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УПУСТВО 
 
Садржај пројектног задатка 
Студенти раде на сложеном пројектантском проблему, у великој мери самостално развијајући и елементе 
пројектног задатка. Студирајући сложеност функционалне, морфолошке и социо-културне структуре студент 
се оспособљава да креира архитектонска решења која равномерно задовољавају концептуалне, 
функционалне и структуралне захтеве, и примењује савремене архитектонске приступе и парадигме. 
Резултат рада је идејно архитектонско-урбанистичко решење које има своју јасно препознатљиву 
истраживачку и апликативну компоненту, где се јасно препознају елементи тематских области на које се 
пројекат ослања. Пројектни задатак има за циљ да развија неке од следећих способности будућих архитеката: 
- препознавање и одговарајућу примену архитектонских концепата, принципа и теорија 
- апстраховање и презентовање основних елемената и односа у дефинисању архитектонског решења 
- пројектантске вештине које су неопходне да се одговори захтевима инвеститора, корисника и  
  законским регулативама. 
 
Термински план наставе 
Студио и семинари одржавају се два пута недељно: подељком и четвртком од 16 до 22ч. 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. 
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 Декану Архитектонског факултета испуњену пријаву пројектног задатка у 31. 
августа 2012 године у 12ч. Презентација студија је у среду 12. Септембра 2012 године у 16ч. 
Пријављивање студената је од 12. до 14. септембра. Студенти бирају студије преко портала АФ. Студио 
прима највише 16, а најмање 8 студената.  
 
 
 
 
*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 М6.1 – Студио – Усмерење А 18ЕСПБ 
3. семестар мастер академских студија, 2012/13 
 
План рада 
 
Назив пројектног задатка: 

Ludus Alter игра другог SAVAMALA  
Центар алтернативе- простор за разумевање и доживљавање “другог” 
LASAVAMALASAVAMALASAVAMALASAVAMALASAVAMALA  
 
Година студија:  
3. семестар мастер академских студија, 2012/13 
Број кредита: 
18ЕСПБ ЕСПБ  
Термини одржавања наставе: 
Студио два пута недељно: подељком и четвртком од 16 до 22ч. 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 оквру 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. 
 
Термин одржавања испита (предаја и одбрана графичког и семинарских радова): 
Према терминском плану за јесењи семестар 2012/13 
Термини одржавања колоквијума: 
У 7. и 13. недељи наставе  
 
Наставник: 
др Ружица Божовић Стаменовић, ванредни професор 

Сарадници у настави:   
Небојша Стевановић, диа, студент докторских студија 
Марија Страјнић, диа 

Број кабинета: 249 

Време за консултације са студентима (једном недељно два сата): заказати е-mail-ом 

Телефон:                                                                                                         Е-маил: ruzicabozovic@arh.bg.ac.rs 

www адреса:                                                                                                          

 

Посебни критеријуми за пријем студената: 

Просечна оцена са 1. године мастера и оцене из пројеката М.4 и М.5. Одлично знање енглеског језика (способност 
читања и разумевања теоретских текстова на енглеском). Склоност ка истраживању и примени: теоретских 
разматрања архитектуре у процесу пројектовања, тражењу нових метода пројектовања и техника комуникације 
архитектонских идеја и решења. 

Од студената се очекује апсолутно редовно похађање наставе и континуалан рад на пројекту у минимум 
предвиђеном броју радних сати. Укратко, добродошли су они који воле пројектовање и којима није тешко да раде.  
 

 
Циљеви и приступ настави: 
Циљ рада на овом пројекту је да студенте припреми за завршни мастер пројекат-тезу, да их оспособи за 
самостално успостављање сопственог теоретског става и  довођење у релацију са просторном појавношћу, 
окружењем и корисницима. Подразумевамо превазилажење лимита формалног, очигледног и баналног и 



залажење у домен значења и доживљавања простора кроз сложене механизме перцепције, когниције и чула.  
Студентима се сугерише пројектантски поступак, али само као реперна тачка и полазиште за одступања у циљу 
пројектантских експеримената и креативног истраживања.  У последњем ће имати потпуну слободу.  
 
