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Увод

ЗАЈЕДНИЦА 505

Заједницу као појам, према Оксфордском речнику енглеског језика, можемо да дефинишемо 
као групу људи окупљених или удружених око истих или сличних идеја, вредности, потреба, 
интересовања или интереса, унутар мање или више одређеног простора. Реч је, дакле, о 
појединцима који, развијајући осећање припадности колективу, заједнички смишљају и 
реализују различите активности. Када на веб страници кабинета 505 отворите поље О нама 
видећете фотографију радног стола на коме се налазе компјутерски екрани, тастатуре, 
мишеви и каблови, мноштво папира, скица и књига, све, истовремено, измешано, у хамонији 
и у суживоту. Слично уобичајеној животној заједници, у којој постоји колективни дух, а која, 
истовремено, поштује индивидуалност. Осим што ова заједница није уобичајена.

Формирање Кабинета 505, мада не и званично под тим називом, почело је пре једанаест 
година, у време када је већина данашњих наставника била на студијама архитектуре на 
Факултету техничких наука у Новом Саду. Временом, овај колектив је нарастао и постао група 
од десет појединаца који заједнички истражују и развијају различите теме и процесе у 
архитектури. Реч је о интердисциплинарном тиму инжењера, уметника и теоретичара 
архитектуре и уметности, различитих генерација и из различитих градова, чији су пројекти 
замишљени као широк спектар екперимената у архитектури, посматраној као јединствено 
истраживачко поље. Последње деценије двадесетог века, а затим и почетак двадесет првог, 
донели су, као и у свим уметностима, велике а, могло би се рећи, и драматичне промене у 
нашем разумевању архитектуре. Ако је дијалог између сценских и визуелних уметности у 
позоришту, о чему пише Сођа Лоткер, означио сценографију као место битке... место које 
одбија нашу навику да одвајамо ствари да бисмо је дефинисали, тако ни о архитектури већ 
одавно не можемо да говоримо само као о физичком оквиру или грађеној средини, већ као о 
вишеслојном феномену који посматрамо у много различитих равни. Вероватно најбоље 
одређење архитектуре данас дају Крешимир Рогина и Винко Пенезић и кажу: позиција 
архитектуре кроз тај crossover, у постдисциплинарном свијету, није више класична 
сегрегација на дисциплине – умјетник, архитект, писац, новинар, теоретичар – то више не 
постоји, као што ни у дигиталном медију више нема ни књига, ни прича, ни филма, ни 
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телевизије, већ је све у једној меласи. Архитект би такођер требао бити особа која 
’манипулира’ свим тим могућим медијима који су му на располагању. Тако се и заједница 505 у 
свом раду упушта у много различитих дијалога: између архитектуре као инжењерске 
дисциплине, и архитектуре као уметности; архитектуре и визуелних уметности; архитектуре 
и информационих технологија; архитектуре и природе; архитектонске теорије и праксе. 
Затим, овај дијалог проширује, па он постаје разговор и, коначно, прелази у озбиљну и 
комплексну дебату у коју се укључује неограничен број дисциплина. Тако настаје и изложба 
Међупростор, као лабораторија у оквиру које су приказани различити елементи наведених 
процеса пројектовања, а који су, како аутори сами кажу, рађени са великом пажњом, 
ентузијазмом и страшћу.  

Посебна тема, свакако, јесте излагање архитектуре. Питања контекстуално независног 
представљања архитектонског дела, као и техника којима се излагање врши, дуго су већ 
актуелна тема, јер знамо да се архитектонске изложбе, најчешће, баве питањима 
репрезентације. Архитектура Међупростор-а, међутим, чином излагања не престаје да буде 
жива архитектура. Реч је о изложби на којој јесу представљане скице, цртежи, модели и други 
материјали, али на којој је доминантно изложено мишљење о архитектури, без посебног 
ограничења на средства и медије. Специфична вредност ове поставке, међутим, налази се у 
чињеници да путем излагања сопственог рада, заједница 505 нуди суду јавности, а посебно 
сопственим студентима, могућност критичке анализе и вредновања. Такву одлуку никада није 
једноставно донети. Истовремено, без јавног приказивања сопственог рада не би требало, а не 
бисмо ни смели да се бавимо наставничким послом. Дакле, без активне примене идеја и 
вредности за које се залажемо радећи са студентима којима предајемо и чије професионалне 
животе обликујемо, не можемо бити добри професионалци. Заједница 505, очигледно, уме и 
сме да се излаже.

