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Назив предмета:  

 
МОДУЛ М5A– Пројекат 1 – усмерење Архитектура 

Година студија:  

 
2. семестар дипломских академских студија - Мастер, 2009/10 

Број кредита: 

 
22 ЕСПБ 

Термини одржавања наставе: 

 
Два пута недељно (14 недеља) семинари: од 14 до 16 сати, вежбе: од 16 до 22 сата  

Термин одржавања испита: 
 

Оквирно 01. Јули 2010 у 10 сати (датум ће бити накнадно потврђен- у складу са терминским планом) 

Термини одржавања колоквијума: 

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

 
Назив пројектног задатка: 

 

ВИДЉИВО ... НЕВИДЉИВО 

Пројекат објекта отворене културне и музичке сцене, интерпретиран као место сустрета 

у архитектури, на архитектури, између 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:   dusanarch@gmail.com, agm–am@eunet.rs              

Назив семинара  
 

Простор као производ фикције 

 

mailto:dusanarch@gmail.com
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Руководилац семинара: 
 

арх. Борислав Петровић, доцент 

 

  

Посебни критеријуми за пријем студената: 

мотивисаност , 
склоност ка истраживачком пројектовању 

 

Циљеви и приступ настави: 

 
Циљ задатка је преиспитивање појмовне основе видљивог и невидљивог у архитектури. Форма рада 
ће бити базирана на прeиспитивању аналитичких појмова и њихова формална интерпретација, као и 
заузимању критичког става у истраживачком пројектовању. 
 
Од студената се очекује да слободно интерпретирају програм у складу са одлуком коју локацију 
одаберу, предложене локације: у архитектури (нпр..врачар), на архитектури (нпр..бетон хала) и између 
архитектуре (нпр..нови београд). Крајњи производ захтева шире схватање јавног простора кроз однос 
изграђеног и не израђеног, као и архитектонску интерпретацију - места и не места сусрета, чији крајњи 
облик може да се сагледа у сцени на отвореном - затвореном, која својом формом може да одговори 
на захтеве одабране градске зоне културе.  
Комплексност задатка захтева шири социо-културолошки приступ, који подразумева присуство и 
утицај епохе на архитектуру и феномене којима се ова област стваралаштва бави. У овом контексту, 
јавни простор може да се интерпретира као полигон на коме будућност архитектуре престаје да буде 
архитектонска. 
 
 

Пројектни задатак: 

Задатак се односи на архитектонско урбанистичко решење јавног простора који треба да дефинише 
конвенционалну дефиницију тла као нелимитарног, стабилног, одређеног и хомогеног простора. 
Пројекат захтева операционализацију теоријског дискурса који заступа тезу да интуитивно сазнање 
дозвољава концептуалном уметнику, да поред примарног стварања, преузме улогу теоретичара и 
критичара. Такав став дозвољава фикцији да преузме контролу над чулима и да створи манипулативну 
површину која ће промовисати тезу, померања пажње са ефекта дела на проблеме процеса 
стварања. 

Мали пројекат ће се бавити темом јаzz сцене као урбаног феномена у централном градском језгру и 
већ формираном контексту. 
 
 

Метод извођења наставе: 

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

01 
 
16.- 18.02. 

уводна реч -  
дискусија о теми  

избор улазних параметара дефинисање оквира 
релевантних појмова 

по избору  

02 
 
23.- 25.02. 

појмовна основа искуства, пројекције   
зашто фикција 

 

03 
 
02.- 04.03. 

визуализација - 
операционализација 

елементи програма,  
профилација 

гостујући предавач   

04 
 
09.- 11.03. 

програм алтернативе - поставка простор као производ 
фикције 

 

05 
 
16.- 18.03.  

први циклус - нулта 
хипотеза 

индивидуални рад дематеријализација    

06 
 
23.- 25.03. 

1. колоквијум 
пројектни задатак  

дискусија, одреднице злоупотреба и 
манипулација чула 

 

07 
 
30.03..-01.04. 

критика – издвајање-
пренаглашавање 

истраживање, 
усмеравање 

емоционално мапирање  

08 
 
06.- 08.04. 

мали пројекат индивидуални рад гостујући предавач  

09 
 
13.- 15.04. 

мали пројекат индивидуални рад радионица  

10 
 
20.- 22.04. 

други циклус - негација могућности, домашаји истине у архитектури  

11 
 
27.- 29.04. 

критика – издвајање - 
пренаглашавање 

упоредна анализа будућност архитектуре 
није архитектонска 

 

12 
 
04- 06.05. 

трећи циклус - 

конвергенција 

резултанте презентација / дискусија  

13 
 
11- 13.05. 

2. колоквијум 
дефиниција решења 

дискусија, одреднице презентација / дискусија  

14 
 
18- 20.05. 

финализација пројекта закључци, критике закључци, критике  

 

Предложена литература: 

- Нова урбаност, Београд, ДУБ, 2008. 

- Љиљана Благојевић ,Нови Београд: оспорени модернизам, Београд, Завод за уџбенике: Архитектонски факултет 
универзитета: Завод за заштиту споменика, 2007 

 

- Martin Heidegger, ”Građenje, stanovanje i mišljenje” (1951), u Mišljenje i pevanje, Beograd,Nolit, 1982  
 

- J.Baudrillard/J.Nouvel , Singularni objekti- Arhitektura i filozofija, prevod Leonardo Kovačević, Zagreb, AGM, 2008 

 
- Šefer Ţan- Mari, Zašto fikcija?, prevod Vladimir Kapor i Branko Rakić, Novi Sad, Svetovi, 2001 

- Карл Попер,Објективно сазнање еволутивни приступ, превод Драган Д. Лакићевић, Београд, Паидеиа, 2002 

 
- У.Еко, Култура, информација, комуникација, Београд, Нолит, 1973 
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Начин полагања испита (садржај пројекта и семинарског рада): 

 

Испит се полаже усмено, одбраном завршног елабората, обим и садржај у договору са студентима. 
 
 
Оцењивање: 

Предиспитне обавезе поена 
 

Завршни испит  поена 

активност у току семестра 10 утисак наставничког тима 10 

колоквијум 1  10 пројекат 50 
колоквијум 2 10 усмена одбрана пројекта 10 
  
 

Услови предаје после заказаног рока: 

из статута АФ 

Статутарне одговорности и права студената: 

из статута АФ 

 


