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Сажетак:
Радом се испитује улога савремене дијаграматске (дијаграматичке) теорије у ликовној и пластичкој синтези објекта од историјске и просторно-регулационе вредности, приликом планираних физичких доградњи или обликовних ремоделовања који су од значаја у погледу заштите вредности и својства затечених објеката и њихових делова.
Испитивање полази од улоге графизма линије у ауторском цртачком поступку архитекте, који се одвија у равнима гешталт слика – метаисторијским, метаобјекатским/метастилским и метадисциплинарним. Трагање за одговарајућом функционалном и пластичком синтезом у аналитичком поступку архитекте, процесуира се кроз домен
когнитивних принципа проширеног сећања, којима се граде логичке метаперспективе и кодирани принципи записа којима се граде интегралне мреже, екстракцијом из дисциплинарних блокова и конструката који оперишу као
стандарди на рационалним основама. Секундарни процеси укључују и нове конструкте у процедурама рекомбинације – инверзија новог, која почиње да утиче на оригиналне изворе из стања самоафективне реконфигурације.
Ангажман архитекте Димитрија М. Лека на изради предлога решења за доградњу зграда Архитектонског факултета и Министарства социјалне политике и народног здравља у Београду, из 1954. године, уједно представља и конзерватрско-рестаураторски гест. Студијски поступци који су предмет рада представљају различите ситуације дијаграматског графизма које је архитекта применио: функционално дијаграматско уобличавање простора приликом
доградње зграде Архитектонског факултета и пластички дијаграматски приступ у случају зграде бившег државног
министарства Краљевине Југославије, описујући дијаграматолошки однос у доживљају репрезентативности – кроз
академистичку и модернистичку постулираност.
Кључне речи: дијаграматска теорија, дијаграматски цртеж, графизам, ликовна синтеза, пластички приступ, архитектонска конзервација, ремоделација, Димитрије М. Леко
Abstract:
The paper analyses the role of contemporary diagrammatic theory in the art and plastic synthesis of facilities with
historical and spatial-regulatory value during the planning of physical extensions or shape-related remodelling that
are significant for the protection of the value and features of the found facilities and their parts. Starting point of
the research is the role of graphism of the line in the original drawing process of the architect which happens in the
realm of gestalt images – metahistorical, meta-objective/meta-stylistic and meta-disciplinary. The search for the
appropriate functional and plastic synthesis in the analytical process of the architect is processed through the domain
of cognitive principles of extended memory that are used for constructing meta-perspectives and as coded principles
of inscriptions used for the construction of integral networks through the extraction from disciplinary blocks and
structures that operate as standards on the rational grounds. Secondary processes also include new structures
in the recombination procedures – inversion of the new which begins to affect the original sources from the state
of self-affecting reconfiguration. Engagement of the architect Dimitrije M. Leko in the preparation of the 1954 draft
solution for the extension of the buildings of the Technical Faculty and Ministry of Social Policy and Public Health
in Belgrade concurrently represents conservative and restoration efforts. Study techniques that are the subject of this
paper represent different situations of the diagrammatic graphism applied by the architect: functional diagrammatic
shaping of the space during the extension of the Technical Faculty building and plastic diagrammatic approach in case
of the building belonging to the former ministry of the Kingdom of Serbia, describing the diagrammatic relation in the
experience of representativeness – through academic and modernistic postulates.
Keywords: diagrammatic theory, diagrammatic drawing, graphism, art synthesis, plastic approach, architectural conservation,
remodelling, Dimitrije M. Leko
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РАДЕ МРЉЕШ, АЛЕКСА ЦИГАНОВИЋ
Вредности и својства: од биографије и
периодизације до хибридних приступа
архитектонском делу

