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МОДУЛ M8 – Изборни модул, 3 ЕСПБ 
 
Циљ наставе на модулу 

Изборни модул у првом делу студија омогућава студентима да допуне основни корпус знања одређеним изборним 
областима.   
 
Потребна предзнања: 

Успешно одслушан курс Математика у архитектури 1 I 2 (оцена 10, изузетно 9), познавање 3D 
моделирања и визуелизације. 
 
M8.3. Изборни предмет 1 :  ГЕНЕРИЧКА ИСТРАЖИВАЊА 07, 3 ЕСПБ 
5. семестар дипломских академских студија, 2010/11 

 
УПУСТВО 
 
Садржај наставе 
У седмом из серије изборних предмета под називом Генеричка истраживања, студенти истражују у области 

генерисања форме, базираног на примени савремених математичких концепата.  У оквиру овог курса биће 
обрађена три, од укупно седам концепата генерисања форме које у својој књизи Tooling обрађују амерички аутори 
Benjamin Aranda иi Christopher Lasch. 
 
 
Термински план наставе 

Обавезни предмет одржава се једном недељно два часа. 
Настава  траје 15 радних недеља у школи и 3 радна дана код  куће рачунајући и испит. 
За овај курс предвиђена су 4 радна сата недељно (2 сата рада у школи и 2 сата рада код куће). 
3 радна дана предвиђена су за рад код куће и испит (22,5 сата).  
Испит  - предаја семинарског рада је према распореду испита у јануарском року. 
 
Студијска правила 

Предмет води један наставник и један сарадник.  
План рада на предмету одређује наставик. 
Најмање 30п, а највише 70п предвиђено је за оцењивање током 15 радних недеља у школи. 
Начин и критеријуме оцењивања утврђује наставник. 
 
 
 
 
 
 
*на основу Службеног билтена 71/06 Архитектонског факултета: Студијки 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 предмета:  ГЕНИРИЧКА ИСТРАЖИВАЊА 07 
 

МОДУЛ М8.3  Изборни предмет 3 
 

Година студија:  

3. семестар Мастер академских студија, 2011/12 
 

Број кредита: 
 

3 ЕСПБ 
 

Термини одржавања наставе:  

Термин одржавања испита (предаја и одбрана графичког и семинарских радова): према актуелном 

терминском плану 
 

Термини одржавања колоквијума: - 
 

 

Назив предмета: ГЕНЕРИЧКА ИСТРАЖИВАЊА 07 

Изборни предмет 3 

Наставник:  

Доц. др Мирјана Деветаковић, дипл. инг. арх. ,  

Учесници у настави: Проф. др Љиљана Петрушевски, дипл. мат.,  Јелена Кијановић, дипл. мат. 

 

Број кабинета: 248 

Време за консултације са студенатима (једном недељно два сата): понедељак 12-14 

Телефон: 3218748                                                                                           Е-mail: mirjana.devetakovic@gmail.com 

Посебни критеријуми за пријем студената: 

Максималан број судената на предмету је 20. 

 

Циљеви и приступ настави: 
  
Настава у оквиру курса Генеричка истраживања 06 има за циљ продубљивање знања о математичким и логичким концептима 
који се могу применити у генерисању архитектонске форме.  Ово се остварује кроз процес истраживања, дизајна у контексту 
актуелног задатка на Студио пројекту и фабрикације.  

Садржај наставе: 

Истраживање четири изабрана концепта генерисања просторне форме: Cracking, Packing, Tiling и Blending, реализује се према 
разрађеној методологији у три карактеристична корака: иницијално истраживање концепта, примена концепта у генерисању 
просторне форме и архитектонска интерпретација и контекстуализација изабране просторне форме.  

