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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.  

Циљеви и приступ настави: 
 
Циљ курса је упознавање студента са широким спектром тема из ових области и стицање знања у формирању релевантних 
пројектантских позиција у савременој пракси и истраживачком раду. Током семестра бавићемо се успостављањем односа између 
технолошких и еколошких феномена, као и анализом импликација које тај однос има на архитектуру. Истраживаћемо потенцијале 
који настају услед њиховог међусобног преплитања, а потом дискутовати о проблемима концепције и реализације архитектонских 
пројеката који се заснивају управо на таким могућностима уместо на традиционално прихваћеном геометријском приступу 
организације простора. Током курса студенти могу стећи сазнања која се односе на: 

· сагледавање промена које настају у савременој архитектонској пракси  услед измењеног значаја  технолошких и 
еколошких аспеката у архитектонском пројектовању 

· проширивање поља деловања у архитектонском пројектовању кроз укључивање технолошких и еколошких стратегија 
· развијање пројектантског става и критичког односа према савременим проблемима угрожености животне средине и 

нормама енергетске ефикасности 
· разматрање могућности бољег повезивања социолошких, природних и изграђених структура 
· стварање теоријске платформе за пројектантски рад  
· разумевање улоге истраживачки оријентисаног пројектовања и потребе за заузимањем прогресивне позиције у 

архитектонском пројектовању  

Садржај наставе: 
Програмски оквир семинара чине две области, технологија и екологија. Семинар се надовезује на значајан број постојећих 
наставних јединца у оквиру Мастер академских студија које се баве једном од ове две области, али истовремено заузима 

http://blog.4ofseven.com/


 

критички став у циљу преиспитивања и тумачења заједничке улоге технологије и екологије у савременим стратегијама 
архитектонског пројектовања. На пример, експлоатација чистих извора енергије или формирање плана за енергетску ефикасност 
неког објекта биће разматране у спрези са укупном пројектантском стратегијом тог објекта. Појам одрживог биће везан за 
могућност прожимања социолошких, природних и изграђених структура. Кроз низ предавања и дискусија, покушаћемо да 
успоставимо односе између изграђеног окружења и природних система, и тако развијемо разумевање архитектонског 
пројектовања као суштински еколошке дисциплине. Покушаћемо да одговоримо на питање да ли је значај који технологија и 
екологија носе, последица или узрок ширих културолошких, социолошких, економских и политичких померања. 

  
Метод извођења наставе:  
Курс ће се у зависности од броја студената одвијати у виду серије излагања гостујућих предавача, видео пројекција, дебата, 
групног рада и практичних вежби. Наставе ће се заснивати на студијама случаја и прегледу релевантних пројеката чије димензије 
варирају од најмањих до највећих. 

 

Термински план извођења наставе  
 Наслови јединица Опис  тематских јединица                                           

01 
17.09. 

 
Уводно предавање, 
 
доц. Ђорђе Стојановић 
 

 
Преглед курикулума и упознавање са начином рада током 
семестра 

02 
24.09. 

 

 
 
 
Constructed  
Atmospheres,  
 

Philippe Rahm 

видео //  
Да ли клима може бити нови архитектонски језик и да ли се 
архитектура може поново промишљати кроз метеорологију? 
Можда је могуће замислити климатске феномене као што су 
трансфер топлоте конвекцијом и кондукцијом или испаравање 
као сет нових алата у архитектонској композицији? Могу ли пара, 
топлота или светлост постати нови градивни елементи у 
архитектури?  
Климатске промене нас приморавају да редефинишемо 
дисциплину архитектуре, фокус се помера од чисто визуелних и 
функционалних карактеристика ка оним више осећајним, пажња 
је усмерена на невидљиве, климатске аспекте простора. 
 
 
ETH Zurich, 2009. 
http://www.multimedia.ethz.ch/speakers/d_arch/2009_hs/bauten_01/?doi=10.3930/ETHZ/A
V-0593271e-eb1a-4da3-a8b7-84a36c298c84&autostart=false 

03 
01.10. 

 

 
 
 
The Air  
on other Planets,  
 
Sean Lally                                            
          

 

 

 

 

    

видео //  
Предавање The Air on Other Planets јесте шпекулација о новим 
„световима“ које ће архитекте ускоро почети да креирају како се 
сет њихових пројектантских параметара непрестано шири.  
Пројектовање локалних климатских целина уместо објеката 
сугерисаће ново дефинисање физичких граница као и ново 
поимање контекста у коме архитекте стварају. Шон Лали 
истражује историјски контекст контроле климе као и актуелне 
тенденције у теорији и пракси и тако нуди архитектама прилику да 
разумеју окружење у коме стварају на више еколошки начин. Шон 
Лали је основао архитектонски студио WEATHERS, коаутор је 
књиге Softspace: From a Representation of Form to a Simulation of 
Space (Routledge, 2007) и уредник је издања часописа AD Journal 
issue Energies: New Material Boundaries (Wiley Press, 2009). 
 
