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Рад број 82, Шифра аутора "36345DM" 
ПРВА НАГРАДА 
Р  ад сљеди принцип дихотомије и ренесансне импоста-
ције основне морфологије архитектонског склопа. Одно-

сом према својој позицији у простору тежи да се успо-
стави као просторно-визуелни репер на нивоу градског
језгра. Својим положајем на парцели а у односу на свој
волумен, нови објекат у највећој расположивој мјери
афирмише јавни простор, како онај који му непосредно
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гравитира, тако и онај у непосредном окружењу. Трага се
за оптималним односом склопа који треба да доминира
територијом а да при том, основна раван – тло на коме је
објекат постављен, задржи и догради особине јавног
простора – једног од форума града у правом смислу те
ријечи. Поменута дихотомија се огледа у постојању више
сегмената који уоквирују тражене намјене и чији међу-
односи граде карактер новог објекта на линији развоја
урбаног идентитета Бање Луке. Драматургија простора је
тежишни инструмент архитектонског организовања овог
склопа; линије кретања корисника се пружају преко раз-
личитих облика комуникација, мјењајући правце и упу-
ћујући онога ко их користи на одређене тачке у
унутрашњости објекта које карактеришу дијелове пута
који повезује унутрашње садржаје. Распоред намјена у
склопу је, такође, профилисан да подржи претходно опи-
сан доживљај простора; садржај са највише корисника је
крајње одредиште по вертикали а до њега води "риту-
ална" траса која укључује различите сегменте који се са-
владавају степеништима, ескалаторима, галеријама и све
то уз промјену правца кретања у сврху пројектовања ат-
мосфере покрета, и досезања циља.
Визуелна појавност објекта, као што је речено, слиједи
транспоновани принцип организовања форме склопа по
вертикали. Наглашавање разлике између базиса и "над-
градње" истиче однос структура и текстура које представ-
љају "појасеве" грађевине који је визуелно, повезују са
непосредним окружењем, а у исто вријеме конотирају

значај и значење садржаја који се у дотичној грађевини
налазе. Сугестија развоја форме "на више", подцртава
тежњу аутора да успоставе визуелни репер града; појав-
ност новог објекта одликује се примјереном пропор-
цијом и композицијом облика, као и текстуром која их
рашчлањује, опет, по вертикали а једним својим "затала-
саном" сегментом уводи елемент вишезначности.
Цјелина дијела унутрашњег простора, названа облак,
својом морфологијом производи описани "талас" на фа-
садном платну који релативизује утисак о положају
намјена унутар склопа; сугерише се превезивање про-
стора, њихових волумена, обједињавање просторних
цјелина и опет подцртава вертикална динамика форме.
Поред изнесеног, овде је, формално, изражена и силуета
околине града путем описаног таласа и додатно, путем
"масива" високог растиња на северном дијелу локације.
На тај начин се дводимензионално и тродимензионално
изразио принцип контекстуалности мјеста, визуелног по-
везивања склопа са непосредним окружењем и коноти-
рао ренесансни обликовни инструмент архитектуре –
"удица за небо", гдје се грађевина визуелно "стапа" са не-
беским сводом.
Особености визуелног репера се овде остварују преко
пропорције и висине објекта као и његове материјали-
зације: поред дневног утиска о облику који се пре-
плиће са непосредним окружењем, ноћни призор
носи једнак визуелни "набој" и духовиту загонетку за
посматрача.



Рад број 36, Шифра аутора "20216BR"
ДРУГА НАГРАДА 
Kонцепт се темељи на идеји   објекта, претопе једно у
друго интегришући простор основне равни – ниво тла

које представља основни потенцијал јавног интереса у
просторном смислу. 