Метод извођења наставе: 

Настава се одвија на часовима у Рачунарској учионици АФ (2 часа недељно), уз коришћење виртуелног окружења за 
публиковање резултата и дискусије. Након иницијалног упознавања са изабраним концептом генерисања форме, студенти 
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користе софтверске експлоративне алате који су припремљени у оквиру Кабинета за математику, архитектонску геометрију и 
CAAD, испитујући потенцијал предложеног концепта у генерисању просторне форме. У следећој фази, на бази посматраног 
концепта, креира се серија просторних форми изражене архитектонике. У финалној фази издваја се изабрано решење које се 
интерпретира архитектонски и контекстуализује. Сваку од наведених фаза рада прати одговарајући графички лист А4 формата 
који се презентира на часу. Обједињени, ови листови (укупно 12) чине студентски елаборат чији се квалитет оцењује на крају 
курса. 

 

 

нед Наслови тематских јединица                                           

01 Уводни час 

Представљање курса (експлоративни карактер, тема, проблем, учесници, динамика, 

методологија, урбани контекст – веза са студио пројектом) 

Седам концепата генерисања форме (Aranda/Lasch: Tooling) 

02 Изабрани 

концепти 

генерисања 

просторне форме: 

CRACKING 

Упознавање са концептом и иницијално истраживање концепта кроз примену експлоративних 

алата: http://genericexplorations.blogspot.com/search/label/cracking  

Лист бр. 1: CRACKING – Иницијално истраживање концепта 

03 
Примена концепта у генерисању просторне форме  

Лист бр. 2: CRACKING – Генерисање просторне форме 

04 
Контекстуализација изабране просторне форме и њена архитектонска интерпретација 

Лист бр. 3: CRACKING – Контекстуализација изабране просторне форме 

05 Изабрани 

концепти 

генерисања 

просторне форме: 

PACKING 

Упознавање са концептом и иницијално истраживање концепта кроз примену експлоративних 

алата: http://genericexplorations.blogspot.com/search/label/packing   

Лист бр. 4: PACKING – Иницијално истраживање концепта 

06 
Примена концепта у генерисању просторне форме  

Лист бр. 5: PACKING – Генерисање просторне форме 

07 
Контекстуализација изабране просторне форме и њена архитектонска интерпретација 

Лист бр. 6: PACKING – Контекстуализација изабране просторне форме 

08 Изабрани 

концепти 

генерисања 

просторне форме: 

TILING 

Упознавање са концептом и иницијално истраживање концепта кроз примену експлоративних 

алата: http://genericexplorations.blogspot.com/search/label/flocking  

Лист бр. 7: TILING – Иницијално истраживање концепта 

09 
Примена концепта у генерисању просторне форме  

Лист бр. 8: TILING – Генерисање просторне форме 

10 
Контекстуализација изабране просторне форме и њена архитектонска интерпретација 

Лист бр. 9: TILING – Контекстуализација изабране просторне форме 

11 Изабрани 

концепти 

генерисања 

просторне форме: 

BLENDING 

Упознавање са концептом и иницијално истраживање концепта кроз примену експлоративних 

алата:  

Лист бр. 10: BLENDING – Иницијално истраживање концепта 

12 
Примена концепта у генерисању просторне форме  

Лист бр. 11: BLENDING – Генерисање просторне форме 

13 
Контекстуализација изабране просторне форме и њена архитектонска интерпретација 

Лист бр. 12: BLENDING – Контекстуализација изабране просторне форме 

14 
Finalni rad 

Priprema  finalnog rada 

15 Priprema finalnog rada 

 

 

 

 

 

http://books.google.com/books?id=Rrd849C9EZIC&lpg=PP1&dq=tooling&pg=PP1#v=onepage&q&f=false
http://genericexplorations.blogspot.com/search/label/cracking
http://genericexplorations.blogspot.com/search/label/packing
http://genericexplorations.blogspot.com/search/label/flocking
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Обавезна литература: 

 

Benjamin Aranda, Christopher Lasch: Tooling, Princeton Architectural Press, 
2006. (копија расположива у кабинету 248) 

Препоручена литература:  

 

Kolarevic, B.: Architecture in the digital age: design and manufacturing, Spon 

Press, Francis & Taylor, 2003 (Biblioteka AF) 

 

H. Pottmann, A. Asperl, M. Hofer and A. Kilian: Architectural Geometry, Bentley 

Institute, 2007, (копија расположива у кабинету 248) 

 

Payne, A., Issa, R.: Grasshopper Primer, LIFT Arch., 2009. 

