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МОДУЛ М6A – Пројекат 2 – Усмерење Архитектура, 22 ЕСПБ 
3. семестар дипломских академских студија, 2007/08 

 
Студио - 18 ЕСПБ 
Семинар1 - 2 ЕСПБ 
Семинар2 – 2 ЕСПБ 

 

 

УПУСТВО 
 
Садржај пројектног задатка 

Пројекат 2 усмерења Архитектура се односи на тематску област мултифункционалних и флексибилних 
архитектонских објеката и простора. 
Студенти раде на сложеном пројектантском проблему, у великој мери самостално развијајући и елементе 
пројектног задатка. Студирајући сложеност функционалне, морфолошке и социо-културне структуре студент се 
оспособљава да: 
- креира архитектонска решења која равномерно задовољавају концептуалне, функционалне и структуралне 
захтеве 
- прати и примењује савремене архитектонске приступе и парадигме 
Резулат рада је идејно архитектонско-урбанистичко решење које има своју јасно препознатљиву истраживачку и 
апликативну компоненту, где се јасно препознају елементи тематских области на које се пројекат ослања. 
Пројектни задатак има за циљ да развија неке од следећих способности будућих архитеката: 
- препознавање и одговарајућу примену архитектонских концепата, принципа и теорија 
- апстраковање и презентовање основних елемената и односа у дефинисању архитектонског решења 
- пројектантске вештине које су неопходне да се одговари захтевима инвеститора, корисника и  
  законским регулативама. 
 
 
Термински план наставе 

Студио и семинари одржавају се два пута недељно: средом и петком од 14 до 22 сата. 
Настава  траје 14 радних недеља у школи и 4 радне недеље код куће са консултацијама у кабинету. 
За студио и семинаре предвиђено је 32 радна сата недељно (16 сати рада школи и 16 сати рада код куће). 
15. недеља предвиђена је за рад у оквиру модула М7- Пројектантска радионица 3. 
Модул М7- пројектантска радионица је посебан премет који није повезан са радом у студију.  
16, 17, 18, и 19 радна недеља предвиђене су за рад код куће (38 сати) и консултације у кабинету (2 сата).  
Предаја и одбрана пројекта и семинара је 20. радне недеље у уторак. 
 
Студијска правила 

Студио води један наставник са једним сарадником и старијим студентима волонтерима. 
Пројектни задатак у студију задаје наставик. 
Више студија могу, међусобним договором, да задају заједнички пројектни задатак. 
Наставник организује семинаре који треба да пруже теоријски оквир за рад на пројектном  задатку. 
Више студија (до 3) могу, међусобним договором, да организују заједничке семинаре. 
Семинари учествују у укупној оцени пројекта са по 5п. 
Најмање 30п, а највише 70п предвиђено је за оцењивање током 14 радних недеља у школи. 
Начин и критеријуме оцењивања утврђује појединачно сваки наставник. 
 
Правила за пријављивање студената у студио 

Руководилац студија предаје Декану Архитектонског факултета испуњену пријаву пројектног задатка у понедељак 
3.септембра 2007 у 12 сати две недеље пре почетка семестра. 
Презентација студија је у уторак 4. септембра две недеље пре почетка семестра 
Пријављивање студената је у уторак и среду 4. и 5. септембра две недеље пре почетка семестра. 
Студенти бирају и рангирају студије од 1 до 5. 
Студио прима највише 16, а најмање 8 студената. 
Ранг листа студената у сваком студију утврђује се на основу просечне оцене модула М4 и модула М5. 
Листе са распоредом  студената по студијима достављају се наставницима у понедељак 10. септембра. 
Преостала места у студијима објављују се у другом кругу у уторак 11. септембра. 
Коначни спискови студената објављују се у петак 14. септембра.   
 
*на основу Службеног билтена 71/06 Архитектонског факултета: Студијки програми основних академских студија и дипломских 
академских студија архитектуре од 31. 05. 2006. и Службеног билтена 72/06 Архитектонског факултета: Статут од 09. 10. 2006. 
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План рада 
(попуњава наставник и предаје Декану Архитектонског факултета у понедељак 3. септембра 2007. у 12 сати) 

 

Назив предмета:  
 

МОДУЛ М6A– Пројекат 2 – усмерење Архитектура 
 
Година студија:  
 

3. семестар дипломских академских студија - мастер, 2007/08 
 
Број кредита: 
 

22 ЕСПБ 
 
Термини одржавања наставе: 
 

