
 

МОДУЛ М6.1 – Семинар,  2 ЕСПБ 
3. 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.   

 
Одлуком научно наставног већа, у студијском програму дипломских академских студија Архитектонског факултета 
у Београду, извршена је промена начина вредновања Семинара, тако што се успех студената у савлађивању 
Семинара 2ЕСПБ утврђује посебном оценом, независно од оцене којом се утврђује рад у Студију. 
Семинар је део је секундарног теоријског модула наставе на мастер студијама. Циљ наставе је стицање 
првенствено теоријских знања. Студент може да бира као изборни предмет и понуђене семинаре ако они нису 
предвиђени пројектним задатком. 
 

План рада 
Назив семинара:  

Нови простори културе 
Година студија:  

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

2 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: 
 

 
 

Наставник: 

Професор арх. Михаило Тимотијевић 

Сарадници у настави:   

Асс. арх. Давор Ереш 

Број кабинета: 244 

Време за консултације са студентима (једном недељно два сата): понедељком 12-14h 

Телефон: 011 3218725                                   Е-маил: tika@arh.bg.ac.rs  / eres@ arh.bg.ac.rs 
www адреса:                                                                                                          

 

Посебни критеријуми за пријем студената: 

 

 

Циљеви и приступ настави: 
 

Настава на семинару има за циљ упознавање студената са савременим архитектонским приступима 
садржајима културe. Тематски оквир је представљен кроз низ различитих јединица које се баве 
урбаним срединама, архитектима и садржајима културе тако да студенти стекну могућност разумевања 
контекста савремене културе и архитектонске праксе. Оваквим приступом формира се основа знања и 
развија се критички приступ пројектовању објеката културе. 
 

Садржај наставе: 

Тематске јединице формулисанe су тако да проблематизују природу односа архитектуре, града и 
савремне културе. 
 

Метод извођења наставе:  

Настава се спроводи кроз предавања којима се анализирају одабрани примери и теме. 

 

mailto:arh.webmaster@gmail.com


 

Термински план извођења наставе  

нед Наслови јединица Опис  тематских јединица                                           

01 уводно предавање проф. арх. М.Тимотијевић / уводне напомене о циљевима и темама семинара 

02 студија случаја / Њујорк арх. Б. Гаковић: Њујорк / MOMA, K.Sejima 

03 студија случаја / Данска проф. арх. М.Тимотијевић / The Copenhagen Opera House, H. Larsen 

04 студија случаја / Сеул асс. арх. Д. Ереш и асс. арх П. Стаменовић / Ewha Woman’s University, D. Perrault 

05 студија случаја / Хелсинки проф. арх. М. Тимотијевић / Kiasma Museum of Contemporary Art, S. Holl 

06 студија случаја / Копенхаген проф. арх. М.Тимотијевић / The Royal Playhouse, 3xNilsen 

07 1. Колоквијум:  / 

08 студија случаја / Берлин проф. арх. М.Тимотијевић / James Simon Gallery, D. Chipperfield 

09 студија случаја / Лондон проф. арх. М.Тимотијевић / TATE, Herzog de Meuron 

10 студија случаја / Париз проф. арх. М.Тимотијевић / Musée du quai Branly, J. Nouvel 

11 студија случаја / Аntony Gromley в.проф. мр Д. Јеленковић / Неформални простори културе 

12 студија случаја / Robert Wilson проф. арх. М. Тимотијевић /  Савремени театар и простор 

13 2. Колоквијум: / 

14 студија случаја / Београд в.проф. арх. В. Лојаница / Пројекат реконструкције Народног музеја у Београду 

 

Обавезна литература (која је доступна у библиотеци АФ):  

А+U, 451; 460; 469; 480; 
David Chipperfield 1998-2004; 2004, El Croquis.  
Steven Holl 1986-2003; 2003, El Croquis. 
Paul von Naredi – Reiner; 2004, A design manual, Museum buildings; Birkhauser; Basel. 
Mimi Zeigar; 2005, New Museum architecture; Thames &Hudson, London. 
Manuel Gausa, 2003, Metapolis Dictionary of Advanced Architecture:City, Technology and Society in the Information Age; Barcelona Actar. 
 

Препоручена литература (која је доступна у библиотеци АФ): 

Мишко Шуваковић, 1999.; Појмовник модерне и постмодерне ликовне уметности и теорије после 1950.; Београд-Нови Сад, Прометеј. 
CREAM 3, 2003.; Phaidon Press, NY; 
Iliya Kabakov; 1998.; Phaidon Press, NY. 
Мишко Шуваковић, 2007.; Концептуална уметност; Нови Сад, Музеј МСУ Војводине. 
Ljiljana Blagojevic; WOHNLICH, 2010; University of Belgrade – Faculty of Architecture; Belgrade 
Arhitektura izložbe: kako izložiti promatrača publici?, 2009.; Poligon, Beograd. 
 

 

Начин полагања испита (садржај пројекта и семинарског рада): 

Израда семинарског рада. Методом анализе представити два изабрана примера савремених простора културе. 
Предмет анализе треба да буде однос: концепт простора / садржај. Потребно је изабрати два савремена простора 
културе као два примера са израженом једном од понуђених каркатеристика (концепт простора, садржај).  
Неопходно је формирати структуру анализе као однос задатих карактеристика. Рад треба да поседује назив и 
структуру садржајa. Обим рада  је до 12 листова А4 формата (текстуални део-око 4000 карактера; до 6 
фотографија; графички прилози. Oбавезно навести коришћену литературу). 
 

Критеријуми оцењивања: 

Семинарски рад се вреднује на основу показане способности да се кроз избор примера, структуру и поступак 
анализе прикаже разумевање сложености пројектовања објеката културе. 
 

Оцењивање: 
 

У структури укупне оцене студента на предмету предиспитне обавезе учествују до  10 поена. Испуњавањем 
предиспитних обавеза и полагањем испита студент може стећи највише 100поена. 

Предиспитне обавезе поена 
 

Завршни испит  поена 

активност у току предавања  1-10 пројекат / 

колоквијуми  / усмена одбрана пројекта / 

семинари / писмени елаборат  11-90 

http://en.wikipedia.org/wiki/Henning_Larsen


 

 

Услови предаје после заказаног рока: 

из статута АФ 

Статутарне одговорности и права студената: 

из статута АФ 

 


