ФАБРИКА
СЦЕНСКИХ ПРОСТОРА:
ОМЛАДИНСКИ
КУЛТУРНИ ДИСТРИКТ
Каталог

изложбе

FACTORY
OF PERFORMING
SPACES:
YOUTH
CULTURAL DISTRICT
Exhibition

catalogue

ФАБРИКА
СЦЕНСКИХ ПРОСТОРА:
ОМЛАДИНСКИ
КУЛТУРНИ ДИСТРИКТ
Каталог

изложбе

Д и г и талнa га л е р и ј a Д е п а р т м а н а з а а р х и т е к т у р у и у р б а н и з а м
Факултета тех н и ч к и х н а у к а У н и в е р з и т е т а у Н о в о м С а д у и
Дигитална гал е р и ј а К а б и н е т а 5 0 5
21.

март

– 21. април 2021.

FACTORY
OF PERFORMING
SPACES:
YOUTH
CULTURAL DISTRICT
Exhibition

catalogue

Digital galle r y o f t h e D e p a r t m e n t o f A r c h i t e c t u r e a n d U r b a n P l a n n i n g ,
Faculty of Te c h n i c a l S c i e n c e s , U n i v e r s i t y o f N o v i S a d a n d
Digital galle r y o f K a b i n e t 5 0 5
March

ISBN

21

- April 21, 2021

978-86-6022-314-4

УВОД / INTRODUCTION:
др Радивоје Динуловић
редовни професор, Одсек за уметност и дизајн, Департман за архитектуру и урбанизам,
Факултет техничких наука, Нови Сад
PhD, Full Professor, Sub-department for Arts and Design, Department of Architecture and
Urban Planning, Faculty of Technical Sciences, Novi Sad
др Дарко Полић
архитекта-планер, Завод за урбанизам Нови Сад, Србија
PhD, Architect-Planner, Town Planning Institute of Novi Sad, Serbia

УРЕДНИЦИ / EDITORS:
др Јелена Атанацковић Јеличић
редовни професор, Департман за архитектуру и урбанизам, Факултет техничких наука, Нови Сад
PhD, Full Professor, Department of Architecture and Urban Planning, Faculty of Technical
Sciences, Novi Sad
др Радивоје Динуловић
редовни професор, Одсек за уметност и дизајн, Департман за архитектуру и урбанизам,
Факултет техничких наука, Нови Сад
PhD, Full Professor, Sub-department for Arts and Design, Department of Architecture and
Urban Planning, Faculty of Technical Sciences, Novi Sad
др ум. Татјана Дадић Динуловић
редовни професор, Одсек за уметност и дизајн, Департман за архитектуру и урбанизам,
Факултет техничких наука, Нови Сад
PhD, Full Professor, Sub-department for Arts and Design, Department of Architecture and
Urban Planning, Faculty of Technical Sciences, Novi Sad

КУСТОС И ПОСТАВКА ИЗЛОЖБЕ / EXHIBITION CURATOR AND EXHIBITION DESIGN:
др Дејан Ецет
доцент, Департман за архитектуру и урбанизам, Факултет техничких наука, Нови Сад
PhD, Аssistant Professor, Department of Architecture and Urban Planning, Faculty of
Technical Sciences, Novi Sad

РЕЦЕНЗИЈЕ / REVIEWS:
др Милена Кркљеш
ванредни професор, Департман за архитектуру и урбанизам, Факултет техничких наука, Нови
Сад
PhD, Associate Professor, Department of Architecture and Urban Planning, Faculty of
Technical Sciences, Novi Sad
др Саша Медић
доцент, Департман за архитектуру и урбанизам, Факултет техничких наука, Нови Сад
PhD, Assistant Professor, Department of Architecture and Urban Planning, Faculty of
Technical Sciences, Novi Sad

СЕЛЕКЦИОНИ ОДБОР / SELECTION COMM I T T E E :
Бесфорт Идризи
доцент, Факултет драмских уметности, Универзитет Св. Кирил и Методиј у Скопљу, Северна
Македонија
Assistant Professor, Faculty of Dramatic Arts, Ss. Cyril and Methodius University in
Skopje, North Macedonia
др ум. Марина Радуљ
доцент, Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет, Универзитет у Бања Луци, Босна и
Херцеговина
PhD, Assistant Professor, Faculty of Architecture, Civil Engineering and Geodesy,
University of Banja Luka, Bosnia and Herzegovina
Тихомир Јањушевић
архитекта, Цирих, Швајцарска
architect, Zurich, Switzerland
др Милена Кркљеш
ванредни професор, Департман за архитектуру и урбанизам, Факултет техничких наука, Нови
Сад, Србија
PhD, Associate Professor, Department of Architecture and Urban Planning, Faculty of
Technical Sciences, Novi Sad, Serbia
Лорета Гудељ Бараћ
историчар уметности, Загреб, Хрватска
art historian, Zagreb, Croatia