А

ктуелна мерила својства у конзерваторској нотацији, конективности и интерполацији, која имају за циљ моделистичку
заштиту старог од новог1, методолошке концептуализације заштите својства градитељског наслеђа2 и приступ образлагању предлога синтезе,
који је заснован на нормативном формату стручне дискреционе оцене3 – доминантно су позиционирани у домаћој професионалној области
конзерваторске заштите на опсервацији биографског податка о архитектонском ствараоцу
и критеријуму периодизације као одредницама
вредности и својства. Таква мерила онтологизације архитектонског дела реферишу на споредне,
критиковане аспекте његовог генетичког структурализма, које је француски филозоф и социолог уметности Лисјен Голдман [Lucien Goldmann]
током шездесетих година прошлог века критички
означио периферним подручјем његове значајне
динамичке структуре. Како значајна динамичка
структура представља генетичку методу анализе
теоријских и нормативних чинилаца текстуалног,
ликовног, визуелног и просторног својства уметничког дела који одређују социјалне и интелектуалне струје, друштвене или економске покрете и
психологију аутора, Голдман тврди да учитавање
биографских података аутора у тумачење својства било ког уметничког па тиме и архитектонског
дела не треба избегавати из принципијелних разлога већ из разлога научне ефикасности. Међутим, проблем биографске компонентне јесте тај
што се у пракси не располаже никаквим солидним и позитивним средствима сећања неопходним за реконструкцију психологије и генеологије
проседеа, афективних стања и социјалних аспирација одређеног ствараоца, због чега његови биографски аспекти имају мало везе с позитивном
науком.4 Биографска чињеница о ствараоцу не
доводи до откривања степена кохерентности између унутрашњих и спољашњих структура дела
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које, према Голдману, кључно одређују значајну
динамичку структуру уметничког, а тиме и архитектонског дела.
Колаборативно заузимање места конзерваторске праксе у урбанистичким питањима у
вези с комуналним, инфраструктурим, просторнопланским и социјалним интересима, пре свега престоничке градске управе почетком шездесетих година двадесетог века, у оквиру које се
најпре и институционализује домен специфично
надлежне стручне службе заштите споменичког
градитељског наслеђа, суочило је конзерваторе
с потребом допуне епистемолошких капацитета
уобичајено заснованих на биографској референцираности и позитивној хронолошкој историзацији ка дубљим теоријским артикулацијама и
филозофским позајмицама.5 Подстицај је могао
стићи како из суочавања конзерватора са снажним фигурама архитектонске праксе пројектовања и урбанистичко-просторнопланских ангажмана, тако и из запаженије позициониране
критичке архитектонске есејистике делатника
чије су се улоге критичких интелектуалца из
епохе реалног социјализма полако диференцирале у фигуру политичара и социјалних теоретичара односно научника-одлучиоца.6 Друга линија подстицаја у конзерваторској аксиологији
пристизала је из блиских али ипак спољних интелектуалних области – из естетичког поља вредносних медијација и морфогенеза у радовима естетичара и музиколога др Драгутина Гостушког7,
а потом и у струковном теоријском језгру изнутра, оваплоћујући се у филозофско-правним поставкама посебности, документарности и квалификативности архитектонског наслеђа у раду
правника др Стевана Томића.8
Теоријска линија новијих тумачења својства споменичких градитељских добара, која укључује хронологизацију као други аспектуално доминантан и конзерваторима близак поступак
вредносне опсервације, проширена је радомдр Александра Кадијевића систематизацијом и
структурализацијом феномена периодизације
као садржајнијег критичког метода извођења
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друштвене и културнe динамикe.9 Потоња интердисциплинарна, трансдисциплинарна и кросдисциплинарна раслојавања теоријског поља тумачења синтезе старог и новог у архитектури,
услед прилива иностраних теоријских утицаја,
суочавају заштиту споменичког градитељског
наслеђа са изазовима посвајања нових вишеструких парадигми и хибридних линија разумевања својства: (1) семиоантрополошким парадиг–
мама10, које се уобличавају групом антропоцених
нематеријалних аспектуалности; (2) социјалним
парадигмама11, које се уобличавају групом меморијско-комеморативних аспектуалности насталих из критичке социологије и постидеолошке дистрибуције значења, културе друштвеног
памћења, археологије сећања, историјско-развојне трауме и виктимолошких постконфликтних
приступа у вези са постјугословенским простором и постсоцијалистичким временом; (3) линг–
вистичким парадигмама12, које се артикулишу
из поновљених читања постструктуралистичких и постмодерних теорија текста, дискурзивности и дискурзивних формација у континууму
углавном западних идеолошких варијетета, граматичких структура и метанаратива; (4) перформативним парадигмама13 у вези са концептима
извођења, догађајним чином, архивистичким
импулсима и сценским/сценичким концептима
изведбе, и коначно, (5) семиопсихолошко-когнитивистичким парадигмама простора14, које се
артикулишу из концепата памћења и мнемотехнике, миметичких и аутопоиетичких приступа,
креативистичке когниције у дизајн-процесу и
дијаграматичко-графистичким приступима синтезе архитектонског простора.15
За разлику од академских оријентација, које
са становишта историје уметности одређују архитектонско дело као предмет споменичког еволуционизма, новији теоријски механизми заштите својства произилазе из пословног искуства
пројектних тимова чији се транснационални ангажмани заснивају на тимском дизајн-процесу и
корпоративном сарадничком ланцу, развијајући
нову логику нелинеарних теорија креативистич-