др Татјана Дадић Динуловић
редовни професор, Факултет техничких наука 
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Introduction

505 COMMUNITY

According to Oxford Dictionary, the term community can be de�ned as a group of people gathered 
around same or similar ideas, values, needs, topics or interests inside of more or less de�ned space. 
�erefore, individuals that develop sense of belonging to the team, put their e�orts together in 
conceiving and realising various activities. When you open About us tab on the web page of Cabinet 
505, you will be presented with an image of work desk that is occupied by computer monitors, 
keyboards, mouses, cables, piles of paper, sketches and books, all at the same time gathered and 
mixed in the harmony and co-living. Similar to the common life community, in which team spirit 
coexists with full respect of individuality, on the other side. Except that this community is not an 
ordinary one.

Cabinet 505, although not named like this from the very beginning, was established eleven years ago, 
when majority of academic sta� today was still studying on the Faculty of Technical Sciences in Novi 
Sad. In time, this team has grown and became a group of ten individuals that are putting their e�orts 
together in research and development of various topics and processes in architecture. Hereby, we can 
see that this is an interdisciplinary team of engineers, artists and theoreticians of architecture and 
arts, from di�erent generations and cities, whose projects were envisioned as a wide spectrum of 
experiments in architecture as a singular research �eld. Last decades of twentieth century, as well as 
the beginning of twentieth �rst, have brought, similarly to other arts, big, and so to say, dramatic 
changes in our understanding of architecture. As the dialogue between performing arts and visual 
arts in the theatre, described by Sodja Lotker, has designated scenography as a battle�eld… place that 
denies our habit of dividing things to be able to de�ne it, thus the architecture cannot be seen only 
through its physical structure or built environment, but as a multi-layered phenomenon perceived in 
many di�erent aspects. Probably, the best de�nition of the term architecture today is given by 
Krešimir Rogina and Vinko Penezić that say: position of the architecture in this crossover, inside of 
post-disciplinary world, is not a typical segregation of disciplines - artist, architect, writer, journalist, 
theoretician - it does not exist anymore, as well as there are no books, tales, movies or television, they are 
all in the same molasses. Architect, thus, should be the one who ‘manipulates’ with all these available 
media. In accordance to this, Community 505 sets many various dialogues: between architecture as 
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engineering discipline and architecture as an art; architecture and visual arts; architecture and infor-
mation technologies; architecture and nature; architectural theory and practice. In addition, this 
dialogue broadens, and becomes mutual conversation, and at last, it converts into serious and com-
plex debate which, thus, gathers unlimited number of disciplines. As a result, Međuprostor exhibition 
is conceived, as a laboratory in which di�erent elements of previously mentioned design processes 
have been showcased, and which have been done, by the words of authors, with great deal of atten-
tion, enthusiasm and passion.

Exhibiting architecture is arguably a standalone topic. Questions of contextually independent 
presentation of architectural work, as well as technique in which the presentation is done, have been 
around for a long time, as we know that architectural exhibitions are, in most cases dealing with issues 
of representation. Architecture of Međuprostor, on the other hand, had not stop being live even in the 
form of exhibition. Hereby, we indeed, are presented with sketches, drawings, models and other 
conventional content, but the major place is dedicated to thinking of architecture, regardless of 
chosen media. Speci�c value of this setting, however, is in the fact that through exhibiting its own 
works, 505 Community o�ers the chance of critical  analysis and evaluation for both - public and 
their own students. Decisions like this are never easy to carry out. In the same time, without any 
presentation of our own works, we should not, and should not be allowed to be in education process-
es. �erefore, we cannot be good teachers without an active application of ideas and values that we 
put through in our works with students, whose professional lives are shaped by it. 505 Community is 
clearly skilled and free to exhibit itself.

