МАСА-

12010

мастер академске студије архитектуре
назив предмета
усмерење
наставник

филозофија
сви модули

Петар Бојанић, Професор филозофије

бр. каб.

E-mail контакт
учесници у настави

сарадници

координатор СЦ

Петар Бојанић, Професор филозофије и директор
УБ - Институт за филозофију и друштвену теорију
Наташа Јанковић, маст.инж.арх.

година

прва

семестар

2

статус

обавезни

ЕСПБ

2

часови активне наставе
предавања

2

вежбе

0

др. облици

0

сам.истр.рад

0

остали часови

садржај предмета
циљ:

теоријска и
практична
настава:

Циљ наставе јесте само тематизовање властитог архитектонског ангазмана и
реконструкција архитектонског деловања.
Циљ наставе је и истраживање и тумачење природе и значења „архитектонског текста”. Да
ли је могуће конструисати писмо (или писање или теорију писања) које је превасходно у
домену архитектуре или архитектуралног. Испитујемо различите моделе писања и
текстуалних пракси архитеката, истовремено покушавајући да их тумачимо,
употребљавајући најновије семиолошке теорије и канонска читања. Циљ овога курса је
разоткривање значаја и значења писања (и говорења) за архитектонску праксу младог архит

Током курса испитујемо близине, преплитања и удаљавања измедју филозофије и
архитектуре, односно измедју филозофа и архитекте. Изабрао сам текстове-фрагменте
архитеката који „филозофирају” и прилоге филозофа који „мисле” архитектуру. Намера нам
је да покушамо да у делатности архитекте пронадјемо и препознамо оно што припада пољу
или институцији филозофије. Полазимо од тумачења најважнијих архитектуралних фигура и
тражимо у „актуелној” филозофији нове инспирације.

метод извођења
наставе:
основна литература:

Бојанић П., Ђокић В. (прир.) (2009) Теорија Архитектуре. Београд: Архитектонски факултет.
Бојанић П., Ђокић В. (прир.) (2011) Мислити град. Београд: Архитектонски факултет.
Бојанић П., Ђокић В. (прир.) (2011) Дијалози са архитектама: о речи архитекте као
архитектуралном акту. Београд: Архитектонски факултет.
Бојанић П., Ђокић В. (прир.) (2012) Архитектура као гест. Београд: Архитектонски факултет.
Бојанић П., Ђокић В.(прир.) (2014) Техника и технологија у архитектури. Београд:

исходи
1

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.

2

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
приступ.

3

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.

4

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.

5

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.

6

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.

7

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.

8

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.

9

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.

10 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.
11 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.
остали исходи

оцењивање
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

30

завршни испит

термински план
недеља

датум

опис тематских јединица

1

Увод (Институција Архитектуре)

2

Стања институције филозофије (критике и хипо-критике; кризе и хипо-кризије)

3

Архи-теxтура (уништење – трагедија – руина – споменик – кула)

4

Фигуре: простор, место, мрежа, сито, положај, лог

5

Означитељ и Означено. Витрувије – пројекат И економија

6

Град: кхора, топос, кенон

7

Граница, зид И суверен (унутрашње и спољашње; гроб, гробница; жртвовање, жртва, леш, храм)

8

Темељ, кућа, становање. Бит, бивствовати и обитавање

9

Мишљење, грађење, догађање

10

Дело и значење

11

Сусед, други, непријатељ

12

Орган, организам, тело, животиња

13

Женско-Мушко

14

Гусар, бескућник, космополита

15

Немогуће архитектуре и архитектура Немогућег

70