ке психологије нотација и комплексних отворених система дизајна. Дистанцирани просторно-временским и културно-егзистенцијалним
миљеом у односу на предмет пројектантског
бављења планирањем, изградњом, реконструкцијом или адапатацијом, дизајн-тимови су усмерени ка ишчитавању тлоцртне графике објеката
и иконографског текста плана који графистички опредељује имагинаријум аутора. Иницирани парадоксом сећања на архитектонско-стилске
шематизације и концептуализације, процеси архитектонског мишљења се проблематизују и изводе из стања проширеног сећања на иконографску семиотику и имагинацију у пољу креативне
продукције нових реалности и фикцијâ16 – реч је
о иконолошки иницираним и подржаним мотивима имагинације и дизајн-мишљења као резултатима комбинаторичне природе архитектонске
имагинације.17
Дијаграматско архитектонско мишљење се
може односити на имагинативну продукцију
омогућену дизајн-резоновањем, подразумевајући деловање когнитивних механизама структурирања и спровођења мисаоних дизајн-процеса.18 Сматра се да дијаграматско/дијаграматичко
мишљење подразумева интелектуално, структурално, комбинаторичко и рационално процесуирање података графичког иконографског типа,
који обликује мнемотехнички мисаони ток кроз
успостављање мреже ликовно-стилских, функционалистичких, репрезентационих, конзерваторско-рестаураторских или сличних платформи и програма. Теоретизацију дијаграматског
приступа дизајн-процесима могуће је довести у
везу са европском историјом истраживања концепата нумеричке и информационе естетике
која је доминирала уметничким истраживањима крајем педесетих и током шездесетих година
прошлог века.19
Дијаграматски приступ италијанског теоретичара Марија Карпа нуди идеју архитектонског
објекта као предела/пејзажа који чини место/
локус тектонске активности за артифицијелни
објекат као грађевину.20 Тектонска логика или
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објектно-логички дизајн-процес представља дизајн-модел који даје неутралан, емотивно и интересно непосредовани одговор на критеријуме
контекстуалног приступа архитектонским интервенцијама и концептуализацијама на семантички и парадигматски посредованој иконологији
градитељског наслеђа.21 Теоријски предложак полази од Бодријарове идеје да мапа односно тлоцрт као подручје новог доживљаја територије,
односно места, претходи непосредном искуству
и егзистенцијалном простору као директној реалности.22 Графизам објекта као мнемотехничка
мапа постаје дизајн-узорак у свести архитекте
који се у пројектовању суочава с већ пројектованим пејзажом грађевине која даје инструкцију за
употребу и доживљај простора.23 Архитектонски
и урбанистички планови представљају конструисано поље интерпретативног логичког оквира и
прескриптивног модела пројектне инструкције
која полази од тржишне, пејзажне и инфраструктурне морфогенетске интеракције у архитектури,24 као геологике теоретичара Висентеа Гајара25,
геооблика Стена Алена26, нове географије или модификованог тла „Графтон“ архитеката или Ајземановог хибридног дијалектичког појма пројекта основе/тла (ground project).
Савремена тумачења својстaва апсолутне
архитектуре27, корпоративни пројектни тимови тумаче организацијом процеса стваралачког
мишљења у механизмима њене концептуализације која је посредована инструментима записа
– категорије цртежа, дијаграма, мапа, перформативног, сценичког, сензорног и когнитивно-мнемоничког скрипта. Kомуникационим регистром
и кодом запис означава архитектонску синтаксу
према којој се ради и на основу које се делује.28
Немачка теоретичарка естетике и визуелне уметности Сибил Крамер [Sybil Krämer] сматра да
је неопходно препознати значај антрополошке природе дијаграматске графичке активности
као просторно-визуелно-тактилне форме мишљења.29 Решавање архитектонских проблема се
врши кроз скрипт креативно-когнитивну фигуру-информацију архитектонског мишљења
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који представља визуелну, динамичку, сценичку и сензорну когнитивистичку, геологичку и
графистичку просторну референцу. Стратегија
и процес чулног мишљења о простору подразумева сензорну активацију непосредног искуства,
односно упризоравање простора и времена. Она
се спроводи мишљењем кроз чула или вишеструким сензорним концептуализацијама архитектонског мишљења као активације искуства у
проширеном пољу архитектонске визуелизације.
Појам скрипта непосредно асоцира на карактер
визуелног, чији је специфични проблем нематеријална и невидљива природа перцептивне форме, која се мнемотехнички претвара у проширено
сећање о облику или распореду тих облика.30
Приступ синтези: графизам
архитектонског дела
Графистички приступ тлоцрту пројекта као
запису својства није био непознат домаћим теоретичарима архитектуре. Архитекта Никола
Добровић тумачи појам дубоке мисаоне подлоге,
објашњавајући га као стваралачку мисао, идеју
која искрсава из позадине свести изражену усред–
сређеном снагом духовног бића. Она није продукт
површинске већ дубинске свести.31 Аналогно проширеном сећању, стваралачко памћење архитекте се може тумачити трансгресијом елемената из његовог искуственог репозиторијума знања,
схватања просторних елемената и геометрије из
њихових морфолошких сличности, заједничких
припадности врсти, рефлексијама, асоцијацијама, перформативним сродностима, класификацијама, комплементарностима и контрастима,
као и на основу семантичког или структуралистичког типа имагинације који су својствени стваралачком процесу концептуализације. Архитекта Никола Добровић пише о емпиризму, који се
по својој суштини заснива на стеченом искуству
и на сензибилизацији уколико је реч о путевима
сазнања. За њега се емпиризам јавља као коректура функционалног покрета у архитектури јер
је функционалност, у смислу сврховитости, један
од главних производа рационализма. Чим поста-
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ну прошлост, извесни подухвати потенцијалног
пројектовања и планирања могу, у даљем процесу стваралашатва, да се подвргну емпирији као
циклусу коректуре, постајући средство за стицање нових сазнања на основу дотадашњих постигнућа.32 Исте, 1957. године, када је Добровић
на Шестом саветовању урбаниста Југославије у
Аранђеловцу делегирао идеју графичке меморије,
сплитски архитекта Иван Царић компаративистички промовише графизам урбанизма са графизмом из домена примењених уметности.33
Почетком седамдесетих година прошлог
века, архитектонска преокупација обухвата проучавање феномена синтезе која надилази ликовне
и техничке дисциплине, захватајући друштвена
и социјална питања унификације и дисциплинарне трансструктурализације у оквиру синтезних симпозијума у Врњачкој Бањи.34 Архитекта Богдан Богдановић је развијао еидетичке
концепте архитектонског мишљења, насталог
из митског архитектонског цртежа – из архаичких скица којима се архитектонски мисли35 произилазе архитектонске гнозе као цртачке хеуристичке игре по моделу писца Луиса Карола.36
Богдановић своју хеуристичку игру усмерава ка
трагању за смислом грифона, митских бића или
чудовишта која су служила архитектури или јој
подваљивала све док се понегде и читаве грађевине не претворе у бетонске или стаклене монструме.37 Богдановићево интересовање полази
од историјског ауторитета фантастичног сновиђења, које архитекта Алексеј Бркић, апологет
синтезних симпозијума у Врњачкој Бањи седамдесетих година прошлог века, тумачи као старе
палеосимболичке облике сукоба маште и стварности, или као узроке који овај сукоб чине ониричком инферналном представом.38 Према Алексеју Бркићу, Богдановић је успоставио графизам
као хеуристичку игру која опонаша игру извесне
стварности, дате категорије на основу парадокса који губи устаљен матрични смисао, оне га у
крајњем предлогу губе да би ослобођене преузеле
други па са осталима такође преиначеним категоријама, установиле један нови логички систем

