
 МОДУЛ М4 – Студио Архитектонско- урбанистички пројекат,  16 ЕСПБ 
1.семестар дипломских академских студија, 2010/11 
 
Испуњену пријаву у дигиталном облику послати администратору веб-сајта АФ  
arh.webmaster@gmail.com  до 1. септембра 2010 године у 12 сати.   

 
 

УПУСТВО 
 
Садржај пројектног задатка 

Архитектонско-урбанистички пројекат  обухвата тематску област приватних архитектонско-урбанистичких 
објеката и простора (стамбени, производни, административни, услужни, продајни)..  
 
Пројектни задатак подстиче разумевање и интерпретацију  односа појединаца (власника и корисника) и 
простора као и разумевање и интерпретацију односа архитектонско-урбанистичког објекта и окружења. 
Такође, тежи се изграђивању способности архитектонско-урбанисточког организовања и обликовања 
простора које одговара естетским, функционалним и техничким захтевима. 
 
Студенти развијају способности интегрисаног пројектовања од регулационог плана, типологије простора до 
техничких модела изградње објеката.  Локације су специфичне и захтевне у функционалном, морфолошком и 
социо-културном смислу, и то: густо изграђене урбане структуре, амбијентално дефинисана (заштићена) 
градска ткива, ивична подручја града и природна окружења.  
 
Циљ наставе је повезивање и унапређивање знања и вештина стечених током основних академских студија 
како на нивоу истраживања и генерализације, тако и на нивоу пројектовања и реализације. 
 
Термински план наставе 
Студио и семинари одржавају се два пута недељно: уторком 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 
понедељак. 
 
Студијска правила 

Студио води један наставник са једним сарадником и старијим студентима волонтерима. Пројектни задатак у 
студију задаје наставник. Више студија могу, међусобним договором, да задају заједнички пројектни задатак. 
Наставним планом организује се 5 семинара који треба да пруже теоријски оквир за рад на пројектном  
задатку. Наставник према теми пројектног задатка одређује три од пет понуђених семинара. 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 до 1. 
септембра 2010 године у 12 сати. Презентација студија је у уторак 14. Септембра 2010 године. 

Пријављивање студената је среду 15. септембра. Студенти бирају и рангирају студије од 1 до 5, заједно са 
понуђеним семинарима. Студио прима највише 16, а најмање 8 студената. Ранг листа студената у сваком 
студију утврђује се на основу просечне оцене са основних академских студија. Листе са распоредом  
студената по студијима достављају се наставницима у понедељак 20. септембра. Преостала места у 
студијима објављују се у другом кругу.  
 
 
*на основу Службеног билтена 71/06 Архитектонског факултета: Студијски 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. 

 
 
 

mailto:arh.webmaster@gmail.com


МОДУЛ М4 – Студио Архитектонско- урбанистички пројекат,  16 ЕСПБ 
1. семестар дипломских академских студија, 2010/11 
 
План рада 
 
Назив пројектног задатка: 

Културни Центар у Кичевској улици 

 
Година студија:  

1. семестар дипломских академских студија - мастер, 2010/11 
Број кредита: 

16 ЕСПБ 
Термини одржавања наставе: 
Према распореду за јесењи семестар 2010/11 

Термин одржавања испита (предаја и одбрана графичког и семинарских радова): 
Према терминском плану за јесењи семестар 2010/11 

Термини одржавања колоквијума: 
Према терминском плану за јесењи семестар 2010/11 

 

Наставник: 

Доц. Ђорђе Стојановић 

Сарадници у настави:   

Милутин Церовић 

Број кабинета: 238 

Време за консултације са студентима (једном недељно два сата): средом 18-20н 

Телефон:        321 8738                                                                                                  Е-маил: ds@4ofseven.com 

www адреса:   http://blog.4ofseven.com                                                                       

 

Посебни критеријуми за пријем студената: 

Мотивисаност. Креативност. Минимално познавање енглеског језика (због литературе и гостију у настави). Минимално искуство у 
дигиталном моделовању (неопходно је само интересовање и основно познавање) 

 

 

Циљеви и приступ настави: 
 

Приступ се заснива на развијању генеративне логике дизајна и разумевања феноменологије материјалности и форме кроз 
синхронизацију организационих, геометријских, структуралних и енергетских принципа обликовања простора. 