ГРАФИЧКИ ДИЗАЈН КАТАЛОГА / CATALO G U E D E S I G N :
др Ивана Мишкељин
ванредни професор, Департман за архитектуру и урбанизам, Факултет техничких наука, Нови
Сад
PhD, Associate Professor, Department of Architecture and Urban Planning, Faculty of
Technical Sciences, Novi Sad

ПРЕВОД УВОДНИХ СТРАНИЦА / TRANSLA T I O N O F T H E I N T R O D U C T I O N :
др Весна Богдaновић
ванредни професор, Департман за опште дисциплине у техници, Факултет техничких наука, Нови
Сад
PhD, Associate Professor, Department of Fundamentals Sciences, Faculty of Technical
Sciences, Novi Sad
др ум. Татјана Дадић Динуловић
редовни професор, Одсек за уметност и дизајн, Департман за архитектуру и урбанизам,
Факултет техничких наука, Нови Сад
PhD, Full Professor, Sub-department for Arts and Design, Department of Architecture and
Urban Planning, Faculty of Technical Sciences, Novi Sad

ИЗДАВАЧ / PUBLISHER:

Департман за архитектуру и урбанизам, Факултет техничких наука, Нови Сад, Србија
Department of Architecture and Urban Planning, Faculty of Technical Sciences, Novi Sad,
Serbia

ЕЛЕКТРОНСКИ ИЗВОР / ONLINE CATALO G U E

ОРГАНИЗАЦИЈА ИЗЛОЖБЕ / ORGANIZATI O N :
Департман за архитектуру и урбанизам, Факултет техничких наука, Нови Сад
Department of Architecture and Urban Planning, Faculty of Technical Sciences, Novi Sad

АУТОРСКИ ТИМ / AUTHORS:
Радивоје Динуловић
Александра Пештерац
Слађана Милићевић
Игор Мараш
Владимир Илић
Романа Бошковић Живановић
Ивана Мишкељин
Марко Тодоров
Јелена Атанацковић Јеличић
Дејан Ецет
Владимир Савић
Драгана Пилиповић
Александра Ракић

САДРЖАЈ
CONTENT

УВОДИ
INTRODUCTIONS

1

РЕЦЕНЗИЈЕ
REVIEWS

7

ОБЈЕКАТ 9/10
BUILDING 9/10

13

BLACK BOX

14

С А Л А З А В Е Ж Б А ЊЕ
REHEARSAL HALL

20

ФОАЈЕ
FOYER

26

ОБЈЕКАТ 6
BUILDING 6

29

ВЕЛИКА САЛА
LARGE HALL

30

МАЛА САЛА
SMALL HALL

38

С А Л А З А П Р О Ј Е КЦИЈЕ
P R O J E C T I O N H A LL

44

УВОДИ
INTRODUCTIONS

УВОД
INTRODUCT I O N

Аутор/Author:

др Радивоје Динуловић
Превод/Translation:

др ум. Татјана Дадић Динуловић

Изложба "ФАБРИКА СЦЕНСКИХ ПРОСТОРА: ОМЛАДИНСКИ КУЛТУРНИ ДИСТРИКТ" обухвата приказ идејног
пројекта сценске архитектуре са дизајном ентеријера сценско-гледалишних простора у објекту
6 и 9/10 у Омладинском културном дистрикту (Кинеској четврти) у Новом Саду. Омладински
културни дистрикт представља једну од најинспиративнијих урбаних целина Новог Сада. То је
простор који је већ „освојен“ различитим уметничким и културним програмима, садржајима и
функцијама. Истовремено, иако у изузетно лошем грађевинском стању, објекти у овом комплексу
и даље имају значајну улогу у колективној меморији града, доносе посебан сензибилитет –
посматрани споља, као и у ентеријерима. Зато овде основна намера није била успостављање нове
амбијенталности, већ изградња хармоничног споја постојећег и новог, како у погледу
организације и артикулације простора, тако и у односу према сценским технолошким системима,
у складу са програмским смерницама и претпостављеним начином коришћења објеката.
др Радивоје Динуловић