као нову ликовну представу.39 Безазлено трагање
за завршном архитектонском формом и дефинисање жељеног алгоритма, за Богдановића се испоставља као историја филозофске градитељске
алхемије и као неопходна испомоћ у откривању
топоса као ауторске позиције.40
Вјенцеслав Рихтер се ослањао на своје пластичке студије за синтурбанистички град, покушавајући да пронађе комплексно решење идеалног иконограма са истом амбицијом с којом су у
прошлости многи претраживали по судбини, мисли и по историјској судбини метрополиса, разједињујући стубове и зидове, људе и планове, зграде
и геометрије, у доброј нади да ће открити кључ
коначне синтезе.41 Архитекта Алексеј Бркић запазио је у Рихтеровом графизму да у том сопственом вавилонском задатку способност умовања
није нарушавала осећање форме нити одузимала
ишта од вештине цртања, па би се могло рећи
да их је управо склоност ка облику и вичност цртежу водила до универзалних представа и гурала
скицом, до највеће структуре и најкрупније размере.42 Према Бркићу, Рихтерова намера је дијаграматичко извођење интегралног графистичког
поступка покушај доласка до јединствене тезе
која се креће од графичког до урбанистичког и постизање пластичког израза као заједничког уједињујућег чиниоца у претпостављеном упризоравању одређене архитектонске идеје.43
Заједно са професором Ђорђем Петровићем у оквиру универзитетског ангажмана на
Архитектонском факултету и катедри за архитектонско цртање, зaпажену линију бављења
транзитивним формама града и повратку историји чине радови др Бранислава Миленковића.44
Миленковић је проучавао геометрију склопова
сложеног облика, указујући на постојање регулативних принципа чија геометрија утврђује њихову универзалност. Бавећи се културом форме
у наставцима часописа Изградња, Миленковић
је запазио да графизми откривају регулативне
принципе уношења реда у сферу збивања склопа,
бивајући потпуно запостављени у архитектури
модерне.45

