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Апстракт
Рад разматра део опуса српских 
архитеката Стевана Тешића и 
Милене Вељковић-Тешић 
конципираног и реализованог у 
Италији у периоду 2000-2008, који се 
односи на стамбену тематику. На 
хронолошкој основи развојне 
стваралачке линије уочавају се 
доминантне карактеристике и 
специфичности архитектонског 
стваралаштва аутора, узимајући као главне параметре 
урбани контекст, тј. културно-историјско наслеђе и уско 
дефинисану тематику подухвата.
Кључне речи: стамбена архитектура, вила, Бреша, 
ритам, геометрија, амбијент, контекст.

Архитектонски студио DI_aRCHON ass_ основан је 2002. 
године у Бреши (Италија) од стране српских архитеката 
Стевана Тешића и Милене Вељковић-Тешић. Професионални 
почеци овог брачног пара везују се за почетак деведесетих 
година XX века у београдској културној средини, у окриљу 
Института за архитектуру и урбанизам Србије. После 
професионалног искустава у Србији, Енглеској и Немачкој 
архитектонски дует Тешић одабрао је Италију као 
најприкладније поднебље за своју стваралачку активност. 
Специфичности ове земље и њене културе, а превасходно 
ригорозни и ограничавајући услови према сваком новом 
архитектонском подухвату (који у својој бити увек носи 
потенцијалну опасност да оскрнави неприкосновен 
археолошки фундус), представљали су додатни подстрек и 
изазов за ове градитеље. У периоду од 1997. до 2000. године 
супружници раде као асистенти на Политехничком факултету 
Универзитета у Милану на предмету “Финална синтеза” 
професора Серђа Кротија. Године 2006, Стеван Тешић  је на 
истом факултету докторирао на тему “Архитектонско и 

урбанистичко пројектовање. О 
архитектонској рекомпозицији 
урбаног пејзажа: Конституисање 
дијаграматске јединице префи
гуративног урбаног модула. L’UPC”.1

У својој делатности студио DI_
aRCHON ass_ развија културу 
пројекта која је усмерена ка грађењу 
активних просторних односа између 
новог и историјског, сматрајући, да 

амбијент суштински наставља да постоји кроз постепену и 
слојевиту промену, а не кроз миметизацију у оквиру 
постојећег контекста. Парадигма синтезе обликовних 
уметности видљива је у настојању за трансверзалним 
пројектантским приступом – од дизајна појединачног 
предмета до грађевине и града присутан је идентичан 
обликовно-философски метод где се јасно истиче употреба 
чисте геометрије као композиционог модуса. Принципи еко-
изградње постављени су као базис у приступу и остварењу 
сложеног  процеса интегралног, мултидисциплинарног 
пројектовања. Значајна пажња посвећена је и тзв. „култури 
апстраховања форме на елементарне геометријске 
вредности“,2 тј. истраживању постојаности и трајности 
примарних геометријских облика као универзалног језика 
архитектуре. У вези са тим јесте и ауторско инсистирање на 
синтези између типолошко-комуникативне организације 
унутрашњих простора грађевине и геометријско-пластичног 
концепта архитектонског облика. Међутим, оно по чему се 
овај ауторски тандем недвосмислено истиче јесте бављење 
феноменом простора схваћеног као gesamtkunstwerk 
(целовито уметничко остварење), тематски реализованог на 
пољу урбанизма, архитектуре, уметности и дизајна. Радови 
овог креативног тима објављивани су у водећим 
италијанским часописима као и публикацијама синтетичког, 
критичког и полемичког карактера.

