
МОДУЛ М4 – Студио Архитектонско- урбанистички пројекат,  16 ЕСПБ 
1.семестар мастер академских студија, 2012/13 
 
 
УПУСТВО 
 
Садржај пројектног задатка 
Архитектонско-урбанистички пројекат обухвата тематску област школских објеката и простора.  
 
Пројектни задатак подстиче разумевање и интерпретацију  односа појединаца (власника и корисника) и 
простора као и разумевање и интерпретацију односа архитектонско-урбанистичког објекта и окружења. 
Такође, тежи се изграђивању способности архитектонско-урбанистичког организовања и обликовања 
простора које одговара естетским, функционалним и техничким захтевима. 
 
Студенти развијају способности интегрисаног пројектовања од регулационог плана, типологије простора до 
техничких модела изградње објеката.  Локације су специфичне и захтевне у функционалном, морфолошком и 
социо-културном смислу, и то: густо изграђене урбане структуре, амбијентално дефинисана (заштићена) 
градска ткива, ивична подручја града и природна окружења. 
 
Циљ наставе је повезивање и унапређивање знања и вештина стечених током основних академских студија 
како на нивоу истраживања и генерализације, тако и на нивоу пројектовања и реализације. 
 
Термински план наставе 
Настава на предмету Студио се одржава два пута недељно: уторком и петком од 16 до 22 сата. Настава  
траје 14 радних недеља у школи и 4 радне недеље код куће са консултацијама у кабинету. За студио и 
семинаре предвиђено је 32 радна сата недељно (16 сати рада школи и 16 сати рада код куће).15. недеља 
предвиђена је за рад у оквиру модула М7- Пројектантска радионица 3. Модул М7- пројектантска радионица је 
посебан премет који није повезан са радом у студију. 16, 17, 18, и 19 радна недеља предвиђене су за рад код 
куће (38 сати) и консултације у кабинету (2 сата). Предаја и одбрана пројекта и семинара је 20. радне недеље 
у понедељак. 
 
Студијска правила 
Студио води један наставник са једним сарадником и старијим студентима волонтерима. Пројектни задатак у 
студију задаје наставник. Више студија могу, међусобним договором, да задају заједнички пројектни задатак. 
Наставним планом организује се 5 семинара који треба да пруже теоријски оквир за рад на пројектном  
задатку. Наставник према теми пројектног задатка одређује три од пет понуђених семинара. Најмање 30п, а 
највише 70п предвиђено је за оцењивање током 14 радних недеља у школи. Начин и критеријуме оцењивања 
утврђује појединачно сваки наставник. 
 
Правила за пријављивање студената у студио 
Руководилац студија предаје администратору веб-сајта испуњену пријаву пројектног задатка до 31. августа 
2012 године у 12ч. Презентација студија је у уторак 11. Септембра 2012 године у 14ч. Пријављивање 
студената је 11. до 13. септембра. Студенти бирају и рангирају студије преко портала АФ. Студио прима 
највише 16, а најмање 8 студената. Ранг листа студената у сваком студију утврђује се на основу просечне 
оцене са основних академских студија. Листе са распоредом  студената по студијима достављају се 
наставницима у понедељак 19. септембра.  
 
*на основу Службеног билтена 71/06 Архитектонског факултета: Студијски 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. 
 
 
 



МОДУЛ М4 – Студио Архитектонско- урбанистички пројекат,  14 ЕСПБ 
1.семестар мастер академских студија, 2012/13 
 
План рада 
 

Назив пројектног задатка: 
 
Институт за нове медије 
Година студија:  
1. семестар мастер академских студија 2012/13 
Број кредита: 
14 ЕСПБ 
Термини одржавања наставе: 
Према распореду за јесењи семестар 2012/13 
Термин одржавања испита (предаја и одбрана графичког и семинарских радова): 
Према терминском плану за јесењи семестар 2012/13 
Термини одржавања колоквијума: 
7. и 14. Радна недеља 
 

Наставник: 
Доц. Ђорђе Стојановић 

Сарадници у настави:   
Асс. Милутин Церовић 

Гости у настави:   

Cristina Díaz Moreno & Efrén García Grinda (Cero9), Soomeen Hahm & Igor Pantic (Zaha Hadid Architects)  
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: 
Према правилнику о студирању. 
 

 
Циљеви и приступ настави: 
 
Током овог семестру бавићемо се истраживањем потенцијала који настају услед приближавања и настанка међусобне 
условљености између савремене архитектуре и нових медија, у континуитету са агендом коју развијамо кроз рад у студију током 
претходних година. Термин „new media“ односи се првенствено на комуникације и обухвата широк спектар иновација које се 
заснивају на дигиталним технологијама. Већ много пута раније је указано да овакве новине имају импликације и на формирање 
социолошких, културолошких и економских структура, које за узврат захтевају и омогућавају настанак фундаментално измењених 
просторних окружења. Циљ овог курса је развој разумевања таквог контекста савремене архитектонске делатности.  
 
