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Уметност грађења 1 – уградња 

 

Курс се бави истраживањем теме «уградња» као архитектонског поступка. Пролазећи кроз низ 

програмом установљених корака, студенти испитују могућност стварања програмско - просторног додатка, и 

његовог уграђивања у постојећи објекат вишепородичног становања. Пролазећи кроз неколико 

трансформација архитектонског програма и простора, студенти истажују везу између њих, испитујући 

могућности трансформације простора у односу на програм и обрнуто. На овај начин, студенти су суочени са 

разложеним процесом пројектовања, отвореним за интервенције и иновације. Кроз низ радионица, студенти 

су подстакнути на критичко посматрање и активно учествовање у дискусијама.  
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Назив предмета:  
 

МОДУЛ 17, Курс 17.8 Изборни предмет : УМЕТНОСТ ГРАЂЕЊА 1 - УГРАДЊА 
 
Година студија:  
 
6. семестар основних академских студија, 2009/10 

 
Број кредита: 
 

3 ЕСПБ 
 
Термини одржавања наставе: 
 
Среда 16-19 ч 
 

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

Термини одржавања колоквијума: 
 
Према терминском плану 
 

 
 
 
  
Назив предмета: 

Уметност грађења 1 - УГРАДЊА 

Наставник: 

доц. мр Иван Куцина 

Сарадник у настави:      

Наташа Станаћев, Ален Спахић 

Број кабинета:  

238 
 
Време за консултације са студенатима:  

Понедељак 12-14 ч 

Телефон:   011 3218 738                                     Е-маил: spahic.alen@yahoo.com 

Циљеви и приступ настави: 
 

Истраживање односа архитектонског програма и простора; испитивање могућности трансформације простора 
у односу на архитектонски програм и обрнуто. 
 
 

Садржај наставе: 
 

У оквиру наставе испитују се могућности формирања и уградње новог архитектонског програма и простора у 
постојећи архитектонски оквир. 
 
Метод извођења наставе: 

Настава се одвија кроз низ истраживања које студенти самостално спроводе, и радионице у којима студенти 
активно учествују кроз расправе, критичко посматрање и коментарисање споственог и туђих радова. 
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нед. Наслови тематских јединица                                           

01  упознавање са задатком 
02  дискусија о могућностима «уградње» као архитектонског поступка; мапирање 

позиција за уградњу у оквиру задатог објекта 
03  испитивање могућих активности у односу на одабрану позицију за уградњу; 

дискусија 
04  трансформација претходно одабраних активности 
05  формирање програма; дискусија 
06  просторни дијаграм на основу изабраног програма; дискусија 
07  трансформација просторног дијаграма 
08  формирање програма у односу на простор 
09  

архитектонски дијаграм, превођење програма и простора у архитектуру 10  

11  

12  

уградња 13  

14  

15  дискусија и припрема за израду финалног рада 
 

Обавезна литература: 

Hans-Ulrich Obrist: Yona Friedman, the conversation series, König, Кöln, 2007 
Bernard Tschumi: Arhitektura I Disjunkcija, AGM, Zagreb, 2004 
Kengo Kuma:, Anti-object, Architectural Association, London, 2007 
 
 

Начин полагања испита (садржај пројекта и семинарског рада): 

Испит се састоји из презентације и одбране комплетираног елабората извршене просторно – програмске 
трансформације. Елаборат се састоји из завршених и структурисаних вежби израђених у току семестра и 
модела постојећег објекта са приказом уградње. 
 

Критеријуми оцењивања: 

 
Поред завршеног елабората и начина његове усмене презентације, оцењује се и активност студената у 
дискусијама, критичко размишљање, истраживачка радозналост и имагинација.

 

 

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 50 поена. 
Испуњавањем предиспитних обавеза и полагањем испита студент може стећи највише 100 поена. 

Предиспитне обавезе поена 
 

Завршни испит  поена 

активно учествовање у 
дискусијама 

10 п елаборат 30 п 

колоквијуми 40 п презентација и одбрана елабората 20 п 
 

 

Услови предаје после заказаног рока: 

Према стауту АФ 

Статутарне одговорности и права студената: 

Према стауту АФ 

 