205

РАДЕ МРЉЕШ, АЛЕКСА ЦИГАНОВИЋ
Два студијска поступка архитекте
Димитрија М. Лека из 1947–1948. године
Испитивање улоге савремене дијаграматске
(дијаграматичке) теорије у ликовној и пластичкој синтези објекта од историјске, просторне и
пластичке вредности приликом планираних доградњи или обликовних ремоделовања, чија су
својства од значаја у погледу конзерваторске
заштите, реферише на концептуалне предлошке које је архитекта Димитрије М. Леко дао као
решења за доградњу зграда Техничког факултета
и Министарства социјалне политике и народног
здравља у Београду, у периоду од 1947. до 1948.
године.46 (сл. 1 и 2) Студијске анализе архитекте
Димитрија Лека, које уједно представљају и конзерваторски гест заштите својства грађевина,
концепцијски полазе од тлоцртне фигуре факултета као апсолутне архитектуре у Аурелијевом
схватању интерналистичког аспекта архитектуре, која се по облику техничке, методске и пластичке хибридизације пројектантског поступка
може довести у релације с појмом дијаграмат–
ског планирања. С позиције историографског
пројектантског геста, Леков приступ би означавао концепцијски прелаз с академистичког на, у
том тренутку, актуелан послератни соцреалистички и функционалистички ко-текст седиментације, док у погледу ауторског поступка испитивања могућности доградње и ремоделовања
ових државних зграда, полази од аналитичке
улоге графизма линије у контекстним равнима гешталт слике простора и пластичке синтезе.
Реципрочни илузионизам архитекте у циљу
заштите својства грађевине процесуира се кроз
метаисторијски, метаобјекатски/метастилски и
метадисциплинарни домен когнитивних принципа проширеног сећања у којем аутор гради логичку метаперспективу и служи се принципом
кодираног записа. Ремоделовање степенишних
кракова реконструисаног фоајеа Архитектонског
факултета гради се из интегралне мреже знања
о академизму односно екстракцијом из дисциплинарних блокова и конструката који оперишу
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Сл. 1 / Цртеж (1947), Димитрије М. Леко,
основа постојећег, изведеног стања зграде
Техничког факултета у Београду

као стандарди рационалног пројектовања укуључујући и процедуре рекомбинације новог које
утиче на изворно стање.
Студијски поступци који су предмет рада
представљају различите ситуације дијаграматског графизма које је архитекта применио:
функционалног дијаграматског уобличавања
простора приликом доградње зграде Техничког факултета и пластичким дијаграматским
приступом у случају зграде бившег државног
министарства Краљевине Југославије, описујући
дијаграматолошки однос у доживљају репрезентативности – кроз академистичку и модернистичку постулираност. У гесту контролисаног
рефлексивног извођења, архитектонска конзервација и заштита функционише као дијаграмска
ситуација без обзира на феноменолошку раван у
којој се огледају системи и облици произвођења
знања.47 Архитектура има своју микро и макро
социјално-историјску димензију која оперише у
систему културолошких идентификација.48 Кон-
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Сл. 2 / Цртеж (1948), Димитрије М. Леко, постојеће,
изведено стање зграде Министарства
социјалне политике у Београду