Tatjana Dadić Dinulović, PhD
full professor, Faculty of Technical Sciences
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Рецензија / Review

др Слађана Милићевић, 
доцент, Факултет техничких наука / 
Phd, assistant professor,
Faculty of Technical Sciences

Архитектонска изложба „Међупростор 505“ ауторски је пројекат, који детаљно, путем 
графичких прилога, те креативном употребом различитих медија, на репрезентативан начин 
представља пројектантски рад групе архитеката Кабинета 505 и њихових сарадника. 
Приказни пројекти с једне стране указују на диверзитет разматраних архитектонских 
програма, док с друге стране, управо на бази те тематске разноврсности, постаје уочљив 
снажан и недвосмислено аутентичан креативни израз, који овај ауторски тим остварује на 
нивоу дизајна архитектонског и урбаног простора, на нивоу дизајна ентеријера, дизајна саме 
изложбе, те графичког дизајна приказаних прилога. Усвојени синтезијски приступ, омогућио 
је тиму да своје радикалне концептуалне визије изрази на прецизан и убедљив начин, те да их 
обједини у један и јединствен професионални исказ, што истовремено представља 
најзначајнији допринос ове пројектанске групе. 

Смеле, често провокативне идеје о савременој архитектури, савременом граду, те модерном 
начину живота уопште, које су овом селекцијом радова представљене јавности, чине у 
професионалном смислу редак, а за савремену архитектонску теорију и праксу, посебно у 
нашим локалним али и регионалним оквирима, изразито важан искорак, који као модел може 
бити од користи младим архитектима, студентима архитектуре, уметницима, теоретичарима, 
те свима који се на креативан и критички начин баве промишљањем физичког и/или 
егзистенцијалног окружења.

Коначно, изложба „Међупростор 505“ у целини представља изузетан допринос савременој 
архитектонској продукцији, те савременим излагачким праксама, што је у исходу чини 
аутентичним примером професионалног деловања у архитектури и урбанизму.
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�e architectural exhibition "Međuprostor 505" presents work of  “Kabinet 505” consisting of 
arhitects and their associates. �e exhibition involves creative using of di�erent media. Presented 
projects on the one hand point to the diversity of the considered architectural programs, while on the 
other hand, precisely on the basis of this programatic diversity, become a powerful and unequivocally 
authentic creative expression in the �eld of architectural design, interior design, architectural exhibi-
tion design and graphic design. �e adopted synthesis approach allows expression of conceptual 
visions in a precise and convincing way and provides a unique professional expression. �is is the 
most signi�cant contribution of this team of authors. 

�e presented projects explore provocative ideas about contemporary architecture, modern city, and 
modern way of life in general. �is represents  a very important step forward in contemporary archi-
tectural theory and practice in our local and regional context. �is approach can be useful to students, 
young architects, artist, theoreticians, and all who is creative and critical in the process of thinking 
about the physical environment.

Finally, the exhibition "Međuprostor 505" represents an exceptional contribution to contemporary 
architectural production and exhibiting contemporary practices, which in its outcome makes it an 
authentic example of professional activity in architecture. 
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Рецензија / Review

др Александра Пештерац
доцент, Факултет техничких наука / 
Phd, assistant professor,
Faculty of Technical Sciences

Ауторска изложба Међупростор 505 и њен пратећи каталог представљају одраз јединствене 
стваралачке платформе тима младих аутора, настале као резултат вишегодишњег 
истраживања, учешћа у многобројним националним и међународним конкурсима, и 
реализације различитих пројеката из области архитектонског и урбанистичког пројектовања. 

У приказаним радовима може се уочити јасан став аутора, представљен кроз призму снажног 
упоришта архитектонског концепта и креативног процеса у сваком појединачном пројекту, 
који преиспитује бројне теме и просторне односе. Таква разноврсност заступљених 
архитектонских програма у конкурсним решењима, указује на комплексност методологије и 
диверзитет области интересовања ауторског тима. 

Изграђен аутентичан и већ препознатљив израз представљања пројеката из области 
архитектонског и урбанистичког пројектовања, као и дизајна ентеријера, исказује поетички 
однос аутора према простору и контексту у ком исти егзистира. Посебност поетичког 
поступка огледа се најпре у приказивању атмосфере сваког појединачног пројекта, а затим у 
успостављању релације ка изложбеном простору и формирању колективне поетичке 
димензије. Коначан исход таквог поступка утицао је и на поставку изложбе у пажљиво 
одабраном простору ликовне галерије, где је употребом различитих медија представљено 
широко поље деловања ауторског тима. Употреба различитих медија, од визуелизације, преко 
техничког цртежа, до видео рада или креативног поступка исказаног путем употребе 
алогиритама у пројектовању, поставља ову изложбу у проширено поље архитектуре.

