
МОДУЛ М8.3 – Изборни предмет,  3 ЕСПБ 
3. семестар Mастер академских студија, 2014/15 
 
 
Изборни предмет 3 је део је секундарног теоријског модула наставе на Mастер студијама. Циљ наставе је стицање 
првенствено теоријских знања.   
 
 
 
План рада 
Назив предмета  
 
(МЕТА)ТРАДИЦИЈА 
употреба наслеђа у архитектури 
 
Година студија:  
1. семестар Mастер академских студија, 2014/15 
Број кредита: 
3 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 2014/15 
Термини одржавања колоквијума: 
 
 
Наставник: ван. проф. Иван Рашковић 

Сарадник у настави:  асс. Јелена Ристић Трајковић 

Демонстратори: 
Никола Милановић 
Бојана Марковић 

Број кабинета: 249. 

Време за консултације са студентима (једном недељно два сата):  
петак 16h-18h. 

Телефон:             011321739                                                                                            email: ivan.raskovic@agm.rs 

www адреса:             www.agm.rs                                                                                             
 

Посебни критеријуми за пријем студената: 
Висока оцена из предмета: Процес пројектовања, Методологија пројекта, Пројектантски студио, посета Венецијанском 

Бијеналу архитектуре 2014. 
 

Циљеви и приступ настави: 
Разумевање појма традиције кроз релативизацију њене темпоралности - однос прошлог, садашњег и будућег; елаборација  
успостављања најшире схваћене обичајности као последице културолошких, друштвених феномена и њиховог утицаја на 
организовани простор; сагледавање комуниколошких аспеката архитектуре кроз различите облике контекста са посебним 
нагласком на разумевању и разбијању предрасуда и стереопипа везаних за наслеђе као и парадигматских механизама који се 
преко њих испољавају. Развијање критичког односа према свакој врсти узора (студија случаја - концепт 14. Бијенала 
архитектуре у Венецији) . 
Студенти преиспитују појмовне основе различитих феномена везаних за савременост, историчност, актуелност, наслеђе, , 
оригиналност, читљивост, ауторство и слично као и њихове међусобне везе. Схватање слојевитости организовања простора 
отвара могућности за разне видове операционализовања могућих узора просторне структуре и појавног облика . Постављене 
теме се концентришу око основних и изведених појмова, метода и вештина везаних за приступ конципирању архитектонског 
склопа. Савременост се ставља у центар спознаје као једини сигуран ослонац из кога се дефинишу други системи вредности.  
Савладана знања, поред изнесеног, дефинишу феномен традиције и супстанцу наслеђа као градиво савремене архитектуре а 
њихов однос као метод могуће оријентације у данашњим пројектантским процесима. Области културологије и антропологије 
помажу у сагледавању процеса и утицајних фактора на колективне, друштвене и опште потребе у сфери изграђеног простора. 

 



Садржај наставе: 
• Обрада кључних појмова у разматраној области укључује дефиниције релевантних теоретичара и изведена тумачења. 

•  Релативизација теоретских поставки обрађиваних појмова све до популарних/популистичких дискурса - стереоптипа и 

предрасуда; укључују се области културологије, социологије и антропологије. 

• Парадигматско у традицији; наративи и митоманије у архитектонској професији - ``ауторитет``наслеђа на примеру 

истраживачког дискурса 14. Венецијанског бијенала архитектуре (Fundamentals) 

• Операционализовање појмова 01; комуниколошки аспекти архитектуре; унутрашњи и спољашњи слојеви дела. 

• Операционализовање појмова 02; пројектантске доктрине. 

• Пројектантске праксе; стваралачки приступи као последице ауторских начела и релација са ``ауторитетом`` наслеђа. 

• Студија случаја; конкретна пројектантски задатак; архитектонско-урбанистичко решење са аспекта ауторитета наслеђа 

као стваралачке супстанце. 

• Студија случаја; конкретан пројектантски задатак; есеј - покушај утемељења урађеног/пројектованог. 

• Стручна критика решења других аутора. 

• Повезивање теоријског и практичног рада у оквиру сопственог искуства. 

• Посета Венецијанском бијеналу архитектуре 2014. 

