
ДИПЛОМСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ / УСМЕРЕЊЕ А
1. година мастер / 2. семестар л е т њ и с е м и н а р М5А.2. / САВРЕМЕНА АРХИТЕКТУРА / 2 ЕСПБ

др Љиљана Благојевић, ванредни професор

Основни циљ наставе је да
студентима представи савремену
праксу и теорију архитектуре као
оквир за њихов рад на студио
пројекту и да их оспособи да
активности архитектонског
пројектовања поставе у културни, 
историјски и теоријски контекст
савремене архитектуре. 

Општи тематски оквир наставе је
одређен према актуелним
питањима савремене архитектуре, 
проблематици савременог града, 
односу архитектуре и савремене
технологије и односу архитектуре
и животне средине. 

Променљиви тематски оквир је
постављен у односу на тему
студио пројекта, тако што се опште
теме савремене архитектуре
разматрају на примерима који
непосредно кореспондирају са
темом студио пројекта.

Настава се одвија кроз:
предавања ex-cathedra и
семинаре на којима
студенти обрађују и
презентују примере
савремене архитектуре
који илуструју наставне
тезе, уз сукцесивну
израду и презентацију
задатака у току семестра. 
На сваком семинару, 
један час посвећен је
презентацијама
студената, а други час
дискусији целе групе.
Због организације
наставе кроз семинаре
број студената је
ограничен на укупно
максимум 50. Предавања
су отворена за све
студенте.
Наставу прате
консултације посвећене
разговору са студентима
поводом литературе и
других питања за
припрему презентација и
задатака који се у форми
завршног елабората
предају као део рада на
студио пројекту.

Провера рада на семинару се одвија континуално, током
семестра на којем студенти освајају максимум 100 поена, 
како следи:

• присуство на предавањима / максимум 10 поена
• учешће у семинарима / максимум 10 поена
• задаци (укупно 4), у току семестра / максимум 40 поена
• завршни елаборат / максимум 40 поена

Освојени број поена учествује са 1/10 у формирању
укупног броја поена, односно завршне оцене на студио
пројекту. 

обавезан семинар за студио: 

проф. Зоран Лазовић

проф. Бранислав Митровић

проф. Михаило Тимотијевић



П_01_14 феб 07
Презентације програма студио пројекта и опредељивање студената за студио

П_02_21 феб 07
Савремена архитектура – култура и град

С_01_28 феб 07
П_03_07 мар 07

Архитектура града: реконструкција европских градова у 19. веку / Париз, Беч, Берлин, Барселона и
Београд

П_14 мар 07 - отказано због студентског протеста
П_04_21 мар 07

Модернизам и дискурс CIAM-а: култура духа и тела као функција модерног града
ТЕАМ 10 и нови брутализам

С_02_28 мар 07
П_06_11 апр 07

Савремена архитектура и пејзаж: култура врта / парка – презентација – Д. Ћоровић
П_07_18 апр 07

Авангарда 1920тих / утопије, нови концепти и визије 1960-1970-тих: култура улице
С_03_25 апр 07

П_08_02 мај 07
Авангарда 1920тих / утопије, нови концепти и визије 1960-1970-тих: култура града

П_09_09 мај 07
Актуелна архитектура: дискретна култура атмосфера

С_04_16 мај 07
П_10_23 мај 07

Резиме семинара: пројекције, визије, правци и стремљења савремене архитектуре
С_05_30 мај 07



С_01_28 феб 07

Студио проф. Зорана Лазовића:
• ПРИМЕРИ РЕЧНИХ ЛУКА ПЛИВАЈУЋИ ОБЈЕКТИ КУЛТУРА И ПРИОБАЉЕ
Студио проф. Бранислава Митровића
• МЕДИЈИ МЕДИЈАТЕКЕ МРЕЖА МЕДИЈА(ТЕКА) 
Студио проф. Михаила Тимотијевића
• LAND ART РЕКОНСТРУИСАНИ ИНДУСТРИЈСКИ ОБЈЕКТИ МАПА НОВЕ КУЛТУРЕ

ПРОГРАМСКА АНАЛИЗА АРХИТЕКТОНСКА АНАЛИЗА МАПИРАЊЕ ПРОГРАМА
однос контекст-програм актуелна архитектура култура града Београда

С_02_28 мар 07
Студио Т+М+Л

УПОРЕДНА АНАЛИЗА ПРИМЕРА ЈЕДНОГ ТИПА ОБЈЕКТА КУЛТУРЕ (ПО ИЗБОРУ) ПРЕМА
ПРАВЦИМА/ПЕРИОДМА

Типови објеката: Правци/периоди:
• БИБЛИОТЕКА/МЕДИЈАТЕКА 1. 18. и 19. век
• МУЗЕЈ/ГАЛЕРИЈА/АРТ 2. АВАНГАРДА
• ПОЗОРИШТЕ/БАЛЕТ/ПЕРФОРМАНС 3. МОДЕРНИ ПОКРЕТ/ХЕРОЈСКИ ПЕРИОД
• ПАНОРАМЕ/ДИОРАМЕ/БИОСКОП 4. МОДЕРНИЗАМ/ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ СТИЛ
• УМЕТНИЧКИ АТЕЉЕ/СТУДИО 5. ПОСТМОДЕРНИЗАМ
• КОНЦЕРТ/МУЗИКА 6. ПОСТМОДЕРНИЗАМ
• ШКОЛА/УНИВЕРЗИТЕТ/ОБРАЗОВАЊЕ 7. САВРЕМЕНА АРХИТЕКТУРА У СВЕТУ
• ЕФЕМЕРНА АРХИТЕКТУРА ФЕСТИВАЛА 8. САВРЕМЕНА АРХИТЕКТУРА У СРБИЈИ



С_03_25 апр 07/С_04_16 мај 07

Студио Т+М+Л

АНАЛИЗА ЗОНА КУЛТУРЕ У ГРАДОВИМА И УРБАНОГ ПРОСТОРА

Лондон Берлин Барселона
SOUTH BANK / комплекс објеката културе / KULTURFORUM УРЕЂЕЊЕ ОБАЛА И ЛУКЕ

PODSDAMER PLATZ
•NATIONAL THEATRE + (по избору)
•HAYWARD GALLERY Беч
•ROYAL FESTIVAL HALL MUSEUMSQUARTIER
•QUEEN ELIZABETH HALL
•THE SWAN THEATRE
•THE LONDON EYE
•TATE MODERN
•IMAX CINEMA
•DESIGN MUSEUM
•LONDON CITY HALL


