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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.

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.
- 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.
- Richard Howells, Joaquim Negreiros, Visual Culture (Cambridge: Polity Press, 2012), 1-
153.
- 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.
- 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.
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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.



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

термински план
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50Активност у току наставе

Колоквијуми

писмени испит

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

1. колоквијум

Идеологија и политика Анализа дела архитектуре и визуелне културе

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

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

Семиотика и херменеутика 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 (3) Усмена презентација / интерпретација одабраног проблема

2. колоквијум

Консултативна настава - припрема за испит