Метод извођења наставе:  
Настава се темељи на дискусионим предавањима где студенти и наставници размењују знање, обавештеност и непосредно 
искуство; на основу постављених тема сваки учесник формира базу ``сазнања`` - материјал из литературе и своје ставове о 
предмету разматрања које ``брани`` пред колективом. Формирање завршног елабората укључује: 
  
- студирање литературе 
- анкете корисника 
- презентације/одбране ставова 
- теренски рад 
- писање есеја 
- пројектантски рад/израда идејног решења: архитектонско-урбанистички пројекат - етида 
 
Рад се одвија индивидуално и групно  у свим фазама наставе. Подељен у фазе, наставни процес обувата сегмете после којих се 
обађени материјал ``брани``. Теоретски дискурс тече паралелно са практичним.  Завршни рад је сложени елаборат - 
метапројекат који обједињује теоретско и непосредно/практично искуство. 
Настава је употпуњена предавањима гостујућих стручњака.  
Медији наставе су: предавање, симулационе игре, експеримент, филм, видео запис, теренски рад - посета Венецијанском 
бијеналу архитектуре 2014.  
 

Термински план извођења наставе  

нед Наслови јединица Опис  тематских јединица                                           

01 аналитички алати Дефинисање и одређивање појмова који служе за рад на теми; традиција, савременост, 
парадигма, темпоралност, митоманија, стереотип, предрасуда, наслеђе, оригиналност, 
историчност, будућност, (мета)нешто, урбано, рурално, популарно, елитистичко, значење 
итд ...предавање - дебата. 

02 традиција - шта је 
стварно то ? 

Анализа појма традиције; обухват појма, њена темпоралност, митомански потенцијал - 
``ауторитет``, парадигматска снага - анализа појма кроз релевантну литературу - непосредно 
искуство - експеримент кроз симулациону игру. 

03 комуниколошки 
аспекти архитектуре 

Анализа аспеката традиције и њиховог међуодноса; семантички и семиотички потенцијали и 
њихови нивои: кодови, метафоре и алегорије; унутрашњи и спољашњи слојеви архитектонског 
дела - презентација задатих тема - дебата.  

04 карактеристичне 
праксе 

Преглед доминантних пројектантских пракси; друштвена заснованост феномена у архитектури; 
може ли се наслеђе избећи све и да се хоће? Његова појавност: стварност или илузија? 
Искуства модернизма, и готике - презентација - дебата.  

05 знање, метод, 
искуство, таленат ... 

Операционализација достигнутог сазнања; повезивање теоретског и искуственог кроз 
практично - аспекти архитектуре и могућност да се они ``граде`` помоћу супстанце наслеђа. 
Постављање пројектантске теме/задатка и теоретске основе - симулациона игра. 

06 операционализација 
задатка 01. 

Консолидација заузетог курса деловања; дефинисање теме, њене структуре, тежишта, циља и 
метода - дискусионо предавање - дебата. 

07  
1. Колоквијум: 
 

 
Сагледавање достигнутог нивоа обраде теме - презентација - одбрана; присуство 
гостујућег критичара, члана комисије. (поени за финалну оцену) 
 

08  рад на практичном и теоретском делу задатка - (мета)пројектовање; критички однос према 
заузетој платформи - предавање - дебата. 

09 илузије дискурса 01. 01. балансирање практичног и теоретског аспекта (мета)пројекта; потенцијали и ограничења 
њихове могуће повезаности; локација, садржај, концепт - дискусионо предавање. 

 



10 илузије дискурса 02.  02. балансирање практичног и теоретског аспекта (мета)пројекта; потенцијали и ограничења 
њихове могуће повезаности; есеј о концепту - дискусионо предавање. 

11 илузије дискурса 03.  03. балансирање практичног и теоретског аспекта (мета)пројекта; потенцијали и ограничења 
њихове могуће повезаности; просторна структура решења, појавни облик и њихово значење - 
дискусионо предавање. 

12 операционализација 
задатка 02. 

Координисање аспеката (мета)пројекта; припрема за одбрану; аргументи, идејни ослонци, 
наводи, доказнице итд ... дебата. 

13  
2. Колоквијум: 
 

 
Сагледавање достигнутог нивоа обраде теме - презентација - одбрана; присуство 
гостујућег критичара, члана комисије. (поени за финалну оцену) 
 

14 гејмовер Финализација урађеног; припрема за испит - дискусионо предавање.  

