
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  према терминском плану.  
Презентација студија  и пријављивање студената 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.  
Коначни спискови студената  објављују се 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.   



План рада  
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):  
Према терминском плану  
Термини одржавања колоквијума:  
04. новембар 2009. у 16 сати  
16. децембар 2009. у 16 сати  
   
Назив пројектног задатка:  

 
Архитектура Минимума  
Mузеј на отвореном / парк Кошутњак 
Наставник:  
Tамара Шкулић, ванредни професор  
Сарадник  у настави:  
мр Милена Кордић, асистент  
демонстратори: 
Наташа Станаћев, МАрх  
Снежана Михајловска, МАрх 
Никола Стевановић, МАрх  
Владимир Радуловић, МАрх 
Број  кабинета: 252  
Време за консултације са студенатима: према договору у студију 
Телефон: 011 3218752  
Е-маил: tamara.skulic@gmail.com, milena.kordic@gmail.com  
   
 Назив семинара 1: Минимализам 
Руководилац семинара 1:  
Тамара Шкулић, ванредни професор  
мр.Милена Кордић, асистент  
Назив семинара 2: Материјали и конструктивни системи - утицај на окружење 
Руководилац семинара 2:  
Тамара Шкулић, ванредни професор у сарадњи са  
др. Катарина Мркоњић, гостујући професор, Школа архитектуре  у Барселони  
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   Посебни критеријуми за пријем студената:  

 
циљеви:  
 
Минимализам није искључиво естетско одређење. Он има значење отпора - борби за прочишћење и 
повратак духовним вредностима. 
 
Студио ће се бавити актуелним питањима утицаја архитектуре на окружење, односа 
изграђеног и неизграђеног кроз истраживање како архитектура може да се ослободи 
свега сувишног /непотребног/ у свим аспектима - програма, структуре, конструкције и 
материјала - не би ли се смањио /минимализовао/ утицај на /природно/ окружење.  
 
Кроз рад на задатку истраживаће се променљиви, прилагодљиви системи, како на нивоу 
концепта и програма, тако и на нивоу технолошких иновација* које омогућавају 
реализацију теоретских поставки. 
 
МИНИМАЛИЗАМ је најексплоатисанији појам последње деценије 20. века, но за разлику 
од модерне архитектуре /existential minimum/ и минимализма као правца у уметности и 
архитектури 20/21. века, у студију је овај феномен дат као тематски оквир унутар кога 
треба наћи инвентивна и комплексна просторна решења која резултирају минималним 
утицајем на окружење. 
 
Минимализам, дакле овде нема стилске /маниристичке/ одреднице већ постаје стратегија 
деловања у граду презасићеном густинама свих врста: информација, комуникација, 
структура и материјала...   
 
Овом опредељењу да се смањи количина потрошеног материјала у сваком смислу, 
упориште даје актуелна еколошка одговорност, па изворност и сведеност постају услов за 
развој културе, уметности и архитектуре савременог доба. 
 
Филозофска подлога минимализма налази се у уметности Далеког истока, по којој је 
минимална форма израз добровољног сиромаштва у циљу приближавања суштини 
људског бића: остављању простора за контемплацију, самоспознају и разумевање 
окружења. У контексту историје културе Запада, извориште савременог минимализма је 
етнографија скандинавских народа: њихова рационалност, функционалност, логика 
конструисања и материјала. Чула ослобођена физичких сензација (када нису напрегнута 
агресивним формама) омогућавају виши степен осетљивости према природи и 
нефизичким појавама. 
  
У културном контексту, просторни минимализам има иконичку вредност: он је постао знак 
препознавања који обезбеђује ауру самоконтроле и ангажованог схватања света. 
 
Пројектом се истражује комплексност контекста која затиче архитектуру у великом граду, и 
потреба да њен производ тј. пројекат/објекат - буде лаган, променљив, тако да постиже 
више активности са мање грађења. Ослобођен свега непотребног, минимализује 
загађивање простора /не/грађењем.  

 



пројектни задатак:  
 
ПРОГРАМ:  
Музејски комплекс на отвореном сачињен од померљивих и промењливих 
структура које чине тематску целину. 
 