АРХИТЕКТУРА ЧИСТЕ ГЕОМЕТРИЈЕ
Стамбени опус архитеката Стевана и Милене Тешић

ARCHITECTURE OF PURE GEOMETRY
Dwellings houses of architects Stevan i Milena 

Tesic

Abstract:
Article describes part of work of Serbian’s architects 
Stevan Tesic and Milena Velkovic Tesic. The works have 
been designed and made in Intaly from 2000 to 2008 
and have been dedicated to dwellings houses. Following 
up developmental creativy line, we can observe basic 
characteristics and particularity: urban sense, attitude 
to cultural’s and  historical’s heritage and subject matter 
of works which is narrowly. 
Key words: dwellings houses, villa, Brescia, rhythm, 
geometry, ambient, context.
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1 Progettazione Architettonica e Urbanа: Per una ricomposizione architet-
tonica del paesaggio urbano. Costituzione diagrammatica dell’unità 
urbana di prefigurazione conforme _L’UPC;

2 Према речима самих аутора
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ИСТОРИЈА - ПРОСТОР - АРХИТЕКТУРА - МЕРА
Место

Стваралаштво архитеката Тешић апострофира идеалне 
вредности људског простора тј. његовог највишег квалитета 
– архитектуре. “Простор, мера/размера и пропорција чине 
универзални језик и вредности су кроз које се остварује и 
потврђује историја односа између времена, културе и 
друштва са једне стране, и градске и архитектонске форме са 
друге”. При том, контексту се посвећује максимална пажња и 
он се тумачи и преводи као апстрактни модел. Крајњи 
резултат – нови објекат третиран је у сваком делу пројектног 
процеса као скулптура: од ње се полази као микро симбола 
ауторске визије форме и до ње се долази као макро творевине 
у простору која се посматра и доживљава из што већег броја 
просторних позиција. Такав активан однос контекста и новог 
објекта излази из домена актуелног трендa, помодарског и 
атрактивног у архитектури и ствара утисак безвремености и 
вајкадашњег егзистирања грађевине.

ПРОСТОР - ГЕОМЕТРИЈА - ОБЛИК 
Град и Грађевина

“Кроз чисте облике и јасне просторне односе међу њима 
постиже се препознатљивост континуитета форме града и 
оправданост избора архитектонске форме, тако да значај 
саме архитектуре бива обухваћен кроз тај однос истовреме-
ног припадања и издвајања у  контексту”.3  Архитекте -  поро-
дица Тешић развијају модел базирајући се на кон ти-
нуалнугеометрију, опредељујући се при томе за ритмично-
пластичан третман структуре композиције. Простор је тако, 
према идеји креатора, сагледив у своја два нивоа. Према 

самим речима аутора, “први представља ренесансно-
перспективна и конструисана визија простора, док је другом  
порекло у античком, интуитивном орга низовању елемената 
у перцептивном пољу и заснован је на привидно 
антиперспективном размештају форми унутар тополошког 
менталног модела осећаја простора”.

КОМПОЗИЦИЈА 
Град и Грађевина

„Град као велика кућа / кућа као град у малом“ 
(Л.Б. Алберти)

Концепт обликовања града и грађевине у стваралачком 
космосу Тешића полази од постојања више просторних 
фокуса у оквиру једне динамичне геометријске матрице кроз 
коју се развијају асиметричне равнотеже међу деловима. 
Природа и интензитет односа међу елементима композиције 
су у непрестаном току истраживања склада и постизања 
равнотеже. Аутори су изградили посебан афинитет према 
градској форми, водећи се карактером њене слојевитости и 
сложености.

Развојни пут стваралаштва архитектонског дуела Тешић 
могуће је сагледати кроз приказ и истраживање дела 
њиховог опуса који се односи на стамбену архитектуру. Њега 
чине реализовани објекти и пројекти међу којима се јасно 
уочава уједначеност у вокабулару, кохерентност у стилском 
изразу, као и активан, истраживачки и до краја ауторски 
приступ у архитектонском обликовању простора.