Сл. 3 / Цртеж (1948), Димитрије М. Леко, предложена
ремоделација фасаде зграде Министарства
социјалне политике у Београду

струкција социјалних идентитета захтева мобилизацију архитектуре као фундаменталног
оквира сваком спровођењу моћи, будући да регулише квантитет, квалитет и динамику сваке
микросоцијалне структуре, да каналише систем
циркулације и, што је нарочито значајно, кодира одређене формалне констелације као дискурсе исказивања одређене врсте знања. Будући да
је свака моћ ствар приказивања, манипулације
и презентовања слика, архитектура и уметност
јесу дискурси моћи.49
Семантика интервенције Димитрија М. Лека
на доградњи зграде Министраства социјалне политике привидном аутентичношћу повезује пластички скрипт академизма са формално-функционалним средством ко-текста соцреалистичног
естетичког знака, који функционише у српској
пројектантској средини непосредно након Другог
светског рата. Апертуре новог страта постављене су у свему према узору на постојеће и у истој
геометрији према доњим етажама. Леко оперише

појмовима естетика и целина композиције, дајући
аргументацију свог техничког опредељења:
Задовољити потребу код постојеће зграде
за новим капацитетима, а да таква интервенција не представља сувише насилно решење, нити
какав очигледан крпеж, свакако је ствар колико
тешка толико и изазовна и значајна. И утолико
је изазовнија и значајнија уколико пружа прилику да се на постојећем објекту изврше и евентуалне корекције које би допринеле да се новим решењем унапреде његови квалитети. Колико год
биле велике потребе за проширењем капацитета, оне се путем адаптација постојећих зграда
могу остварити само по претходном темељном
конструктивном и естетском испитивању могућих остварења. У конструктивном погледу не
постоје ограничења, али се претходно мора извршити процена за остварење намераване адап–
тације како се не би прешла граница преко које
би изградња новог објекта била рационалнија од
намераване адаптације. Естетске могућности,
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Сл. 4 / Цртеж (1947), Димитрије М. Леко, основа
приземља предложене реконструкције и адаптације
зграде Техничког факултета у Београду

Сл. 5 / Цртеж (1947), Димитрије М. Леко, основа
спрата предложене реконструкције и адаптације
зграде Техничког факултета у Београду

иако осетљивије и неодређеније, оствариве су код
скоро свих зграда које се адаптирају изузев малог
броја оних архитектонских објеката који пред–
стављају уметничка дела и код којих се по Албертијевој дефиницији лепоте, не може, и не сме,
нити шта додати, нити шта одизети, нити
шта променити.50 (сл. 3)
Сматрајући да свака адаптација постојећих
зграда представља изоловани појединачни проблем, Димитрије М. Леко поред пројекта доградње зграде државног министарства, представља у истом издању сепарата и адаптацију зграде
Техничког факултета у Београду.51 Зграда Техничког факултета је у свом оригиналном облику била
завршена балустрадом и алегоријским скулптурама на атици прочеља. У бомбардовања Београда 1944. године срушена је око петина зграде.
Министарство грађевина Србије је у мају 1946.
године почело обнову и реконструкцију Техничког факултета. Тада је дограђен трећи спрат изнад
кровног венца, према пројекту архитекте Михаи-

ла Радовановића. Иако је доградња трећег спрата
изведена методом привидне аутентичности, делимично је деградирала првобитни концепт зграде
Техничког факултета, дајући њеној силуети визуелну затвореност и тежину.[52] Архитекта Димитрије М. Леко је 1947. године понудио и другачије
решење за повећање капацитета зграде Техничког
факултета, доградњом тракта с великим амфитеатром према дворишту, без надзиђивања и утицаја
на главну фасаду. (сл. 4, 5 и 6)
Претпоставка од које полази схватање рестаураторског приступа у новом пројектовању, с
циљем заштите својства затеченог објекта или
простора, односи се на конструкцију хибридног
поља који се везује за тешке односно јаке форме
архитектуре53, насупрот слабим и секундарним,
и у њој делујућим пластичким скриптoвима, сценографије и дијаграматске партитуре као елементе који мотивишу дизајн-процес. Перформативна парадигма државних здања и времена у
којем се радови планирају померају фокус архи-