Пружање комплекса укључује сваки дио парцеле у са-
ставни дио јединствене просторне матрице па они до-
бијају атрибуте вишезначности.
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Матрица "самосталних" дијелова објекта који, сваки за
себе, удомљује групације одређених садржаја подржавају
вишезначност елемената композиције. Архитектонски
израз се гради на карактеру облика спољног простора
које формирају макро-елементи склопа. Добијени резул-
тат карактерише динамичан однос изграђеног и неизгра-
ђеног који конотира популарни доживљај дјелатности за
које је објекат намјењен и, посљедично, њихову основну
особину – особину спектакла. Садржаји објекта се трети-
рају као самостални дијелови повезане цјелине који могу
функционисати самостално при чему се рачуна и на фазну
изградњу. Својеврсна градација садржаја по интензитету
коришћења је искориштена и за градацију волумена на
локацији. Три доминантне цјелине-волумена се пружају
правцем север – југ у размештају који конотира динамику
и денотира просторну намјену. Тема орјентира је обра-
ђена кроз морфологију грађевине и обраду њеног фасад-
ног платна; визуелни ефекат који се ствара осунчањем
фасадне облоге представља, у овом случају, кључ архитек-
тонског израза  и идентитета нове грађевине. Тако назна-
чен идентитет пренијеће се и на саму локацију па ће
постати и идентитет мјеста.
Просторна структура слиједи основну матрицу склопа, па
се садржаји у унутрашњости грађевине смјењују у ритму
пуно – празно. Поменути утисак произилази из односа ко-
муникацијских простора и простора основне намјене.
Они мијењају своје улоге управо преко просторне детер-
минације ограђено – отворено, гдје се доживљај поједи-

них група просторија онеобичава. Отворени хол "постаје"
кутија и обрнуто – блок сале се доживљава као облик не-
спутаног простора. Три основна волумена грађевине по-
годују самосталности намјена и њихових веза. Спољни
облик појединачног волумена је облик у простору који
унутрашњост дефинише као облик простора па опет, про-
сторије унутар њега су облици у простору. Овај "низ" је за-
снован као непрекинут и представља још једну од веза
спољашњости и унутрашњости. Везе међу волуменима су
"пунктуалне" и подцртавају самосвојност трију
подцјелина. 
Триангуларна матрица којом је одређен цијели склоп пре-
носи се и на групе етажа па је приземље помјерено у од-
носу на остале нивое. Управо овај начин компоновања
склопа ствара поменути утисак укидања границе између
спољашњег и унутрашњег простора; међусобна закоше-
ност волумена у односу на уличну регулацију ствара мик-
роамбијенте на локацији  који дефинишу различитост
приступних партија и осталих јавних простора на лока-
цији. Наглашена затвореност фасаде новог објекта мета-
форично подцртава намјене и њихово функционисање,
односно, изражава популарну метафору о простору гле-
далишта као о затвореној кутији која је у потпуности ин-
тровертна ради усресређивања на свој основни садржај –
спектакл културе који публика прати. Утицаји спољне сре-
дине у тој ситуацији су непожељни док са друге стране,
управо је значај културе и спектакла у друштву изражен
бљештећом фасадом објекта.   



Рад број 101, Шифра аутора "12345АА"  
ТРЕЋА НАГРАДА
Oкосница идеје у овом раду је ефикасност функциони-
сања главних садржаја новог објекта као и метафора о ус-

постављању идентитета мјеста. Просторна технологија
захтјеваних садржаја спектакла овдје је употребљена за
дефинисање атрибута просторне структуре. Простор је
градиран од спољног, преко заједничког, до сваке
поједине групације садржаја као што је јасно и подјељен
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на дио за публику и дио за извођаче са аудиторијумима у
средини између та два. Тиме је изражена суштина про-
стора спектакла који представља "интерфејс"   публике и
извођача и границу између стварности и нестварности,
замишљеног свијета умјетности.
Просторна матрица има своје изразе и у волумену
објекта и то у облику метафоричног наговештаја. Ос-
новни облик је компонован као неодређена форма, од-
носно, као форма која назначава свој могући, потпуни
облик промјеном правца контурне равни на волумену
објекта чију форму сугеришу; на тај начин се наговјеш-
тава основни облик који је у извесној мјери непотпун
ради акцентирања положаја садржаја у његовој унутраш-
њости. Постављање тежишних садржаја комплекса у
приземну, основну, раван чини да је приступ тим
намјенама у највећој могућој мјери ефикасан. Оријента-
билност у унутрашњем простору је максимална. Обједи-
њен комуникацијски простор посједује de facto више
намјена које се активирају или редукују све у односу на
потребе активности у објекту. Градирање просторних сег-
мената унутар објекта од приступа, преко заједничког
хола па до позоришне и концертне сале, те технике која
их подржава, има структуру флуида који се из једне
цјелине капиларно раздваја по трасама комуникација.
Вертикални чворови прате контуру основе доприносећи
њеном широком сагледавању приликом кретања по хо-
ризонтали и вертикали. 
Тема градског репера овде је конципирана као догађај у