Пројекти публиковани у каталогу остају трајна вредност и рефлексија креативног процеса 
аутора изложених радова у галерији ликовне уметности – поклон збирка Рајка Мамузића.  
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Тhe exhibition Međuprostor 505 re�ects the work of a unique platform made by team of young 
authors. �e platform was created as a result of many years of research, participation in numerous 
national and international arhitectural competitions, and realization of various projects in the �eld of 
architectural and urban design.

�e presented works show the author's point of view. �e projects re�ect conceptual way of thinking, 
the creative process, as well as consideration of the various topics in the architecture �elds. �e diver-
sity of architectural programs  points to the complexity of the methodology and the а wide range of 
interests of the authors team.

Presentation of architectural projects, urban design projects and interior design projects shows the 
poetic attitude of the author towards the space and the context in which it exists. �e distinction of 
the poetic process is �rst re�ected in the presentation of the atmosphere of each individual project, 
then in establishing a relation to the exhibition space, and in the formation of a collective poetic 
dimension. �e �nal outcome of such a process also a�ected the setting of the exhibition in the 
gallery space - �e Gallery of Fine Arts – Gift Collection of Rajko Mamuzic.  �e exhibition setting 
includes various media such as architectural visualizations, technical drawings, video, use of 
algorithms in the design process. �e use of these di�erent media places this exhibition in an expand-
ed �eld of architecture.

�e projects published in the catalog remain a permanent value and a re�ection of the creative 
process of the authors of exhibited works in the �ne art gallery - a gi� collection by Rajko Mamuzić.
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And tonight, I see tomorrow

Ауторски тим / Team of authors
(равноправни аутори по абецедном реду):

Атанацковић Јеличић Јелена
Деспотовић Јелена
Ецет Дејан
Гргић Станислав
Јањушевић Тихомир
Којић Радомир
Мараш Игор
Медић Саша
Мишкељин Бојана
Мишкељин Ивана
Пилиповић Драгана
Радовић Миленко
Ткаченко Саша
Тодоров Марко
Топић Алберт

Консултанти / Consultants:

Динуловић Радивоје
Дадић Динуловић Татјана

Локација / Location: Нови Сад
Година пројектовања / Designed: 2018

У раду су коришћене фотографије макете Новог Сада, чији аутори су студенти предмета 
Макетарство, генерација 2011-2015. Департмана за архитектуру и урбанизам, Факултета 
техничких наука, и предметни наставници др Бојан Тепавчевић, Дејан Митов.

Конкурсни рад / Competition entry



Урбани парк као приступ организацији јавног 
простора је истражен и примењен на пројекту 
уређења дела централне зоне у Новом Саду. 
Пројекат представља рад на урбанистичко - 
архитектонском конкурсу за идејно решење 
уређења површина јавне намене дела градског 
језгра у Новом Саду.

Urban Park as an approach to the organization of 
public space has been explored and implemented on 

presents a proposal on the architectural urban design 
competition.

15
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Конкурсни рад / Competition entry
Hyde Park Library

Ауторски тим / Team of authors:

Ивана Мишкељин
Миленко Радовић
Марко Тодоров

Локација / Location: Лондон, Велика Британија

Година пројектовања / Designed: 2017

26
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Програмска идеја
истраживање различитих места за читање са којима 
се корисници могу идентификовати

Идеја је стварање простора који би кориснику 
оставио могућност да изабере место за читање 
сходно свом сензибилитету - место са којим би се 
потенцијално могао поистоветити као местом за 
рад и учење. Прецизније, основни фокус у раду је 
тежња за стварањем простора са различитим 
степеном интимности или отворености односно, 
изолованости или изложености појединачних 
читаоничких места у односу једне на друге као и 
у односу на друге садржаје.
Предложена композиција од зидова и крова 
(различитог степена транспарентности) 
дефинише програмски концепт, и истовремено 
представља конструктивни систем.

Programmatic Concept
 

places for reading – possibility where each user can 
-

ing place.  It means creating a space with varying 
degrees of intimacy, openness, closeness, isolation, 
exposure etc.

system.

