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садржај предмета 
циљ:  Упознавање студената са врстама, облицима и условима реализације архитектонско - урбанистичких - 

уметничких пројеката у јавној сфери, односно у јавним просторима, који се остварују 
интердисциплинарним деловањем уметника, архитеката, планера и дизајнера као и различитим 
облицима учешћа јавности и локалне заједнице у процесу планирања, пројектовања и реализације. 
Оспособљавање студената за разумевање интердисциплинарног деловања у области планирања, 
пројектовања и реализације пројеката унапређења просторног аспекта јавне сфере/јавних градских 
простора њиховим активирањем и (ре)дизајном применом различитих уметничких форми и средстава. 
 

теоријска и 
практична 
настава: 

 Теоретска настава: 1) Јавна уметности спрам уметности у јавном простору; Просторно специфична, 
контекстуално специфична и уметност усмерена ка заједници; Јавна сфера, демократска сфера, 
културно грађанство; Прављење места: Јавни уметнички рад као јавни простор. 2) Јавна уметност у 
јавном простору: контекст деловања: Public art у Србији; Public art у јавним просторима; Партиципација 
грађана у процесу уметничког обликовања јавних градских простора; Друштвени, економски и 
политички контекст као основ за деловање. 3) Стратешки концепт институционализације Public art-а: 
Стратегије и принципи лоцирања и активирања „Public art-а“; Валоризација ресурса у односу на 
преференције циљних група; Људски ресурси; Институционални оквир; Public art, култура, туризам и 
културни туризам; Маркетинг и Брендирање. 4) Студије случаја. 
 
Практична настава: Истраживање карактеристика јавног домена у сфери јавних простора као и 
могућности њиховог унапређења реализацијом различитих уметничких, архитектонско-урбанистичких 
програма. Истражују се могућности у којима поља архитектуре и урбанизма проналазе своју 
адекватну улогу у унапређењу јавних градских простора, њиховим активирањем и (ре)дизајном 
применом различитих уметничких метода и форми изражавања.  За тежишно, предметно подручје 
дефинишу се опште и специфичне карактеристике ширег тематског поља и проблемске подцелине; 
компаративно се истражују адекватне студије случаја у домаћој и иностраној пракси; идентификују и 
анализирају постојеће и утврђују нове развојне стратегије и програми за пројекте унапређења; 
истражују се могућности и ефекати реализације конкретних оригиналних пројеката. 
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метод извођења 
наставе: 

  
интерактивна предавања, радионице, анализe случаја, израда и реализација адекватних пројеката 
 

основна 
литература: 

 Ђукановић З., Живковић Ј., (2008) Public art and Placemaking / Jавна уметност и креирање места: студија 
случаја Београд-градска општина Стари град, Архитектонски факулет Универзитета у Београду; Београд 
 
Ђукановић З., Бобић А.,  Живковић Ј., и други; (2011) Уметност у јавном простору: експертска студија 
просторне провере ужег градског језгра Ужица за потребе уметничке продукције у јавном простору; 
Аcademica – академска група; Београд 
 
Website: www.publicart-publicspace.org 
 

исходи 
предмета: 

 Способност изра де ар хитектонских пр ојеката који задовољавају ес тетске и техничке захтеве. 
Студент ће имати способност да: 

− припреми и представи пројекте објеката различите размере, сложености и типологије у 
разноврсним контекстима, користећи низ медија (техника), а одговарајући на дати задатак; 

 
Адекватно знање историје и теорије ар хитектуре и ср одних уме тности, технологија и друштвених наука. 
Студент ће имати знање о: 

− утицају историје и теорије на просторне, друштвене и технолошке аспекте архитектуре; 
 
Знање о ликовним уметностима као утица јним за квалитет ар хитектонског пр ојекта. 
Студент ће имати знање о: 

− томе како теорија, пракса и технологије ликовних уметности утичу на архитектонски пројекат; 
− креативној примени визуелних уметности и њиховом значају и утицају на архитектуру; 
− креативној примени сличних радова у процесу пројектовања у студију, у смислу њихове 

концептуализације и репрезентације. 
 
Адекватно знање о урба нистичком пр ојектовању, планира њу и вештинама укљученим у плански пр 
оцес . 
Студент ће имати знање о: 

− теоријама урбанистичког пројектовања и планирању заједница; 
− утицајима пројектовања и развоја градова у прошлом и садашњем времену на савремено 

изграђену средину; 
− актуелној планској политици и законодавству којима се контролише изградња, укључујући и 

социјалне, економске и аспекте заштите животне средине и њихов значај за планирање развоја. 
 
Разуме вање односа изме ђу човека и објеката и изме ђу објеката и њиховог окружења, и 
потребе да се објекат и пр остори изме ђу односе према људским потребама и мери. 
Студент ће имати разумевање о: 

− потребама и тежњама корисника објеката; 
− утицајима објеката на животну средину и премисама одрживог пројектовања; 
− начину на који ће се објекти уклопити у своје локалне контексте. 

 
Разуме вање ар хитектонске пр офес ије и улоге ар хитекте у друштву, посеб но у пр ипрем и пројеката 
који узима ју у обзир социјалне факторе . 
Студент ће имати разумевање о: 

− могућем утицају пројеката за изградњу на постојеће и будуће заједнице. 
 
Разуме вање ме тода истра живања и пр ипреме пр ојектних задатака за ар хитектонски пројекат. 
Студент ће имати разумевање о: 

− 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; 

 
Не опходне пр ојектантске вештине како би се исп унили захтеви корисника у оквирима финанскијских 
огра ничења и гра ђевинских пр описа . 
Студент ће имати вештине да: 

− разуме механизме контролисања трошкова током израде пројекта; 
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оцењивање 
предиспитне обавезе 50 завршни испит 50 
активност у току наставе 10 семестрални рад 40 
1. колоквијум 20 одбрана семестралног рада 10 
2. колоквијум 20 

Критеријуми 
оцењивања: 

активност у настави, редовно завршавање договорених обавеза у договореним роковима и обиму, 
квалитет истраживачког поступка, квалитет „public art“ пројекта, успешност реализације „public art” 
пројекта, квалитет презентације и документовања процеса реализације „public art” пројекта. 

терминиски план 
недеља датум опис тематских једница 

1 28.09. 
2015. Уводни час: Упознавање са задатком и начином рада на предмету 

2 05.10. 
2015. Појам и садржај Public Art-а: уметност у јавном простору, уметност за јавни простор, 

јавна уметност; Традиционалне и савремене форме Public Art-а; 

3 12.10. 
2015. Врсте јавних простора и просторне могућности реализације пројеката Public Art-а 

4 19.10. 
2015 Интердисциплинарност и партиципација грађана у реализацији Public Аrt - а 

5 26.10. 
2015. Институције и Public Аrt 

6 02.11. 
2015. Примери добрих пракси 

7 09.11. 
2015. 1. Колоквијум: Презентација истраживања

8 16.11. 
2015. Планирање и менаџмент Public Аrt - а: локације за Public art, фактори планирања, 

облици реализације и финансирања 

9 23.11. 
2015. Урбани развој и Public Аrt: Урбана регенерација- изазов за Public Аrt; Брендирање 

градова : улога Public Аrt-а 

10 30.11. 
2015. Дилеме Public Art-а: комерцијализација, сврховитост, употребљивост, уметничка 

слобода 

11 07.12. 
2015. Рад на пројекту 

12 14.12. 
2015. Рад на пројекту 

13 21.12. 
2015. Рад на пројекту 

14 28.01. 
2015. 2. Колоквијум: Презентација реализованог пројекта

15 11.01. 
2016. 




