
 

МОДУЛ М8.1 – Изборни предмет,  3 ЕСПБ 
1. семестар мастер академских студија, 2011/12 
 
 
Испуњену пријаву у дигиталном облику послати администратору веб-сајта АФ  
arh.webmaster@gmail.com  до 31. августа 2011 године у 12 сати.   
 
Изборни предмет 1 је део је секундарног теоријског модула наставе на мастер студијама. Циљ наставе је стицање 
првенствено теоријских знања.   
 
 
План рада 
Назив предмета:  
Уметност у јавним градским просторима – Public Art and Public Space – THE ART OF WINE – ВиноГрад 
Година студија:  
1. семестар дипломских академских студија - мастер, 2011/12 
Број кредита: 
3 ЕСПБ 
Термини одржавања наставе: 
Биће накнадно одређен према могућностима распореда за јесењи семестар 2010/11 
Термин одржавања испита (предаја и одбрана графичког и семинарских радова): 
Биће накнадно одређен према могућностима терминског плана за јесењи семестар 2010/11 
Термини одржавања колоквијума: 
Биће накнадно одређен према могућностима терминског плана за јесењи семестар 2010/11 
 
Наставник: Доц. Зоран Ђукановић 

Консултанти: Милорад Цилић 

Сарадници у настави:  Александар Бобић 

Координатор: Горан Радуловић 

Број кабинета: 011 

Време за консултације са студентима (једном недељно два сата): Биће касније договорено 

Телефон:   011/3345603                                                                                   Е-маил: duke@arh.bg.ac.rs 

www адреса:                                                                                                          

 
Посебни критеријуми за пријем студената: 
Поред просечне оцене из претходних пројеката могу се навести и оцене других предмета, као и посебна знања и вештине која су 
неопходна да би студент радио на изабраном задатку.  

Просечна оцена из основних студија и знање енглеског језика. 

 
Циљеви и приступ настави: 
 
Укратко објаснити основни циљ наставе, релације задатка са осталим сродним наставним дисциплинама, основна знања која ће 
студент стећи радом на предмету и допринос  тих знања укупној компетенцији студента.  
 
Програм УМЕТНОСТ У ЈАВНИМ ГРАДСКИМ ПРОСТОРИМА, Public Art Public Space се бави оспособљавањем 
студената за планирање, пројектовање и реализацију пројеката унапређења просторног аспекта јавне сфере/јавних 
простора њиховим активирањем и (ре)дизајном применом различитих уметничких форми и средстава. 

Општи циљ програма је упознавање студената са врстама, облицима и условима реализације архитектонско-
урбанистичких - уметничких пројеката у јавној сфери/просторима који се остварује интердисциплинарним 
деловањем уметника, архитеката, планера и дизајнера као и различитим облицима учешћа јавности и локалне 
заједнице у процесу планирања, пројектовања и реализације. 

Посебан циљ овогодишњег курса је развити дискусију, размену информација, и истраживачки рад кроз које би 
студенти постигли критички осврт на могућности у којима би поља архитектуре и урбанизма могла помоћи 
унапређењу винарства, виноградарства и винског туризма у Србији. 



 

Садржај наставе: 
Објаснити и навести садржај основних  тематских области архитектуре и урбанизма које обухвата предмет, као и структуру 
тематских целина које ће се у оквиру предмета изучавати. 
 
У најширем смислу, настава на предмету је усмерена на истраживање карактеристика јавног домена у сфери јавних 
простора као и могућности њиховог унапређења реализацијом различитих архитектонско урбанистичких, 
уметничких програма. 

Уз претходно упознавање теоретских основа и практичних искустава у овој области, истражују се могућности у 
којима би поља архитектуре и урбанизма пронашла своју адекватну улогу у унапређењу како винарства и 
виноградарства, односно винарских региона - виногорја, тако и савременом дизајнирању 
специјализованих „винских“ простора и специфичних „винских“ артикала, али и и могућностима развоја 
винског туризма у Србији, њиховим активирањем и (ре)дизајном применом различитих архитектонско-
урбанистичких и уметничких метода и форми изражавања. 

Шире, основно тематско поље истраживања биће подељено у посебне, специфичне проблемске подцелине. Сваки 
студент/група бира за сопствено, тежишно, предметно подручје истраживања једну од понуђених проблемских 
подцелина за коју:  

a) дефинише опште карактеристике ширег тематског поља (ради се генерално на нивоу укупног тематског 
поља, анкетно на нивоу непосредног проблемског окружења и детаљно на нивоу једне изабране/задате 
проблемске подцелине) 

b) дефинише специфичне карактеристике и квалитете постојећег стања проблемске подцелине у домаћој и 
иностраној пракси; идентификује и анализира постојеће и утврђује нове развојне програме за пројекте 
унапређења (ради се на нивоу једне изабране/задате проблемске подцелине) 

c) истражује потенцијале одабраних-предложених развојних програма уз истовремено сагледавање 
потенцијалних ефеката реализације конкретних пројеката и истраживање могућности њиховог 
територијалног и-или тематског повезивања у мреже (ради се на нивоу једне изабране/задате проблемске 
подцелине, а ефекти и умрежавање се анализирају на нивоу целог тематског поља) 

Метод извођења наставе:  
Настава (предавања и вежбе) се обавезно одвијају кроз комбинацију више разноврсних облика рада, као што су предавања еx-
катедра, интерактивни облици наставе, анализа случајева, индивидуални и групни пројекти, истраживачки пројекти, презентације, 
есеји, семинарски радови итд. 
 