208

ДИЈАГРАМАТСКИ ПРИСТУП СИНТЕЗИ У ЗАШТИТИ СВОЈСТВА ОБЈЕКАТА – ИСПИТИВАЊЕ
ДВА СТУДИЈСКА ПОСТУПКА АРХИТЕКТЕ ДИМИТРИЈА М. ЛЕКА ИЗ 1947–1948. ГОДИНЕ

Сл. 6 / Цртеж (1947), Димитрије М. Леко, попречни пресек
предложене реконструкције и адаптације кроз главни брод
зграде Техничког факултета у Београду

тектонског истраживања, интуиције и интерпретативне интерполације са начина на који се стилска архитектура појављује ка питањима ефеката
које производи у погледу активности и извођења.
Перформативни дијаграми исписују просторне
навигације и њихови скриптови – другим речима записи и топологије представљају оперативни ефекат којим геометријски дијаграм прелази
у програмско извођачки концепт.
Улога архитектонског скрипта је активација
понашања кроз графичке и ликовне инструкције
и њихово мапирање. Тиме се одвија дизајн-процес програмирања догађаја и просторних операција које се препознају као трагови конструисања прeдвидиве реалности и поступак синтезе
који садржи правила, протоколе или платформе
извођења. Просторни план који настаје из транскрипције креира грађену кореографију кретања
и сусрета у смислу да тренутно важеће друштвено-културалне праксе и догађаји заузимају односно понављају одређену геометрију, морфо-

логију, бихевијоралне и когнитивне карактере и
навигационе дијаграме. Детерминистичко посредовање концепата спроведено је прелазом са интуитивних платформи интерполација и упризоравањем духа (места или времена)54 ка сложеним
дизајн-поступцима који се заснивају на сценама/
сликама као јединицама визуелне и ситуационе
перцепције, рецепције и синтезног извођења.
Континуитет динамичке парадигме простора дефинисане почетком XX века из Бергсонових принципа динамизма реафирмисане су новијим теоријама које дијеграматским приступом
објашњавају линије пластичког кретања у примени скулптуралних принципа и експресионизма
генерисане материје, линије динамичког скулптурализма у просторној непрекидности понављања
дисконтинуалних елемената и линијама флуидних простора или простора константног флукса
чије се упориште проналази у природним динамичко-еволутивним логикама процеса.55
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РАДЕ МРЉЕШ, АЛЕКСА ЦИГАНОВИЋ
Закључна разматрања
Коначна форма и структурална стабилност
у поступку архитекте Димитрија М. Лека на доградњама и ремоделацијама зграда Техничког
факултета и Министарства социјалне политике
у Београду из 1947–1948. године – указују на поступак опредељивања за морфогене моделистичке принципе који су владали архитектонским когнитивним и апстрактним процесима, указујући
на принципе адаптабилности и способности интернализације. Пројектантска пракса Димитрија
Лека, архитекте који је стваралачки повезивао
две велике епохе с потенцијалом транспоновања,
предратне академске и послератне соцреалистичке, у том тренутку актуелне, указује на улогу јаких
типолошких форми које су одлучиле о сценарију
односно опредељењу за запис програмске шеме
синхронизације геометријске фигурације и дијаграмирања простора у поступку пројектовања
као геста споменичке заштите.
Заштиту изгледа и својства објеката архитекта Димитрије М. Леко је спровео трансформацијом и манипулацијом сцене-слике, која
открива улогу проширеног сећања у концептуализацији дизајн-процеса и менталних визуелизација заснованих на представама и кодираним семантичким модалитетима као регистрима сценске
архитектонске репрезентације. Опис Лекових не-

