
 

МОДУЛ М8.3 – Изборни предмет,  3 ЕСПБ 
3. семестар мастер академских студија, 2011/12 
 
 
Изборни предмет 1 је део је секундарног теоријског модула наставе на мастер студијама. Циљ наставе је стицање 
првенствено теоријских знања.   
 
 

 
План рада 
Назив предмета:  

Прототипска Архитектура 
 

Година студија:  

3. семестар дипломских академских студија - мастер, 2011/12 
Број кредита: 

3 ЕСПБ 
Термини одржавања наставе: 
Према распореду за јесењи семестар 2011/12 

Термин одржавања испита (предаја и одбрана графичког и семинарских радова): 
Према терминском плану за јесењи семестар 2011/12 

Термини одржавања колоквијума: 
 

 

Наставник: 

Доц. Ђорђе Стојановић 

Сарадници у настави:   

Асс. Милутин Церовић 

Број кабинета: 238 

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

Термин ће бити одређен у договору са студентима 

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

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

 

Посебни критеријуми за пријем студената: 

Посвећеност и креативност у истраживачком процесу 
 

Циљеви и приступ настави: 
 

У потрази за новим и бољим, током последњих неколико година, архитектонска авангарда свој рад темељи на изради 
прототипа, односно модела намењених тестирању неког концепта или процеса. Опсесија дијаграмом, која је доминирала у 
претходном архитектонском дискурсу, сада је замењена истраживањем путем израде просторних форми у размери један на 
један. Овакве форме немају утилитарну намену и њихова сврха је подједнако различита од репрезентативне улоге коју има 
архитектонска макета као минијатурна верзија пројектованог објекта, или оне коју има уметничка инсталација која је 
усредсређена на чулно поимање простора. Улога прототипске архитектуре је истраживачка и она се креће корак испред 
савремене архитектонске праксе. Семинар се бави прегледом и анализом релевантних прототипских достигнућа са циљем да 
приближи њихову улогу и идентификује дигиталне и аналогне технике примењене у њиховој реализацији.  
 

Садржај наставе: 

Теоријски оквир прототипске архитектуре је утемељен на одступању од типолошке класификације архитектонског 
знања и употреби дијаграма као основног истраживачког средства за рад у архитектонском пројектовању. По карактеру, 
прототипска архитектура је оријентисана ка иновативном. Сама израда прототипа подразумева процес конструкције у коме 
просторна структура настаје кроз реализацију односа који се успостављају током процеса стварања. Формулација таквих односа 
заузима централно место у процесу пројектовања. Резултујућа стурктура не мора имати употребну вредност, јер њена улога 
лежи у стицању знања које се касније може применити у архитектонској пракси и које може допринети стварању бољег окружења 
кроз организацију и конструкцију простора према заиста актуелним питањима која данас првенствено обухватају еколошке, 
социолошке и економске аспекте. 
 

Развој дигиталне технологије и појава нових медија представља друго битно упориште за прототипску архитектуру.  У 
великој мери она се ослања на комбинацију дигиталних и аналогних техника и проналажење неконвенцијалних метода рада које 

http://blog.4ofseven.com/


 

често прелазе границе професија. Израда прототипа подразумева процес који обухвата концепцију, визуелизацију и 
материјализацију форме. Спајање токова пројектовања и материјализације (извођења) у један интегрисани процес представља 
веома важну новину и основу за парадигматску промену у архитектури.  
 

Метод извођења наставе:  

Настава се одвијају кроз комбинацију више разноврсних облика рада, као што су предавања еx-катедра, интерактивни облици 
наставе, студије случаја, индивидуални и групни пројекти, истраживачки пројекти, и презентације. Максимални број студената је 
16. 

 

 

Термински план извођења наставе  

нед Наслови јединица Опис тематских јединица                                           

01 Увод Уводне информације о предмету и структури семинара 

02 Digital fabrication, Sheet 
materials and CNC 
machines, Parametric 
Modeling 

[C]space - DRL10 Pavilion, Metropol Parasol- J. Mayer H., Unto This Last, 

03 Doubly curved surfaces, 
conception, control and 
materialisation 

Honeycomb Prototypes - MATSYS,  NonLin/Lin Pavilion  -  Marc Fornes,  Tesselion – SJET - 
Tape Installation - For Use/Numen,  Maximillian's Schell - BallNogues Studio 

04 Morphogenesis, from 
finding and structural 
optimisation 

P_Wall – MATSYS, Cummulus_1664 - Ciro Najle, Frei Otto,  

05 Elasticity, soft building 
materials and cable 
structures 

NET - Numen, Pole Dance - SO-IL at P.S.1, HOMEOSTATIC - Open systmes, Fetehered Edge - 
BallNogues Studio, 

06 Environmental issues and 
responsive structures 

Hylozoic Ground - Philip Beesley, Olafur Eliasson, Sonumbra - Loop.pH, STEMcloud - Ecologic 
Studio 
 

07 Inflatable structures and 
membranes 

Dream Front - Torafu Architects, EOES - MATSYS, SPACEBUSTER – Raumlabor, Thomas 
Saraceno, Leviathan - Anish Kapoor, Afterparty - MOS at P.S.1 
 

08 CNC Milling, robotic 
fabrication, algorithmic 
design, growth, stacking 
configurations 

Blob Wall Pavillion - Greg Lynn, Structural Oscillations - Gramazio & Kohler, Styrofoam Cups+Hot 
Glue - Tara Donovan, The Unilever Series - Rachel Whiteread 

09 Kinetic structures Hoberman, StrandBeest Theo Jansen, Soft Wall - Molo 

10 Рад на елаборату Консултације и сортирање информација за израду елабората 

11 

12 Консултације и рад на структури елабората 

13 

14 Презентација елабората Презентација радне верзије елабората у дигиталном формату 

 

Обавезна литература:  

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

2. Branko Kolarevic, Post digital Architecture: Toward Integrative Design, Critical Digital Conference, Harvard GSD 2008 
3. Helen Castle (editor), Design Through Making, Architectural Design Vol 75 No 4 July/August 2005 

 

 

Начин полагања испита (садржај пројекта и семинарског рада): 

Писмени елаборат са  текстуалним делом и адекватним графичким прилозима (фотографије, цртежи и дијаграми). 

Критеријуми оцењивања: 

Активност током семестра. Креативност, структура  и презентација писменог елабората. 



 

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 са 40, док писмени елаборат учествује са 60 поена. 
Испуњавањем предиспитних обавеза и полагањем испита студент може стећи највише 100поена. 

Предиспитне обавезе поена 
 

Завршни испит  поена 

активност у току семинара 40 писмени елаборат 60 

 

Услови предаје после заказаног рока: 

из статута АФ 

Статутарне одговорности и права студената: 

из статута АФ 

 
 