Пројектни задатак: 
Програмски оквир односи се на потребе института за нове медије, које могу бити интерпретиране на више начина. Постављени 
задатак може бити сагледан кроз превасходно едукативну оријентацију али и коегзистенцију са другим компатибилним наменама 
чије потребе могу обухватити просторе за рад, уметност и комуникацију, забаву или рекреацију.   
 
Изазов лежи у разумевању феномена едукативних простора као суштински умрежених организација које се не могу у потпуности 
ставити у оквире једне, типолошки одређене, институције. Програмски оквир института за нове медије захтева разјашњење 
односа архитектуре, као дисциплине коју првенствено везујемо за остваривање просторних детерминисаности, према нечему што 

http://blog.4ofseven.com/


је ефемерно и није искључиво везано за једно одређено место, медијима. Један од циљева овог курса је развој истраживачког 
приступа пројектовању и стицање критичког односа према материјалном домену архитектонског објекта.  
 
Просторни оквир пројекта чини неизграђени део новобеоградског блока 45, који се налази уз реку Саву. Претежно стамбена 
намена и правилна матрица овог окружења нуде можда неочекиване могућности за имплементацију нових програмских садржаја и 
структура. На пример, једна могућност лежи у формирању пројектантске стратегије у виду само једног централизованог и 
перманентног објекта, друга опција представља поставку инфраструктуре са низом ефемерних објеката, трећа могућност односи 
се на формирање екстензије већ постојећих објеката…   
 
Једна од основних карактеристика постојеће морфолошке ситуације на задатој локацији јесте отвореност и присутност празнине, 
не само у смислу негатива изграђене ситуације већ у смислу оперативног система токова који омогућавају формирање 
разноврсних сценарија окупације простора. Постојећа планска и правна регулатива ће бити занемарене у контексту овог задатка 
како би било омогућено стицање одређеног пројектантског знања. За разлику од традиционално успостављених пројектантских 
категорија као што су објекат, парцела и намена студио ће развијати технике и механизме за пројектовање простора/окружења 
који се могу трансформисати и прилагођавати према релевантним спољашњим утицајима или активностима које се у њима 
одвијају. 
 
Метод извођења наставе:  
Рад у студију ће се одвијати кроз четири основне компоненте: 
 
Радионице, предвиђене као интензивни рад у трајању од седам дана на једноставном пројектном задатку са сврхом да опреме 
студенте са знањем специфичних техника у дизајну-пројектовању. Радионице ће бити распоређене током семестра и одвијаће се 
према одређеним темама.  
 
Семинари, ће се одржавати сваке друге недеље током семестра, у облику неформалне дискусије на основу задате литературе, у 
трајању од два сата и са сврхом формирања теоријске платформе за практичан рад. Задату литературу чине теоријски текстови 
из области методологије пројектовања као и документи који се односе на анализу релевантинх примера  за пројектантски задатак.   
 
Практичног рада на главном пројекту са консултацијама један на један, два пута по пет сати сваке недеље током читавог 
семестра. 
 
Студијског путовања у трајању од неколико дана, са циљем упознавања  професионалних токова у другим срединама, кроз 
обилазак изграђених објеката и посету архитектонским студијима. 
 
 

Термински план извођења наставе  

нед Наслови јединица Опис тематских јединица                                           

01 Увод:  
презентација агенде, преглед локације и постојеће планске документације; презентација 
досадашњег рада у студију  

02 Поставка стратегије 
пројекта: 

 
практичан рад на пројекту и семинар - Marshall McLuhan, Understanding Media: The 
extensions of man, New York/ London. 1964 

03  
практичан рад на пројекту и семинар - Sanford Kwinter, Clouds from Requiem for the City, 
ACTAR: Barcelona/ New York. 2010; Mark Wigley, Network Fever from Grey Room 4,MIT 2001 

04  
практичан рад на пројекту и семинар - Philippe Rahm, Constructed Atmospheres, video from 
ETH Zurich, 2009; Sean Lally, The Air  on other Planets, video from Princeton Recordings, 2012 

05 Радионица: 

 

 
Embodied  Machines (Processing),  Igor Pantić i Soomeen Hahm (Zaha Hadid Architects) 
Увод у методологију и упознавање са програмским језиком и окружењем processing-a. 06 

07 1. Колоквијум:  
усмена презентација, са графичким прилозима, и макетом у одговарајућој размери уз 
присуство гостујућих критичара 