равни тла прије него визуелни знак. Посебна пажња је
посвећена визурама из унутрашњег простора према
окружењу што успоставља својеврсну инверзију; тек у
улози корисника унутрашњег простора могуће је цијели
склоп доживјети као урбани репер – простор доживљаја
одређеног мјеста, дијела града. 
Анвелопа – фасадна раван објекта је поље нарације.
Омотач склопа наговјештава логику цјелине док су јој од-
ређени дијелови визуелно одузети па је тиме тумачење
форме релативизовано. Она је неодређена са циљем да
испровоцира различита тумачења. Као што је поменуто,
нагле промјене у "току" фасадне равни назначавају поло-
жаје одређених намјена у склопу као и интензитете и ка-
рактере њиховог коришћења. Тако на примјер, оштри
стакато на једном дијелу фасаде акцентира одређену
страну објекта, док је улазна партија означена читавом
правоизводном површином која, поред тога што мар-
кира улаз уједно и отвара унутрашњост за сагледавање
из спољног простора. У односу на сугестију основног
облика, поменута површ јесте својеврсна ерозија – "ди-
верзија" на форми и поменутој основној сугестији. 
Текстура и структура фасаде дозирају погледе у и из унут-
рашњег простора. Приземна раван је у потпуности транс-
парентна док се партије на већој висини обрађују као
кожа која само у одређеној мјери пропушта поглед и
свјетлост. Тиме је постигнуто темперирање унутрашње
атмосфере објекта као и режија унутрашњих визура ка
окружењу.  
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  Рад број 6, Шифра аутор "13079CA"
РАВНОПРАВНО НЕНОВЧАНО ПРИЗНАЊЕ   



Предложена идеја афирмише јавни простор ос-
новне равни – партера са кога се приступа унутраш-
њим садржајима склопа. Ослобођено,
транспарентно и потпуно проходно приземље са-
ставни је дио окружења што представља заједничко
поље свих чланова локалне, градске  заједнице. Ос-
новни корпус објекта је ношен на групацији облих
стубова чији размиештај и облик асоцира на стабла
дрвећа којима је обрађен остатак парцеле; на тај
начин је подцртана интеграција основне равни као
јединственог простора. Овај демократичан гест уна-
пређује квалитете доживљаја нове грађевине и
њену експлоатацију на једном нивоу. Са друге
стране, управо ова особина редукује оптималан
приступ публике унутрашњим садржајима објекта;
блок вертикалних комуникација не може обезбе-
дити довољну проточност корисника од приземља
до унутрашњих садржаја у потребној јединици вре-
мена. Изнесена оцјена се посебно односи на најка-
пацитетније садржаје склопа – концертну и
позоришну дворану чији вршни часови пуњења и
пражњења просторија траже другачије рјешење
приступа и евакуације.
Горње етаже формирају блок где се намјене

смјењују по вертикали свака у својој засебној анве-
лопи. Створен је ефекат "куће у кући" гдје међупро-
стори обликују атрактивне волумене, визуре и
амбијенте. Простор "тече" по вертикали инспири-
шући кретање и циљане призоре. Полутранспарент-
ност фасадног платна ствара атрактивне визуелне
ефекте при сагледавању грађевине при чему су
ноћни призори посебно квалитетни. 
Архитектонски израз објекта је највишег ранга. Фор-
мирани су планови сагледавања анатомије склопа;
ниво равни фасадног платна – ниво волумена унут-
рашњих просторија/садржаја – ниво међупростора
из језгра грађевине. Природна и вјештачка свјетлост
се прелама кроз ове планове стварајући вриједне
призоре. 
Предложено рјешење представља вриједан допри-
нос разматрању питања јавног простора локалне и
шире заједнице, односа унутрашњих елемената ар-
хитектонског склопа и архитектонског израза. По-
себно је вриједан допринос у погледу граматике
архитектонског језика; планови структуре грађевине
су помоћу инструмента транспаренције учинили да
доживљај форме буде сложен и отворен за многа
субјективна тумачења. 