Студенти ће научити да поставе тезу пројекта и да је пројектантски развију, најпре кроз програм, а потом и 
кроз.креативна решења. Научиће да прагматичне аспекте пројектовања подреде и употребе у развијању концепта, 
атмосфере и доживљаја простора.  
 
Пројектни задатак: 
ЛАСАВАМАЛА или  Ludus Alter што значи игра другог, a у Савамали је простор алтернативе, градски центар за 
спознају, разумевање, доживљавање или једноставно упознавање другог. У програмско-функционалном смислу то 
друго може да буде рецимо центар за алтернативни начин живота и релаксацију као одговор на проблеме 
свакодневице. Може да буде центар алтернативне медицине и wellness-a, центар за рехабилитацију на трагу 
“Maggie center” концепта. Може да буде центар алтернативних култура које доприносе менталном здрављу. Или 
пак центар алтернативних уметности у служби психо-социјалног здравља. Може да буде центар за сучељавање са 
другим, за конвенције на тему маргинализованих група (рецимо старији, млади, странци, домаћице, незапослени, 
аутистични, итд.) тачније центар за инклузију.... Тема другог је отворена за програмску надградњу.  Добродошле су 
све теме  које представљају алтернативу конвенционалном и које подразумевају просторе који доприносе 
физичком, менталном и социјалном здрављу корисника. 
 
Alter је историјски дух Савамале. Река која повезује, али и плави, Ђумрукана-царинарница која је и позориште, 
српска махала у турској касаби, а данас центар града са изгледом периферије и духом докова Њујорка.  
Претпоставка је да ће центар ЛАСАВАМАЛА бити иницијал урбане трансформације овог дела Београда. Очекује се 
стога да се урбана интеграција оствари на неки од начина који ће аутори пројеката декларисати као свој став. 
Такође, у сваком од пројеката мора јасно да постоји део постојеће Савамале који је ревитализован као интегрални 
део новог.  
  
Занима нас искуство простора  као чулног феномена за разлику од перцепције објекта као чисте форме. Занима 
нас спознаја простора кроз манипулисање интуицијом и чулима. Поред основних чула, очекује се истраживање и 
ангажовање и такозваних виших чула. Аудиторијум је као што име само каже превасходно оријентисан чулу слуха. 
Од осталих простора очекује се да на координисан начин ангажују и остала чула доводећи их у везу и 
контролишући резултате њихових интеракција. У том домену, интеракција чулних доживљаја у простору не своди 
се само на синестезију,  већ на такозвану идеастезију, која се односи на иницирање чулних доживљаја кроз  
когницију и нарацију. Циљ овог пројекта је да се феноменолошки доживљаји простора и природа људске 
перцепције и понашања у простору доведу у узрочну везу. Тема је многозначна и вишеслојна захваљујући 
недетерминисаној природи људске егзистенције и перцепција, као начина спознаје себе у окружењу. Основно 
питање које се у овом пројекту поставља је како да се архитектонским оруђима оствари могућност вишеслојних 
доживљаваја простора и многозначних наративних тумачења. Комплексност овог задатка захтева ангажовање 
интуиције исто толико колико и логике и елемената пројектантског заната. Захтева дисциплину у постављању 
програмско-наративне потке пројекта, али и креативност у ангажовању прагматичних елемената материјализације 
и  детаља којима се гради језик нарације.    
 
Од студената се очекује да приступ задатом пројекту буде креативан, критички, интерактиван  и компетентан са 
експлицитним доказима за сваку од ових тачака. 
  
ЛАСАВАМАЛА је без обзира на подтему и центар за мастерклас креативне студије, конвенције и конференције 
малог интензитета, интердисциплинарне сусрете и простор за окупљање свих алтернативних и маргиналних група 
по било ком основу (програмски надградити овај аспект задатка  тако што ћете прецизно дефинисати профил 
корисника , истражити њихове потребе и очекивања и у складу са тим  програмски и просторно дефинисати 
потребне захтеве).  Заједничко је да корисници треба да у просторима центра ангажују у подједнакој мери  своје 
интелектуалне, физичке у чулне капацитете.  
 
