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Назив предмета:  

 
МОДУЛ М5А - Пројекат 1 - усмерење Архитектура 

Година студија:  

 
2. семестар дипломских академских студија - Мастер, 2008/09 

Број кредита: 

 
22 ЕСПБ 

Термини одржавања наставе: 

 
уторак и четвртак (14 недеља) 14-22, према распореду часова                

Термин одржавања испита: 
 

накнадно - у складу са терминским планом 

Термини одржавања колоквијума: 

 
контролне предаје релевантног материјала у шестој и дванаестој недељи, у договору са студентима 

 
Назив пројектног задатка: 

 

EМОЦИОНАЛНО МАПИРАЊЕ АРХИТЕКТУРЕ 

Наставник:   

 
арх. Борислав Петровић, доцент 

 
Сарадници:  

 

арх. Душан Стојановић, асистент 
арх. Срђан Дерајић, 
апс.арх. Ален Спахић  

Број кабинета:  

239 

Време за консултације са студенатима: 

накнадно - у договору са студентима 

Телефон:   
 

011 3218739                                                                                                                                                           

e-mail:   agm–am@eunet.rs              

Назив семинара 1 

 

EMOTIONAL BRANDING  
 

Руководилац семинара 1: 
 

арх. Борислав Петровић, доцент 

Назив семинара 2: 

по избору          

Руководилац семинара 2: 

по избору 
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Посебни критеријуми за пријем студената: 

мотивисаност , 
склоност ка пројектантском истраживању 
 

 

Циљеви и приступ настави: 

 
Циљ задатка је активација интердисциплинарних знања и компетенција стечених током основних 
студија архитектуре и усмеравање ка операционализацији и истраживању, кроз упознавање са 
феноменом мапирања простора - представа заснованих на његовим одређеним, одабраним 
особинама. 
Упркос неоспорном присуству когнитивног и афективног у перцепцији и доживљају архитектуре, 
интересантна је  теза о пресудној улози емоције у коначном суду, како корисника тако и ствараоца. 
Циљ је дакле истражити и употребити емотивну реакцију на организован, архитектонски простор, 
имајући у виду изражени комуниколошки карактер ових ситуација, заправо, њихово схватање као 
процеса размене информација.  
С обзиром на присутност различитог тумачења истог информацијског материјала, ово питање свакако 
надилази поље архитектонског стваралаштва, дотичући сферу истраживања узрока људског 
понашања. У овом конкретном случају, ради се о понашању у савременим и очекиваним, тржишно-
потрошачким условима, чији је утицај очигледан и веома интензиван.  
 
Комплексност задатка захтева шири социо-културолошки приступ, који подразумева антиципацију 
епохе која настаје, као и схватање да она неизбежно садржи елементе прошлог и будућег. 

Пројектни задатак: 

 
Операционализација теоријског дискурса подразумева избор брендирне компаније, као фиктивног 
клијента.  
У складу са дефинисаном оријентацијом, следи истраживање и упоредна анализа  у виду просторно-
програмске студије, а која се односи на избор карактера контекста и позиције локације, као и 
профилацију програма. 
На основу програмске основе, треба урадити пројекат пословно - стамбеног објекта који, својом 
структурацијом  и појавношћу, преноси предходно одређене поруке, односно комуницира на начин који 
оговара бренду изабране компаније. 
 
 

Метод извођења наставе: 

 
Настава подразумева интерактивну релацију свих учесника (студената и наставника), усмерену на 
стално преиспитивање значења визуелних и вербалних појмова који одређују даља усмеравања 
активности,  
Рад ће се одвијати у неколико секвенци, које представљају итерабилни циклус, у коме се резултат 
предходног истраживања поставља као проблемска основа следећег. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
План и програм рада у студију 
 
недеља студио                                             семинар 1     семинар 2  

01 уводна реч -  избор улазних параметара дефинисање оквира по избору  
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17.- 19.02. 

дискусија о теми  релевантних појмова 

02 
 

24.- 26.02. 

појмовна основа искуства, пројекције  нова парадигма 
повезивања брендова и 
људи - марк гобе 

 

03 
 
03.- 05.03. 

визуализација - 
операционализација 

елементи програма,  
профилација 

гостујући предавач  

04 
 
10.- 12.03. 

програм алтернативе - поставка идентитет, појам и 
релације 

 

05 

 
17.- 19.03.  

програм 
 

алтернативе - избор компаративна анализа - 
сфере могућих поређења - 
ствари 

 

06 
 

24.- 26.03. 

1. колоквијум 

пројектни задатак  
дискусија, одреднице трансформација 

идентитета - 
културолошки ниво  

 

07 

 
31.03-02.04 

први циклус - нулта 

хипотеза 
индивидуални рад,  зашто фикција - 

ж.м.шефер 
 

08 
 

07.- 09.04. 

критика - издвајање истраживање, 
усмеравање  

гостујући предавач  

09 
 

14.- 16.04. 

други циклус - негација могућности, домашаји илузија и симулакрум,  
одреднице и могућа 
исходишта 

 

10 

 
21.- 23.04. 

критика - издвајање упоредна анализа различитост тумачења, 
конвенција, стереотип 

 

11 

 
28.- 30.04. 

трећи циклус - 

конвергенција 
резултанте  компаративна анализа - 

сфере могућих поређења - 
уметност 

 

12 

 
05- 07.05. 

2. колоквијум 

дефиниција решења 
дискусија, одреднице сензибилитет средине, 

моћ утицаја 
 

13 
 

12- 14.05. 

финализација пројекта презентација гостујући предавач  

14 

 
19- 21.05. 

финализација пројекта закључци, критике закључци, критике  

 

Обавезна литература: 

 

М.Гобе, Емоционално брендирање - нова парадигма повезивања брендова и људи, Београд, ММИ, 2006. 

Ж.М.Шефер, Зашто фикција, Нови сад, Светови, 2001. 

 
Препоручена литература: 

 

К.Попер, Објективно сазнање, Подгорица, Паидеа, 2002. 

М.Brawn, Architectural thought – Design process  and the expectant eye, Oxford, 2001 

B.van Berkel, C. Bos, Move, Amsterdam, Goose Press, 1999 

У.Еко, Култура, информација, комуникација, Београд, Нолит, 1973 

 

 

Начин полагања испита (садржај пројекта и семинарског рада): 

 

Испит се полаже усмено, одбраном завршног елабората, обим и садржај у договору са студентима, као 
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и за семинарски рад. 
 

 
Оцењивање: 

Предиспитне обавезе поена 
 

Завршни испит  поена 

активност у току семестра 10 семинар     2  5 
колоквијум 1  10 пројекат 40 
колоквијум 2 10 усмена одбрана пројекта 10 
семинар     1   5 утисак наставничког тима 10 
 

Услови предаје после заказаног рока: 

из статута АФ 

Статутарне одговорности и права студената: 

из статута АФ 

 


