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МОДУЛ 23, Курс 23.2. или  

МОДУЛ М7 - Пројектантска Радионица 1 или  

МОДУЛ М7 - Пројектантска Радионица 3 

Назив предмета:  

Стручна екскурзија: ротерДАМ – амстерДАМ - потсДАМер 

Година студија:  

МОДУЛ 23, Курс 23.2., V семестар основних академских студија, 2011/12 

МОДУЛ М7 - Пројектантска Радионица 1, I семестар дипломских академских студија-мастер, 2011/12 

МОДУЛ М7 - Пројектантска Радионица 3, III семестар дипломских академских студија-мастер, 2011/12 

Број кредита: 2 ЕСПБ (40 сати ) 

Термини одржавања наставе: октобар 2011 

Термин одржавања испита: 

Биће накнадно објављен 

Термини одржавања стручне екскурзије: 1. – 10. октобар 2011 

Број студената: неограничен (студенти који су учествовали на студијском путовању) 

 

Назив радионице:  

Стручни обилазак тргова и јавних простора Астердама, Ротердама и Берлина 

Наставник:  

Доц. Зоран Ђукановић, доц. мр Урош Радосављевић 

Сарадник у настави:  

сарадник Асист. Александар Бобић  

Координатор:  

студент прве године мастер студија Филип Јовић, b.arch. 

Број кабинета: 011 

Доц. Зоран Ђукановић, е-маил: duke@arh.bg.ac.rs  

Доц. мр Урош Радосављевић, телефон: 3218741, е-маил: yrke2003@yahoo.com 

Асист. Александар Бобић, е-маил:  aleksandar.bobic@gmail.com  

Студент прве године мастер студија Филип Јовић, b.arch: crnja89@gmail.com  

 

Циљ, задатак и сврха радионице: 

Циљ радионице је обилазак Амстердама, Ротердама и Берлина и њихових јавних простора / тргова / знајајних 

историјских и савремених делова и објеката архитектуре и урбанизма, као и појединих архитектонских факултета 
како би студенти стекли знања о контексту, социјално-економском миљеу и мрежи, као и просторно-
функционалним карактеристикама јавних простора. Такође, циљ посете архитектонским факултетима је да 
студенти уживо сагледају врсту, начине и технике преношења знања и просторе у којима њихове колеге студенти 
уче, креирају, али се и рекреирају. 

Задатак радионице је да се сагледају врсте потребе и активности људи у јавним просторима и просторно-физички 

обрасци у којима се те потребе и активности задовољавају, амбијенталне карактеристике, али и односе и позицију 
традиционалне и савремене архитектуре које паралелно постоје у истом простору.  

Сврха радионице је да се сагледају искуства и знања из специфичних историјских, климатских, социо-економских 

и просторних миљеа у релацији са јавним просторима и поуке и искуства које би могле бити пренете у друге 
средине. 
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Програм студијског путовања: 

Обилазак Амстердама, Ротердама и Берлина и њихових јавних простора / тргова / знајајних урб.-арх. историјских и 
савремених делова и објеката савремене архитектуре, као и појединих архитектонских факултета. 

Обилазак објеката светских имена архитектуре:  

 UNstudio / Rem Koolhaas / Ben Van Berkel / Renzo Piano / Gerrit Rietveld / MVRDV / Ton Alberts / Sven-Ingvar 
Andersson / LOOS Architects / Daniel Libeskind / Frank Gehry / Peter Eisenman / J.J.P.Oud / Bolles + Wilson... 

Тргови у историјским деловима града Амстердама: Dam, Muntplein, Leidseplein i Spui 

Улице: Damrak, Rokin, Vijzelstraat i Leidsestraat 

Канали: Singel, Herengracht, Keizersgracht i Prinsengracht 

Тргови и јавни простори: 

 Nacionlni spomenik žrtvama holokausta, Novа crkvа, Berlanžovа berzа Kraljevski dvor, muzej Madam Tiso, 
Vondelov park, Pijaca cveća, Nacionalno pozorište, Gradska kuća, Muzejski trg, Državni muzej (Rijksmuseum), 
Van Gogov muzeј, Muzej savremene umetnosti, Concertgebouw 

Посета објектима архитектуре: 

 Амстердам: The Whale – Borneo, Wozoco – MVRDV, New Land – Almere, Agoratheater – Lelystad, Borneo 
Housing, Silodam – MVRDV, ARCAM, The Nemo building, Music Building – BIMhuis, Eastern Docklands Amsterdam 

 Ротердам: Netherlands Architecture Institute, обилазак музеја Kunsthal – Rem Koolhaas, Berlage Institut 

 Берлин: Aleksandarplac, Gradska kuća, TV toranj, Posejdonova fontana, Bulevar Unter den Linden, Katedrala, 
Muzejsko ostrvo, Državna opera, Univerzitet, Brandenburška kapija, Gradski park, Parlament, memorijal Holokaust, 
Jewish museum – Daniel Libeskind 

Стручне посете:  

 Berlage Institut Rotterdam и кратко предавање проф. Ведран Мимица, 

 Erasmus University Rotterdam, Institute for Housing and Urban Development Studies, 

 Technical University Delft Faculty of Architecture,  

 Academy of Architecture – Amsterdam,  

 Netherlands Architecture Institute Rotterdam.  

Метод извођења наставе: 

 Предавања предметних наставника и сарадника о основним карактеристикама јавних простора / тргова / 

знајајних урб.-арх. историјских и савремених делова градова који ће се обићи; 

 Студијског путовања у Амстердам / Ротердам / Берлин и обиласка јавних простора / тргова / знајајних урб.-

арх. историјских и савремених делова градова, и појединих архитектонских факултета; 

 По повратку на Архитектонски факултет у Београду предвиђен је тимски или индивидуални рад на обради 

прикупљених података. 

Резултати радионице:  

 Извештај о стеченим утисцима и знањима за један одабрани јавни простор једног од посећених градова  

 Могућа је и међусобна компарација јавних простора и/или појединих тема (као нпр. компарација мобилности 
једном врстом превоза / или просторно-физичке карактеристике тргова / или начин и врста одвијања 
активности у јавном простору/просторима, интеракција јавног простора у отвореном и затвореном простору....) 

 Резултате радионице приказати путем слободоручних цртежа / фотографија / фото-монтажа / видео снимака / 
макета / по слободном избору студента уз текстуално објашњење (А4 формат) 

 