3  Исто

Вила PETRAIA, Бреша

Тема: приватна вила површине око 1.200 м2

Урбани контекст: пејзажна зона побрђа под државном 
заштитом као корпус архитектонско-природног фонда
Материјализација: традиционална грађевинска технологија 
са  применом принципа екоизградње
Пројекат/реализација: 2000/2005

Већ први подухват архитеката Тешић најавио је све одлике 
развојне путање њиховог пројектантског стваралаштва. 
Основа грађевине се заснива на континуалној и меандричној 
геометрији која се развија око више посторних фокуса од 
којих су основни - два унутрашња дворишта организована у 
форми полу-атријума. Објекат се око ових атријумских 
простора развија на три нивоа.  Сваки од њих успоставља 
јединствен однос са околним простором, а у живот куће се 
непосредно уводи атмосфера околне природе. У таквом 
геометријском устројству који је близак форми пужеве љуске, 
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наизменично се смењују и заправо чврсто повезују два 
просторна аспекта: унутрашњост и спољашњост. Сличан 
концепт присутан је и у околном простору - врту изграђеном 
у диманичној каскадној форми. Свој активан однос према 
окружењу ова вила показује и у екстеријеру: разуђеним 
равнима које се пружају у различитим правцима и рустичним 
каменом као доминантним фасадним материјалом.

4 Овај објекат је италијанској стручној јавности представљен од стране истакнутог критичара и теоретичара архитектуре Федерика Бучија (Bucci, F. (2005), 
Casa Plurifamiliare  Villa Badia, L’architettura  - cronache e storia 593, str. 167)

Вила BADIA, Бреша

Тема: тропородична градска вила површине око 700м2
Урбани контекст: део града основан почетком XX века који је 
своју дефинитивну физиономију формирао око 1920-тих и у 
периоду 1950-1970
Материјализација: традиционална грађевинска технологија 
са применом принципа екоизградње
Пројекат/реализација: 2001/2003
На овом кондоминијуму, који за разлику од претходног дела 
припада градском типу виле, доминантне визуре окренуте су 
ка уличном фронту где се формира перспектива у којој 
волумен грађевине изражава сву своју тектонску тежину и 
присутност. Монохроматска гама грађевине обогаћена је 
једино зеленим тоновима саксијског растиња и чини саставни 

део архитектонског концепта и кореспондира са околним 
пејзажем градског парка и побрђа. Композиција је јасно 
геометризована и у својој суштини позива се на 
неопластицизам као уметничко опредељење присутно и 
развијано још од појаве Пита Мондријана до Теа ван Дезбурга 
и покрета Де Стајл. Задњи корпус грађевине организован је 
као херметичан кубус који представља неопходну позадину 
за транспарентан модуларни фронт објекта са функцијом 
терасе тј. баште. Активан, ангажован однос према окружењу, 
додељен је систему линијских и површинских елемената, 
који по принципу „векторских“ равни чврсто повезују 
ентеријер, екстеријер и спољашњи простор.4



Вила IS - T, Бреша

Тема: градска вила површине око 700 м2
Урбани контекст: део града основан почетком XX века који је своју дефинитивну 
физиономију формирао у периоду 1920-1940.
Материјализација: традиционална грађевинска технологија са применом принципа 
екоизградње у класи А
Пројекат/реализација: 2008/реализација у току
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5   Према речима самих аутора
6  Овај аграрни парк по свом локалном 

природно-културолошком значају је под 
заштитом градске институције – Завода за 
заштиту културне архитектонске баштине 
и пејзажа

Лик и карактер ове градске виле у вези је са даљим развојем пројектантске теме 
вила у стваралачком кретању архитеката Тешић. Наиме, брижљивијом анализом, 
постаје јасно да је ова тема доживљена као “неумитно одредиште, упориште 
архитектуре са сећањем пре свега на историју развоја идеје европске 
рационалистичке односно пост-рационалистичке виле у градском контексту 
почевши од раног XX века”.5 У том смислу препознаје се ауторско инсистирање на 
геометризацији форме, на јасном и беспрекорном модуларном систему мера и 
пропорција, пластична просторна поставка и метод апстраховања композиције. 
Јединственост у формалном приступу као и јасноћа и препознатљивост карактера 
грађевине, представљају одговор на специфичне захтеве особа које насељавају 
вилу. Израз монументалности и свечаности кореспондира са карактером локације 
– централним градским језгром.

