
ПОЗИВ АУТОРИМА ИЗ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ РАДОВА ЗА 
МЕЂУНАРОДНУ ИЗЛОЖБУ И НАГРАДУ ПИРАНЕСИ 2019 

Асоцијација архитеката у БиХ, позива архитекте и ауторе из Босни и Херцеговине да пријаве 
своје пројекте реализоване у посљедње двије године за међународну изложбу и награду 
Пиранеси 2019. 

Пропозиције 

Архитектонски пројекти реализовани у посљедње двије године (2017, 2018 и 2019) у Босни 
и Херцеговини или од стране аутора из Босне и Херцеговине у некој другој држави, 
испуњавају критеријуме пријаве за селекцију. 

Радове аутори требају доставити до 4.10.2019. на press@aabh.ba у pdf формату (10 MB). 

 Радови требају бити презентовани на начин који највјеродостојније приказује 
архитектонско остварење 

 Максималне димензије презентацијског материјала је А3 формат - максимално 5 
листова 

 Графички прилози: ситуација, карактеристична етажа и пресјек требају бити 
приказани 

 Минимално 2 прилога морају приказивати шири контекст обухвата у којем је објекат 
лоциран 

 У случају доградње на постојећи објекат, минимално двије фотографије морају 
приказивати контакт између постојећег и новог објекта. 

 Пројекат мора бити представљен са минимално 3 фотографије. 
 Текстуално образложење пројекта до 5000 карактера. 

Презентацијски материјал мора садржавати сљедеће податке на енглеском језику: 

 Назив пројекта, локацију и годину реализације 
 Име аутора или групе аутора 
 Име фотографа 
 Име контакт особе, е-маил адресу и број телефона.  

Kритеријуми за одабир пројеката: 

 Добро промишљена интеграција у урбану или природну средину 
 Однос према контексту 
 Савремено обликовање 
 Поштивање природне и културне баштине 
 Савремено разумијевање традиционалних и аутохтоних архитектонских елемената 
 Иновативни детаљи 
 Суптилна и добро промишљена употреба боја, текстура и свјетла 

 

 

 



Рокови: 

Рок за предају радова је 4.10. 2019. 

5 радова ће бити одобрано и изложено на интернационалној изложби на Пиранским данима 
архитектуре у Монфорт Галерији у Пирану, Словенија. Изложба ће бити отворена од 23. 
Новемба до 5. Јануара 2020. 

Одабрани аутори ће бити обавјештени о селекцији и добиће детаљније упуте од стране 
организатора 17.10.2019.  

Kако би се умањили трошкови штампе и транспорта те гарантовао најбољи квалитет 
изложених радова организатори преузимају трошкове штампе и уоквиривиња радова. Због 
овога номиноване архитекте и студенти требају платити накнаду за организовање изложбе 
у висини од:  

55 EUR номиновани архитекти 

35 EUR номиновани студент 

Више информација о Пиранским данима архитектуре можете пронаћи на:  
http://www.pida.si/en-program. 

 


