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УПУТСТВО 
 
Садржај пројектног задатка 
Тема: Отворени системи - архитектура јавних простора града. (У теорији система, термин ОС 

подразумева системе који размењују информације, енергију и материју са својим окружењем. У  теорији 
менаџмента термин ОС подразумева способност само-организације, и само-одрживости кроз употребу 
ресурса из непосредног окружења. У социологији термин ОС се односи на способност интеракције између 
интерних елемената и окружења, између објективног и субјективног. У физици термин ОС се односи на 
системе где постоји проток материје ван граница  система. У педагогији, термин ОС подразумева метод који 
се односи на паралелно учење из вишеструких извора.) 
 
Пројекат 1 усмерења Архитектура се односи на тематску област јавних 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 
 
Резултат 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 
- апстраховање и презентовање основних елемената и односа у дефинисању архитектонског решења 
- пројектантске вештине које су неопходне да се одговори захтевима инвеститора, корисника и  
  законским регулативама. 
 
Термински план наставе 

Студио и семинари одржавају се два пута недељно: понедељком и четвртком од 16 до 22 сата према 
распореду наставе. Настава  траје 14 радних недеља у школи и 4 радне недеље код куће са консултацијама у 
кабинету. За студио је предвиђено 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 је 20. радне 
недеље. 
 
Студијска правила 

Студио води један наставник са једним сарадником. Пројектни задатак у студију задаје наставник. Више 
студија могу, међусобним договором, да задају заједнички пројектни задатак.  
 
Правила за пријављивање студената у студио 
Руководилац студија предаје испуњену пријаву пројектног задатка до 14. Јануара 2011 године. Презентација 
студија је у петак 11. Фебруара 2011 године. Пријављивање студената је истог дана. Студенти бирају и 

рангирају све понуђене студије. Студио прима највише 16, а најмање 8 студената. Ранг листа студената у 
сваком студију утврђује се на основу утврђених и објављених критеријума. Листе са распоредом  студената 
по студијима и салама достављају се на сајту факултета и огласној табли у понедељак 14. Фебруара до 15:00 
сати. 
 
*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. 
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План рада 
Назив пројектног задатка: 
 

Метропол  
Отворени системи - архитектура јавних простора града 
Година студија:  

2. семестар мастер академских студија 2010/11 
Број кредита: 

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

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

Термини одржавања колоквијума: 
8 и 14 недеље 

 

Наставник: 

Доц. Ђорђе Стојановић 

Сарадник 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                                                                                                                                                                            

 

Критеријуми за пријем студената: 

Просек са основних студија х 10 + СП1 поени + СП2 поени + СП3 поени + СП4 поени + М4 поени  
 

 

Циљеви и приступ настави: 
 
Циљ је упознавање са актуелним техникама и методама рада у савременој  архитектонској пракси, као и развијање способности 
конципирања просторне форме у оквиру релевантног контекста. Приступ се заснива на развијању логике дизајна, материјалности 
и форме кроз синхронизацију организационих, геометријских, структуралних и енергетских принципа обликовања простора. 

Пројектни задатак: 

Задато полазиште је локација са бетонским скелетом и остатком оригиналне фасаде Хотела Метропол, удаљена педесетак 
метара од Архитектонског факултета. Пројектни задатак се односи на реорганизацију тог простора и успостављање односа са 
непосредним окружењем које чине: парк, булевар и низ универзитетских установа. Без инсистирања на једнобразној и сада већ 
бившој намени објекта, тестираћемо могућности за бољу и адекватнију употребу локације. Три могућа приступа су: апсолутно 
уклањање структуре и стварање нове; затим, радикална екстензија и адаптација објекта; или само умерена санација услед 
историјске релевантности објекта.  
 
