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др Ирена Кулетин Ћулафић, асистент

Циљ наставе је да се студентима понуде одговори на фундаментална питања: Шта архитектонски објекат, скулптура или слика 
исказују и како то исказују? Какав је однос између уметности и визуелне културе? Какав је однос између визуелне представе и 
света који она приказује? Каква је веза између визуелне представе и света у коме она настаје или се посматра? На тај начин 
студенти стичу интелектуалне компетенције које ће им омогућити да визуелну културу и архитектуру посматрају у светлу 
премисе да људска спознаја не потиче непосредно из стварности, већ из облика, модалитета и језика њеног предочавања чији 
су интегрални део управо визуелне представе и архитектонска дела. Основни циљ наставе је посматрање визуелне културе не 
као универзалног и аутономног облика људског мишљења и деловања, већ као процеса и пракси кроз које се уобличава 
друштвена стварност. На тај начин, студентима се предочава да визуелна култура и архитектура функционишу изван дискурса 
уметности, те да у различитим контекстима формирају различите системе вредности, културне представе и уобличавају системе 
знања. 
Кроз наставу на предмету студентима ће бити омогућено да разумеју начине на које визуелна култура и архитектура учествују у 
стварању друштвено релевантних значења у различитим синхронијским контекстима, и то на низу примера. Применом бројних 
интерпретативних метода, студенти ће стећи увиде у феномен нестабилности и трансформабилности значења посредованог 
путем визуелне културе. Студенти ће на предмету стећи знања која ће им омогућити да проблематизују и критички се односе 
према феноменима опажања, посматрања и значења.

Садржај наставе чине следеће проблемске целине: а) визуелна култура и архитектура представљају саставне и конститутивне 
делове у конструисању друштвене стварности, а не праксе које постоје симултано и независно од ње; б) односи у друштву не 
претходе културној пракси већ су они сами поља културне производње и потрошње; в) визуелна култура конструише системе 
значења који формирају оквире кроз које се разуме и организује друштвена стварност, уобличавају и мењају представе о свету, 
генеришу идеолошки системи те обликују садржаји колективних идентитета. У настави ће бити коришћен велики дијапазон 
примера историјске и савремене визуелне културе и архитектуре чијом ће анализом бити остварени наведени циљеви.  
Основни методолошки оквир наставе на предмету је дефинисање значења визуелне културе и архитектуре путем различитих 
теоријских приступа, а не извођење универзалних и опште важећих правила у тумачењу значења. У извођењу наставе биће 
укључене методе различитих дисциплина (културне антропологије, историјске социологије, културне историје итд.) и научних 
приступа (семиотике, комуникологије, студија културе, деконструкције, психоанализе итд.) у тумачење визуелне културе изван 
традиционалног приступа базираног на апсолутним и универзализујућим моделима естетских вредности. Равноправно 
третирање дела "високе уметности" и свакодневних предмета, "ауторске" и анонимне или вернакуларне архитектуре, основни 
је садржајни и концептуални оквир наставе на предмету. 

Наставу чине предавања ex cathedra која прате различите тематске и проблемске јединице. Свако предавање укључује више 
видова наставе, као што је студија случаја, интерактивна комуникација и усмерена тематска дискусија. Интегрални метод 
извођења наставе су и консултације са студентима у вези са израдом колоквијума и полагања испита, као и упознавање са 
коришћењем литературе.