изведених планова откривају присуство умрежавајућег мнемоничког инструмента код архитекте
који опредељују естетички и функционални наратив кроз оба студијска примера – око академистичког неокласицистичког наратива конфигурише
се сценички дијаграм скрипт важећи за соцреализам, у том тренутку актуелан, из мреже стилских
структура и просторно-пластичких конфигурација. Приступ архитекте Димитрија М. Лека архитектонској реконструкцији и адаптацији јавних
зграда непосредно реафирмише улогу визуелних
дисциплина као инструмента посредовања визуелности и форме визуелне комуникације у области
архитектонске конзерваторске заштите и теме
дијаграматске репрезентације у циљу мнемоничке
заштите споменичког својства.
Раде Д. Мрљеш, докторанд
архитекта
Завод за заштиту споменика културе
града Београда
r.mrljes@gmail.com
Алекса С. Цигановић, докторанд
архитекта
Републички завод за заштиту
споменика културе - Београд
aleksa.s.ciganovic@gmail.com
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РАДЕ МРЉЕШ, АЛЕКСА ЦИГАНОВИЋ
Summary: RADE MRLJEŠ, ALEKSA CIGANOVIĆ
DIAGRAMMATIC APPROACH TO SYNTHESIS FOR THE PURPOSE OF PROTECTING
FACILITIES AND SPACE FEATURES – SURVEY OF TWO STUDY TECHNIQUES OF
ARCHITECT DIMITRIJE M. LEKO FROM 1947–1948
The topical norms of properties in conservation notation, connectedness and interpolation
aiming at model protection of the old from the new, methodological conceptualisation of protecting
features of civil engineering heritage and approach to justifying the proposal of synthesis based
on normative format of professional discretionary assessment, are dominantly positioned in the
domestic professional area of conservation on the observation of biographical data on an architect
and the criterion of periodisation as determinants of value and quality. Theoretical line of analysis
of monumental civil engineering heritage properties that includes periodising as a dominant
aspect of assessment determination conservationists are familiar with, is extended with the newer
approach which implies the role of drawing graphism as a diagrammatic technique typical of
architectural vocation. Graphical approach to the design plan includes associative, creative memory
as an extended memory of an architect, out of which, by means of transgressing the elements of
his experiential repository of knowledge and empathy of spatial layouts, elements and geometry,
conceptualisations are made by morphological similarities, common determination, codes,
reflections, associations, performance affinity, classifications, complementation and contrasts, thus
forming the corresponding semantic or structural types of imagination.
The analysis of contemporary role of diagrammatic schematic concepts in fine arts and
plastic synthesis of building with art-historical and spatial-plastic value that are significant for
conservation of post-planned shape and functional re-modelling, can be done based on the
conceptual designs of architect Dimitrije M. Leko from 1947–1948 that are related to the extension
of the facilities of the Technical Faculty (interior functional adaptation) and the Ministry of
Social Policy and Public Health in Belgrade (the extension and facing re-composition). Study
techniques that are the subject of this paper represent different situations of the diagrammatic
graphism applied by the architect in the description of diagrammatic relation in the experience of
representation – through academic and modernistic postulates. Determination of the final form
and structural stability of a building in the method employed by architect Dimitrije M. Leko in his
designs for extension of the said facilities and the re-modelling of their facing points to the choice
of morphogenetic modelling principles that are the product of architectural cognitive and abstract
processes, pointing to the principles of adaptability and ability of internalisation of knowledge on
the properties of buildings. The architect approached the protection of appearance and properties
of buildings by means of transforming and manipulating the scene-image, revealing the role of
extended memory in conceptualisation of design-process and mental visualisations based on
representations and coded semantic modalities as registers of scenic architectural representation.
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Fig. 1 Drawing (1947) by Dimitrije M. Leko, floor plan of the
existing, finalized state of the Belgrade Technical Faculty
building
Fig. 2 Drawing (1948) by Dimitrije M. Leko, the existing,
finalized state of the Ministry of Social Policy building in
Belgrade
Fig. 3 Drawing (1948) by Dimitrije M. Leko, recommended
façade remodelling for the Ministry of Social Policy
building in Belgrade
Fig. 4 Drawing (1947) by Dimitrije M. Leko, ground floor plan
for the recommended reconstruction and adaptation of
the Belgrade Technical Faculty building
Fig. 5 Drawing (1947) by Dimitrije M. Leko, floor plan for the
recommended reconstruction and adaptation of the
Belgrade Technical Faculty building
Fig. 6 Drawing (1947) by Dimitrije M. Leko, cross section of the
recommended reconstruction and adaptation of the main
bay of the Belgrade Technical Faculty building
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