редовни професор, Факултет техничких наука, Нови Сад

The exhibition FACTORY OF PERFORMING SPACES: YOUTH CULTURAL DISTRICT includes a presentation
of the conceptual design of scene architecture with the interior design of theatre auditorium
spaces in buildings 6 and 9/10, located in the Youth Cultural District (Chinatown) in Novi
Sad. The Youth Cultural District is one of the most inspiring urban areas in Novi Sad. This
is a space that has already been "conquered" by various artistic and cultural programs,
contents and functions. Although in extremely poor structural condition, the buildings in
this complex still play a significant role in the collective memory of the city, bringing a
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special sensibility - observed from the outside, as well as in the interiors. Therefore,
the basic intention here was not to establish a new ambience, but to build a harmonious
connection between the existing and the new instead, both in terms of organization and
articulation of space, and in relation to stage technological systems, in accordance with
program guidelines and assumed use of facilities.
Radivoje Dinulović, PhD

full proffesor, Faculty of Technical Sciences, Novi Sad
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УВОД
INTRODUCT I O N

Аутор/Author:

др Дарко Полић
Превод/Translation:
др Весна Богдановић

Основни задатак пројекта Европска престоница културе је да мотивише све креативне делатнике
да на нови начин користе своје таленте и концентришу их да у једној години успоставе нове
праксе у стваралаштву и сарадњи, од локалног до европског нивоа. Сваки град има специфичне
појединце,групе и институције којима се истиче његова посебност, аутентичност и квалитет, а
заправо јединственост у мрежи европских градова.
Свака европска престоница културе је изабрала другачији, а сличан приступ који ће
стваралачким капацитетима свог људског капитала омогућити просторе – „сцене за рад“.
Застарели концепти распореда, па и функционисања постојећих институција културе, за годину
престонице мотивишу и политичке доносиоце одлука да се фокусирају на допуну тих капацитета
новим објектима и просторима културне инфраструктуре, изузетно сложеног и административно и
економски захтевних процеса.
Богатство Новог Сада, на европском нивоу су и његове академске институције. Факултет
техничких наука, Департман за архитектуру и урбанизам посебно традиционално негује сценски
дизајн као своју изузетност. Тим и његови предводници, професори Радивоје Динуловић и Јелена
Атанацковић Јеличић представници су оног сегмента Новог Сада као европске престонице културе,
који унапређује квалитет његове културне инфраструктуре. Партнерство и активно учешће
академских инститиција, Нови Сад чини суштински квалитетнијом европском престоницом.
Кинеска четврт, бивша Фабрика металних производа „Петар Драпшин“, је била аутентични
креативни дистрикт Новог Сада. Простор јединствена симбиозе уметника, културних стваралаца,
нових институција културе, и разноврсних мајсторских радионица је место највећег пројекта
културне инфраструктуре у Новом Саду. Просторни концепт, преточен у план детаљне регулације,
је базиран на овој јединствености. Објекти број 6 и 9/10 су планирани као површине јавне
намене за делатности културе целог креативног дистрикта. Објекат 6, као највећи и
архитектонски најпогоднији, планиран је за централну „комуналну халу“ дистрикта, за
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различите намене и просторно – временске ритмове рада. Објекат 10, планиран као камерна сцена
повезана са објектом 9, је архитектонски највреднији и најдоминантнији објекат дистрикта.
Професионални тим, у академској форми Департмана за архитектуру и урбанизам – сценски дизајн,
доживео је наслеђене структуре као инспиративни оквир за све замишљене могуће активности
објеката 6 и 9/10. у концепта Омладинског креативног дистрикта. Акумулирана знања тима
определила су технички и уметнички високо професионалне стандарде у задатом пројектном
задатку, и дефинисали ниво за сценску културну продукцију за 21. век, у Новом Саду, Репблици
Србији и региону. Управо то је оно што ће Нови Сад приказати као достојну престоницу културе
у 2022. години и његову заоставштину – мудро искоришћене професионалне, академске капацитете
за напредак целе културне сцене града, а заправо целе градске заједнице.
Др Дарко Полић, дипл.инж.арх.