08 Студијско путовање:  
претходних година путовања у  Љубљану, Лондон, Лисабон, Копенхаген и Барселону,  
укључивала су посете следећим бироима: Bevk-Perović Arhitekti, Dekleva-Gregorič Arhitekti, 
Enota, Ofis Arhitekti, Sadar-Vuga Arhitekti; David Chipperfield Architects, AKT, Allies and Morrison 
Architects, Foster + Partners, Grimshaw Architects, Zaha Hadid Architects, WilkinsonEyre Architects, 
KPF; Aires Mateus and Associados, Gonçalo Byrne Arquitectos , Nadir Bonaccorso Arquitectos 
Associados João Pedro Falcão de Campos, Bak Gordon Arquitectos, Ricardo Carvalho Joana 
Vilhena Arquitectos and João Luís Carrilho da Graça Arquitectos; ADEPT, EFFEKT, BIG, COBE i 
We; MXSI architects,  MiAS ARCHITECTS,  BAAS,  Cloud 9, Carlos Ferrater Partnership, Institute 
for Advanced Architecture of Catalonia,  Nabito architects. 

http://www.davidchipperfield.co.uk/
http://www.akt-uk.com/
http://www.alliesandmorrison.co.uk/
http://www.alliesandmorrison.co.uk/
http://www.fosterandpartners.com/Practice/Default.aspx
http://www.grimshaw-architects.com/launcher.html?in_projectid
http://www.zaha-hadid.com/
http://www.wilkinsoneyre.com/
http://www.kpf.co.uk/main.asp
http://www.airesmateus.com/
http://www.byrnearq.com/
http://www.nbaa.pt/
http://www.nbaa.pt/
http://www.bakgordon.com/
http://www.rcjv.com/
http://www.rcjv.com/
http://jlcg.pt/


09 Разрада пројекта:  
практичан рад на пројекту и семинар - Stan Allen, Notations and Diagrams: Mapping the 
Intangible from Practice: Architecture Technique + Representation, Routledge  
Stan Allen, From Objet to Field from Practice: Architecture Technique + Representation, Routledge 
2009 

10  
практичан рад на пројекту и семинар -. Cloud9 Enric Ruiz Geli , Media –  ICT building, video from 
AA London, 2011.  

11  

практичан рад на пројекту 

12 практичан рад на пројекту 

13 практичан рад на пројекту 

14 2. Колоквијум: усмена презентација, са графичким прилозима, и макетом у одговарајућој размери уз 
присуство гостујућих критичара 

 

Обавезна литература:  
Marshall McLuhan, Understanding Media: The extensions of man, New York/ London. 1964 
Sanford Kwinter, Clouds from Requiem for the City, ACTAR: Barcelona/ New York. 2010 
Mark Wigley, Network Fever from Grey Room 4,MIT 2001  
Stan Allen, Notations and Diagrams: Mapping the Intangible from Practice: Architecture Technique + Representation, Routledge  
Stan Allen, From Objet to Field from Practice: Architecture Technique + Representation, Routledge 2009 
 
Philippe Rahm, Constructed Atmospheres, video from ETH Zurich, 2009. 
http://www.multimedia.ethz.ch/speakers/d_arch/2009_hs/bauten_01/?doi=10.3930/ETHZ/AV-0593271e-eb1a-4da3-a8b7-84a36c298c84&autostart=false 
Sean Lally, The Air  on other Planets, video from Princeton Recordings, 2012. http://www.princeton.edu/soa-vrc/recordings/   
Cloud9 Enric Ruiz Geli , Media –  ICT building, video from AA London, 2011. http://www.aaschool.ac.uk/VIDEO/lecture.php?ID=1373 

 
 
Препоручена литература: 

Reyner Banham, Architecture of  Well Tempered Environment, Second, Revised Edition. Architectural Press. 1984 
Mark Wigley The Architecture of Deconstruction: Derrida’s Haunt, Cambridge, MIT Press, 1993 
 
 

Начин полагања испита (садржај пројекта и семинарског рада): 
Усмена одбрана рада, са графичким прилозима, и макетама у одговарајућој размери уз присуство гостујућих критичара 

Критеријуми оцењивања: 
Са једнаком тежином оцењује се приступ и степен разраде пројекта за завршни испит, као и приступ и разрада једног сегмента 
пројекта за колоквијуме током семестра. 

Оцењивање: 
 
Испуњавањем предиспитних обавеза и полагањем испита студент може стећи највише 100поена. 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 60поена, и то два колоквијума са по 20 поена, активност у току семестра 20 поена. 
Преосталих 40 поена се односи на завршни испит. 
 
Предиспитне обавезе поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 20 пројекат 20 
колоквијуми 20+20 усмена одбрана пројекта 20 
 

Услови предаје после заказаног рока: 

из статута АФ 

Статутарне одговорности и права студената: 

из статута АФ 

 

http://www.multimedia.ethz.ch/speakers/d_arch/2009_hs/bauten_01/?doi=10.3930/ETHZ/AV-0593271e-eb1a-4da3-a8b7-84a36c298c84&autostart=false
http://www.princeton.edu/soa-vrc/recordings/
http://www.aaschool.ac.uk/VIDEO/lecture.php?ID=1373

