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Бојана Чанковић студент архитектуре 

Mission IN(m)possible - зелена инвентаризација 
Музеј савремене архитектуре

Циљ курса је фокусирање студента на размишљање о могућностима стваралачке синтезе и 
фунционалне применљивости специфичних технологија у архитектонским пројектима. Студенти ће 
научити различите принципе и технике пројектовања уз критичко разумевање стваралачког процеса 
као заједничког средства у потрази за креативним решењем просторног оквира.  
Пројектовање музејског објекта служи као програмски основ за адекаватно 
упознавање студената са елементима архитектонског и урбанистичког пројектовања, 
развијање способности прикупљања информација и савремених могућности изградње 
објеката уз корелацију технологије и архитектуре.Студенти се упознају са спољним и 
унутрашњим чиниоцима који утичу на угодност боравка у одређеном архитектонском 
простору, с посебним освртом на изложбене целине, реализацијом система енергетске ефикасности 
објекта.  

Реализација пројекта музејског објеката обухвата широк спектар архитектонских вештина које доводе 
до једног од доминантних пројектантских праваца будућности: одрживог пројектовања. Истраживањем 
структурних, функционалних и енергетских захтева које ови специфични објекти имају, студенти се уче 
примени иновативних и одрживих архитектонских компоненти и њиховој интеграцији у изграђено 
окружење. Студентски рад је усмерен на истраживање и иновације најновијих технологија и њиховом 
интеракцијом, нудећи равнотежу између примењених истраживања и пројектовања. Студенти добијају 
могућност да истражују теме које се односе на одрживост објеката и примену савремених материјала са 
фокусом на побољшање енергетских карактеристика објекта. Интегрисано пројектовањ обухвата развој 
пројектантске праксе и даје одраз интердисциплинарности као основног принципа архитектонског 
пројектовања ширег спектра. На локацији Нови Београд студенти ће истраживати 
друштвено-историјске оквире, архитектонско-урбанистичке могућности и енергетске потенцијале 
локације за реализацију пројекта. Основа пројектног задатка је пројектовање музејског објекта који ће 
постићи највиши ниво енергетске одрживости . Студенти се упознају са елементима планирања и 
пројектовања објеката специфичне намене коришћењем основних начела енергетске ефикасности. 
Основ истраживања је анализа формативне вредности пројектног задатка и  интегрисаног односа - 
између архитектуре, урбанизма, архитектонске технологије као и разумевање утицаја структурних 
образаца на процес архитектонског пројектовања. Студенти приступају архитектонској технологији као 
суштинској компоненти дизајна архитектонске форме. Рад у студију омгућава студентима 
идентификовање и постављање хијерархије основних параметара који утичу на процес пројектовања 
комплексних архитектонских пројеката дајући анализу односа између традиције, идентитета и високог 
технолошког стандарда стварајући сопствени архитектонски израз.

Настава (предавања и вежбе) се обавезно одвијају кроз предавања еx-катедра, 
интерактивни облици наставе, анализа случајева, индивидуални и групни пројекти. Теоријска предавања; 
анализа пројекта сваког студента; Коментари на пројект у коме цела група учествује; виши критеријуми 
истраживање; јавна одбрана пројекта.
GAUSA, MANUEL / GUALLART, VICENTE / MULLER, WILLY / SORIANO, FEDERICO / PORRAS, FERNANDO / 
MORALES, JOSE - "THE METAPOLIS DICTIONARY OF ADVANCED ARCHITECTURE 
-CITY, TECHNOLOGY AND SOCIETY IN THE INFORMATION AGE" - 2003 ACTAR, BARCELONA, SPAIN. 
NEUFERT - "Manualul arhitectului. Elemente de proiectare si constructie, editia 37, Editura lutus, Miercurea 
Ciuc, 2004. 
BROWNELL, BLAINE - "TRANSMATERIAL 1,2,3", A CATALOG OF MATERIALS THAT REDEFINE OUR 
PHYSICAL ENVIRONMENT, 2006,2008,2010 PRINCETON ARCHITECTURAL PRESS, NY. USA  
MEREDITH , Michael - ”From control to design : parametric / algorithmic architecture” ,Actar Publisher, 
Barcelona , Spain , 2008 
MOUSSAVI , Farshid - “The function of form “ , Actar, Barcelona , Spain , 2009
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РАзуМЕвАњЕ АРхитЕктонСкЕ ПРофЕСијЕ и улогЕ АРхитЕктЕ у дРуштву, ПоСЕБно у ПРиПРЕМи 
ПРојЕкАтА који узиМАју у оБзиР СоЦијАлнЕ фАктоРЕ.
Студент ће имати разумевање о:
1. природи професионализма и обавезама и одговорностима архитеката према клијентима, корисницима објеката, 

ивођачима грађевинских радова, професионалним сарадницима и ширем друштву;
2. улози архитекте у пројектантском тиму и грађевинској индустрији, препознавајући важност текућих метода и 

трендова у обликовању грађене средине;
3. могућем утицају пројеката за изградњу на постојеће и будуће заједнице.

