кутија,
профила и флахова. Статички прорачун у оквиру Пројекта за грађевинску дозволу дефинисаће
праве димензије носеће конструкције.
Главни носачи степеништа су челичне кутије које формирају образну греду фиксирану за анте
објекта и базисе стубова за коју се каче коленасти сегменти који формирају степенишне краке.
Степеници се раде од рамова направљених од челичних профила у које се полаже каљено стакло.
Примарни носачи галерије су челичне кутије које формиралу ``роштиљ`` и протежу се целом
дужином објекта. Састоје се од ослоначке греде, која иде дуж зида и фиксирана је за њега и
образне, која формира ивицу галерије до централног отвора. Делови галерије на улазу и наспрам
њега су шири јер носе склулптуре. Они се додатно, носе и средњим, секундарним носачима који
се разапињу између зидова и база стубова а којима је додатно распон скраћен и троугластим флахгвожђима вареним на плоче анкероване у зидове објекта. Примарни носачи ужег дела галерије се
ослањају на зидове и укрсницу са образним носачима ширег дела а затим премошћују распон
централног отвора. И они имају описана ојачања од флахова анкерисаних у зид.
Галерија се ни у једном делу не ослања на ниво археолошког налаза испод себе. Она у
потпуности ``лебди`` над основним ``хоризонтом``.

•

ПРИМЕЊЕНИ МАТЕРИЈАЛИ УНУТРАШЊЕ ОБРАДЕ
Употребљени материјали унутрашње обраде истичу изложени материјал у свим његовим
карактеристикама.
Обрада подова обухвата обраду дела са централним мотивом – подним мозаиком, обраду пода
галерије и улазног трема. Централни мозаик остаје у свом оригиналном облику обрађен и
одржаван на основу услова службе заштита и правила конзервације. Површина око ободних
зидова стибадијума се покрива монтажно – демонтажним вентилирајућим геофилцаним плетивом
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покривеним племенитом шљунчаном фракцијом одговарајуће боје или, алтернативно, истим
плетивом које подсећа на траву. Поменуто плетиво спречава стварање конденза, минимизује
задржавање прашине и омогућава кретање ваздуха. Лако се чисти и одржава. На описани начин је
мозаик визуелно истакнут а габарит склопа у коме се налазио индиректно подцртан.
Претежна површина галерије је обрађена каљеним, провидним стаклом, пескираним до
адекватног процента анти-клиз микротекстуре. Провидност на тај начин остаје у проценту од око
85% што омогућава чисто сагледавање мотива исшпод стакла као и безбедно ходање по истом.
Стакло се налази у алуминијумским профилима са заптивном траком, фиксираним за секундарне
и примарне носаче галерије – челичне кутије. На тај начин је обезбеђено несметано коришћење
галерије а спречен је и продор влаге, капиларне воде и нечистоће према археолошком хоризонту а
које корисници донесу на својој обући.
Површине галерије које служе постављању експоната, најпре скулптура, ради се од
декапираних, саћастих алуминијумских плоча са антиклиз филмом. Оне истичу првенствено
експонате који се на њима налазе.
Заштитна ограда галерије се ради од никлованих носача повезаних прохромским челичним
сајлама са рукохватом од природног, лакираног дрвета. Ова конструкција дозвољава пун поглед
кроз ограду према подном мозаику.
Улазни трем има истоветну конструкцију као и унутрашња галерија. Под централног дела
трема и степеништа, наспрам улаза у објекат су прекривени перфорираном гумом која се полаже
преко каљеног стакла због чињенице да је то место највеће фреквенције посетилаца па се очекује
и највеће хабање пода. Делови за седење испред стубова трема се обрађују као седишта у дрвету
или, алтернативно као пвц облоге у текстури и боји дрвета.
Простор испред Музеја се, тамо где услови заштите дозвољавају, покрива ситнозрном
фракцијом шљунка. На деловима археолошких налаза, поставља се вентилирајући геофилц.
Зидови Музеја се обрађују двокомпонемтном бојом у белом тону. Делови испод галерије и
ближи тлу се, по извршеној експертизи влажности и циркулације ваздуха обрађују, по потреби
бојом са хидроизолационом компонентом.
Плафон се обрађује као и унутрашњи зидови. Плафон улазног трема се по потреби и на основу
анализе влажности и циркулације ваздуха обрађује хидроотпорним гипскартонским плочама.
Столарија објекта се рестаурира.
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СИСТЕМ РАСВЕТЕ
Расвета унутрашњег простора обухвата три система осветљења и то:
- Директно осветљење
- Индиректно осветљење
- Техничко и паник осветљење.
Директно осветљење се односи на осветљавање експоната, подног мозаика, графичких прилога
на зидовима и осталог што је у склопу изложбе. Решено је светиљкама на сајлама, висећим
расветним телима и рефлекторима. Дизајн ових система је минималистички па не долази до
изражаја у простору.
Индиректно осветљење се односи на осветљавање унутрашњег простора као целине, линија
кретања и одређених пунктова. Посебну улогу има у истицању битних просторних
карактеристика решења као што је дистанца галерије од археолошког хоризонта у унутрашњости
објекта. Најпре су то вол-вошери који осветљавају простор испод галерије и појачавају
утисак``лебдења`` простора за кориснике. Испод галерије су постављене и светиљке које додатно
осветљавају мозаик и његове детаље. Ободом галерије се протежу лед светиљке које оцртавају
њену геометрију издвајајући је визуелно од окружења.
Осветљење улазног трема истиче положај и геометрију зидова. Спољно осветљење се поставља
у тло и у монтажно-демонтажне плексигласне структуре на зидовима археолошких налаза.
Техничко и паник осветљење ће обухватити расвету за одржавање делова објекта као и за
евакуационе трасе.
Карактер и тип светла примењеног у објекту не сме штетити експонатима нити археолошком
налазу и биће испројектовано у складу са условима заштите.
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ПРИМЕЊЕНА МЕТОДОЛОГИЈА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ
Методологија енергетске ефиканости будућег решења обухватиће прорачун енергетске
ефикасности чија се решења морају прилагодити условима заштите. Посебна пажња ће бити
посвећена одржавању оптималне температуре, влажности ваздуха и његовој циркулацији. Систем
грејања је циљано-површински, са системом грејних тела посатављених испод непрозирних
делова галерије. Такође и систем вентилационих канала које прорачун и пројекат одреде заузеће
плафонске површине као и простор испод галерије.
Постојећи објекат ће добити додатну, спољну термоизолацију зидова и крова као и
рестаурирану столарију одговарајућих термичких карактеристика.