 

Циљ је упознавање са актуелним техникама и методама рада у савременој  архитектонској пракси, као и развијање способности 
конципирања просторне форме у оквиру релевантног контекста.  

 

Пројектни задатак: 

Ужи просторни контекст пројекта је северни део стамбеног блока на Врачару који дефинишу улице Госфолртијева, Кичевска и 
Трнска. Шири просторни обухват укључује и суседну зелену површину. Предвиђени програмски контекст подразумева 

формирање Културног Центра чији ће карактер бити једнако усклађен са непосредним окружењем, и са широм мрежом 
институција за афирмацију културе и уметности у граду. Током семестра предвиђена је комуникација и сарадња са постојећим 

институцијама сличног карактера (КЦ ГРАД, КЦБ). 

 
Неопходно је предвидети променљив сценарио употребе простора, могућност адаптације и флексибилног односа између 

компоненти програма као што су:  изложбени простор, радни простор, место за окупљање, кафе, сала за састанке и предавања, 
продајни простор, и лоби. Потребно је испитати могућност формирања јавног простора у виду кровне терасе и адекватног 

третмана опне (фасаде) објекта у односу на програмске захтеве за дневним светлом и вентилацијом са једне стране и стварања 
квалитетне просторне целине са постојећим парком. 

 

http://blog.4ofseven.com/


Метод извођења наставе:  

Рад у студију ће се одвијати кроз четири основне компоненте: 
 

Радионице, предвиђене као интензивни рад у трајању од седам дана на једноставном пројектном задатку са сврхом да опреме 
студенте са знањем специфичних техника у дизајну-пројектовању. Радионице ће бити распоређене током семестра и одвијаће се 

према одређеним темама:  
 

Семинари, ће се одржавати сваке друге недеље током семестра, у облику неформалне дискусије на основу задате литературе, у 
трајању од два сата и са сврхом формирања теоријске платформе за практичан рад. 

 
Практичног рада на главном пројекту са консултацијама један на један, два пута по пет сати сваке недеље током читавог 

семестра. 

 
Студијског путовања у трајању од неколико дана и са циљем упознавања са професионалним токова у другим срединама, кроз 

обилазак изграђених објеката и посету архитектонским студијима. 
 

 

Термински план извођења наставе  

нед Наслови јединица Опис тематских јединица                                           

01 Увод презентација агенде, разговор о институцијама културе и улози савременог културног центра , 

преглед релевантних примера, анализа програма, локације и постојеће планске документације 

02 Радионица *Генеративна Логика Дизајна, увод у методологију, преглед студентских радова и 

релевантних достигнућа у савременој архитектури, практични рад на задатку 03 

04 Поставка стратегије 

пројекта 

практични рад на пројекту и семинар *Форма у архитектури – разговор о односу између 

објекта и његовог окружења, контекстуализацији архитектонског дела и вишеструком значају 

појма форме 

05 практични рад на пројекту и семинар *Когнитивне технике: Дијаграм и Цртеж – разговор о 

механизмима за обраду информација и њиховог превођења у облик 

06 практични рад на пројекту и семинар *Адаптације – разговор о временској компоненти 

архитектонске форме и појму просторне адаптабилности  

07 1. Колоквијум: усмена презентација, са графичким прилозима, и макетом у одговарајућој размери уз 

присуство екстерних критичара 

08 Студијско путовање претходних година путовања у  Љубљану, Лондон и Лисабон укључивала су посете следећим 

бироима: Bevk-Perović Arhitekti, Dekleva-Gregorič Arhitekti, Enota, Ofis Arhitekti, Sadar-Vuga 

Arhitekti, David Chipperfield Architects, AKT, Allies and Morrison Architects, Foster + Partners, 

Grimshaw Architects, Zaha Hadid Architects, WilkinsonEyre Architects, KPF, Aires Mateus and 

Associados, Gonçalo Byrne Arquitectos , Nadir Bonaccorso Arquitectos Associados João Pedro 

Falcão de Campos, Bak Gordon Arquitectos, Ricardo Carvalho Joana Vilhena Arquitectos and João 

Luís Carrilho da Graça Arquitectos. 

