Обавештавамо Вас да ће се осмо “ТРИЈЕНАЛЕ АРХИТЕКТУРЕ 2022.“ одржати од 25.5. до 30.5.
2022.г. Организатор је Друштво архитеката Ниша, а покровитељи су Град Ниш и Инжењерска комора
Србије – Регионални центар Ниш.
За Тријенале се пријављују радови који су пројектовани и/или реализовани у 2019., 2020. и 2021.
години и то у следећим категоријама:
1. Архитектонски пројекти - реализације
2. Архитектонски пројекти
3. Ентеријери - реализације
4. Студентски радови
5. Публикације из области архитектуре
На Тријеналу се могу излагати радови архитеката са пребивалиштем на подручју града Ниша, као
и радови других архитеката, ако су пројектовани објекти лоцирани на поменутом подручју.
Образац пријаве се преузима са сајта ДАН-а www.dan.org.rs. и попуњен шаље на е-mail адресу:
drustvoarhitekata@yahoo.com најкасније до 26.4.2022.г. до 13.00 ч. Уз пријаву се шаљу подаци у
дигиталној форми, за селекциону комисију и израду каталога Тријенала. Прилог треба да садржи:
 најмање једну а највише три фотографије / 3Д приказа објекта у jpg формату резолуције 300dpi
 карактеристичну основу, пресек и изглед и основне податке о објекту у Word формату, на српском
језику, ћириличним писмом
 имена и презимена аутора са е-mail адресом и телефоном за контакт.
Уз пријаву се доставља и доказ о уплати котизације (1.000 д. по једном раду) и годишње
чланарине од 1.200 д. За оне који нису чланови ДАН котизација износи 4.000 д. За категорије
«Студентски радови» и «Публикације...» не плаћа се котизација.
Рачун Друштва архитеката Ниша је 105-3616-45 АИК Банка.
Без овог доказа пријава се неће разматрати.
Одлука селекционе комисије о радовима који се прихватају за излагање ће бити објављена
3.5.2022.г. на овом сајту.
Рок за достављање изабраних радова је најкасније до 20.5.2022. г. до 13:00 часова.
Радови се достављају лично у просторијама ДАН, Ниш, ул. Генерала Милојка Лешјанина бр. 52.
Уз рад се предаје попуњена одштампана пријава.





За излагање на Изложби радови се искључиво приказују на следећи начин:
Један рад се приказује на једном вертикалном паноу формата 70/100 цм, штампано и каширано
на пур пени дебљине 5 мм без урамљивања.
Један аутор или ауторски тим може да изложи максимум три рада у једној категорији.
Сваки рад мора имати линијски исцртану бар једну основу, пресек и изглед, тродимензионални
приказ и основне податке о објекту, са именима и презименима аутора / ментора.
Сваки пано мора да има слободан простор шир. 5 цм/вис.10 цм у доњем левом углу за знак
Тријенала и каталошки број.

Изложба изабраних радова ће се одржати од 25.5. до 30.5.2022.г. у простору Официрског дома у
Нишу, са отварањем у 19 ч. и проглашењем награда и признања. У свакој категорији, Жири ће
номиновати три рада, а проглашење награда и признања по категоријама и Велике награде Тријенала
биће на отварању Изложбе.
Жири седмог “ТРИЈЕНАЛА АРХИТЕКТУРЕ 2018.“ ће радити у саставу:
1. Бранислав Митровић, арх., председник
2. Бранимир Ћирић, арх., члан
3. Сима Гушић, арх., члан
У Нишу, 4.4.2022.г.

Организациони одбор Тријенала 2018.