Настава се одвија кроз комбинацију предавања еx-катедра, стручне екскурзије радионица, анализe случајева, 
семинарских радова. 

ВАЖНА НАПОМЕНА:  
Стручна екскурзија у винарска подручја Србије, са посебним тежиштем на регион Неготинске Крајине 
односно Рајачких Пимница, биће организована током јесењег семестра. Студенти сами сносе трошкове 
пута и смештаја. Екскурзија ће накнадно бити пријављена као Радионица на крају семестра. Похађање 
стручне екскурзије је ОБАВЕЗНО!!! 
 
 
Термински план извођења наставе  

нед Наслови јединица Опис тематских јединица                                           

01 PUBLIC ART AND PUBLIC SPACE о програму наставе  

02 WINE THROUGH HISTORY да ли је човек пронашао или произвео вино, или је вино пронашло 
човека? 

03 VINEGROWING виноградарство 

04 WINEMAKING значај локалитета за винограде – наука вс. традиција; Sortiment – 
условљен поднебљем, техником или жељама; Производња вина 
почиње у винограду! ; Основне разлике у производњи белих и 
црвених вина; „Нешто мало“ о току процеса! 

05 WINERY ARCHITECTURE архитектура винских простора 

06 WINE & DESIGN технолошки вс. арх пројекти; Специфични захтеви и организација 
простора; Обновљиви извори енергије – имплементација у концепт 
објеката; Креирање визуелног идентитета! 

07 1. Колоквијум: презентација рада 



 

08 WINE PRESENTATION, 
PROMOTION, ADITIONAL INFOS 

како презентовати и промовисати вино и оно око њега и још по 
нешто 

09 EXPLORING WINE & WINE 
TASTING 

производња модерних вина за модерне потрошаче; како едуковати 
публику; Креатори мишљења, односно ко нам креира укус!? 

10 ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ практичан рад 

11 ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ практичан рад 

12 ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ практичан рад 

13 2. Колоквијум: презентација рада 

14 ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ финализација рада 

 
Обавезна литература:  
Аутор, година издања, назив дела, место издавања и издавач, доступност.  Наставник наводи обавезну литературу водећи рачуна 
о стандарду оптерећења студента. 
 
Зоран Ђукановић, Јелена Живковић: 

• ЈАВНА УМЕТНОСТ И КРЕИРАЊЕ МЕСТА: студија случаја Београд-градска општина Стари град, Архитектонски 
факулет Универзитета у Београду; Београд; 2008. (у библиотеци) 

 

Милорад Цилић  

• ТОП 50 ВИНАРИЈА ЕX – YU; Special press; Београд; Август; 2010. (у библиотеци или у кабинету) 

 

Ђорђе Алфиревић 

• РАЈАЧКЕ ПИВНИЦЕ заштита, обнова, развој: методе пројектовања у контексту заштићене средине; Орион арт, 
Институт за архитектуру и урбанизам Србије и Архитектонски факултет у Београду; Београд; 2011. 

 
Препоручена литература: 
Аутор, година издања, назив дела, место издавања и издавач, доступност.  Наставник наводи обавезну литературу водећи рачуна 
о стандарду оптерећења студента. 
 
Hans Hartje (Author), Jeanlou Perrier (Author)  
Wineries / Bodegas: Architecture And Design/Arquitectura y diseno [Illustrated] [Hardcover] 
Hardcover: 216 pages; Publisher: H. Kliczkowski; Bilingual edition (May 15, 2005); Language: English 
ISBN-10: 8496241785; ISBN-13: 978-8496241787 
(у библиотеци или у кабинету) 
 
Antonio Corcuera (Editor) 
Wineries II/Bodegas II: Architecture & Design/Arquitectura y Diseno (English and Spanish Edition) [Illustrated] 
[Hardcover] 
Hardcover: 215 pages; Publisher: H. Kliczkowski; Bilingual edition (January 1, 2007); Language: English, Spanish 
ISBN-10: 8496304671; ISBN-13: 978-8496304673  
(у библиотеци или у кабинету) 
 
Marco Casamonti (Auteur), Vincenzo Pavan (Auteur)Marco Casamonti (Auteur) 
Consulter la page Marco Casamonti d'Amazon 
Caves : Architectures du vin 1990-2005 
Relié: 277 pages; Editeur : Actes Sud (1 octobre 2004); Langue : Français 
ISBN-10: 2742749187; ISBN-13: 978-2742749188 
(у библиотеци или у кабинету) 
 
Sean Stanwick (Author), Loraine Fowlow (Author) 
Wine by Design [Hardcover] 
Hardcover: 232 pages; Publisher: Wiley; 2 edition (June 1, 2010); Language: English 
ISBN-10: 0470721413; ISBN-13: 978-0470721414 
 
 



 

Начин полагања испита (садржај пројекта и семинарског рада): 
Писмени или усмени, навести графичке и текстуалне прилоге, размере, формате и број листова 
 
Семинарски рад, одбрана рада 

Критеријуми оцењивања: 
Упознати студенте са изабраним начином вредновања рада, као и са обавезама студената у циљу постизања очекиваниh 
компетенција. 
 
• Аналитичност , систематичност, креативност, оригиналност у обради теме 

• Активност у настави  

• Интердисциплинарност и партиципативност у приступу изучавања задате проблематике 

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 10 семинарски рад 40 
колоквијуми 20+20 усмена одбрана пројекта 10 
 
Услови предаје после заказаног рока: 
из статута АФ 

Статутарне одговорности и права студената: 
из статута АФ 

 
 
 
 


