
Модул 23.2 – Стручна екскурзија или летња радионица 

 

6. семестар 2012/13  

 

2 ЕСПБ 

 

Термин одржавања радионице 

4. април – 31. мај 2013 

 

Назив радионице  

(НЕ)МЕСТА: ДОКАЗНИ МАТЕРИЈАЛ  

 

Наставник: ас. мр Татјана Стратимировић 

Сарадници у настави: Марија Миковић м. арх; Сара Бићанин, м. арх; Милан Драгић, м. арх;  

Кабинет: 239 

Контакт: tatjana.stratimirovic@gmail.com; mikmikovic@gmail.com 

 

Број студената: 35 

 

 
INTRO  

Corpi di Reato : Alessandro Imbriaco, Tommaso Bonaventura  

www.zona.org/wp-content/uploads/2013/02/corpi-di-reato_ita.pdf 

/ гостовање Томаса Бонавентуре на Архитектонском факултету одржано 4.4.2013 у сали 254 / 

 

“Присуство прошлости у садашњости, која је надилази и тражи: по Жану Старобинском, суштина 
модерности је управо у тој врсти помирљивости. ... Ако се место може дефинисати као 
идентитетско, релационо и историјско, онда ће простор који се не може дефинисати ни као 
идентитетски, ни као релациони, ни као историјски бити неместо. Место и неместо су 
флексибилни антиподи: место се никада сасвим не брише, а неместо никада то није у потпуности, 
попут палимпсеста у који се стално уписује мутни механизам идентитета и релације.” 
 
Оже, М. Неместа. Београд: Библиотека ХХ век. 2005. 75-77 
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Предмет рада 

Савремене антрополошке ситуације / места одмора и паузе на путовањима, места на којима се не 

борави дуже и која су успутна, на отвореном, или у затвореном простору / 

 

Задатак 

На основу уводног предавања, а према  оквирима које нуди задати предмет рада, сакупити доказни 

материјал о савременој промени идентитета јавног простора, бележењем трагова људских активности, у 

форми фотографског и текстуалног документарног записа. 

Истражити релације међу појмовима невидљиво, присутно, сведочење, визуелна арехеологија, 

одабиром и кадрирањем ситуације која описује одмарање и паузу. 

Присуство субјекта, тј. 'оних који одмарају' је део предмета рада, иако би требало да субјект буде ван 

кадра, односно визуелног фокуса. 

 

Циљеви и метод рада 

Развијање способности за уочавање, анализу и формулисање односа у архитектури између општег и 

појединачног документарним визуелним средствима. 

 

Резултати радионице 

Документарни запис  

/ 1 фотографија ситуације + текст до А4 који описује ситуацију са слике / 

 

Пријава за радионицу 

до петка 24. маја. на tatjana.stratimirovic@gmail.com; mikmikovic@gmail.com 

 

Консултације 

петак 31. маја 

 

Предаја рада 

петак 7. јуна  

Рад се предаје у дигиталном облику (*.jpg + текст) аплоудом на nemestadokaznimaterijal.tumblr.com. 

 

Оцењивање 

У структури укупне оцене  студента на предмету учествује ниво стечених знања и вештина (на основу 

претходно дефинисаних критеријума) у оквиру предиспитних обавеза и завршног испита. 

Предиспитне обавезе: активност у току радионице 50 поена 

Завршни испит: презентовање и публиковање резултата 50 поена 
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