27
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Истраживачки центар „Милутин Миланковић” / Research 
center “Milutin Milanković”

Ауторски тим / Team of authors:

Атанацковић Јеличић Јелена
Ецет Дејан
Којић Радомир

Мараш Игор

Мишкељин Ивана

Локација / Location: Стари Сланкамен

Година пројектовања / Designed: 2017
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СПА центар / SPA 
Део конкурсног рада за урбанистичко-архитектонско решење дела центра места 
Сремски Карловци / Part of competition entry for urban-architectural design of city 
center in Sremski Karlovci 

Ауторски тим / Team of authors:

Атанацковић Јеличић Јелена
Царевић Марина
Ецет Дејан
Јањушевић Тихомир
Којић Радомир
Костреш Милица
Мараш Игор
Мараш Ивана
Мишкељин Ивана
Радовић Миленко
Сладић Мирјана
Тодоров Марко

Консултант / Consultant:
Милан Рапаић

Локација / Location: Сремски Карловци

Година пројектовања / Designed: 2014
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Радио-телевизија Војводине / Radio-Television of Vojvodina

Ауторски тим / Team of authors:

Атанацковић Јеличић Јелена
Цревар Никола
Деспотовић Јелена
Ецет Дејан
Гргић Станислав
Којић Радомир
Мараш Игор
Медић Саша
Метикош Драгана
Мишкељин Ивана
Ножинић Растко
Пушара Ђорђе
Радовић Миленко
Шолевић Татјана
Тодоров Марко

Локација / Location: Нови Сад

Година пројектовања / Designed: 2014

Конкурсни рад / Competition entry
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Архитектура и пејзаж - Експеримент 11 / 
Architecture And Landscape - Experiment 11

Ауторски тим / Team of authors:

Мишкељин Ивана
Ткаченко Саша
Радовић Миленко
Тодоров Марко

Локација / Location: Лондон, Велика Британија

Година пројектовања / Designed: 2018

Аутор фотографије на страни бр. 41/ Photo by :
Маџовска Сања

Видео рад / Video
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Београд ноћу / Belgrade by Night

Ауторски тим / Team of authors:

Атанацковић Јеличић Јелена
Деспотовић Јелена
Ецет Дејан
Гргић Станислав
Мараш Игор
Медић Саша
Метикош Драгана
Радовић Миленко

Консултант / Consultant: Саша Ткаченко

Локација / Location: Београд

Година пројектовања / Designed: 2015

Конкурски рад / Competition entry
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Aлгоритам 2012-2018 / Аlgorithm 2012-2018

Ауторски тим / Team of authors:

Атанацковић Јеличић Јелена
Деспотовић Јелена
Ецет Дејан
Капетина Мирна
Мараш Игор
Медић Саша
Рапаић Милан

Локација / Location: Београд

Година пројектовања / Designed: 2015
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Музеј савремене уметности Војводине / 
Мuseum of contemporary art Vojvodina

Ауторски тим / Team of authors:

Атанацковић Јеличић Јелена
Гргић Станислав
Хaџиахметовић Емир
Мишкељин Ивана
Мишкељин Бојана
Тодоров Марко

Локација / Location: Нови Сад

Година пројектовања / Designed: 2007

Конкурсни рад / Competition entry
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Lanzarote Music Factory

Ауторски тим / Team of authors:

Атанацковић Јеличић Јелена
Деспотовић Јелена
Ецет Дејан
Радомир Којић
Мараш Игор
Медић Саша

Мишкељин Ивана

Радовић Миленко
Тодоров Марко

Консултант / Consultant: 
Ткаченко Саша

Локација / Location: Ланзароте, Шпанија

Година пројектовања / Designed: 2017
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„Појачани (увеличани) пејзаж”

инсталација у пејзажу, настао употребом црног 
вулканског камена и полудрагог зеленог камена 
перидот (минерал мешовитог састава из групе 
силиката), а који се могу пронаћи на Ланзароте 
острву. Ови локални материјали су програмски и 
пројектантски обликовани тако да формирају 
јавне просторе за музичке догађаје, док 
истовремено чине апстрактни пејзаж обликован 
од стране људи (као што виногради већ јесу). 
Перидот са својим инхерентним својствима 
транслуценције, рефракције, рефлексије и бојом 
у јединству са контрасним црним вулкасним 
каменом интезивира промене атмосфере.

of land installation, using black volcanic stone with 
Olivine gemstone that is found on Lanzarote itself. 

-
tectural manner in order to create an abstract nature, 
and with it’s inherent properties of translucency, 

scenery. If the scenery already is surprising, contrast-
ing, undescribable–this intervention makes it on the 

used as public venue for music events, where land-
scape itself forms a barrier from winds and provides 
necessary acoustic isolation. 







Photos of the exhibition 

Фотографије изложбе

author / аутор фотографија: Миленко Радовић
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