20. Sjednica
dnica Predsjedništva DAŠ-a
DAŠ započela je u utorak, 27. ožujka 2018. godine
odine, u 20.10 h u
prostoru Urbanog centra na Starom pazaru.
Prisutni su:
1. Dario Crnogaća
2. Roberta Škugor
3. Iva Petković
4. Jure Knežević
5. Marko Chiabov
6. Ivona Ivčević Berlengi
Odsutni:
7. Damir Lasinović
Naa sastaku su prisutni i članovi Nadzornog odbora DAŠ-a:
Željko Šain i Iva Cukrov.

Predsjednik navodi točke dnevnog reda koje se jednoglasno prihvaćaju.
1. Dogovor na temu provedbe anketnog konceptualnog natječaja na prostoru Starog pazara u
Šibeniku
Predsjednik prisutnima objašnjava postavke Natječaja koji je zamišljen kao dvostupanjski. Ideja
je da se timovi prijavljuju slanjem portfolija radova i esejem sa zadanom temom.
temom Nakon toga se
vrši selekcija, izabire se pet timova koji će izraditi idejnu skicu na zadani program, te će svih pet
biti obeštećeno za svoj rad.
Hrvatska komora arhitekata se djelomično slaže sa zamišljenim postavkama natječaja, smatraju
sm
kako natječaj svakako mora biti anoniman i zalažu se za model jednostupanjskog s tri podjeljene
nagrade.
U pregovorima s predstavnicima Komore, članovi DAŠ-a
DAŠ a su uspjeli postići dogovor kojim bi
natječaj bio
o dvostupanjski, ali anoniman, u prvom krugu timovi bi se birali na temelju eseja i
jednostavnog arhitektonskog zadatka koji bi bio osmišljen za potrebe selekcije. Komora se slaže
da konačni produkt bude idejna skica, te da Grad Šibenik , kao naručitelj, otkupi
otkup svih pet rješenja
odabranih timova i ima pravo izbora s kojim
k
od njih želi ići u razradu projekta.
Bitno je da svaki prijavljeni tim ima barem jednog diplomiranog arhitekta,, te natječaj neće zadati
obvezne priloge, već će samo ograničiti broj listova za predaju.

2. Izrada kataloga stambene arhitekture u 20. st. u Šibeniku
Šibenik
Obzirom da će se organizirati 3. Dani lokalnog angažmana čija će tema biti stambena arhitektura
20. st. u Šibeniku, potrebno
no je prikupiti nacrte odabranih zgrada, te ih precrtati i grafički
ujednačiti u svrhu izrade kataloga,
katalog te postave izložbe.
Dogovoren je rok od dva tjedna za pronalazak raspoložive dokumentacije.

3. Treći Dani lokalnog agažmana
Određen je datum održavanja od 28. lipnja do 1. srpnja 2018. godine. Trenutno se pregovara o
mogućnosti gostovanja arhitekata iz Portugala i Rumunjske kao predavača.

Sjednica je završena u 21.25 h.

Zapisničar: Petra Zaninović

Predsjednik: Dario Crnogaća