 
Princeton Recordings, 2012. http://www.princeton.edu/soa-vrc/recordings/   

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.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/


 

04 
08.10. 

 

 
 
 
Град као  
Експеримент? 
 
проф.  др Александра 
Ступар 
 
 
 
 
 
 
 

 
Савремени град, као најзначајнија тачка укрштања и деловања 
глобалних токова, све више постаје полигон на коме се 
проверавају предности напредне технологије и развија свест о 
значају и очувању животне средине. Бројни пројекти урбаних 
трансформација јасно рефлектују измењену природу 
постмодерног друштва, а савремена архитектура се третира као 
медијум преко кога се повећава атрактивност града и потврђује 
ефикасност иновација. Имајући у виду комплексност релације 
град-технологија-екологија предавање ће бити усмерено на 
бројне манифестације ове динамичне симбиозе која се може 
идентификовати на различитим просторним нивоима – од 
појединачних објеката, преко градских четврти, до нових еко-
градова. Истовремено, употреба технологије ће бити посматрана 
као циљ и средство урбане активације која се данас сусреће са 
бројним изазовима везаним за неконтролисани раст и развој, 
друштвену неједнакост и климатске промене. 

05 
15.10 . 

 

 
 
 
Embodied  Machines, 
 
Igor Pantić i Soomeen 
Hahm  
(Zaha Hadid Architects) 
 
 

 
Убрзани развој на пољу дигиталне фабрикације у претходној 
деценији довео је до пораста употребе индустријских машина и 
робота у грађевинској индустрији. Међутим, у већини случајева 
роботи се користе само као алати за фабрикацију статичних 
архитектонских форми које не подлежу радикалним 
реконфигурацијама и трансформацијама. Циљ је искористити пун 
потенцијал високо прецизних машина способних за обраду 
великог броја комплексних података и архитектонској форми 
доделити капацитет да се трансформише и мења. На тај начин 
могуће је премостити разлику између статичности простора и 
константог струјања активности које се у том простору одвијају. 
Као пример оваквог размишљања биће представљен пројекат 
Roboteque, рађен 2010.године на Architectural Association Design 
Research Lab, у оквиру студија Machinic Contorl_2.0. (ауторкси тим: 
Igor Pantić, Alexandros Kallegias, Fabrizio Cazzulo, Seo Yun Yang, 
tutor: Marta Male-Alemany) 

06 
22.10. 

 

 
 
 
Заједнички простор – 
могућност заједништва, 
 
асс. Милица Милојевић 
 
 
 
 
 
 
 
 

Основа урбане инвенције, према Жан-Лик Нансију  лежи у осмишљавању 
новог начина „враћања земљи“ – то значи, измислити (замислити) простор 
за једну другу заједницу у којој више није утиснута заједничка 
супстанцијалност. Инвенција живљења заједно омогућава заједницу оног 
што није дато заједно. У уводном делу излагања објашњава се 
синоикистичког концепта насељавања као идеја колективне коегзистенције 
која је заснована на заједничком располагању ресурсима; и термин 
територијални градијент који обухвата аспекте одређења категорије 
заједнички простор. Рационално располагање ресурсима у близини 
стамбене јединице и минимизирање утицаја на окружење поставља се као 
циљ изградње нових насеља у складу са парадигмом одрживости. 
Селекција пројеката који следе овај циљ и нуде различите обрасце 
заједничког простора стамбених склопова пружа увид у примере еколошки 
обзирног урбаног дизајна који градским агломерацијама "додељује" мотив 
заједништва. Ови примери подстичу размишљање о социопросторним 
ефектима различитих стратегија "враћања земљи" - од аматерских до 
технолошки инвентивних.  У прилог дискусији о еколошким ефектима 
појединачних архитектонских акција, указује се на приступе који остварују 
утицај на нивоу суседства и оне чији је утицај препознатљив на нивоу 
насеља. 

07 
29.10. 

 

 
 
 
Естетика савремене 
еколошке архитектуре, 
 
проф. др Љиљана 
Благојевић 
 

 

 

 

 
Предавање се бави феноменолошким значењем  еколошке  
архитектуре и њеним  специфичним односом са технологијом. 
Током предавања представиће се историјски преседани одрживог 
развоја  у теорији и пракси архитектонско – урбанистичког 
пројектовања и успоставити веза са савременим  примерима ради 
указивања на понављања или еволуцију идеја о еколошкој 
архитектури.  
 