Аутор:
Hankyu Kim
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Рад број 23, Шифра аутора "16709HH" 
РАВНОПРАВНО НЕНОВЧАНО ПРИЗНАЊЕ   

Просторна структура склопа афирмише јавни про-
стор и јавни интерес првенствено кроз рјешење
основне – партерне равни и поставке концертне
сале. Приступ дворани је остварен преко трга са
кога се могу пратити догађања и представе на глав-
ној сцени што је потврда намјере аутора да језгро
догађаја постане јавна ствар, доступна најширој
публици. Обрада партера и његово организовање
кроз више нивоа назначава поменуту тезу о по-
треби да градски простори буду доступни за све у
највећој могућој мјери. Присуство водене по-
вршине у партеру сугерише намјеру да се основној
равни на којој се објекат налази дâ тон ексклузив-
ности. Склоп је конципиран као вертикални волу-
мен у тежњи да оствари све атрибуте визуелног
репера на нивоу цијелог града. Поменута теза иде
у два правца па је кровна тераса искоришћена за
пространи видиковац, поред тога што се грађевина

може сагледати са велике удаљености.
Концепт просторне структуре тежи да оствари се-
рију различитих секвенци које доживљава корис-
ник док се креће унутрашњим простором објекта.
Смјена затвореног и отвореног, могућност за сагле-
давање различитих визура и промјена карактера
амбијената док се склоп "осваја" по вертикали,
граде својеврсно просторно искуство.
Архитектонски израз подржава класичан појам ви-
зуелног репера; висок квалитет обликовања
објекта унапређује укупни доживљај форме. Рела-
тивна затвореност фасаде ускраћује могућност саг-
ледавања окружења док та иста особина даје
ексклузивитет тачкама са којих се исто окружење
може сагледати. Описана особина је на линији
компоновања просторног искуства формираног
кроз секвенце кретања и кориштења унутрашњо-
сти објекта и околног простора који му гравитира.
Рад представља вриједан допринос разматрању
теме архитектонског језика, визуелног репера и де-
мократичности јавног простора.  



Рд број 49, Шифра аутора "20327YM" 
РАВНОПРАВНО НЕНОВЧАНО ПРИЗНАЊЕ   
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Основна идеја приједлога представља тежњу да се
јавни, озелењени градски простор очува и уна-
приједи на локацији. Садржаји новог објекта су, го-
тово у потпуности, под земљом док су само дијелови
улазног хола на нивоу партера. Локација је озеле-
њена и служи као парковска површина. Метафора
Бање Луке као "града зеленила" овдје је директно са-
општена просторним језиком. Парцела предвиђена
за нову грађевину није заузета на нивоу тла већ пред-
ставља пролазан простор који представља карику у
траси пјешачких кретања на нивоу града. Предви-
ђене намјене су присутне на парцели али је прак-
тично не заузимају већ је остављају слободном за
јавно коришћење. Овим се демонстрира својеврсна
просторна ефикасност гдје објекат не одузима по-
вршину основне равни – партера на локацији јер она
представља заједнички простор свих припадника ло-
калне заједнице и сви је могу користити у неогра-
ниченој мјери.
Сви садржаји новог објекта се налазе под земљом, а
они главни, као концертна дворана и позориште, тре-
тиране су као независне цјелине ради неометаног
функционисања. Приступ садржајима се остварује на
више начина, дјелимично пјешачким рампама што
ствара посебне доживљаје унутрашњих амбијената.
Добро размјештени садржаји у склопу и ефикасна

просторна структура ипак остављају мјесто дилеми у
вези са ставом аутора да комплетан садржај стави
испод нивоа тла; контакт корисника са спољним про-
стором представља неизоставну вриједност и она би
могла бити "жртвована" у случају много гушће изгра-
ђених урбаних средина гдје су паркови и слободне
површине далеко већа ријеткост него у случају града
као што је Бања Лука. Упркос изреченом, тежња да се
констатовани дио идентитета мјеста, односно појам
"зеленог града" подцрта рјешењем као што је ово,
представља вриједност коју, овом приликом, жири
конкурса високо цијени.
Оквир рјешења где су садржаји испод нивоа тла није
спријечио ауторе да на духовит начин ријеше и тему
градског видиковца; улазне партије објекта, својом
морфологијом, граде четири видиковца-куле са којих
се могу сагледавати све панораме града.
Архитектонски израз овог рјешења је на високом
нивоу. Видљиви дио објекта представља сложен, ви-
шезначан призор комбинован од различитих морфо-
лошких карактера, материјала и облика. Рад
представља вриједан допринос разматрању урбани-
тета, јавног градског простора, појма градског види-
ковца, идентитета мјеста, просторне ефикасности и
архитектонског језика.
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Рад број 64, Шифра аутора "10330FS"
РАВНОПРАВНО НЕНОВЧАНО ПРИЗНАЊЕ   



