
архитекта Боривојe Јовановић (1938, Београд – 2021.)

Архитекта Боривоје Јовановић   спада у ред изузетних уметника – ствараоца који је дао врхунски
допринос у оквиру своје уметничке делатности у непрекидном  40-то годишњем раду и стварању.
У својој струци добио је назначајнија признања и награде и то пре свега Велику награду
архитектуре Србије 2001. године за животно дело, коју као једну награду годишње додељује
Удружење архитеката Србије (некадашњи назив Савез архитеката Србије) за изузетан
стваралачки и прегалачки допринос у области архитектуре, добитник је такође неколико највиших
стручних награда и друштвених признања: Октобарске награде града Београда 1970, Признање
Президијума народног савета Варшаве 1972, Октобарске награде Београда 1982, Републичке
награде листа „Борба“ 1983, Савезне награде листа „Борба“ 1983, Велике награде Салона
архитектуре 1984, Дипломе на Бијеналу македонске архитектуре 1985, Октобарске награде
Кикинде 1985. и др.
Архитекта Јовановић је већ више од четири деценије присутан као стваралац у нашој стручној
јавности, чију је пажњу 1971. године привукао остварењем пројекта стамбени блок Јулино брдо,
радом у оквиру ауторског тима, који су поред њега, чинили архитекте Милан Лојаница и Предраг
Цагић. Од тог момента они постају једна од водећих креативних снага у бившој Југославији, тим
који је реализовао низ сјајних пројеката које је карактерисао интегрални приступ у третману
архитектонских и урбанистичких тема.
Оно по чему се архитекта Јовановић посебно уважава је податак да је у различитим областима
архитектуре реализовао врхунска остварења.
Становање: Насеље Јулино брдо, Стамбени блок 19а на Новом Београду, Стамбени блок
„Галацка“ у Кикинди, Стамбени блок у Радичевој улици у Осијеку;
Уређење градских центара: Титов трг у Ваљеву, Реконструкција делова градског ткива Кикинде,
Трг краља Петра I у Панчеву;
Хотели и туристички комплекси: Самачки хотел у Љубљани, Апартмански комплекс
„Маслињак“ код Тивта, Хотел „Селтерс“ у Младеновцу;
Пословни објекти и банке: Банка у Кикинди, Централна банка Руске федерације у Москви,
Комплекс граничног прелаза Хоргош, Пословни објекат “City square“ у Београду;
Здравствени објекти: Клинички центар у Нишу, Хирушки блок војне болнице у Љубљани;
Ентеријери: Хотел „Селтерс“ у Младеновцу, Самачки хотел у Љубљани, Централна банка Руске
федерације у Москви, Пословни објекат „City square“ у Београду.
У свим поменутим објектима где је и аутор ентеријера архитекта Јовановић укида границу
спољњег и унутрашњег простора градећи унутрашњу просторност највишег квалитета, која у холу
Централне банке у Москви ствара утисак катедралних одлика.