'

РАзуМЕвАњЕ МЕтодА иСтРАживАњА и ПРиПРЕМЕ ПРојЕктних зАдАтАкА зА АРхитЕктонСки 
ПРојЕкАт.
Студент ће имати разумевање о:
1. потреби да се критички испитају примери који су  функционално, организационо и технолошки релевантни за 

постављени пројектни задатак;
2. потреби да се процене и припреме пројектни задаци различитих размера и типологија, да се дефинишу захтеви 

клијента и корисника и њихова прилагодљивост локацији и контексту;
3. доприносима архитеката и професионалних сарадника у формулисању пројектног задатка и истраживачких метода 

потребних за припрему задатка.

(

РАзуМЕвАњЕ конСтРуктивних СиСтЕМА, гРАђЕвинСкЕ и конСтРуктоРкСЕ ПРоБлЕМАтикЕ 
РЕлЕвАнтнЕ зА АРхитЕктонСко ПРојЕктовАњЕ. 
Студент ће имати разумевање о:
1. истраживању, критичкој процени и избору алтернативног конструктивног, грађевинског решења, као и решења 

материјализације у складу са архитектонским пројектом;
2. стратегијама за изградњу објеката и способности да се интегрише знање о конструктивним принципима и 

грађевинским техникама;
3. физичким особинама и карактеристикама грађевинских материјала, компонената и системима, као и утицајима ових 

одлука на животну средину.

)

АдЕквАтно знАњЕ о физичкиМ ПРоБлЕМиМА, тЕхнологијАМА и функЦији оБјЕктА у Циљу 
оБЕзБЕђЕњА унутРАшњЕг коМфоРА и зАштићЕноСти. 
Студент ће имати знање о:
1. принципима пројектовања оптималних визуелних, термалних и акустичних амбијената;
2. системима за постизање комфора околине према  принципима одрживог развоја;
3. стратегијама за пројектовање инфраструктуралних мрежа објеката (водовод и канализација, електроинсталције и 

друго) и способности да се оне интегришу у архитектонски пројекат.

*

РАзуМЕвАњЕ одноСА изМЕђу човЕкА и оБјЕкАтА и изМЕђу оБјЕкАтА и њиховог окРужЕњА, и 
ПотРЕБЕ дА СЕ оБјЕкАт и ПРоСтоРи изМЕђу одноСЕ ПРЕМА људСкиМ ПотРЕБАМА и МЕРи. 
Студент ће имати разумевање о:
1. потребама и тежњама корисника објеката;
2. утицајима објеката на животну средину и премисама одрживог пројектовања;
3. начину на који ће се објекти уклопити у своје локалне контексте.

%

АдЕквАтно знАњЕ о уРБАниСтичкоМ ПРојЕктовАњу, ПлАниРАњу и вЕштинАМА укључЕниМ у 
ПлАнСки ПРоЦЕС.
Студент ће имати знање о:
1. теоријама урбанистичког пројектовања и планирању заједница;
2. утицајима пројектовања и развоја градова у прошлом и садашњем времену на савремено изграђену средину;
3. актуелној планској политици и законодавству којима се контролише изградња, укључујући и социјалне, економске и 

аспекте заштите животне средине и њихов значај за планирање развоја.

+

знАњЕ о ликовниМ уМЕтноСтиМА кАо утиЦАјниМ зА квАлитЕт АРхитЕктонСког ПРојЕктА. 
Студент ће имати знање о:
1. томе како теорија, пракса и технологије ликовних уметности утичу на архитектонски пројекат;
2. креативној примени визуелних уметности и њиховом значају и утицају на архитектуру;
3. креативној примени сличних радова у процесу пројектовања у студију, у смислу њихове концептуализације и 

репрезентације.

,

СПоСоБноСт изРАдЕ АРхитЕктонСких ПРојЕкАтА који зАдовољАвАју ЕСтЕтСкЕ и тЕхничкЕ 
зАхтЕвЕ.
Студент ће имати способност да:
1. припреми и представи пројекте објеката различите размере, сложености и типологије у разноврсним контекстима, 

користећи низ медија (техника), а одговарајући на дати задатак;
2. разуме конструктивни и структурални склоп, стратегије заштите животне средине и регулативне (правне) захтеве 

који се односе на пројектовање и изградњу комплетног архитектонског пројекта;
3. развије концептуални и критички приступ према архитектонским пројектима који интегрише естетске аспекте 

објекта и техничке захтеве изградње и потреба корисника.