•

СПЕЦИФИЧНОСТИ КОРИШЋЕЊА И ОДРЖАВАЊА ОБЈЕКТА
Објекат се користи у одређеном режиму посете. Објекат није могуће повећавати, проширивати
нити дограђивати али је зато унутрашња галерија простор који је могуће тако решити да прими
оптималан број корисника. Због значаја Медијане, могуће је очекивати вршне часове са великим
бројем посетилаца. Стога су постојећа врата Музеја проширена а кретање корисника кроз објекат
је у режиму казаљке на сату.
Одржавање објекта је олакшано управо „лебдећим“ карактеристикама галерије; поред
атрактивног визуелног утиска, такво решење не оставља углове у којима би се сакупљала
прашина. У угловима галерије се налазе подне плоче које се могу подићи ради одржавања
простора испод галерије. Предвиђена завршна обрада површине око мозаика – монтажнодемонтажно геофилцано плетиво се лако уклања и наново поставља што представља допринос
ефикасности и практичности одржавања. Положај галерије изнад археолошког хоризонта и
димензија тог положаја од 1,0 м чини одржавање и чишћење тог простора лако изводљивим.
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Образложење Жирија:
Предложено конкурсно решење поштује позицију галерије из 1936. године. Пратећи
контуру античке архитектуре у потпуности се сагледава презентовани мозаик. Помак у
решењу ентеријера остварен је увођењем јединствене материјализације пода галерије и
спуштеног плафона. Увођењем уградних витрина, омогућено је излагање разноврсног
материјала. Спољашњи приступни простор, који представља интегралну целину са
музејском зградом, није разматран. Густ растер стубова металне подконструкције није у
потпуности разрађен. Делимично се сагледава проблем енергетске ефикасности, као и
начин одржавања простора. Жири је оценио да се ради о квалитетном раду са предлозима
који заслужују пажњу.

НЕНАГРАЂЕНИ РАДОВИ:
3. место: Ауторска шифра 78881 – радна шифра 04
4. место: Ауторска шифра 11554 – радна шифра 03