09 Разрада пројекта практични рад на пројекту и семинар * Околности – разговор на тему развоја опште свести о 

заштити животне средине и насталим импликацијама по савремену архитектонску праксу 

10 практични рад на пројекту и семинар *Аналогије – разговор о интердисциплинарним 

сарадњама, органским аналогијама и алтернативним видовима организације простора  

11 практични рад на пројекту и семинар *Стил – разговор о појави новог стила у архитектури, и 

примени параметарских  и асоцијативних модела у архитектонској пракси 

12 практични рад на пројекту и семинар *Дигитална фабрикација – разговор о савременим 

технологијама градње и њиховим импликацијама на процес пројектовања 

13 практични рад на пројекту 

14 2. Колоквијум: усмена презентација, са графичким прилозима, и макетом у одговарајућој размери уз 

присуство екстерних критичара 

http://www.davidchipperfield.co.uk/
http://www.akt-uk.com/
http://www.alliesandmorrison.co.uk/
http://www.fosterandpartners.com/Practice/Default.aspx
http://www.grimshaw-architects.com/launcher.html?in_projectid
http://www.zaha-hadid.com/
http://www.wilkinsoneyre.com/
http://www.kpf.co.uk/main.asp
http://www.airesmateus.com/
http://www.airesmateus.com/
http://www.byrnearq.com/
http://www.nbaa.pt/
http://www.bakgordon.com/
http://www.rcjv.com/
http://jlcg.pt/
http://jlcg.pt/


 

Преглед:  

The Institute of Contemporary Arts (ICA) , London www.ica.org.uk Istanbul Foundation for Culture and Arts, www.iksv.org KW 
Institute for Contemporary Art, Berlin www.kw-berlin.de, MoMA PS1, New York www.ps1.org , Het Wilde Wete, Roterdam, 
www.hetwildeweten.nl  Sala Reklde, Bilbao, www.salarekalde.bizkaia.net Project Arts Centre, Dublin www.projectartscentre.ie 
The Van Abbemuseum, Eindhoven www.vanabbemuseum.nl, De Appel, Amsterdam www.deappel.nl, Overgaden Institut for 

Samtidskunst, København www.overgaden.org, KC Grad, Beograd www.gradbeograd.eu, Kulturni centar Beograda www.kcb.org.rs  
 

Обавезна литература:  

William J. Mitchell, Malcolm McCullough, The Second Industrial Revolution form Digital design media pg1-6, Wiley and Sons, 1994  

 
Kostas Terzidis, The Intricacy of the otherness from Algorithmic architecture  pg15-35, Architectural Press 2006 

William John Mitchell The logic of architecture: design, computation, and cognition , 1990 

 
Greg Lynn, Animate Form from Animate Form pg 10-45, Princeton Architectural Press 1999 

 Stan Allen, From Object to Field from Points + lines: diagrams and projects for the city pg 92-103, Princeton Architectural Press 1999 

 

B. van Berkel and C. Bos,  Interactive Instruments in Operation from ANY no 23, Anyone Corporation 1998 
S. Allen, Diagrams Matter from ANY no 23, Anyone Corporation 1998 

Robin Evans, Translations from drawing to building and other essays, 1997 
Stan Allen, Mapping the Intangible, from Practice: architecture, technique and representation pg 45-67, Routledge 2000 

 

Patrick Schumacher, Responsive Environments, Royal Institute of Technology, Stockholm, 2004 
David Rosenberg, Designing for Uncertainty, unpublished 2009 

 
Simos Yannas, Sustainable environmental design, form Environmental Tectonics, AA 2008 

Michael Weinstock, 19/01/2010 The Metabolism of Cities http://www.aaschool.ac.uk//VIDEO/lecture.php?ID=1166 
Michael Weinstock, Metabolism and Morphology from  Versatility and Vicissitude pg 26-33 Wiley, 2008 