Обавезна литература:  
- Whitney Davis, A General Theory of Visual Culture (Princeton University Press, 2011). 
- Richard Howells, Joaquim Negreiros, Visual Culture (Cambridge: Polity Press, 2012), 1-153. 
- Александар Игњатовић, Југословенство у архитектури 1904-1941 (Београд: Грађевинска књига, 2007).  
- Miško Šuvaković, Diskurzivna analiza (Beograd: Univerzitet umetnosti, 2006). 
- Richard Williams, "Architecture and Visual Culture", Mathey Rampley (ed.), Exploring Visual Culture: Definitions, Concepts, Contexts 
(Edinburgh: Edinburgh University Press, 2005), 102-116. 
Препоручена литература: 
- Whitney Davis, A General Theory of Visual Culture (Princeton: Princeton University Press, 2011). 
- Margaret Dikovitskaya, Visual Culture: The Study of the Visual After the Cultural Turn (Cambridge, Mass.: The MIT Press, 2005), 6-120. 
- Nicholas Mirzoeff, An Introduction to Visual Culture (London: Routledge, 1999). 
- Matthew Rampley, "Visual Culture and the Meanings of Culture", Mathey Rampley (ed.), Exploring Visual Culture: Definitions, 
Concepts, Contexts (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2005), 5-17. 
- Matthew Rampley, "Visual Rhetoric", Mathey Rampley (ed.), Exploring Visual Culture: Definitions, Concepts, Contexts (Edinburgh: 
Edinburgh University Press, 2005), 134-148.
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͛Ǥ� ˇˑ˒˓ˋːˑ˔ˋˏ˃�˃˓˘ˋ˕ˈˍ˃˕˃�ˋ�˒˓ˑ˗ˈ˔ˋˑː˃ˎːˋ˘�˔˃˓˃ˇːˋˍ˃�˖�˗ˑ˓ˏ˖ˎˋ˔˃˰˖�˒˓ˑˬˈˍ˕ːˑˆ�ˊ˃ˇ˃˕ˍ˃�ˋ�ˋ˔˕˓˃ˉˋ˅˃˚ˍˋ˘�ˏˈ˕ˑˇ˃�
˒ˑ˕˓ˈ˄ːˋ˘�ˊ˃�˒˓ˋ˒˓ˈˏ˖�ˊ˃ˇ˃˕ˍ˃Ǥ
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ʟʏʖʢʛʔʑʏʼʔ�ʙʝʜʠʡʟʢʙʡʗʑʜʗʤ�ʠʗʠʡʔʛʏǡ�ʒʟʏʱʔʑʗʜʠʙʔ�ʗ�ʙʝʜʠʡʟʢʙʡʝʟʙʠʔ�ʞʟʝʐʚʔʛʏʡʗʙʔ�
ʟʔʚʔʑʏʜʡʜʔ�ʖʏ�ʏʟʤʗʡʔʙʡʝʜʠʙʝ�ʞʟʝʸʔʙʡʝʑʏʼʔǤ�
ʠ˕˖ˇˈː˕�˱ˈ�ˋˏ˃˕ˋ�˓˃ˊ˖ˏˈ˅˃˰ˈ�ˑǣ
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͚Ǥ� ˔˕˓˃˕ˈˆˋˬ˃ˏ˃�ˊ˃�ˋˊˆ˓˃ˇ˰˖�ˑ˄ˬˈˍ˃˕˃�ˋ�˔˒ˑ˔ˑ˄ːˑ˔˕ˋ�ˇ˃�˔ˈ�ˋː˕ˈˆ˓ˋ˛ˈ�ˊː˃˰ˈ�ˑ�ˍˑː˔˕˓˖ˍ˕ˋ˅ːˋˏ�˒˓ˋː˙ˋ˒ˋˏ˃�ˋ�
ˆ˓˃˥ˈ˅ˋː˔ˍˋˏ�˕ˈ˘ːˋˍ˃ˏ˃Ǣ
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'