Рад у студију се одвија кроз 3 задатка/пројекта који заједно чине 
музејски/изложбени комплекс:  
 
 I. задатак: архитектура пејзажа (анти-објекат) 
II. задатак: вишенаменски изложбени ПАВИЉОН 
III задатак: АУДИТОРИЈУМ - трансормабилни - отворено/затворено 
    синтеза: музејски комплекс 
 
ЛОКАЦИЈА:  
студент бира локацију као резултат истраживања задатог феномена у контексту 
Београда 
/предлог студија: парк Кошутњак/ 
 
  
метод извођења наставе:  
 
Рад у студију одвија се кроз комбинацију предавања, дискусија, презентација студената и 
размену ставова са професорима Школе архитектуре у Барселони. 
 
*Током рада у семестру оствариће се сарадња са курсом:   
 
Master Tecnología en la Arquitectura (мастер "Технологија у Архитектури") 
Línea de especialización "Construcción Arquitectonica - Innovación tecnológica" 
(Специјализација: "Архитектонске конструкције - технолоска иновација") 
Asignatura: Proyectos de construcción III (Предмет: Пројекти конструкција III) 
 
Profesor responsable: Dr. Fernando Ramos 
Profesora: Dr. Katarina Mrkonjic  
 
школа: 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona (Школа архитектуре у Барселони) 
Universidad Politécnica de Cataluña (Технички универзитет Каталоније)  
 
http://mastersuniversitaris.upc.edu/tecnologiaarquitectura/, www.etsab.upc.edu, www.upc.edu  
 
Сарадња ће се остварити путем: видео - конференција, блога - на коме ће се радови 
оцењивати од стране гостујућих професора из Берселоне, гостујућих предавања, и 
евентуалног студијског путовања у договору са студентима у студију. 
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нед Студио                                             Семинар1     Семинар2   
            I. задатак: архитектура пејзажа (АНТИ-објекат) 
01 анализа концепт     
02 пројекат   

пројектовање односа - не објеката 
пројекат       

03 пројекат пројекат   
арх-урб. пројекат комплекса 

    

04 презентација  одбрана     
          II. задатак: вишенаменски изложбени ПАВИЉОН 
05 анализа концепт     
06 идејни пројекат идејни пројекат     
07 конструкција материјализација     
08 презентација  1. Колоквијум: одбрана     
           III задатак: АУДИТОРИЈУМ трансформабилни отворено/затворено 
09 анализа концепт     
10 пројекат пројекат     
11 идејни пројекат идејни пројекат     
12 презентација  одбрана     
13 синтеза: компоновање синтеза: ревизија     
14 2. Колоквијум: синтеза припрема коначног елабората     

     

  

обавезна литература:  
хрестоматија мастер пројекта - Милена Кордић,  ограничено издање, Архитектонски факултет у 
Београду, 2009. 
 
препоручена литература:  
Hill, Jonathan: Immaterial Architecture, Routledge, London, 2006. 
Барт, Роналд: Царство знакова, Аугуст Цесарец, Загреб, 1989. 
Vidler, Anthony: Art, Architecture, and Anxiety in Modern Culture, The MIT Press, Cambridge, 2001. 
Gausa, Guallart, Muller, Soriano, Porras, Morales: The metapolis dictionary of advanced architecture: 

city, technology and society in the information age, Barcelona: Actar, 2003. 
Isozaki, Arata: Japan-ness in Arhitecture, MIT Press, Cambridge, 2006. 
Luigi, Alini: Kengo Kuma: Works and project, Electaarchitecture, 2006. 
Мако, Владимир: Estetika — arhitektura: sedam tematskih rasprava, Orion-art, Arhitektonski fakultet, 

Beograd, Univerziteta : 2005 
Миленковић, Владимир: Архитектонска форма и мулти-функција, Задужбина Андрејевић, Beograd, 
2004. 
Peter Lang, William Menking, Superstudio, Life without Objects, Skira Editore, Milano, 2003. 
   

  



Садржај елабората:   
 
Испит се полаже предајом и одбраном елабората  који садржи: 
- приказ  истраживања кроз одабрани медиј  (анализе, проблем, програм, стратегије, 
концепт интервенције) 
- приказ  пројекта кроз графичке прилоге и текст: 
графички  прилози:  - ситуација 1:1000 - 1:500 
                                   - основе, пресеци и изгледи 1:200 или 1:100 
                                   - одговарајући просторни модел-макета за сваки сегмент рада. 
 
Формат и број листова у договору са студентом. 
критеријум 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 наставе 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 
 