ЛАСАВАМАЛА је институција града Београда, али финансијски подржана кроз кооперацију приватног и јавног 
сектора. То значи да холистички креирани простори истовремено треба да буду и комерцијално одрживи што 
треба да буде образложено кроз пројекат на  начин који је иновативан и не ослања се искључиво на  уобичајена 
тумачења појма „комерцијално“.    
Неограничено поље истраживања ове теме потребно је још у програмској фази јасно дефинисати.  Стога ће 
пројектанстки поступка бити подељен у јасно раграничене фазе и бити валоризован као део континуалног 
оцењивања: 
 
Прва фаза 
Теоретска истраживања  кроз упознавање са теоријама и филозофијом архитектуре који се тичу поља, 



детерминисаности, интеракција, чулности, хаптичности, реалности и симулакрума, итд. Студенти ће истраживати 
литературу и кроз презентације упознавати са теоријама.  Прева фаза се завршава постављањем и презентацијом 
основног теоретског оквира за пројекат или основног циља.   
 
Друга фаза 
Програмска надградња, коначно формирање програмског оквира и припадајућих просторних захтева. Паралелно 
се ради на анализи подручја Савамале и микролокација локације и истраживању могућности локације да одговори 
захтевима програма и циља пројекта.  Резултат друге фазе је презентација могућности локације, циља и програма 
кроз концептуалне анализе, макете, анимације или остале креативне методе презентације.  
 
Трећа фаза 
Пројекат. Посебно ће се вредновати аналитички притуп пројектном процесу и континуална презентација поступка и 
резултата пројектантксих истраживања и решења. Поступак ће бити једном недељно приказиван у студију у виду 
ппт презентација  (5 сладова)  
 
Четврта фаза 
Детаљи, материјали, технике презентације и експерименти са материјализацијом пројекта  кроз радне макете као 
метод истраживања веза са циљем пројекта 
 
Пета фаза 
Повратак на прву фазу и преиспитивање постигнутог у односу на теоријско полазиште. Усклађивање, промена, 
нова питања. 
 
Шеста фаза 
Реализација пројекта. Планирање и презентација елабората  садржај, елементи и метод онога што ће бити 
завршни пројекат. Очекује се да и презе+нтација пројекта има јасну концептуалну везу са циљем пројекта и да га  
креативно допуњује уместо да га само пргаматично представи.  
 
Оквирни Програм  
(база за програмску надградњу у првој фази рада на пројекту) 
Укупна површина објекта је 3-4 хиљаде кв.м. 
1 

• Аудиторијум за 300 места +... 
Предвиђен за аудиовизуелне пројекције и алтернативне  извођачке представе и остале активности 

• Простори за припрему говорника или за извођаче 
• Приступни и додатни отворени и затворени простори   

2 
• Додатни садржаји  - простори за предавања, радионице, излагања, реалксацију, експерименте, итд. 

3 
• Пратећи садржаји  - функције које анимирају и ангажују окружење (простори за вежбање и игру, размене 

идеја, објеката и знања, итд.) 
4 

• Технички простори који омогућавају функцију и одржавање објекта (тоалети, спремишта, енергетски 
простори, складиште, итд 

• Простори менаџмента (офис и управа до 8 радних места)  
• Простори комуникација и циркулација 20% од површине објекта 

 
 
Метод извођења наставе:  

Настава се одвијају кроз рад у студију, предавања, презентације и дискусије, анализе случајева, истраживање 
нових техника и интерактивних метода презентовања идеје пројекта, итд. 
 

Термински план извођења наставе  

нед Наслови јединица Опис тематских јединица                                           

01 Теоретска истраживања Литература и презентација сакупљених сазнања 

02 Формулисање циља 
пројекта и анализа 
локације 

презентација основног теоретског оквира за пројекат или основног циља.   
Одабир локације и анализа 



03 Програм-локација Дефинисање програма кроз разраду и испитивање могућности локације 

04 Координација циља, 
програма и локације.  

Провера полазишта кроз цртеже. концептуалне макете и ппт презентације  

05 Пројектовање - концепт Скице, концептуалне радне макете  

06 Пројектовање  концепт+иницијал разраде, скице, концептуалне радне макете 

07 1. Колоквијум: Презентација концепта и технолошког детаља који га репрезентује, размера 

1:500, 1:200, 1:20 

08 Разрада пројекта 

 

функција , дијаграми динамике и односа функција кроз време 

Скице,   радне макете 

09 Разрада пројекта Материјализација, конструкција, детаљи 

10 Разрада пројекта Критичка анализа и надградња пројекта 

11 преиспитивање  Усклађивање са концептом, промена, нова питања. 