Концепт се темељи на синтези групе појмова који
укључују морфолошке особине саме локације, сим-
боле перформативних и драмских умјетности, фено-
мен свјетла и аспект природе. Добијени резултат је
добро избалансиран склоп како у погледу просторне
структуре, тако и у погледу обликовања. Нови објекат
оптимално одговара на захтјеве мјеста својом про-
порцијом, архитектонским изразом и третманом за-
датог програма; постављену тему третира и као
питање симбола и кодова. Основни корпус грађе-
вине је постављен преко пролазног приземља које
повезује кључне приступе локацији. Тако формиран
унутрашњи трг представља улазну партију објекта
преко које, вертикалним комуникацијама, корисници
приступају спратним етажама. Однос анвелопе и га-
барити унутрашњих простора стварају секундарне
цјелине чија амбијенталност обогаћује унутрашњост
грађевине. Ради се о различитим величинама дотич-
них амбијената који стварају услове за различите
облике коришћења. 
Морфологија објекта слиједи савремена кретања по-
готову у дијелу правоизводне површине кровне
равни. Силуета која је добијена везује се за актуелни
архитектонски језик –  кровна површина се у маниру
обликовног крешенда уздиже и претвара у врх гра-
дећи акценат цијеле композиције. Контура објекта

асоцира на савремене приступе у области урбане ар-
хитектуре. Анвелопа склопа је компонована од шта-
пова-стубова са испуном од стакла; метрика матрице
поменутих стубова и стаклене испуне је избаланси-
рана и представља својеврсну макротекстуру која је
окосница архитектонског израза.
Садржај објекта је допуњен кровном, покривеном зе-
леном етажом која формира видиковац, зимску
башту и додатну заједничку површину за различите
активности корисника. Нова грађевина својим про-
порцијама и димензијама, као што је и поменуто,
представља вишезначан код у оквиру свог окружења;
може се типолошки сврстати и у куле, као и у нагла-
шено – хоризонтално развијене склопове. Разлог
лежи управо у композицији контуре – силуете која
један дио склопа диже на већу висину док је основни
корпус развијен доминантно хоризонтално. Еле-
менти текстуре анвелопе, стубови, подржавају верти-
кални визуелни утисак развоја форме док
хоризонтална димензија објекта то неутралише.
Таква антиномија визуелног утиска доприноси
двојности кодирања у примењеном архитектонском
језику.
Рад представља вриједан допринос разматрању пи-
тања архитектонског израза, визуелног репера и гра-
ђењу идентитета мкеста у урбаној средини.



Ауторскитим:
Вељко Радуловић,
Денис Тахировић
ЦРНА  ГОРА



Рд број 72, Шифра аутора "27627GG" 
РАВНОПРАВНО НЕНОВЧАНО ПРИЗНАЊЕ   

Чисто и јасно рјешење у својој основној идеји; јед-
ноставан размјештај намјена отворио је пут ка фор-
мирању оптимално употребљивог склопа у коме се
корисници лако оријентишу. Позиција главних
садржаја омогућава елиминисање негативних ме-
ђусобних утицаја који би имали приликом кориш-
ћења. Јукста позиција сала и аудиторијума отвара
простор за формирање. јединственог, заједничког
хола који их све опслужује. Допунски садржаји као
што су ресторани и остали заједнички простори
склопа, формирају оквир – просторни рам помену-
тог хола. Поред тога, њихов просторни потенцијал
се преноси и на отворени простор приступног трга,
тако да је он поменутим оквиром и детерминисан.
Архитектонски језик склопа лоциран је у шири са-
времени тренд са назнаком ретро – израза. Унут-
рашње намјене су изражене и у појавности склопа
силуетом, обликом, текстуром и бојом. Контура
објекта јасно саопштава мјесто и значај два главна

садржаја – позоришта и концертне дворане. Уздиг-
нута "трака" ресторана и додатних простора за оку-
пљање и боравак као фон унутрашњег и
спољашњег простора, приступног трга, улазне пар-
тије и хола,"лебди" над приземљем. Управо је ви-
сина описане "траке" погодна за боравак
корисника, њена висина у односу на тло ствара
услове за пријатне визуре на приступни трг и око-
лину грађевине.
Тема визуелног репера у овом случају није постиг-
нута морфологијом, висином или силуетом
објекта. Концепт је поставио могућност да се поме-
нути задатак реализује у нематеријалној сфери –
сфери садржаја који ће на нивоу менталне слике у
свијести корисника формирати препознатљиво и
значајно мјесто на мапи града. 
Употребљен архитектонски језик и просторно-
обликовна композиција су на високом нивоу. Рад
представља заначајан допринос у разматрању
оријентабилности у сложеним склоповима, детер-
минацији просторних елемената и теми ретро-ар-
хитектонског израза.
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Рад број 73, Шифра аутора "22422ET" 
РАВНОПРАВНО НЕНОВЧАНО ПРИЗНАЊЕ     



