
садржај предмета

циљ:

тема:

МАСА-
А24021-01/-- 

наставник

назив предмета

статус

ЕСПБ

остали часови

предавања

вежбе

др. облици

сам.истр.рад

E-mail контакт

мастер теза – а

изборни

6

семестар 4

година

пожељне 
квалификације за 
пријем студената

метод извођења 
наставе:

основна литература:

часови активне наставе

мастер академске студије архитектуре

координатор СЦ

бр. каб.

менторска комисија

модул архитектураусмерење

теоријска и 
практична 
настава:

друга

Дејан Миљковић, проф.

Истраживање међуодноса сврхе, функције, садржаја, форме и контекста одвијаће се кроз 
припрему за пројектовање архитектонског објекта културе и уметности кроз развијање теме 
на бази феномена савремених урбаних хибрида - примарно са садржајима културе и 
уметности и - секундарно са комплементарним садржајима забаве и угоститељства, а који 
чине основу културе савременог урбаног човека и срж урбаности градова. Теза се формира 
кроз активирање локација и развијање креативних уметничких сцена у којима ће да се 
стварају и презентују културни и уметнички догађаји. Више групација објеката (више 
студената) чинили би урбана острва/четврти, заланчане ансамбле - архипелаге културе и 
уметности у морфологији, (међу)простору града, река, острва, и у смени годишњих доба.         

АРХИПЕЛАГ КУЛТУРЕ И УМЕТНОСТИ   

Проф. Зоран Лазовић
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zoranlazovic@yahoo.co.uk

Настава укључује обилазак локација, студијско путовање, истраживање хибрида, сврхе, функције, 
форме, конструкција, материјала, израду пилот пројекта, критичку дискусију и стварања хипотеза рада.

Belgrade The Capital, V. MILIĆ & V. ĐOKIĆ (eds), AF Belgrade; Berlage Institute, FA Aachen, 2006 
Архитектура као гест: ур. Петар Бојанић и Владан Ђокић, АФ Београд, 2012. 
Перовић Р. Милош: Искуства прошлости, Завод за планирање развоја града Београда, 1985. 
Благојевић Љиљана. Нови Београд: Оспорени модернизам, Београд, АФ, 2007. 
Лазовић Зоран: Историјске одреднице Београда и Савског амфитеатра, Јасен Београд, 2003. 
This is a Hybrid, An analyses of mix-use buildings by a+t, Steven Holl, Vitoria-Gasteiz, 2011 
Hybrid II, Hybrid III, 2011, a+t ed. 
Bernard Tschumi: Architecture concepts, Red is not a color, Rizzoli, 2012 
Šuvaković Miško: Pojmovnik teorije umetnosti, Orion Art, Beograd 2011.
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Проф. др Владан Ђокић 
Проф. др Миодраг Несторовић

Продубљавање основне теме у смислу посебности сваког појединачног приступа са  
заокруживањем задатака и појединачних тема. Истраживање сваког битног појма, феномена 
и аналогног примера, као сваког референтног и релевантног фактора. Уочавањe просторних 
ограничења и потенцијала, критичко истраживање локација и недостајућих садржаја, 
контекстуалне и семантичке анализе, избор садржаја, поставка концепта, израда кратких 
пилот пројеката уз развијањe личне методологије адекватне појединачним задацима, 
формирање тезе, припрема за израду програма и пројектног задатка. Тема је Београд. 
 
Проналажење, припрема и обрада локацијских подлога за рад. Функционалне анализе и 
шеме аналогних објеката и припадајућих отворених простора. Контакт са интер- 
дисциплинарним аспектима, институцијама и професионалцима. Израда досијеа 
појединачних елемената и поглавља, припреме за писање теза, проширивање и 
продубљивање архиве. Израда тезе и припрема за презентацију и одбрану тезе. Пробни 
пројекти и испитивање капацитета локације. Рад на елементима пројектног задатка и 
програма. Стварање (нових) урбаних потеза са (новим) архитектонским објектима и 
структурама као (новим) интерактивним градским слојем у међупросторима града 
(interstitial spaces) - теза рада. Хибридне парове могу да чине уметничке галерије, музеји, 
аудиторијуми, амфитеатри, перформативне сцене, мањи театри и мањи центри културе, 
медијатеке, тематски паркови. Архитектура урбаних хибрида је директно у функцији 
редефиниције градских простора: хибридност + трансформација = нови градски пејсаж. 



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.
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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.
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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.
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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.
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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.
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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.
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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.
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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 

приступ.
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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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остали исходи

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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оцењивање
40

10практична настава

колоквијум 30

60

елаборат - писани рад

усмена одбрана

50

10



за факултетски вебсајт
уз попуњен образац курикулума обавезно послати следеће:

* фотографију / илустрацију у JPG формату у мин. резолуцији 150dpi и мин. формата 800x600 px
* фотографију насловити на латиници по принципу: 201415_шифра_име-предмета.jpg
* фотографију послати одвојено од овог документа, као појединачни прилог
* у наставку навести следеће:

кратак опис који 
ће се објавити на 
вебсајту:

аутор или извор 
фотографије:

Истраживање међуодноса сврхе, функције, садржаја, форме и контекста одвијаће се  
пројектовањем архитектонског објекта културе и уметности кроз тему феномена 
савремених урбаних хибрида - примарно са садржајима културе и уметности и - секундарно 
са комплементарним садржајима забаве и угоститељства, а који чине основу културе 
савременог урбаног човека и срж урбаности градова. Активирање креативне уметничке 
сцене која ствара и презентује културне и уметничке догађаје. Више групација објеката од 
више студената чинили би урбана острва/четврти, заланчане ансамбле - архипелаге културе 
и уметности у морфологији, (међу)простору града, река, острва, у смени 24/7/12, у Београду.  

Antonio Segui: Pocas Señoras, 2014, 200 x 200 cm, acrílico sobre tela