АдЕквАтно знАњЕ иСтоРијЕ и тЕоРијЕ АРхитЕктуРЕ и СРодних уМЕтноСти, тЕхнологијА и 
дРуштвЕних нАукА. 
Студент ће имати знање о:
1. културној, друштвеној и интелектуалној историји, теорији и технологијама које су од значаја за пројектовање 

објеката;
2. утицају историје и теорије на просторне, друштвене и технолошке аспекте архитектуре;
3. примени одговарајућих теоријских концепата током пројектовања у студију, показујући промишљени и критички 
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унети све облике 
оцењивања обухваћене 
предиспитним обавезама 
и завршним испитом. 
у структури укупне оцене 
на предмету предиспитне 
обавезе се вреднују са 
најмање 30, а највише 70 
поена. укупан број поена 
је 100.

предиспитне обавезе завршни испит

АдЕквАтно знАњЕ о ПРоизводњи, оРгАнизАЦији, РЕгулАтиви и ПРоЦЕдуРАМА којиМА СЕ 
ПРојЕкАт СПРоводи у изгРАђЕни оБјЕкАт или ПлАн интЕгРишЕ у ЦЕлокуПни ПлАнСки СиСтЕМ.
Студент ће имати знање о:
1. основним правним, професионалним и законским одговорностима архитекте, о организацији, правилима и 

процедурама које се користе у преговарању и одобравању архитектонских пројеката, укључујући земљишне законе, 
контролу и правила изградње и прописе о здрављу и безбедности;

2. Професионалним међу-односима појединаца и организација које учествују у набављању и изради архитектонских 
пројеката и како су они дефинисини у уговорним и организационим структурама;

3. основним теоријама управљања и принципима пословања који се односе на вођење архитектонског пројекта и 
праксе, препознавајући текуће и надолазеће трендове у грађевинској индустрији.
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нЕоПходнЕ ПРојЕктАнтСкЕ вЕштинЕ кАко Би СЕ иСПунили зАхтЕви коРиСникА у оквиРиМА 
финАнСкијСких огРАничЕњА и гРАђЕвинСких ПРоПиСА. 
Студент ће имати вештине да:
1. критички испита финансијске факторе у зависности од могуће типологије објекта, конструктивног система и избора 

спецификација и њихов утицај на архитектонски пројекат;
2. разуме механизме контролисања трошкова током израде пројекта;
3. изради пројекат који ће испуњавати услове корисника и бити у складу са правном регулативом, одговарајућим 

стандардима перформанси материјала и захтевима у вези са здрављем и безбедношћу корисника.
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датум

интЕРПРЕтАЦијА

конЦЕПт

РАзРАдА

ПРЕзЕнтАЦијА

60

10

25

15

10

активност у току наставе 10 бодова

1.колоквијум 15 бодова

2.колоквијум 15 бодова

укупно 40 бодова

Уводно објашњење задатка. Обилазак локације, програмска анализа задатка и урбанистичких 
параметара локације

Анализа примера, истраживање локације, дискусија о задатку. Излагање, презентација, истраживање 
задатка, дефинисање тежишта теме у оквиру задате тематске области

Програмско-просторна студија 
Просторно програмско решење целине (идејно решење,радна макета,модел)

Програмско-просторна студија 
Просторно програмско решење целине (идејно решење,радна макета,модел)

Просторно програмски концепт,  
Разрада идејног решења,макета,модел

Просторно програмски концепт,  
Разрада идејног решења,макета,модел

1. Колоквијум: 
Идејно арх. решење : Програм – концепт.Радна макета.Дискусија

Идејно решење-дефинисање аспеката 
Корекција прилога

Идејно решење : разрада 
Рад на графичким прилозима и макети. Идејно решење: разрада. Рад на графичким прилозима и макети

Идејно решење : разрада 
Рад на графичким прилозима и макети

Идејно решење : разрада 
Рад на графичким прилозима и макети

Идејно решење : разрада 
Рад на графичким прилозима и макети

2. Колоквијум: 
Анализа архитектонског детаља, ентеријер

Финализација пројекта 
Финализација свих графичких прилога, завршне консултације ( прилози, презентација, макете)

Финализација пројекта 
Финализација свих графичких прилога, завршне консултације ( прилози, презентација, макете)
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