 



 

08 
05.11. 

 

 

 

Социјална екологија 
 града, 
 
 
доц. Иван Куцина 

 
Предавање у коме се преиспитују социјани екосистеми који се 
формирају у градовима, као и шири екосистеми који повезују 
градове са ресурсима у окружењу. На одабраним примерима 
различитих градова приказаће се утицај социјалних екосистема 
који омогућавају живот града, занемаривање тог утицаја које 
доводи до распадања урбаног система и конфликата и 
неконвенционалне урбанистичке интервенције које 
омогућавају превезилажење подела. 
 
 
 
 
 
http://urbanreport.ro/ 

09 
12.11. 

 

 
 
 
Architecture  
of  Change, 
 
проф.  др Бранко 
Коларевић 
 
 
 
 
 
 
 

Skype// 
Предавање се односи на кључне концепте и значајне пројекте 
који се баве интерактивним просторним окружењима као и 
објектима који могу да мењају своју конфигурацију, изглед и 
просторне услове у зависности од начина окупације простора и 
контекста у коме се налазе. Основни аргумент је да „промена* у 
архитектури никада није била адекватно обрађена и истражена 
теоријски, експериментално или феноменолошки. Бранко 
Коларевић предаје на Универзитету у Клагарију, где је и директор 
департмана за Интегрaтивни дизајн (Integrated Design) и води 
Лабораторију за Интегративни дизајн (Laboratory for Integrative 
Design). Аутор је, едитор и коедитор неколико књига, укључујући 
Manufacturing Material Effects (with Kevin Klinger), Performative 
Architecture (with Ali Malkawi) and Architecture in the Digital Age. 

10 
19.11. 

 

 
 
 
Media - ICT 
building, 
 
Cloud9 Enric Ruiz Geli  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

видео //  
Енрик Руиз-Гели је директор студија Cloud9 у Барселони. Његова 
пракса позната је по експерименталном приступу и изведеним 
објектима као што су  Media-ICT, El Consorci Zona Franca 22@ , Villa 
Nurbs House, Empuriabrava, Forest Hotel у Барселони.  Студио се 
издваја по јединственом истраживачком и експерименталном 
приступу  технологији, фабрикацији и конструкцији кроз који су 
развијени различити архитектонски концепти као што су:  digital 
manufacturing processes, ubiquitous technology, cloud computing, off 
grid, self sufficient energy, distributed intelligence... 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
AA London, 2011. http://www.aaschool.ac.uk/VIDEO/lecture.php?ID=1373  

http://urbanreport.ro/
http://www.aaschool.ac.uk/VIDEO/lecture.php?ID=1373


 

11 

26.11. 

 

 
 
 
Хумана екологија – 
случај здравих 
простора, 
 
проф. др Ружица Божовић 
Стаменовић  
 
 
 
 

Однос између технолошких и еколошких феномена у архитектури 
пројектује се и на физичко, психолошко и социјано здравље људи. 
У сегменту семинара који се бави хуманом екологијом 
дискутоваћемо на тему релација људи и окружења и импликација 
које тај однос има на архитектуру. Предавање ће се бавити 
холистички схваћеним појмом здравља који изграђена средина не 
може да досегне користећи се само прагматичним оруђима и 
уским циљевима као што су рецимо одрживост, енергетска 
ефикасност или приступачност простора. 
Идеја здравог окружења биће образложена пре свега као 
филозофски концепт базиран на низу постојећих теорија које се 
тичу перцепције, чула и спознајних механизама. Улога 
прагматичних еколошких и технолошких решења се у концепту 
хумане екологије постављају на релацији између конотације и 
денотације. Кроз низ примера се дискутује улога технологија у 
спознајном сисмтеу вредности простора и отварају нова питања 
за будућност. 

12 
03.12. 

 

 
 
 
TED talks, 
 
Marcos Cruz 
Phillip Beesley 
Rachel Armstrong 

видео // 
Marcos Cruz: Living Buildings  - architecture's  path  to   ecology 
Philip Beesley : Building living  architecture 
Rachel Armstrong: Architecture that repairs itself 
 

 

 

 

 
TEDx UCL, 2012. http://www.youtube.com/watch?v=YFKJW67X8hw  
TEDx UW, 2012. http://www.youtube.com/watch?v=L8AvW5CSvys  
TEDtalks, 2009.   
http://www.ted.com/talks/rachel_armstrong_architecture_that_repairs_itself.html  

13 
10.12. 