 

Обавезна литература:  
• Borislav Petrović, Ivan Rašković, Тradicija - tranzicija : upotreba nasleđa u arhitekturi,. - Beograd : Arhitektonski fakultet : Orion 

Art : IAUS, 2011 (Beograd).  
• www.labiennale.org/en/architecture 
• Benington, Džefri. “Racionalnost relativiteta postmoderne“. Polja. Časopis za kulturu, umetnost i društvena pitanja (NIŠP 

“Dnevnik”, UDS, Novi Sad), decembar 1991, str. 453.-455. 
• Derida, Žak. “Pedeset dva aforizma“. Polja. Časopis za kulturu, umetnost i društvena pitanja (NIŠP “Dnevnik”, UDS, Novi Sad), 

decembar 1991, str. 449.-450. 
• Džejmson, Frederik. Postmoderna u kasnom kapitalizmu. Beograd, Art press, 1995. 
• Bodrijar, Žan. „Moda ili čarolija kôda“. Polja. Časopis za kulturu, umetnost i društvena pitanja (NIŠP “Dnevnik”, UDS, Novi Sad), 

decembar 1991, str. 440.-443. 
• Norberg-Šulc, Kristijan. “Ka autentičnoj arhitekturi“. Polja. Časopis za kulturu, umetnost i društvena pitanja (NIŠP “Dnevnik”, 

UDS, Novi Sad), br. 265 (Jun-Jul 1982), str. 262.-266. 
• Traktenberg, Marvin. “Devetnaesti vek”. Istorija moderne arhitekture, antologija tekstova, knjiga 1. Koreni modernizma. Ed. dr 

Miloš Perović. Beograd, Idea i Arhitektonski fakultet, 1997. 
• Vatimo, Đani. “Kraj moderne, kraj projekta“. Polja. Časopis za kulturu, umetnost i društvena pitanja (NIŠP “Dnevnik”, UDS, Novi 

Sad),  decembar 1991, str. 451.-453. 
• Rajnman, Džon. “Šta je novo u arhitekturi“. Polja. Časopis za kulturu, umetnost i društvena pitanja (NIŠP “Dnevnik”, UDS, Novi 

Sad), decembar 1991, str. 456.-458. 
• Šuvaković, Miško. Postmoderna (73 pojma). Beograd, Narodna knjiga, 1995. 
• Eliot, Thomas Stearns. “Tradition and the Individual Talent”. Critical Theory Since Plato. Ed. Hazard Adams. New York, 

Harcourt Brace Jovanovich, 1971. pp. 761-764. 
 
Препоручена литература: 

• Hartman, Nikolaj. Estetika. Beograd, Kultura, 1968 
• Jameson, Frederick. “Is space political“. In Rethinking  

Architecture. A reader in cultural theory. ed. Neil Leach. New York, Routledge, 1997. 
• Клоц, Хајнрих. Уметност у двадесетом веку. Светови, Нови Сад, 1995. 
• Marković, Predrag. Trajnost i promena, društvena  

istorija socijalističke i postsocijalističke svakodnevice u Jugoslaviji i Srbiji. Beograd, Službeni glasnik, 2007. 
• Eko, Umberto. Kultura, informacija, komunikacija. Beograd, Nolit, 1973. 
• Cvetković, Vladimir. Volja za novo - o genealogiji  

modernosti, Beograd, Institut za političke studije, 1995. 
• Bodrijar, Žan. Simulakrumi i simulacija. Novi Sad, Svetovi, 1991. 
• Đerić, Gordana. Razvoj stereotipa - multidisciplinarni pristup. Beograd, Institut za filozofiju i društvenu teoriju, 2009. 
• Eco, Umberto. “Function and sign”. In Rethinking  

Architecture: A Reader in Cultural Theory, ed. Neil Leach. New York, Routledge, 1997. pp. 173-193. 
 
 

Начин полагања испита (садржај пројекта и семинарског рада): 
Израђен елаборат А3 формата и усмена одбрана истог; елборат се састоји од семинарског рада (есеја) и идејног архитектонско-
урбанистичког решења(етиде); може бити допуњен макетама; есеј и етида чине органски повезану целину. 

Критеријуми оцењивања: 
• Владање теоретским основама обрађиваних појмова 
• Квалитет израђеног елабората; систематичност и утемељеност теоретског промишљања (есеја)  и квалитет 

архитектонско-урбанистичког решења (етиде) 
• Квалитет јавне одбране (наступа) 

 

 



Оцењивање: 
 
Завршна оцена на предмету се састоји од поена освојених на два колоквијума (2 Х 20 поена, укуоно 40 могућих ), 40 поена на 
завршном елаборату и по 10 поена за ангажовање на настави у току семестра и на финалној одбрани елабората. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писмени испит/ пројекат 40 
колоквијум-и 20 усмени испт 10 
Општи критеријуми: 
 
Разумевање одређеног система вредности и његовог утицаја у сфери организовања простора; схватање потенцијала 
комуниколошких аспеката архитектуре као културног феномена; сналажење у систему појмовних поставки одређене области. 
 

Услови предаје после заказаног рока: 
из статута АФ 

Статутарне одговорности и права студената: 
из статута АФ 
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