МОДУЛ М6A – Пројекат 2 – Усмерење Архитектура, 22 ЕСПБ
3. семестар дипломских академских студија, 2009/10
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.
Презентација студија је у термину који ће бити накнадно саопштен.
Пријављивање студената је у термину који ће бити накнадно саопштен /према терминском плану/.
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.
Преостала места у студијима објављују се у другом кругу у термину који ће бити накнадно саопштен /према
терминском плану/.
Коначни спискови студената објављују у термину који ће бити накнадно саопштен /према терминском плану/.
*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.

Студио : Проф. Василије Милуновић
Назив предмета:

МОДУЛ М6A– Пројекат 2 – усмерење Архитектура
Година студија:

3. семестар дипломских академских студија - мастер, 2009/10.
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 2009. у 10 сати
Термини одржавања колоквијума:
среда 28. октобар 2009. у 16 сати
среда 16. децембар 2009. у 16 сати

Назив пројектног задатка:

Тематски оквир_Вештачка природност / Artificial Nature

Тема: МУЗEJСКИ ФОРУМ _(ПРИ)СТАНИШТE КУЛТУРЕ
јавни градки простори - антиципација, перцепција и презентација културе
урбана сценографија - кадрирање простора
Наставник:

проф. Василије Милуновић

Сарадник у настави:

асс. Верица Међо

Број кабинета: 252
Време за консултације са студенатима:
једном недељно два сата по договору, у зависности од осталих факултетских обавеза студената
Телефон:

011 32 18 752

Назив семинара 1:

Е-маил: milunovic.studio@gmail.com

MUZEJSKI PROSTORI

Руководилац семинара 1: Проф.

Назив семинара 2: по

В. Милуновић

избору студента

Руководилац семинара 2: по избору

студента

Посебни критеријуми за пријем студената: /

Циљеви и приступ настави:

Структура задатка и рада у студију има за циљ стицање неопходних знања и вештина за рад
на сложеном пројектантском задатку. Кроз тематске области јавних архитектонских објеката и
простора конципира се рад на истраживању актуелне проблематике трансформације и
развоја Београдског приобаља. Студенти ће се бавити испитивањем карактера, потенцијала и
капацитета јавног градског простора, као и истраживањем различитих концептуалних модела
његове редефиниције и реконтекстуализације.
Основни циљ наставе је да се архитектонско пројектовање сагледа у ширем контексту
проблематике савремене метрополе. Додатни циљ је истраживање односа архитектонског
пројектовања и савремене културе. Између осталог, пројектни задатак на којем се ради у току
семестра ће бити основа за развијање критичког односа према условима пројектантског рада,
као и за развој вештина посматрања и анализе простора, визуелизације идеја и методе
комуникације језиком архитектуре.
Задатак подразумева оспособљававање за тимски и индивидуални рад на комплексном
задатку, уз примену савремених архитектонских приступа, концепата, принципа и теорија.
Пројектни задатак:

Пројектни задатак проблематизује актуелне трансформације и развоје музејских простора.
Тема пројекта је музејски објекат у приобалној зони Калемегдана. Истраживање на задатку
подразумева
развијање критичког односа према постојећим моделимa пројектовања
објеката музеја и анализу потенцијала музејских простора као активних форума културе.
Кроз избор аспекта истраживања (историјски, културолошки, феноменолошки, социолошки...)
студент успоставља тематске релације и оквире за рад на задатку. Предложена полазишта су
интерполација новог садржаја у постојећу градску мрежу објеката културе – идентификација
дистрикта културе, увођење комплементарних намена, стварање просторног идентитета и
дефинисање односа са окружењем. На основу програмског задатка и у оквиру изабраног
аспекта пројекат ће се радити кроз три фазе: истраживање и анализе, урбанистичко и
архитектектонско пројектовање, презентација пројекта.
Предвиђена локација за реализацију задатка налази се у залеђу Бетон хале. Простор за
интервенцију ограничен је Бетон халом, окретницом трамваја и доњоградским булеваром
(булеваром Војводе Бојовића), где се тренутно налази магацински простор Житомлина.
Метод извођења наставе:

Задаци и рад у студију одвијаће се кроз комбинацију предавања, дискусија, анализа
случајева и јавних одбрана. Почетна фаза рада, истраживање и анализе одвијаће се у
организованим групама (опционо), док је рад на задатку индивидуалан.
Реализација постављеног задатка подразумева редослед и поступност по нивоима
пројектантских послова од анализе проблема и пројектног задатка, преко креирања решења,
развоја, вредновања и разраде решења до његове презентације са образложењем и усменом
одбраном. Методологија пројектовања подразумева процес доношења одлука у корацима где
се уочавају проблеми, постављају циљеви, спроводи анализа, синтеза и закључак о исходу
пројекта.
Тежиште рада у Студију је усмерено на израду одговарајућих модела – макета као
пројектантског метода у провери конципираних решења.
Семинари у оквиру програма су конципирани тако да кроз избор предавања, у комбинацији са
индивидуални радом студената на изради семинарских радова, употпуњују теоретска и
практична сазнања неопходна у изради пројекта у студију.

