
 

МОДУЛ М6.2 – Семинар,  2 ЕСПБ 
3. семестар Mастер академских студија, 2014/15 
 
 
 
Семинар је део је секундарног теоријског модула наставе на мастер студијама. Циљ наставе је стицање 
првенствено теоријских знања.  
 
 
План рада 
 
Назив семинара: МОДЕЛ У АРХИТЕКТУРИ 2 
 
 
Година студија:  
3. семестар мастер академских студија, 2014/15 
Број кредита: 
2 ЕСПБ 
Термини одржавања наставе: 
Према распореду за јесењи семестар 2014/15 
Термин одржавања испита (предаја и одбрана графичког и семинарских радова): 
Према терминском плану за јесењи семестар 2013/14 
Термини одржавања колоквијума: 
 
 
Наставник: 

проф. арх. Михаило Тимотијевић 

Сарадници у настави:   

асс. арх. Давор Ереш 

Број кабинета:  
345a 

Време за консултације са студентимa: уторком 16h-18h 

Телефон: 011 334 547    email: tika@arh.bg.ac.rs;  

www адреса:                                                                                                          

 

Посебни критеријуми за пријем студената: 
Поред просечне оцене из претходних семестара биће разматран и портфолио. 
 

 
Циљеви и приступ настави: 
 
Циљ семинара је да студенти стекну теоријска и практична сазнања о својствима макете у архитектури. Низом тематских 
јединица, кроз широк спектар погледа на архитектуру модела и непосредна искуства пројектаната, семинар нуди тумачења  
значаја и значења модела за архитектуру. 
 
Садржај наставе: 
Садржај семинара осмишљен је кроз неколико тематских целина: материјалност модела, модел као средство, 
макета и пројектантске позиције. Тематске јединице прате задаци који се коментаришу током предавања.  
 
Метод извођења наставе:  
Настава је осмишљена као комбинација више разноврсних облика рада: предавања еx-катедра, дискусије и интерактивни 
облици наставе, анализа случајева и семинарски рад. 
 

 

 



 

Термински план извођења наставе  

нед Наслови јединица  

01 Модел као стварност  

02 Искуство моделовања (интуиција и имагинација)  

03 Модел као архитектура  1. задатак 

04 Модел као репрезент архитектуре   

05 Слика модела   

06 Скулпуталност и архитектонски модел  

07 Модел као прототип 2. задатак 

08 Процес пројектовања и модел  

09 Модел и архитектонска пракса  

10 Макета – пројектантска позиција / Steven Holl  

11 Макета – пројектантска позиција / Enric Miralles   

12 Макета – пројектантска позиција / Christian Kerez  

13 Макета – пројектантска позиција / Valerio Olgiati  

14 Студија случаја – Венецијанско Бијенале 2010  

 

Препоручена литература: 
Healy, Patrick; Edward, Healy Patrick; The model and its architecture, 010 Publishers, Rotterdam 2008. 
 
OASE Nº 84. Models, The Idea, the Representation and the Visionary; NAI UITGEVERS, Rotterdam 2011. 
 
Abruzzo, Emily; Ellingsen, Eric;, Solomon, D. Jonathan; Models, 306090 Inc.; Volume 11, New York 2007.  
 
Sejima, Kazuyo; People Meet in Architecture: 12th International Architecture Exhibition: La Biennale Di Venezia; Marsilio, Venice 2010. 
 
Vyzoviti, Sophia; Soft Shells: Porous and Deployable Architectural Screens, BIS Publishers, Amsterdam 2011. 
 
Bogdanović, Kosta; Lice i lik u vizuelnoj kulturi, Prometej, Novi Sad 2010. 
 
Holl, Steven; Pallasmaa, Juhani; Questions of perception: phenomenology of architecture; William Stout Publishers, San Francisco, 2006. 
 
Asgaard Andersen, Michael; Oxvig, Henrik; Paradoxes of Appearing, Essays on Art, Architecture and Philosophy, Lars Müller Publishers, Baden 2009. 
 
Rigoti, Frančeska; Filozofija malih stvari; Geopoetika, Beograd 2010. 
 
 

Начин полагања испита (садржај пројекта и семинарског рада): 
Семинарски рад, тема: модел у архитектури изабраног архитекте. 
 
Есеј од 2000 карактера подељен у 3 тематске целине са насловима који изржавају уочене особености 
својства модела. Кроз избор фотографија и есеј, компаративном методом (истиче се оно што је заједничко 
или различито) на изабраним моделима потребно је тумачити својства макете у архитектури.   
 

Критеријуми оцењивања: 
Приликом оцењивања семинарског рада биће вреднована структура, форма и садржај рада као способност уочавања и 
формулисања теме. 

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 предавања 40 семинар 60 
 

 

 



 

Услови предаје после заказаног рока: 
из статута АФ 

Статутарне одговорности и права студената: 
из статута АФ 

 
 
 
 