архитекта - планер

The main task of the European Capital of Culture project is to motivate all creative people
to use their talents in a new way and to concentrate their presence in order to establish
new practices in creativity and cooperation within a year, from local to European level. Each
city has specific individuals, groups and institutions that emphasize its uniqueness,
authenticity and quality, or in fact the uniqueness in the network of European cities.
Each European capital of culture has chosen a different, yet similar approach that utilizes
their creative capacities of their human assets to provide spaces – “work scenes". Outdated
concepts of scheduling, as well as the functioning of existing cultural institutions, for
the year of the capital, also motivate political decision makers to focus on supplementing
these capacities with new facilities and spaces of cultural infrastructure, with an extremely
complex and administratively and economically demanding processes.
The wealth of Novi Sad, at the European level, includes its academic institutions as well.
The Faculty of Technical Sciences, Department of Architecture and Urban Planning, has a long
tradition in cultivating scene design as its exceptionality. The team and its leaders,
professors Radivoje Dinulović and Jelena Atanacković Jeličić, are representatives of the
segment of Novi Sad as the European Capital of Culture that improves the quality of its
cultural infrastructure. The partnership and active participation of academic institutions
makes Novi Sad an essentially qualitative European capital.
Chinese Quarter, the former metal processing factory "Petar Drapšin", has been an
authentic creative district of Novi Sad. The space of a unique symbiosis of artists,
cultural creators, new cultural institutions, and diverse craftsmen workshops is the place
of the largest cultural infrastructure project in Novi Sad. The spatial concept,
translated into a detailed regulation plan, is based on this uniqueness. Facilities No.6
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and 9/10 are planned as public areas for cultural activities of the entire creative district.
Building 6, as the largest and most architecturally suitable, is planned for the central
"communal hall" of the district, for different purposes and spatial-temporal working rhythms.
Building 10, planned as a chamber scene connected to building 9, is architecturally the most
valuable and dominant building in the district.
The professional team, in the academic form of the Department of Architecture and Urban
Planning – Scene Design, has experienced the inherited structures as an inspiring framework
for all imagined possible activities of facilities 6 and 9/10 in the concept of the Youth
Creative District. The accumulated knowledge of the team determined technically and
artistically highly professional standards in the given project task, and defined the level
for the scene cultural production for the 21st century, in Novi Sad, the Republic of Serbia,
and the region. This is exactly what will present Novi Sad as a worthy capital of culture in
2022 and its legacy – wisely utilized professional and academic capacities for the progress
of the entire cultural scene of the city, and in fact of the entire city community.
Darko Polić, PhD, Arch
architect – planner
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РЕЦЕНЗИЈЕ
REVIEWS

РЕЦЕНЗИЈА
REVIEWS

Аутор/Author:

др Милена Кркљеш
Превод/Translation:
др Весна Богдановић

Међународна ауторска изложба ФАБРИКА СЦЕНСКИХ ПРОСТОРА: ОМЛАДИНСКИ КУЛТУРНИ ДИСТРИКТ и њен
пратећи каталог, представљају промишљен низ савремених пројектантских решења сценске
архитектуре са дизајном ентеријера сценско-гледалишних простора у објектима 6 и 9/10, који
се налазе у Омладинском културном дистрикту (Кинеској четврти) у Новом Саду. Локација
објеката, као и бројни уметнички и културни програми који су се одвијали у овим, до сада
запуштеним објектима, били су инспирација члановима тима да пројектантски поступак усмере у
два подједнако важна правца. Са једне стране препознаје се жеља за визуелним дефинисањем зона
догађаја и техничких простора у ентеријеру, истовремено не раздвајајући их физичким
баријерама. Са друге стране, аутори теже ка поштовању читавог контекста и очувању
амбијенталних вредности и наратива индустријске прошлости комплекса. Вештом применом
различитих архитектонских елемената и техника, аутори су успели да постигну раздвајање и
дефинисање основних функционалних целина, поштујући и не намећући се у односу на догађеје
који ту треба да се одвијају и буду у првом плану.
Посматрајући објекат број 6, јасно се сагледава мултифункционалност простора намењеног
културним догађајима (велика сала, мала сала, мала биоскопска сала) и његова централна улога.
Обрадом зидова, аутори вешто усмеравају око посматрача ка доњој зони која је намењена
догађају, те њена неутрална, светла површина представља позадину за широки спектар будућих
програма. У горњој зони смештен је простор са најсавременију опрему сценске технике и
технологије. Нескривени, садржаји овог дела објекта одају утисак нематеријалног простора
захваљујући употреби монохроматске боје и светлосних ефеката. Вештим интервенцијама у
ентеријеру, аутори теже не само ка реализацији савременог простора за сценске и културне
догађаје, већ и ка истовременом очувању препознатљивог архитектонског и историјског
идентитета објекта.
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Објекат 9/10 осмишљен је у потпуности у складу са потребама за одржавањем сценских догађаја
(главна сала, фоаје, сала за вежбање) и израженог је позоришног карактера, те аутори
предвиђају мултифункционални сценско-гледалишни простор, који ће одговарати потребама
различитих догађаја предвиђених програмом ове институције.
Посматрајући предлоге решења изложене кроз пројектне цртеже и просторне приказе, јасно је да
су они резултат пажљивог промишљања и одличног разумевања потреба институције и корисника,
али и контекста у којем се објекти налазе, као и да је само пројектно решење проистекло из
вишегодишњег рада и искуства ауторског тима у областима архитектонског пројектовања,
сценског дизајна и сценске технике. Посебну вредност изложбе и приказаног пројекта представља
вештина ауторског тима да успостави иновативан приступ, не само у архитектонском пројектовању
и сценском дизајну овог простора, већ да сачува постојећи амбијент и са новим решењем
успостави хармоничан простор у целини.
Резиме:
Међународна ауторска изложба ФАБРИКА СЦЕНСКИХ ПРОСТОРА: ОМЛАДИНСКИ КУЛТУРНИ ДИСТРИКТ и њен
пратећи каталог представљају промишљен низ савремених пројектантских решења сценске
архитектуре са дизајном ентеријера сценско-гледалишних простора у објектима 6 и 9/10, који
се налазе у Омладинском културном дистрикту (Кинеској четврти) у Новом Саду. Својим садржајем
и квалитетом реализације, ова изложба и пратећи каталог, као и приказани пројекат,
представљају вредно дело које значајно доприноси унапређењу квалитета рада у овој области.
др Милена Кркљеш