Склоп представља центрично организовану про-
сторно-обликовну структуру са језгром формираним
од основних намјена објекта и циркуларним холом
који то језгро окружује. Кровна раван је обрађена као
додатни простор садржаја комплементарних оним
који су расписом захтјевани. Посебан квалитет пред-
ложеног рјешења представља директно повезивање
тла са кровом пјешачком рампом која, поред комуни-
кационе улоге постаје и својеврсни видиковац. Цир-
куларни хол и његов дериват – пјешачка рампа за
кров окосница су концепта у овом раду. На плану ос-
нове, циркуларни хол чини да објекат цијелим својим
ободом има, заправо – прочеље што има смисла у
конкретном случају и на конкретном мјесту. Приступи
са више страна на датој локацији подижу просторни
комфор и ефикасност употребе нове грађевине. По-
стављањем на супротне стране улазних холова два
основна садржаја, позоришта и концертне дворане,
добијена је рационална просторна схема; сцене и
сценске технике су концентрисане у језгру склопа,
лако доступне за снабдјевање и одржавање те
спољну логистику. Приступ сваком од аудиторијума
је, дакле, независан, па самим тим и удобан за пуб-
лику и погодан за оријентацију у унутрашњем про-
стору. Циркуларни хол повезује све садржаје; његов
простор "тече" и инспирише кретање од тачке до
тачке гдје год корисник нађе мотив за заустављање,
посматрање спољног простора или кориштење неког

заједничког садржаја. 
Архитектонски и просторни језик су на високом нивоу
и асоцирају на изворне модернистичке стандарде,
посебно оличене у матрици подјеле стаклених по-
вршина, амбијенталном коришћењу пјешачке рампе,
третману силуете склопа, варирању теме "слободног"
приземља и осталог. 
Посебна тема овог рјешења је истакнута пјешачка
рампа која повезује приземље са кровним садр-
жајима који обухватају систем платоа, тераса, амфи-
театара и зелених површина. Истиче се погодност
организовања умјетничких програма у овом простору
који носи карактер театрина, спонтано насталих сцен-
ских простора у урбаним срединама медитеранских
градова. Тако саздана отворена површина има по-
себне кавалитете у погледу атмосфере при чему у
цјелини представља видиковац са, готово безброј
тачака са којих је могуће сагледавати градску ведуту.
Ако се томе дода и потенцијал дотичне рампе као,
просторно динамичног видиковца, онда се концепт
овог рада заснива на потенцијалима сагледавања
градског пејзажа и његових карактеристичних ре-
пера. 
Рад представља вриједан допринос организацији
сложеног садржаја, употреби архитектонског и про-
сторног језика, теми видиковца и кориштењу кровне
равни, те разматрању атмосфере кретања кроз склоп
по хоризонтали и вертикали.
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Gate to culture
Banja Luka Congress Center

02004BL

The mixture of programs for the new cultural complex is an astonishing opportunity to create 
not only a building but an icon of the 21st century evolving city of Banja Luka. 
Instead of creating an isolated object alien to the city, the character of the building is determined 

is key to the success of this strategic vision. Our project aims to create an spectacular covered 

-
stellation of integrated LED lights.
The centre should be a gift for Banja Luka’s citizens. A place where restaurants, commercial 
premises and exhibition spaces merge into an open and inviting infrastructure. We hope that 
local citizens and visitors will come together enjoying the many cultural activities held in the 
building.

Access view to the complex from the Olympic Winners street - The facade is carefully carved to become distinct and dynamic. The large covered square projects like a door to culture.

Access plaza view - An spectacular space with retail and amenities accompanying the accesses to the Center. Atrium lobby - The three levels atrium is the core of the building, where people gather together before and after events in an awe inspiring environment.

