
44. САЛОН АРХИТЕКТУРЕ 

Салон архитектуре је најзначајнија национална годишња смотра из области савремене архитектуре 
коју од 1974. године у континуитету организује Музеј примењене уметности. Салон пружа 
свеобухватни пресек архитектонске продукције на националном нивоу уз гостујуће учешће аутора 
са међународне сцене и из региона. У оквиру такмичарског дела програма додељују се награде, 
признања и похвале у оквиру предвиђених категорија, као и главна награда Салона – Grand Prix. 

ТЕМА 44. САЛОНА АРХИТЕКТУРЕ: ЗАОКРЕТ 

Под овогодишњим слоганом ЗАОКРЕТ, 44. Салон архитектуре је посвећен сарадњи и активном 
односу према савременим токовима архитектонског обликовања и деловања у контексту 
актуелних друштвених, економских и климатских изазова. 

У циљу укључивања различитих перспектива и ширег промишљања о улози и позицији струке 
данас, концепт овогодишњег издања Салона архитектуре осмишљен је кроз размену јавног и 
цивилног сектора и блиску сарадњу тимова Музеја примењене уметности, Женског архитектонског 
друштва и пројекта ПреСалона, посвећеног умрежавању и размени искустава у наставном процесу 
четири факултета архитектуре и дизајна. 

Кустоски тим ће ове године тежити унапређењу Салона архитектуре, не само као значајног пресека 
савремене националне продукције, већ и као платформе за интензивну размену мисли, идеја и 
пракси широког круга актера око централне проблемске теме Салона ЗАОКРЕТ.  

Кроз истоимено истраживање, заједно са учесницима Салона, али и широм архитектонском 
заједницом, трагаће се за одговорима на питања: каква би требало да буде, а која је актуелна 
друштвена улога архитектонске и урбанистичке струке у Србији; како се архитекти односе према 
чињеници да је дугорочно стратешко промишљање изградње друштва кроз призму заједничког 
интереса и добробити изгубило примат у корист тржишно оријентисане архитектуре; препознаје 
ли се потреба за заокретом ка вредновању стручних доприноса у доменима одрживости, 
циркуларности, друштвене инклузивности и одговорности или је перцепција успеха струке 
заснована искључиво на комерцијалној вредности архитектонског производа; колико струка верује 
у своју еманципаторску, образовну и визионарску улогу и личну одговорност архитекте; да ли је и 
колико важна консолидација струке и успостављање консензуса око елементарних вредности: 
друштвена, еколошка и културолошка одрживост, родна равноправност и друштвена 
инклузивност, партиципација и транспарентност процеса, мултидисциплинарност, отвореност и 
доступност, здравље и добробит, технолошке иновације у служби човека. 

Фокусирајући се на континуитет архитектонске мисли и праксе кроз време, Музеј примењене 
уметности годинама негује ову значајну манифестацију и гради мост између традиције и 
савремености. Успостављањем интензивнијег међугенерацијског, међусекторског и међународног 
дијалога кроз курирану изложбу, истраживање и пратећи програм, 44. Салон има за циљ да пружи 
боље разумевање еволуције улоге архитектуре кроз време и различите друштвене контексте, и 
оснажи струку за изазове који су пред њом.  



ЗАОКРЕТ У ПРОПОЗИЦИЈАМА САЛОНА 

У контексту “заокрета” који поливалентне струке попут архитектуре неминовно чине пред 
друштвеним, економским и еколошким изазовима, жири овогодишњег Салона архитектуре ће 
пристигле радове вредновати кроз њихову архитектоничност и обликовање, однос према 
контексту, материјализацију (са посебним освртом на одрживост, циркуларност и иновативност 
материјала), програмске иновације, утицај пројекта на кориснике, непосредно окружење, шири 
контекст (слику града) и друштво у целини, као и посебно вредновати аспекте радова који 
директно одговарају на тему Салона, у домену хуманизације простора и одговорности према 
животној средини и изградњи заједнице.  

Поред до сада заступљених категорија: Архитектура, Урбанизам, Ентеријер, Експеримент и 
истраживање, Архитектонска критика, Архитектонска фотографија, Конкурсни пројекти и 
Студентски радови, 44. Салон отвара простор за нова поља промишљања уводећи категорије 
Заштита градитељског наслеђа и Виртуелна архитектура.  

Као додатни стимуланс критичкој мисли у архитектури и као подстрек младим ауторима и новим и 
експерименталним праксама, кустоски тим Салона је одлучио да укине котизације за категорије: 
Експеримент и истраживање, Конкурсни пројекти, Фотографија и Студентски радови. 
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Све додатне информације о 44. Салону архитектуре биће благовремено истакнуте на сајту Музеја 
примењене уметности www.mpu.rs. 
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