ванредни професор, Факултет техничких наука, Нови Сад

International author exhibition FACTORY OF PERFORMING SPACES: YOUTH CULTURAL DISTRICT and
its accompanying catalogue present an ingenious series of contemporary design solutions of
scene architecture with interior design of the scene-and-auditorium spaces in buildings 6
and 9/10, located in the Youth Cultural District (Chinese Quarters) in Novi Sad. The location
of the facilities, as well as the numerous artistic and cultural programs that have taken
place in these hitherto deteriorated facilities, were an inspiration to the team members to
direct the design process into two equally important directions. On the one hand, the desire
to visually define event zones and technical spaces in the interior is recognized, even
though not separated with physical barriers. On the other hand, the authors strive towards
respecting the entire context and preserving the ambient values and narratives of the
industrial past of the complex. Skilfully applying diverse architectural elements and
techniques, the authors have managed to achieve the separation and definition of fundamental
functional units, respecting and not imposing themselves in relation to the events that
should take place and be in the foreground.

9

Observing the building number 6, one can clearly perceive the multifunctionality of the space
intended for cultural events (a large hall, a small hall, a small cinema hall) and its central
role. By processing the walls, the authors competently direct the eye of the observer towards
the lower zone intended for the event, and its neutral, bright surface represents the
background for a wide range of future programs. In the upper zone, there is a space with the
most modern equipment of scene technique and technology. Undisguised, the contents of this
building segment give the impression of an intangible space thanks to the use of
monochromatic colour and light effects. Making skilled interventions in the interior, the
authors strive not only for the realization of a contemporary space for stage and cultural
events, but also for the simultaneous preservation of the recognizable architectural and
historical identity of the building.
Building 9/10 is designed in full accordance with the needs for staging events (a main hall,
a foyer, a rehearsal hall) and has a pronounced theatrical character; hence, the authors have
envisaged a multifunctional scene-and-auditorium space that will meet the demands of diverse
events planned by the programme of this institution.
Observing the proposed solutions presented through project drawings and spatial
representations, it is clear that they are the result of careful consideration and excellent
understanding of the demands of the institution and its users, but also the context in which
the facilities are located, emphasizing that the project solution has stemmed from many years
of experience of the author team in the fields of architectural design, scene design and
scene technique. The special value of the exhibition and the presented project is the skill
of the author team to establish an innovative approach, not only in the architectural design
and scene design of this space, but also in preserving the existing ambience, i.e., utilizing
a new solution for establishing a harmonious space as a unity.
Summary:
International author exhibition FACTORY OF PERFORMING SPACES: YOUTH CULTURAL DISTRICT and
its accompanying catalogue present an ingenious series of contemporary design solutions of
scene architecture with interior design of scene-and-auditorium spaces in buildings 6 and
9/10, located in the Youth Cultural District (Chinese Quarters) in Novi Sad. With its content
and quality of realization, this exhibition and the accompanying catalogue, as well as the
presented project, represent a valuable creation that significantly contributes to improving
the quality of working in this area.

