На основу члана 38. став 15. Закона о јавним набавкама, а након спроведеног конкурса за
пројекат представљања Републике Србије на 14. Међународној изложби архитектуре у
Венецији 2014.године, Музеј примењене уметности , као наручилац објављује

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
О РЕЗУЛТАТИМА КОНКУРСА
НАРУЧИЛАЦ: Музеј примењене уметности, Београд, Вука Караџића 18. www.mpu.rs
ВРСТА НАРУЧИОЦА: индиректни корисник буџетских средстава
ОПИС И ЗАХТЕВ У ВЕЗИ ПРОЈЕКТА: Циљ конкурса је избор пројекта за представљање
Републике Србије на 14. Међународној изложби архитектуре у Венецији 2014.године, са
темом „Fundamentals“- сто година модерности, на предлог уметничког директора
Бијенала Рема Колхаса. Пројекат Националне презентације је обавезни део конкурсног
рада. Треба да садржи предлог концепта и дизајна изложбе као тумачења теме Бијенала у
дијапазону од директне интерпретације теме до критичког отклона који за основ усваја
српску архитектуру код нас и у свету.
Конкурсни рад треба да садржи: 1. Обавезни део: Пројекат националне презентације: а.
Графички прилози решења са просторним приказима презентације на највише два листа
формата 50х70цм; б. Текстуални прилог који садржи образложење концепта презентације.
Овај прилог садржи умањене графичке прилоге , технички опис пројекта, употребљених
материјала, дужину времена за израду елемената изложбе и времена за њену монтажу; в.
Компакт диск са нарезаним свим прилозима у дигиталној форми (резолуција 300дпи. у
ЈПГ, ТИФ или ПДФ формату); попуњени формулари.
2. Допунски део: Пројекат
Допунских програма: прилаже се графичка или писана документација.
КРИТЕРИЈУМИ ЗА ВРЕДНОВАЊЕ РАДОВА:
- одговор на тему 14. Бијенала архитектуре
- концепт решења
- програм и структура решења

актуелност решења у савременом архитектонском дискурсу
финансијска рационалност у реализацији (уклапање у планирану процењену
вредност).
УКУПАН БРОЈ УЧЕСНИКА: 29 учесника
ПОБЕДНИК КОНКУРСА: Изабран је пројекат под радном шифром 08 , под називом „1414“, групе аутора Марка Салапуре, Александра Хриба, Јелене Радоњић, Игора
Сладољева и Златка Николића.
НАГРАДА: Није предвиђена.
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ЗА НАРУЧИОЦА
в.д.директора Музеја
Љиљана Милетић Абрамовић,