ʏʓʔʙʑʏʡʜʝ�ʖʜʏʼʔ�ʝ�ʣʗʖʗʦʙʗʛ�ʞʟʝʐʚʔʛʗʛʏǡ�ʡʔʤʜʝʚʝʒʗʸʏʛʏ�ʗ�ʣʢʜʙʥʗʸʗ�ʝʐʸʔʙʡʏ�ʢ�ʥʗʻʢ�
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ʟʏʖʢʛʔʑʏʼʔ�ʝʓʜʝʠʏ�ʗʖʛʔʱʢ�ʦʝʑʔʙʏ�ʗ�ʝʐʸʔʙʏʡʏ�ʗ�ʗʖʛʔʱʢ�ʝʐʸʔʙʏʡʏ�ʗ�ʼʗʤʝʑʝʒ�ʝʙʟʢʕʔʼʏǡ�ʗ�
ʞʝʡʟʔʐʔ�ʓʏ�ʠʔ�ʝʐʸʔʙʏʡ�ʗ�ʞʟʝʠʡʝʟʗ�ʗʖʛʔʱʢ�ʝʓʜʝʠʔ�ʞʟʔʛʏ�ʻʢʓʠʙʗʛ�ʞʝʡʟʔʐʏʛʏ�ʗ�ʛʔʟʗǤ�
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ʏʓʔʙʑʏʡʜʝ�ʖʜʏʼʔ�ʝ�ʢʟʐʏʜʗʠʡʗʦʙʝʛ�ʞʟʝʸʔʙʡʝʑʏʼʢǡ�ʞʚʏʜʗʟʏʼʢ�ʗ�ʑʔʧʡʗʜʏʛʏ�ʢʙʻʢʦʔʜʗʛ�ʢ�
ʞʚʏʜʠʙʗ�ʞʟʝʥʔʠǤ
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͛Ǥ� ˃ˍ˕˖ˈˎːˑˬ�˒ˎ˃ː˔ˍˑˬ�˒ˑˎˋ˕ˋ˙ˋ�ˋ�ˊ˃ˍˑːˑˇ˃˅˔˕˅˖�ˍˑˬˋˏ˃�˔ˈ�ˍˑː˕˓ˑˎˋ˛ˈ�ˋˊˆ˓˃ˇ˰˃ǡ�˖ˍ˯˖˚˖ˬ˖˱ˋ�ˋ�˔ˑ˙ˋˬ˃ˎːˈǡ�ˈˍˑːˑˏ˔ˍˈ�ˋ�
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͚Ǥ� ˍ˓ˈ˃˕ˋ˅ːˑˬ�˒˓ˋˏˈːˋ�˅ˋˊ˖ˈˎːˋ˘�˖ˏˈ˕ːˑ˔˕ˋ�ˋ�˰ˋ˘ˑ˅ˑˏ�ˊː˃˚˃ˬ˖�ˋ�˖˕ˋ˙˃ˬ˖�ː˃�˃˓˘ˋ˕ˈˍ˕˖˓˖Ǣ
͛Ǥ� ˍ˓ˈ˃˕ˋ˅ːˑˬ�˒˓ˋˏˈːˋ�˔ˎˋ˚ːˋ˘�˓˃ˇˑ˅˃�˖�˒˓ˑ˙ˈ˔˖�˒˓ˑˬˈˍ˕ˑ˅˃˰˃�˖�˔˕˖ˇˋˬ˖ǡ�˖�˔ˏˋ˔ˎ˖�˰ˋ˘ˑ˅ˈ�ˍˑː˙ˈ˒˕˖˃ˎˋˊ˃˙ˋˬˈ�ˋ�
˓ˈ˒˓ˈˊˈː˕˃˙ˋˬˈǤ
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ʠʞʝʠʝʐʜʝʠʡ�ʗʖʟʏʓʔ�ʏʟʤʗʡʔʙʡʝʜʠʙʗʤ�ʞʟʝʸʔʙʏʡʏ�ʙʝʸʗ�ʖʏʓʝʑʝʻʏʑʏʸʢ�ʔʠʡʔʡʠʙʔ�ʗ�ʡʔʤʜʗʦʙʔ�
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Уводно предавање Визуелна култура и архитектура – тематизација: значење

Проблем значења (1) Архитектура и визуелна култура као затворени и отворени системи 
знакова

Проблем значења (2) Архитектура и визуелна култура и проблем значења и моћи

Иконографија и иконологија Значење визуелне културе и архитектуре и проблем садржаја; 
симболичка својства архитектуре и визуелне културе

Форма и историја Значење архитектуре и визуелне културе и пробем форме; критика 
конвенционалне историје архитектуре и уметности

Идеологија Архитектура и визуелна култура као културни текстови; култура/културе и системи 
вредности

Идеологија и политика Анализа дела архитектуре и визуелне културе

Семиотика и херменеутика (1) Архитектура и визуелна култура и базични концепти семиотике: знак, 
значење, означено; симбол и комуникација

Семиотика и херменеутика (2) Архитектура и визуелна култура и интерпретација: нивои значења и и 
њихова радвојеност; Архитектура и визуелна култура и плуралност култура

Значење визуелне културе (1) Усмена презентација / интерпретација одабраног проблема

Значење визуелне културе (2) Усмена презентација / интерпретација одабраног проблема

Значење визуелне културе (3) Усмена презентација / интерпретација одабраног проблема

Значење визуелне културе (4) Усмена презентација / интерпретација одабраног проблема

Значење визуелне културе (5) Усмена презентација / интерпретација одабраног проблема

Значење визуелне културе (6) Усмена презентација / интерпретација одабраног проблема
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