Milena Krklješ, PhD

associate professor, Faculty of Technical Sciences, Novi Sad
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РЕЦЕНЗИЈА
REVIEWS

Аутор/Author:
др Саша Медић
Превод/Translation:
др Весна Богдановић

Изложба „ФАБРИКА СЦЕНСКИХ ПРОСТОРА: ОМЛАДИНСКИ КУЛТУРНИ ДИСТРИКТ“ приказује идејно решење
сценско-гледалишних простора у Кинеској четврти у Новом Саду. Предложено решење обухвата
велику и малу салу, салу за пројекције, фоаје, black box и салу за вежбање. Увидом у
предложене садржаје се може закључити да идејно решење које аутори предлажу за циљ има
формирање простора који се може окарактерисати и као нови културни кластер чија би
реализација значајно унапредила услове у којима се развија културна и уметничка сцена Новог
Сада. Узевши у обзир чињеницу да је Нови Сад стекао титулу Европске престонице културе 2021.,
може се закључити да је развој садржаја које аутори предлажу не само пожељан, већ и
неопходан.
Посебан изазов са којим се група аутора суочила потиче из чињенице да се предложени садржаји
организују у постојећем контексту – у оквирима Кинеске четврти, некадашње „Радничке четврти“,
чији дух места већ има специфичан карактер и већ дуги низ година представља једну од кључних
тачака за одвијање културног живота на територији Новог Сада. Аутори представљеним пројектом
успешно одговарају на изазов да се нови садржаји интегришу у постојећу структуру: пажљивом
артикулацијом нових просторних елемената и ненаметљивим приступом према идентитету објеката,
група аутора предлаже изузетно функционално решење које представља снажну платформу за развој
културне и уметничке сфере Новог Сада.
Специфичан квалитет предложеног решења се свакако огледа у интердисциплинарном приступу
пројекту – сарадња професионалаца из области сценског дизајна, архитектонског пројектовања
и дизајна ентеријера резултује свеобухватним решењем које одговара на изазове са аспекта
функционалности, техничких захтева и атмосфере, а уз очување већ успостављеног карактера
простора. Управо се интердисциплинарност може издвојити као кључни појам који дефинише
пројекат Фабрике сценских простора – предложени пројекат позива на умрежавање и размену
идеја, што представља и основну тежњу Омладинског културног дистрикта.
др Саша Медић

доцент, Факултет техничких наука, Нови Сад
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The exhibition "FACTORY OF PERFORMING SPACES: YOUTH CULTURAL DISTRICT" presents a conceptual
design for a scene and theatre spaces in the Chinese Quarter in Novi Sad. The proposed
solution includes a large and a small hall, a projection hall, a foyer, a black box and a
rehearsal hall. The insight into the proposed contents can lead to the conclusion that the
conceptual solution proposed by the authors aims at creating a space that can also be
characterized as a new cultural cluster whose implementation would significantly improve the
conditions in which the cultural and artistic scene of Novi Sad is developing. Considering
the fact that Novi Sad has acquired the title of the European Capital of Culture in 2021, it
can be concluded that the development of the content proposed by the authors is not only
desirable, but also necessary.
The special challenge faced by the group of authors stems from the fact that the proposed
contents are organized in the existing context – within the frames of the Chinese Quarter,
the former “Labour Quarter”, whose spirit of the place already has a specific character and
has long been one of the key points for cultural life on the territory of Novi Sad. The
authors of the presented project successfully respond to the challenge of integrating new
contents into the existing structure; by carefully articulating new spatial elements and
unobtrusive approach to the identity of facilities, the group of authors proposes an
extremely functional solution that represents a strong platform for developing the cultural
and artistic spheres of Novi Sad.
The specific quality of the proposed solution is certainly reflected in the interdisciplinary
approach to the project – the cooperation of professionals in the fields of scene design,
architectural design and interior design has resulted in a comprehensive solution that
responds to challenges in terms of functionality, technical requirements and atmosphere,
while preserving the established character of the space. It is the interdisciplinarity that
can be singled out as a key term defining the project of the Factory of Performing Spaces –
the proposed project calls for networking and idea exchange, which is the basic aspiration
of the Youth Cultural District.

Saša Medić, PhD

assistant professor, Faculty of Technical Sciences, Novi Sad
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