Семинар 1 –
нед

Студио Проф. В. Милуновић

МУЗЕЈСКИ

01

Уводна презентација
програма, обилазак
локације

упознавање са темом и
организацијом рада на
семинару

02

Анализа простора,
прикупљање, селекција и
класификација
информација о предметној
локацији

03

Анализе, студије
програмских потенцијала
предметне локације

Презентација и анализа
референтних пројеката

04

Дискусија проблемског
аспекта задатка

Формулација личног
пројектног програма,
архитектонско
урбанистички концепт

05

Рад на концепту
архитектонско урбанистичке поставке

Испитивање концепта кроз
израду физичких модела и
просторних симулација

06

Поставка идејног решења;
презентација кроз тражене
графичке прилоге и модел.

Разрада идејног решења;
презентација кроз тражене
графичке прилоге и модел.

07

1.Колоквијум;
Презентација идејног
решења, дискусија,
коментари сугестије

Корекција и дорада идејног
решења

08

Разарада идејног решења

Провера идејног решења
кроз израду физичких
модела и просторних
симулација

09

Поставка идејног пројекта

Презентација са дискусијом
и саопштењем.

10

Консултације и дебата на
нивоу поставке решења,
дефинисање даљих
праваца рада са
апострофирањем
специфичности
појединачно сваког
решења као тежишта
даљег развоја пројекта.
Испитивање и провера
кроз израду физичких
модела
Испитивање и провера
кроз израду физичких
модела
Испитивање и провера
кроз израду физичких
модела

Разрада идејног пројекта функција

ПРОСТОРИ

11
12
13

14

2.Колоквијум;
Презентација поставке
идејног пројекта, дискусија,
коментари сугестије

Припрема за рад на
анализама, аспектни
проблеми, обилазак
локације
Презентација, изарада
модела, студије просторних
односа

Разрада идејног пројекта конструкција
Разрада идејног пројекта материјализација
Истраживање технике и
различитих медија
презентације пројекта
Уобличавање идејног
пројекта – визуелна
комуникација, графичка и
моделска презентација

Семинар 2 –

Обавезна литература:
Поповић, Марко. Београдска тврђава. Београд: Јавно предузеће "Београдска тврђава", 2006.
Paul von Naredi-Rainer. MUSEUM BUILDINGS : a design manual. Birkhäuser, Basel, Berlin, Boston, 2004.

Препоручена литература:
Шуваковић, Мишко. Критичне поетике спектакла. часопис Форум, бр.53, стр.170-173. 2008.
Kaye, Nick. Site-specific art: Performance, place and documentation. New York: Routledge, 2000.
Башлар, Гастон. Поетика простора. Култура, Београд 1969.
Tschumi, Bernard. Architecture and Disjunction. Cambridge, Mass: MIT Press, 1996.
Detail (München), No. 9 (2006.) Тематски број о музејима
Techniques & Architecture (Paris), No.469 (2003-2004). Тематски број о музејима
Гавриловић, Љ. Култура у излогу: ка новој музеологији. Београд, ЕИ САНУ, 2007.
+ Препорука литературе индивидуално сваком студенту у складу са концептом личног пројектног програма и
специфичностима изабране теме

Начин полагања испита:
Пројекат:
Завршни испит се полаже усмено - одбраном елабората.
Садржај елабората
1. Урбанистичко-архитектонски склоп - решење целине
- од нивоа скица, планова у одређеним размерама – основе, пресеци и изгледи са
разрешеним и дефинисаним приказом свих потребних елемената обејеката, саобраћаја, слободних
површина итд.
- модел
2.
-

Објекат – архитектонски склоп
сви потребни графички прилози : основе, пресеци, изгледи
модел: први ниво – радни модел
други ниво – модел усвојеног решења

3. Саопштење
Семинар 1:
Семинарски рад се формира од адекватних прилога у виду презентације за коју се студент определи, у
складу са одабраном темом. / Фото документација, текстови, графички прилози, модели, филм.../
Критеријуми оцењивања:
Редовно присуство на вежбама и семинарима /могући оправдани изостанти морају бити пријављени
наставнику/.
Активно учешће у одвијању наставе.
Поштовање задатог терминског плана уз благовремену реалзацију обавеза и задатака.
Вредновање пројекта
Пројекат се вреднује према оствареном квалитету решења и подразумева вредновање концепта,
разраде, графичке презентације, презентације кроз модел (макете), писаног саопштења и усмене
одбране рада.

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
активност у току семестра
колоквијуми
семинари

поена

Услови предаје после заказаног рока:
из статута АФ

Статутарне одговорности и права студената:
из статута АФ

0-40
/0-5/+/0-5/
/0-5/+/0-5/

Завршни испит
пројекат
усмена одбрана пројекта
писмени елаборат

поена
0-30
0-5
0-5