 

Pia Ednie Brown Plastic Super Models: aesthetics, architecture and the model of emergence, Fibreculture Journal, Issue 12, 2008 
Michael Hensel, Computing self-organization from Techniques and technologies in morphogenetic design pg 34-41 Wiley, 2006   

Michael Hensel, Synthetic life architectures from Techniques and technologies in morphogenetic design pg 18-25 Wiley, 2006 
Michael Hensel, Computing self-organization from Techniques and technologies in morphogenetic design pg 12-17 Wiley, 2006   

   
Patrik Schumacher, Parametricism - A New Global Style for Architecture  from  Digital Cities, Wiley-Academy, 2009  

Farshid Moussavi and Alejandro Zaera, Code Remix from, 2G, No 16 Nexus,  2000 
Micheal Meredith, Never Enough, from Control to Design, Actar 2008 
Greg Lynn, Calculus in Architecture http://www.ted.com/index.php/talks/greg_lynn_on_organic_design.html  

  

Branko Kolarevic, Architecture in the digital age: design and manufacturing, Taylor & Francis, 2003 

Препоручена литература: 

Увод 
Kelvin Kelly, Out of Control, Persus Publishing 1994 

William J. Mitchell, Malcolm McCullough, Digital design media, John Wiley and Sons, 1994  
William Gibson, Neuromancer, San Val, Incorporated, 1984 

Ray Kurzweil, The age of spiritual machines: when computers exceed human intelligence , Penguin Books, 2000  
Ray Kurzweil, The Age of Intelligent Machines MIT Press, 1992  

Malcolm McCullough, Digital ground MIT Press, 2005  
Reyner Banham, Theory and design in the first machine age, Architectural Press, 1960  

William J. Mitchell, City of bits, MIT Press, 1996  

Nicholas Negroponte, Being digital, Knopf, 1995 
 

Генеративна Логика Дизајна 
Kostas Terzidis, Algorithmic architecture , Architectural Press 2006 

William John Mitchell The logic of architecture: design, computation, and cognition , 1990 
George Stiny, James Gips, Algorithmic aesthetics: computer models for criticism and design in the arts  ,1978 

George Stiny Shape: talking about seeing and doing , 2006 
Benjamin Aranda, Chris Lasch, Tooling ,  2006 

Terry Weissman Knight Transformations in design, Cambridge University Press, 1994 

Terry Knight, Interview about Computation, http://web.media.mit.edu/~federico/creativity/knight.htm 
References:  work of artists Tara Donovan, Tadashi Kawamata, Ball Nogues www.ball-nogues.com/, graphic designers John Meada 

www.maedastudio.com and C.E.B. Reas http://reas.com/  
    

Форма у архитектури 
Greg Lynn, Animate Form,  Princeton Architectural Press 1999 

 Stan Allen, Points + lines: diagrams and projects for the city, Princeton Architectural Press 1999 
 sehdra  dnaloR, sraldna rewdna The responsibility of forms: critical essays on music, art, and representation 1991 