среда и петак (14 недеља) 
семинари: од 14 до 16 сати, вежбе: од 16 до 22 сата 
 

Термин одржавања испита (предаја и одбрана графичког и семинарских радова): 
 

29. јануар 2008. у 10 сати 
 

Термини одржавања колоквијума: 
 

 
 

Назив пројектног задатка: 

АРХИТЕКТУРА ЗА МУЗИКУ: 
Концертна дворана на Ушћу  или 
Екстензија Музичке Академијe код СКЦ-а или 
Џез Академија у блоку 39 (FDU),  Нови Београд 
 

Наставник: 

арх. Тамара Шкулић, ванредни професор 

Сарадник у настави: 

Гостујући професор: 
арх. Зоран Ћукановић, доцент 
асистент: 
арх. Милена Кордић, асистент 
демонстратор: 
арх. Верица Међо 

Број кабинета: 252 

Време за консултације са студенатима (једном недељно два сата):  

Телефон:                            3218752                                                                Е-маил: :tskulic@arh.bg.ac.yu 

 

Назив семинара 1: Слушање музике 

Руководилац семинара 1: проф. Тамара Шкулић 

гости: Дубравка Арсић (http://www.dubravka.co.yu/), лирски сопран, Владимир Андрић, баритон београдске опере 

Назив семинара 2: Ритам и хармонија 

Руководилац семинара 2: проф. Тамара Шкулић 

гости:  доцент  мр.Владимир Миленковић 

 



 3 

 

Посебни критеријуми за пријем студената: 

Поред просечне оцене из претходних пројеката могу се навести и оцене других предмета, као и посебна знања и вештине која су 
неопходна да би студент радио на изабраном пројектном задаку. 
 

 

 

Циљеви и приступ настави: 
 

Студенти раде на решавању сложених пројектантских проблема везаних за јавне објекте и просторе.  
Основни циљ наставе је стицање знања о комплексности пројектантског поступка. Посебан значај даје се 
конципирању пројектног задатка - програма, који чини резултат прве фазе рада (истраживања) на пројекту. 
Програм се конципира на основу мултидисциплинарних истраживања.  
Израда идејног архитектонског пројекта условљена је поставком пројектантског задатка и биће развијана кроз 
предложене просторне оквире. 
  

Пројектни задатак: 

Београд нема ниједну сцену наменски пројектовану за слушање и извођење музике, а има бројне квалитетне 
музичке фестивале различитих жанрова.  
Питање простора прилагођеног богатој музичкој сцени Београда изазовно је и инспиративно. Савремена 
пројектанска пракса показала је да се  у компоновању простора за музику губе границе између музичких жанрова. 
Студио ће у првој фази рада - креирању програма, истраживати питања како се на музичкој сцени (или мрежи 
различитих сцена) могу реализовати разноврсни догађаји, који капацитети су потребни граду и који пратећи 
програми их одржавају. 
Паралелно студијама програма у сарадњи са доц. Зораном Ђукановићем студенти ће изабрати адекватну 
локацију. Могу да усвоје једну од три понуђене, али и да дају сопствени предлог. 
Другу фазу рада представља спровођење програмске и урбанистичке концепције у архитектонски објекат.  
Кроз семинаре ће, кроз низ мултидисциплинарних радова, концерата и и предавања, бити испитиване категорије 
заједничке за обе дисциплине: музику и архитектуру. 
Студенти ће кроз идејни архитектонски пројекат дати свој одговор на уочене потребе и проблеме града, а на крају 
и свој став према простору који данас музика захтева. 
 

Метод извођења наставе: 

Рад у студију биће организован као низ малих задатака који ће на крају чинити целину. 
Сви задаци одвијаће се кроз комбинацију предавања, дискусија, анализа случајева и јавних одбрана. 
 
Истраживања и анализе биће организоване у групама (опционо), док је рад на пројекту индивидуалан.  
 
Последњи део рада у студију биће везан за изабрани сегмент архитектонског склопа кроз истраживање односа 
спољашњег и унутрашњег простора и испитивање процеса пројектовања од "унутра" ка "споља" и обрнуто. 
Теме које ће бити обрађиване кроз ову фазу вазане су за организацију, материјализацију и опремање простора, 
истраживање и избор материјала, светла, боје, текстуре и опреме.  
Све фазе рада на задатку испитиваће се кроз моделе. 
 