 

CORIAN – The Corian Book (en), Corian 3D Math Series (en), Sažeto uputstvo za 

fabrikaciju (sr), Du Pont, 2009 

 

Petruševski, Lj., Devetaković, M.; Mitrović, B.: Arhitektonske interpretacije 
prostorne forme bazirane na celularnim automatima, Arhitektura i 
urbanizam, br. 26, 2009., str. 45-55 

 

Devetakovic, M. ; Petrusevski, Lj., Mitrovic, B.: Les Folies Cellulaires – An 
Exploration in Architectural Design Using Cellular Automata, 12

th
 

Generative Art Conference, Milano, 2009 

 

Terzidis Kostas: Algorithmic Architecture, Architectural Press, Elsevier, 
2006, (копија расположива у кабинету 248)  
 

 

Виртуелно окружење за курс: 

 Генеричка истраживања 07 
http://elearning.amres.ac.rs/moodle/course/view.php?id=150&username=guest  

Референтни линкови: 

http://books.google.com/books?id=Rrd849C9EZIC&lpg=PP1&dq=tooling&pg=PP1#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com/books?id=qA7nT5-J4WIC&lpg=PP1&dq=kolarevic&pg=PA7#v=onepage&q&f=false
http://www.liftarchitects.com/storage/research/Grasshopper%20Primer_Second%20Edition_090323.pdf
http://www2.dupont.com/Corian/sr_RS/assets/downloads/documentation/corian_book_en.pdf
http://www2.dupont.com/Corian_3D_Microsite/en_GB/pdf/Corian%20R3D_Math.pdf
http://www2.dupont.com/Corian/sr_RS/assets/downloads/documentation/corian_instguide_rs.pdf
http://www2.dupont.com/Corian/sr_RS/assets/downloads/documentation/corian_instguide_rs.pdf
http://scindeks-clanci.nb.rs/data/pdf/0354-6055/2009/0354-60550926045P.pdf
http://scindeks-clanci.nb.rs/data/pdf/0354-6055/2009/0354-60550926045P.pdf
http://www.generativeart.com/on/cic/GA2009Papers/p18.pdf
http://www.generativeart.com/on/cic/GA2009Papers/p18.pdf
http://elearning.amres.ac.rs/moodle/course/view.php?id=150&username=guest
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Генеричка истраживања 01 (изборни предмет) 
Генеричка истраживања 02 (изборни предмет) 
 
Генеричка истраживања 06 (изборни предмет) 
 
Генеричка истраживања - Радионица у оквиру 32. Салона 
архитектуре, Београд, април 2010. 
 
Наставна активност Кабинета за математику, архитектонску 
геометрију и CAAD (избор студентских радова, експлоративних алата 
и сл.) 

 

Начин полагања испита (садржај пројекта и семинарског рада): 

Елаборат  (~12 илустрованих страница А4 формата (листови настали у току семестра + одговарајући модели-макете) 

 

Критеријуми оцењивања: 

60 % од укупног броја поена студенти остварују на основу активности током семестра – учествовања у дискусијама у виртуелном 

окружењу и презентације резултата сопственог рада на часовима. 25 % од укупног броја поена студенти добијају за остварени 

квалитет финалног елабората  и моделе, 15% за финалну презентацију. 

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 семестра 60 (12x5) Елаборат и модели 25 

колоквијуми  Финална презентација  15 

 

Услови предаје после заказаног рока: 

из Статута АФ 

Статутарне одговорности и права студената: 

из Статута АФ 

 

 

http://www.arh.bg.ac.rs/code/navigate.asp?Id=2570
http://www.arh.bg.ac.rs/code/navigate.asp?Id=2570
http://elearning.amres.ac.rs/moodle/course/view.php?id=75&username=guest
http://www.mpu.rs/srpski/edukacija_mpu/01_32sa/32sa_radionica1.html
http://genericexplorations.blogspot.com/search/label/Teaching
http://genericexplorations.blogspot.com/search/label/Teaching