http://www.hetwildeweten.nl/
http://www.salarekalde.bizkaia.net/
http://www.projectartscentre.ie/
http://www.vanabbemuseum.nl/
http://www.deappel.nl/
http://www.overgaden.org/
http://www.gradbeograd.eu/
http://www.kcb.org.rs/
http://www.google.com/search?tbs=bks:1,bkv:a&tbo=p&q=+inauthor:%22Kostas+Terzidis%22
http://books.google.com/books?id=mV5QYRmgYDYC&printsec=frontcover
http://www.google.com/search?tbs=bks:1,bkv:a&tbo=p&q=+inauthor:%22William+John+Mitchell%22
http://books.google.com/books?id=IuaGQgAACAAJ
http://books.google.com/books?id=wAFWUzSN8FsC&printsec=frontcover
http://books.google.com/books?id=wAFWUzSN8FsC&printsec=frontcover
http://www.google.com/search?tbs=bks:1,bkv:a&tbo=p&q=+inauthor:%22Robin+Evans%22
http://www.google.com/search?tbs=bks:1,bkv:a&tbo=p&q=+inauthor:%22Stan+Allen%22
http://www.aaschool.ac.uk/VIDEO/lecture.php?ID=1166
http://www.google.com/search?tbs=bks:1,bkv:a&tbo=p&q=+inauthor:%22Michael+Hensel%22
http://www.google.com/search?tbs=bks:1,bkv:a&tbo=p&q=+inauthor:%22Michael+Hensel%22
http://www.google.com/search?tbs=bks:1,bkv:a&tbo=p&q=+inauthor:%22Michael+Hensel%22
http://www.ted.com/index.php/talks/greg_lynn_on_organic_design.html
http://www.google.com/search?tbs=bks:1,bkv:a&tbo=p&q=+inauthor:%22Kostas+Terzidis%22
http://books.google.com/books?id=mV5QYRmgYDYC&printsec=frontcover
http://www.google.com/search?tbs=bks:1,bkv:a&tbo=p&q=+inauthor:%22William+John+Mitchell%22
http://books.google.com/books?id=IuaGQgAACAAJ
http://www.google.com/search?tbs=bks:1,bkv:a&tbo=p&q=+inauthor:%22George+Stiny%22
http://www.google.com/search?tbs=bks:1,bkv:a&tbo=p&q=+inauthor:%22James+Gips%22
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Начин полагања испита (садржај пројекта и семинарског рада): 

Усмена одбрана, са графичким прилозима, и макетом у одговарајућој размери. 

Критеријуми оцењивања: 

Са једнаком тежином оцењује се приступ и степен разраде пројекта за завршни испит, или сегмента пројекта за колоквијуме 

током семестра. 

Оцењивање: 
 
Испуњавањем предиспитних обавеза и полагањем испита студент може стећи највише 100поена. 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 са 60поена, и то два колоквијума са по 20 поена, активност у току семестра 20 
поена. Преосталих 40 поена се односи на завршни испит. 

 

Предиспитне обавезе поена 
 

Завршни испит  поена 

активност у току предавања 20 пројекат 20 

колоквијуми 20х2=40 усмена одбрана пројекта 20 

 

Услови предаје после заказаног рока: 

из статута АФ 

Статутарне одговорности и права студената: 

из статута АФ 

 
  



 

ТЕКСТ ЗА WWW ПРЕЗЕНТАЦИЈУ: 

 
 
Приступ се заснива на развијању генеративне логике дизајна и разумевања феноменологије материјалности и форме кроз 
синхронизацију организационих, геометријских, структуралних и енергетских принципа обликовања простора. 

 
Циљ је упознавање са актуелним техникама и методама рада у савременој  архитектонској пракси, као и развијање способности 

конципирања просторне форме у оквиру релевантног контекста 

 
Ужи просторни контекст пројекта је северни део стамбеног блока на Врачару који дефинишу улице Госфолртијева, Милешевска и 

Трнска. Шири просторни обухват укључује и суседну зелену површину. Предвиђени програмски контекст подразумева 
формирање Културног Центра чији ће карактер бити једнако усклађен са непосредним окружењем, и са широм мрежом 

институција за афирмацију културе и уметности у граду. Током семестра предвиђена је комуникација и сарадња са постојећим 
институцијама сличног карактера (КЦ ГРАД, КЦБ). 

 
Неопходно је предвидети променљив сценарио употребе простора, могућност адаптације и флексибилног односа између 

компоненти програма као што су:  изложбени простор, радни простор, место за окупљање, кафе, сала за састанке и предавања, 

продајни простор, и лоби. Потребно је испитати могућност формирања јавног простора у виду кровне терасе и адекватног 
третмана опне (фасаде) објекта у односу на програмске захтеве за дневним светлом и вентилацијом са једне стране и стварања 

квалитетне просторне целине са постојећим парком. 
 

 

наслов - тема: 

 
Културни Центар у Кичевској улици 

 

СЛИКА ЗА WWW ПРЕЗЕНТАЦИЈУ: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