 

 

 

 

нед Студио                                             Семинар1  

слушање музике 

   Семинар2  

ритам и хармонија 

01 уводно предавање - 
програм и методи рада у студију 

обилазак локација 
слушање музике у студију: 
spacemusic 

снимање природних звукова са 
предметне локације 
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02 студија локације 
презентација студија локације  
(израда макете локације) 

посета:концерт у оквиру БЕМУС-а 
истраживање: 
музика инспиририсана простором 

03 студија програма  
презентација анализа програма и 
анализа референтних пројеката 

дискусија презентација 

04 концепт програма: 
формулисање програма  

концепт програма: 
презентација и дискусија 

разговор са уметницима: 
Дубравком Арсић и Владимиром 
Андрићем 

истраживање: 
простор инспиририсан музиком 

05 
концепт просторне интервенције  

израда модела: 
архитектонско-урбанистичког 
концепта 

посета: коцерт у оквиру 
Dis-patch festivalа 

презентација 

06 концепт идејног архитектонског 
решења 

разрада идејног решења дискусија 
гостујуће предавање: 
композиција 
доц. мр. Владимир Миленковић 

07 1. Колоквијум: презентације и дискусија 
посета: коцерт у оквиру 
Београдског Џез фестивала 

дискусија 

08 идејни пројекат - поставка идејни пројекат - разрада дискусија предавање: ритам  

09 идејни пројекат - разрада идејни пројекат - макета 
концерт: Задужбина Илије М. 
Коларца, камерна музика 

израда просторног модела на 
тему предавања 

10 идејни пројекат - разрада идејни пројекат -макета дискусија предавање: хармонија 

11 идејни пројекат - разрада идејни пројекат -финализација 
посета:Народно позориште: 
опера 

израда просторног модела на 
тему предавања 

12 аудиторијум - архитектура 
унутрашњег простора 

аудиторијум- архитектура 
унутрашњег простора 

дискусија предавање:дисoнанца 

13 презентација пројекта - 
испитивање медија 

презентација пројекта 
студентски рад: soundtrack за 
пројекат 

израда просторног модела на 
тему предавања 

14 2. Колоквијум: финализација елабората презентација soundtrack-а презентација елабората 

 

 

Обавезна литература:  

ed. Elizabeth Martin:Architecture as a Translation of Music, Princeton Architectural press, New York, 1994. 

Pallasmaa Juhani: The Eyes of the Skin: Architecture and the Senses, John Wiley&Sons, Chichester, England, 2005. 
Neil Leach: Anaesthetics of Architecture, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, 2000. 

 

Препоручена литература: 

H.Kloc: Umetnost u XX veku, Svetovi, Novi Sad, 1995. 

Peter Vergo:That Divine Order: Music and the Visual Arts from Antiquity to the Eighteenth Century, Phaidon, NY, 

2005. 

El Croquis: Herzog&de Meuron, Rafael Moneo, David Chipperfield, Xaveer de Geyter, Renzo Piano, SAANA 

Wiel Arets, works and projects, Electa Architecture, 2004. 

Diller+Scofidio: BLUR: The making of nothing, Abrams, NY, 

 

 

Начин полагања испита (садржај пројекта и семинарског рада): 

Испит се полаже предајом и одбраном елабората који садржи: 
 
- приказ истраживања кроз одабрани медиј (анализе, проблеми, програм, стратегије, концепт интервенције) 

- приказ пројекта кроз графичке прилоге и текст: 

графички прилози:  

                              - ситуација 1:1000 - 1:500 

                              - основе, пресеци и изгледи 1:200 

                              - концепт ентеријера изабраног сегмента 1:100 и 1:50 

                              - одговарајући просторни модел-макета за сваки сегмент рада. 
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Формат и број листова у договору са студентом. 
 

Критеријуми оцењивања: 

Вреднује се аналитичност, креативни поступак и инвентивност пројектантских приступа и решења, као и 
континуалан рад и активно учешће у настави. 
Студент своје компетенције потврђује предајом свих задатака предвиђених програмом у назначеном року и 
активним учешћем у дискусијама у студију. 
 

Оцењивање: 
 
У структури укупне оцене студента на предмету предиспитне обавезе (сви облици рада који се оцењују пре полагања испита и 
који се као такви једино и могу реализовати у овом периоду) учествују најмање са 30, а највише 70 поена. Испуњавањем 
предиспитних обавеза и полагањем испита студент може стећи највише 100 поена. 

 

Предиспитне обавезе поена 
 

Завршни испит  поена 

активност у току предавања 20 пројекат 30 

колоквијуми 20 (10+10) усмена одбрана пројекта 10 

семинари 10 (5+5) писмени елаборат 10 

 

 

Услови предаје после заказаног рока: 

из статута АФ 

Статутарне одговорности и права студената: 

из статута АФ 

 

 