12 Разрада пројекта Акценат на разради елемената кључних за остварење концепта 

13 2. Колоквијум: Комплетан пројекат . цртежи у размери и проба макете 

14 Критичка ревизија  Препознавање могућности за надградњу у финалној фази и и унапређење 

решења.Припрема за представљања радова  на међународним конкурсима 

или у публикацијама. 

15 радионица  

 

Обавезна литература:  

1 
Questions of Perception: Phenomenology of Architecture [Paperback]  
Steven Holl, Juhani Pallasmaa, Alberto Perez-Gomez  
2 
Haptic Architecture Becomes Architectural Hap 
Herssens J. 1, Heylighen A.2 
http://www.nordiskergonomi.org/nes2007/CD_NES_2007/papers/A34_Herssens.pdf 
3 
Haptic Architecture 
http://www.youtube.com/watch?v=uugjeDl_tPc 
4 
Hapticity and Time 
Juhani Pallasmaa 
http://iris.nyit.edu/~rcody/Thesis/Readings/Pallasmaa%20-%20Hapticity%20and%20Time.pdf 
5 
What Makes a Garden a Healing Garden? 
Ulrika A. Stigsdotter and Patrick Grahn 
http://www.protac.dk/Files/Filer/What_makes_a_garden_a_healing_garden_Stigsdotter_U__Grahn_P.pdf 
6 
A planning model for designing sustainable and healthy cities. The importance of people’s need of recreational 
environmentsin an urban context. 
Patrik Grahn, Ulrika A Stigsdotter,, Ann-Margreth Berggren-Bärring,  
http://www.sundskap.se/publikationer/pdf/NAEP%2005%20Grahn%20Stigsd%20Ann-Margr%20-%20PAPER.pdf 
7 
Hunting for the lost user: From sources of errors to active actors – and beyond. Kari Kuutti, Department of Information 
Processing Science, University of Oulu 
http://mlab.taik.fi/culturalusability/papers/Kuutti_paper.html 
8 
What is Haptics? 
Mandayam A Srinivasan 
http://www.sensable.com/documents/documents/what_is_haptics.pdf 
 

http://www.amazon.com/Steven-Holl/e/B001HPK0ES/ref=ntt_athr_dp_pel_1
http://www.amazon.com/Juhani-Pallasmaa/e/B001IGQEP0/ref=ntt_athr_dp_pel_2
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_3?_encoding=UTF8&field-author=Alberto%20Perez-Gomez&ie=UTF8&search-alias=books&sort=relevancerank
http://www.nordiskergonomi.org/nes2007/CD_NES_2007/papers/A34_Herssens.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=uugjeDl_tPc
http://iris.nyit.edu/~rcody/Thesis/Readings/Pallasmaa%20-%20Hapticity%20and%20Time.pdf
http://www.protac.dk/Files/Filer/What_makes_a_garden_a_healing_garden_Stigsdotter_U__Grahn_P.pdf
http://www.sundskap.se/publikationer/pdf/NAEP%2005%20Grahn%20Stigsd%20Ann-Margr%20-%20PAPER.pdf
http://mlab.taik.fi/culturalusability/papers/Kuutti_paper.html
http://www.sensable.com/documents/documents/what_is_haptics.pdf


Препоручена литература: 

Препоручује се web претрага по кључним речима: phenomenology, hapticity, sensorial, wellness, simulacrum, healing  
 

Начин полагања испита (садржај пројекта и семинарског рада):   

одбрана завршног рада (панели, макете и ppt презентација) 

Критеријуми оцењивања: 

Вредновање пројектантског поступка ће се обављати континуално током семестра. Коначна оцена биће формирана 
после завршне одбране узимајући у обзир и процес и завршни резултат.  
  
Оцењивање 

Предиспитне обавезе поена 
 

Завршни испит  поена 

активност у току студијског рада 20 пројекат 50 
колоквијуми 20 усмена одбрана пројекта 10 
 

Услови предаје после заказаног рока: 

из статута АФ 

Статутарне одговорности и права студената: 

из статута АФ 
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