New urban square for the city Connection to the park and public events Atrium lobby views to the south
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Banja Luka is a growing city, a city at the intersection of multiple cultures and regions. It sits at the core of the triangle formed by Croatia’s Zagreb, Bosnia and Herzegovina’s 
Sarajevo, and Serbia’s Belgrade, connecting all the cultures and sprits of them and giving an open view of this shining triangle zone. It was this that inspired the architects to 
design a building, not only for Banja Luka, but also for this triangle zone, and as a representation of the world’s people. The building is meant to appear as a warm living room of 
the Banja Luka house, welcoming its all of its many guests. 
Based on this idea of welcoming friends into one’s home, and considering the functions of this cultural center and its many uses, the architects designed this building with a
simple concept embodying three functions: the theater, the concert/congress hall, and the financial center – representing multiple cultures, multiple regions, multiple religions, 
multiple ideas and voices. The design of the triangle roof is representative of Banja Luka, containing and accepting all of its people and voices. You will not see this anywhere else 
in the world but in Banja Luka! 

level +-0,00m 1:500 level + 7,00m 1:500 level 13.75m 1:500

Peiying Han, Роберт Томић, Аустрија
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Materiality and Expression

The forms and material expression work together to create a narrative for the building. 
base of the building is comprised of masonry/stone cladding and glazing, whilst sweeping overhead is a copper cladded façade. 
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Response to site

Pedestrian and V
The western edge of the site, facing the park, was found to be the most ideal to handle the logistics of deliveries, bus parking, and access to and exit from the underground parking. 

In contrast, pedestrian access is prioritized along the north, east and south of the site, in response to the surrounding activities. 

development, and to the east is a commercial development. By prioritizing pedestrian activity along the edges of north to east, the space becomes activated from the existing activities found surrounding the site. 
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Noise

er to mitigate external noise, and with no walls sharing spaces with noisy program activities. 

Spatial arrangement

The plan is arranged so that the services and back-of-house activities are housed along the western edge of the site, freeing up the east for the most public activities. 
activities and performance spaces. On the public south-eastern edge, a raised entrance forecourt is formed by opening up the building mass here, and creating a raised platform, for the grand arrival to theatre and congress/concert. 

site, and maximizing the public face of the complex. Exhibition space is housed above this along the southern edge, and spills over from the congress hall foyer
ing glass tower

 

er to mitigate external noise, and with no walls sharing spaces with noisy program activities. 

Spatial arrangement

The plan is arranged so that the services and back-of-house activities are housed along the western edge of the site, freeing up the east for the most public activities. 
activities and performance spaces. On the public south-eastern edge, a raised entrance forecourt is formed by opening up the building mass here, and creating a raised platform, for the grand arrival to theatre and congress/concert. 

site, and maximizing the public face of the complex. Exhibition space is housed above this along the southern edge, and spills over from the congress hall foyer
, on the south-west corner of the site.  ing glass tower

 

er to mitigate external noise, and with no walls sharing spaces with noisy program activities. 

The plan is arranged so that the services and back-of-house activities are housed along the western edge of the site, freeing up the east for the most public activities. 
activities and performance spaces. On the public south-eastern edge, a raised entrance forecourt is formed by opening up the building mass here, and creating a raised platform, for the grand arrival to theatre and congress/concert. 

site, and maximizing the public face of the complex. Exhibition space is housed above this along the southern edge, and spills over from the congress hall foyer
, on the south-west corner of the site.  

 

er to mitigate external noise, and with no walls sharing spaces with noisy program activities. 

The plan is arranged so that the services and back-of-house activities are housed along the western edge of the site, freeing up the east for the most public activities. 
activities and performance spaces. On the public south-eastern edge, a raised entrance forecourt is formed by opening up the building mass here, and creating a raised platform, for the grand arrival to theatre and congress/concert. 

site, and maximizing the public face of the complex. Exhibition space is housed above this along the southern edge, and spills over from the congress hall foyer

 

er to mitigate external noise, and with no walls sharing spaces with noisy program activities. 

The plan is arranged so that the services and back-of-house activities are housed along the western edge of the site, freeing up the east for the most public activities. 
activities and performance spaces. On the public south-eastern edge, a raised entrance forecourt is formed by opening up the building mass here, and creating a raised platform, for the grand arrival to theatre and congress/concert. 

site, and maximizing the public face of the complex. Exhibition space is housed above this along the southern edge, and spills over from the congress hall foyer

 The plan is arranged so that the services and back-of-house activities are housed along the western edge of the site, freeing up the east for the most public activities. 
activities and performance spaces. On the public south-eastern edge, a raised entrance forecourt is formed by opening up the building mass here, and creating a raised platform, for the grand arrival to theatre and congress/concert. 

site, and maximizing the public face of the complex. Exhibition space is housed above this along the southern edge, and spills over from the congress hall foyer

 The philharmonic workshop is situated above these back-of house The plan is arranged so that the services and back-of-house activities are housed along the western edge of the site, freeing up the east for the most public activities. 
activities and performance spaces. On the public south-eastern edge, a raised entrance forecourt is formed by opening up the building mass here, and creating a raised platform, for the grand arrival to theatre and congress/concert. 