Семестар почињемо аналитичким радом који се односи на историјат објекта и идентификацију узрока неуспеле адаптације. 
Потом ћемо развијати радну методологију засновану на радикално другачијој идеји о појму адаптибилности. Успоставићемо 
архитектонска решења у којима ће корисници моћи да утичу на укупну форму простора. Испитиваћемо идеје о реконфигурацији и 
расту просторних структура кроз време, потенцирајући мобилност као један од основних принципа у формирања простора.  
 
У складу са заједничком темом Отворени системи - архитектура јавних простора града, бавићемо се интердисциплинарном 
карактером појма где у теорији система, термин ОС подразумева системе који размењују информације, енергију и материју са 
својим окружењем; у  теорији менаџмента термин ОС подразумева способност само-организације, и само-одрживости кроз 
употребу ресурса из непосредног окружења; у социологији термин ОС се односи на способност интеракције између интерних 
елемената и окружења, између објективног и субјективног; у физици термин ОС се односи на системе где постоји проток материје 
ван граница  система; у педагогији, термин ОС подразумева метод који се односи на паралелно учење из вишеструких извора. 

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 и упознавање са обавезном литературом; прикупљање и обрада 

информација: историјат Хотела Метропол, грађевински пројекат Хотела Метропол 1953 из 

Архива града, литература о делу архитекте Драгише Брашована, планска документација из 

Урбанистичког завода,  пројекат адаптације хотела Метропол 2007, пословне стратегије 

Даскаланонтакис Групе и њихова визија  Хотела Метропол; преглед релевантних примера; 

анализа непосредног контекста   

02 Радионица увод у методологију кроз практични рад на задатку, преглед студентских радова и релевантних 

достигнућа у савременој архитектури  03 

04 Поставка стратегије 

пројекта 

практични рад на пројекту и семинар на основу текста * Goodness of Fit – разговор о 

појмовима: форма, контекст, ансамбл, дијаграм, и дизајн. 

05 практични рад на пројекту + преглед релевантних примера 

06 практични рад на пројекту и семинар на основу текста *Erasing Architecture into the System – 

разговор о појмовима: метаболизам, адпатибилност, променљивост, прилагодљивост, и раст 

07 практични рад на пројекту  

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

присуство екстерних критичара 

09 Студијско путовање 

у Копенхаген,  

04-08. Априла, 2011. 

 

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. 

10 Разрада пројекта практични рад на пројекту + и семинар на основу предавања *Calculus in Architecture и 

текста *Dynamic Time, Informal order,  и разговор о појмовима: релација, геометрија,  

отворени системи, динамички системи, кохерентност, и хијерархија.  

11 практични рад на пројекту + преглед релевантних примера 

12 практични рад на пројекту + и семинар на основу текста *Towards A New Architecture 

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/


Обавезна литература:  

Arata Isozaki 1972, Erasing Architecture into the System - Re:CP edited by Hans Ulrich Olbrist, 2003 Birkhauser, pg 25-46 

Christopher Alexander 1964, Goodness of Fit - Notes on the Synthesis of Form , 1964 Harvard University Press, pg 15-28  

Greg Lynn, Calculus in Architecture http://www.ted.com/index.php/talks/greg_lynn_on_organic_design.html  

Manuel Gausa, Dynamic Time, Informal order, Interdisciplinary trajectories - Time-based architecture, 010 Publishers, 2005 

Jeffrey Kipinis 1993, Towards A New Architecture - AD: Folding and Pliancy, Academy Editions, London  

 

Препоручена литература: 

Kostas Terzidis,                          , Architectural Press 2006 

William John Mitchell                          :       ,            ,               , 1990 

 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 

Robin Evans, Translations from drawing to building and other essays, 1997 

Stan Allen, Practice: architecture, technique and representation, Routledge 2000 

Pia Ednie Brown Plastic Super Models: aesthetics, architecture and the model of emergence, Fibreculture Journal, Issue 12, 2008 

 

 

Начин полагања испита: 

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

Критеријуми оцењивања: 

Упознати студенте са изабраним начином вредновања рада, као и са обавезама студената у циљу постизања очекиваних 
компетенција. 

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 100поена. 

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 

 

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://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