 

 
 
 
TED talks, 
 
Lucy McRae 
Suzanne Lee 
 
 
 
 
 

видео //  
Lucy McRae: How can technology transform the human body? 
Suzanne Lee: Grow your own clothes 
 
 
 
 
 
 
TEDtalks, 2012. 
http://www.ted.com/talks/lucy_mcrae_how_can_technology_transform_the_human_bod
y.html  
TEDtalks, 2011. http://www.ted.com/talks/suzanne_lee_grow_your_own_clothes.html  

14 
17.12. 

 

 
 
 
Third Natures, 
 
AMID (Cero9) Cristina Díaz 
Moreno & Efrén García 
Grinda 

 

Предавање АМФ 
Термин third nature настао је у 16. веку како би означио нову 
реалност која се налази на пола пута између постојећих 
категорија. Нови вртови успоставили су другачији културолошки 
однос са природом, технологијом и историјом, добијени су 
простори који су дефинисани кроз радикално другачију 
материјалност.   Концепт треће природе је синоним за 
редефинисање простора као феномена посредовања између 
различитих материјала различитог порекла.  Ентитети који су 
раније били познати као објекти/ зграде,  могу се сада разумети 
као скуп комплексних екологија које се понашају као  механизам 
за успостављање везе између живих бића, социјалних група и 
технолошких објеката који функционишу заједно са културним 
вредностима и идентитетом. Стога питања у вези природе, 
технологије или социјалних конструкција, као културолошки 
дефинисаних ентитета, су политички субјекти које би требало 
размотрити  као фундаменталне за пројекат треће природе.  
 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=YFKJW67X8hw
http://www.youtube.com/watch?v=L8AvW5CSvys
http://www.ted.com/talks/rachel_armstrong_architecture_that_repairs_itself.html
http://www.ted.com/talks/lucy_mcrae_how_can_technology_transform_the_human_body.html
http://www.ted.com/talks/lucy_mcrae_how_can_technology_transform_the_human_body.html
http://www.ted.com/talks/suzanne_lee_grow_your_own_clothes.html


 

Препоручена литература: 

• Reyner Banham, Architecture of  Well Tempered Environment, Second, Revised Edition. Architectural Press. 1984 
 
 
Допуњена  листа предавања: 
 

• Philippe Rahm (kurator serije predavanja), Constructed Atmospheres. Princeton Recordings, 2012. 
http://www.princeton.edu/soa-vrc/recordings/ 

• Mette Thomsen, A Sensitive Architecture: Designing for a Materially Graded Architecture, ETH Zurich CAAD, 2011. 
http://vimeo.com/23214744  

• Philip Beesley, Diffusive Architecture, SCI-Arc LA, 2011. 
http://www.sciarc.edu/sciarc_player.html?vid=http://www.sciarclive.com/Lectures/2011_09_21_PhillipBeesley.flv&title=P
hillip Beesley 

• Karmen Franinvic, Beyond Kinetic Architecture: from movable structures to vibrant matter, 
                   ETH Zurich CAAD, 2011. http://vimeo.com/40862480  

• Michael Weinstock, Metabolism of the City, AA London, 2010. http://www.aaschool.ac.uk//VIDEO/lecture.php?ID=1166  
• Marcos Cruz, Living buildings -  Path to Ecology/ Neoplasmatic Architecture, University of Michigan, 2012.  

http://vimeo.com/17445533 
• Julian Vincent, Influences of biology on architecture, 

                    IaaC Barcelona, 2012 http://www.youtube.com/watch?v=eU8k162Ex_M&feature=player_embedded  
 
 
 

Начин полагања испита (садржај пројекта и семинарског рада): 
Испит се полаже кроз предиспитне обавезе у виду активног односа према настави, колоквијуме и завршни рад у виду 
истраживачког пројекта/ семинара.  

Критеријуми оцењивања: 
Релевантност истраживачке теме, јасноћа и прецизност у излагању теме, креативност и истраживачки приступ  

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 30. Испуњавањем предиспитних обавеза и полагањем 
испита студент може стећи највише 100поена. 

Предиспитне обавезе поена 
 

Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 пројекат 50 
колоквијуми 10+10 усмена одбрана пројекта 20 
 

Услови предаје после заказаног рока: 
из статута АФ 

Статутарне одговорности и права студената: 
из статута АФ 

 
 
 

http://www.princeton.edu/soa-vrc/recordings/
http://vimeo.com/23214744
http://vimeo.com/40862480
http://www.aaschool.ac.uk/VIDEO/lecture.php?ID=1166
http://vimeo.com/17445533
http://www.youtube.com/watch?v=eU8k162Ex_M&feature=player_embedded