 

Виле CD - Coll:  ДО-РЕ-МИ-ФА-СОЛ, Бреша

Тема: комплекс од пет једнопородичних вила у низу; појединачна површина од око 
350 m2

Урбани контекст: зона аграрне територије јужно од Бреше смештена на рубу новог 
стамбеног кварта оријентисаног према аграрном парку који је под градском 
заштитом.6 Основно обележје овог локалитета јесу последица постепене али 
консолидоване трансформације територије услед интензивног гајења винове лозе.
Материјализација: Традиционална грађевинска технологија са применом принципа 
екоизградње
Пројекат: 2007-2008
Пројекат комплекса од пет вила представља део ширег пројекта новог стамбеног 
кварта у оквиру ког виле заузимају посебно место будући да формирају гранични 
појас новосаграђене структуре и истовремено остварују односе са природним 
пејзажем који се протеже неколико километара на североисток и подлеже заштити 
као аграрни парк локалног значаја. Тако су, у концепт пројекта, истовремено 
сублимиране две просторне димензије -дијалектички парови: блиско  удаљено  и 
грађено – неграђено. Одабрани вокабулар и језик заједнички је свим објектима који 
сачињавају комплекс, али апликован тако да се елементи духовито варирају и 
вешто комбинују, творећи стилски уједначену, али увек нову композицију. Тако 
свака фасада живи својим посебним животом, бивајући колико слична толико и 
другачија од осталих. Ритмичко надовезивање и надопуњавање елемената по 



2727

Ар
хи

те
кт

ур
а

јединицама композиције, приступа се и архитектонској композицији - градећи 
специфичан систем просторних музичких комбинација и парабола где елемети 
задржавају своју  једноставност, односи су евидентни и чисти а целина врло 
суптилно усложњавана”.7  Тако тема на једној грађевини изражава своју сродност са 
аналогом на претходној грађевини и истовремено наговештава тему и 
трансформацију која ће се развијати на следећем објекту низа.

Стваралачки опус архитеката Тешић, овом приликом представљен преко избора 
дела стамбене тематике, одликује се својеврсношћу вокабулара, ауторским 
приступом, доследношћу и стилском хармоничношћу. Већ на први поглед приступ 
архитектури ових аутора може се повезати са револуционарним слоганом Мис ван 
дер Роа “мање је више“, у смислу употребе најмањег броја елемената за 
постизање архитектонско-естетског оптимума. Са друге стране, 
доживљај архитектуре као дисциплине вишег, просветитељског реда у 
организацији простора, оне у “којој је све по МЕРИ” приближава нас 
идеалима Ле Корбизјеа и његове школе. У пракси, реч је о делима које 
одликује интегрална, јасна и чврста композиција, у којој сваки елемент 
тежи да оствари специфицну улогу и однос са другим. Изостављен је и 
било какав траг за декоративним и ласкавим детаљима, а као највећи 
“украс” објекта јесте заправо његова искрена сврсисходност оваплоћена 
у пуристичкој, прочишћеној и ванвременској форми. Све задовољава 
давно изречену формулу “потребног и довољног”. У визијама ових 
аутора, како за полазиште, тако и за циљ, препознате су вредности и 
историјски дискурс урбаног контекста, ослањајући се сваког тренутка 
на човека као основну меру подухвата, било да се разматра аспект 
самих димензија објеката, постигнут комфор и флексибилност простора 
или пак еколошки захтеви неговања и очувања затечених вредности 
природе и архитектонског окружења.

својој закономерности и карактеру подсећа на музичку скалу услед које су и вилама 
додељени називи музичких тонова (до-ре-ми-фа-сол). “Аналогно поступку 
музикалног надограђивања барокне фуге која своју сложеност израза остварује 
кроз систематично понављање и ритмично варирање односа међу елементарним 
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