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Четвртак, 05. март 2015.

У Историјском архиву Београда изложба о архитекти
Миладину Прљевићу

У Галерији Историјског архива Београда (Палмира Тољатија 1) на Новом Београду
сутра у  13 часова биће отворена изложба Историјског архива Ужица „Архитекта
Миладин Прљевић”.  Ова гостујућа изложба резултат  је вишегодишње успешне
сарадње ове две институције.  Изложба представља својеврсни омаж архитекти
рођеном  у  Ужицу  и  једном  од  најзначајнијих  представника  српске  модерне
архитектуре у периоду између два светска рата.

Аутор  изложбе,  историчар  уметности  Иван  Р.  Марковић,  градитељски  опус
архитекте  Миладина  Прљевића  представио  је  највећим  делом  на  основу
заоставштине архитекте похрањене у  Музеју  науке и технике.  Изложбу  прати и
слајд-пројекција  са  фотографијама  изведених  објеката,  идејним  скицама  и
конкурсним решењима из  породичне заоставштине архитекте Прљевића,  као и
филм  Југословенске  кинотеке  који  приказује  журналску  сторију  „Вежба
ватрогасаца” из 1943, са ватрогасном вежбом која се одвија на Палати „Албанија”,
најзначајнијем  остварењу  архитекте  Прљевића  и  архитектонским  симболом
модерног Београда.

Плодоносни  градитељски  опус  Миладина  Прљевића  (Ужице,  1899  –  Београд,
1973)  представљен  је  његовим  најзначајнијим  објектима,  јавним  објектима,
породичним  вилама,  стамбено-пословним  објектима,  највећим  делом
вишеспратница, учешћем на значајним архитектонским конкурсима, те запаженим
радом  у  области  система  градње,  изолационих  материјала  и  енергетске
ефикасности. У само једној деценији, од 1930. године до почетка Другог светског
рата,  Прљевић је пројектовао више од  150 објеката,  од  којих је 68 изведено –
највећим  делом  у  Београду,  такође  и  широм  Краљевине  и  касније  ФНР
Југославије: у родном Ужицу, Краљеву, Чачку, на Златибору и Тари, Бору, Нишу,
Лозници,  Новом  Саду,  Сремској  Митровици,  Цетињу,  Подгорици,  Никшићу  и
Сплиту.  Био  је  иницијатор  и  оснивач  Института  за  проучавање  стамбене
архитектуре.  Од  1946.  године  до  пензионисања  радио  је  у  Пројектном  заводу
Народне Републике Србије.

Изложба ће бити отворена за посетиоце месец дана и може се погледати до 6.
априла. Галерија ради од уторка до суботе од 10 до 17 часова. Улаз је слободан.
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