The administrative functions and press center are housed in a tall adjoin. site, and maximizing the public face of the complex. Exhibition space is housed above this along the southern edge, and spills over from the congress hall foyer

 The philharmonic workshop is situated above these back-of house 
activities and performance spaces. On the public south-eastern edge, a raised entrance forecourt is formed by opening up the building mass here, and creating a raised platform, for the grand arrival to theatre and congress/concert. 

The administrative functions and press center are housed in a tall adjoin

 The philharmonic workshop is situated above these back-of house 
activities and performance spaces. On the public south-eastern edge, a raised entrance forecourt is formed by opening up the building mass here, and creating a raised platform, for the grand arrival to theatre and congress/concert. 

The administrative functions and press center are housed in a tall adjoin

 

-

The philharmonic workshop is situated above these back-of house 
activities and performance spaces. On the public south-eastern edge, a raised entrance forecourt is formed by opening up the building mass here, and creating a raised platform, for the grand arrival to theatre and congress/concert. 

The administrative functions and press center are housed in a tall adjoin-

  SECTION  A-ASECTION  A-A     SECTION B-B SECTION B-B SECTION B-B   

ing glass tower

 

, on the south-west corner of the site.  ing glass tower

 

, on the south-west corner of the site.  

              

BASEMENT

 

BASEMENT

     

GROUND FLOOR

 

GROUND FLOOR

 

GROUND FLOOR

     

FIRST

 

 FLOORFIRST

                                                                                                      

Шифра аутора: RK47091



Gabriel Santinelli, Gaston Lopéz Vibbo, Necol Narvaez Lucas, Аргентина



CH02113

Pedro Silva Carvalho, Уједињено Краљевство



Archinetron architects, Neil F. Capangpangan, Neil Isaiah R. Capangpangan, САД



Никола Умичевић, Катар



АРЦО Пројект, д.о.о. Београд, Петар Арсић, Данило Арсић, Ана Виријевић, Никола Поповић, 
Радисав Марић, Војислав Наумовић, Србија



Arash Mehraf, Иран



Дамјан Радуловић, Аустрија



Саша Б. Чворо, Малина Чворо, Неда Медић, Маја Медић, Небојша Јеремић, Ђорђе Шебић, Бања Лука



Милош Станковић, Михаило Микавица, Марта Минић, Вук Бабић, Србија



Snell design consulting, Cape Town, JAR



Hugo Roberto Sandoval Ruballos, Гватемала



Шифра аутора: 90904WS



Шифра аутора: 99271SS



01010 AH

Wiew towards the Multipurpose HallWiew towards the Concert HallWiew towards the Theater

               The form of the building takes inspiration from a crystal carved into a rock which is represented metaphorically with the central glass spine adjoined with massive volumes clad in stone. These stone volumes is attempts to use the same 
stone  as used in the construction for the fortress/castle of Banj Luka and attempts to link the building with the past as well as future through its imaginative design.  The sweeping central glass spine flows through the entire building mimicking 
the river that flows within Banja Luka. The glass spine incorporates visitor activities, galleries, congress and theater halls and restaurants. This central spine is connected with adjoining massive volumes accommodating back stage and allied functions.
               All the functions of this central spine are raised to the upper floors thereby freeing space on the ground floor and creating double height space for the cultural alley experience. The visitors can walk freely and experience shopping, cafes, 
exhibitions and access to activities organized in the multifunctional hall. The multifunctional hall incorporates foldable wall partitions for a flexible arrangement of the space. The second floor is the administrative seat for the many programs 
housed in the facility.  The third and fourth floor are levels dedicated for functions of congress center and theater halls; the mezzanine areas for audiences are accessible on the 5th, 6th and 7th floors with other public amenity functions such as 
meeting rooms, lounges and VIP and Media functions. The top floors and the roof are dedicated for specialty restaurants, beer gardens and roof top gardens for nice day retreats and evening parties. 
          The building incorporates inviting urban stairs and podiums from the outside that lead to the different levels of the congress and theater halls on the second and third.
          Spatially the building consolidates the back of the house functions in the center to create shared areas for backstage, rehearsal rooms and performer’ s areas to minimize the spread of functions posed due to a small site.  Careful attention is 
given to the Acoustic and lighting design for this multifunctional Hall and congress center. 
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