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ПРОСТОРНЕ СТРУКТУРЕ : БЕОГРАДСКИ САЈАМ
Упознавање студената са комплексном проблематиком просторних структура у архитектури
њиховом статичком и конструктивном анализом, методама њиховог избора и пројектовања конструисања. Поједина поглавља наставног програма представљају принципска излагања
и анализе које обухватају: еволуцију идеја у области; проучавање статичких, конструктивних
и обликовних карактеристика појединих конструктивних система; методе селекције;
координирани процес симултаног архитектонског и конструктивног оформљења објекта.
Током рада ће се тестирати принципи и методе које омогућавају обликовање и
конструисање просторних структура кроз имплементацију у процес израде нестандардних,
рационалних, физички изводљивих, објеката у ограниченим условима контекста.
Теоријска настава:
1. Типологије просторних структура.
2. Принципи обликовања. Геометрија форме просторне структуре.
3. Принципи конструисања. Елементи структуре - конфигурација и материјализација.
Практична настава:
Конципирана је као истраживање кроз пројекат, а подразумева рад на конкретном задатку
као основи за формулисање методолошког поступка и усавршавања индивидуалног процеса
пројектовња. Резултат рада је идејно урбанистичко-архитектонско решење у одговарајућој
размери, са тежиштем на конципирању и разради просторне структуре.
Задатак подразумева конципирање и пројектовање просторне структуре чија намена се
надовезују на постојеће објакте и видове употребе комплекса Београдског сајма. Очекује се
савремена просторна и типолошка интерпретација структуре која својом позицијом,
просторним и формалним концептом треба да унапреди функционалност и квалитет
постојећег комплекса. Обим интервенције се бира у сагласности са концепцијом структуре и
креће се у опсегу од дискретних реконструкција јавних површина, зеленила и
инфраструктуре до значајних интервенција које подразумевају већу промену динамичности
изабране секвенце.

метод извођења
наставе:
основна литература:

Више разноврсних интерактивних облика рада: предавања, студије случаја, индивидуална и групна
истраживања.

1. М. Несторовић. КОНСТРУКТИВНИ СИСТЕМИ – ПРИНЦИПИ КОНСТРУИСАЊА И
ОБЛИКОВАЊА. Архитектонски факултет Универзитета у Београду, 2000.
2. Ђ. Злоковић. ПРОСТОРНЕ СТРУКТУРЕ. SPACE STRUCTURES. Институт за Архитектуру и
урбанизам Србија, Грађевинска књига, 1969.
3. F. Moussavi, D. Lopez, G. Ambrose, B. Fortunato, R. R. Ludwig, A. Schricker. THE FUNCTION OF
FORM. Actar and Harvard Graduate School of Design, 2009.
4. J. Chilton. SPACE GRID STRUCTURES, Architectural Press, Oxford, 2000.
5. H. Pottman, A. Asperl, M. Hofer, A. Kilian. ARCHITECTURAL GEOMETRY. Bently Institute Press,
2007.

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

Способност манипулације компјутерским моделима и перформансама у области
пројектовања просторних структура.
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иНтЕРПРЕтАЦијА

колоквијум 1

15

КоНЦЕПт

15

15

РАзРАдА

20

ПРЕзЕНтАЦијА

10

колоквијум 2

15

термински план
недеља

датум

опис тематских јединица

1

27.09. и 29.09.

Увод. Презентација теме, програма, локација, терминског плана, система рада, начина оцењивања.
Обилазак локација.

2

04.10 и 06.10.

Анализе контекста. Прикупљање, класификација и обрада података о локацији и утицајним факторима.

3

11.10 и 13.10.

Програмске анализе. Детаљне анализе елемената програма, програмске дигресије, илустрована и
аналошка уопштавања, кроз селекцију и приказ референтних пројеката.

4

18.10 и 20.10.

Модел програмске структуре. Поставка и провера елемената пројектног задатка, примарних функција,
кроз израду модел и дијаграма програмске организације.

5

25.10 и 27.10.

Модел просторне структуре. Студија обликовних аспеката – имплементација геометријских принципа и
метода, испитивање различитих решења и њихових трансформација.

6

01.11. и 03.11.

Концептуално решење. Поставка решења комбиновањем подмодела /модела програмске и просторне
структуре/ и симулацијом просторних склопова, варијантна решења, евалуација предлога.

7

08.11. и 10.11.

Разрада концептуалног решења. Идејно решење са димензионисањем кључних елемената
конструктивног склопа. Разрада усвојеног решења и израда цртежа у размери, радни модел.

8

15.11. и 17.11.

Колоквијум 1. Презентација концептуалног решења. Дискусија.

9

22.11. и 24.11.

Разрада пројекта. Уношење корекција и прерада концептуалног решења. Разрада вертикалног и
хоризонталног палана.

10

29.11. и 01.12.

Разрада пројекта. Дефинисање, димензионисање и усвајање конструктивног система.

11

06.12. и 08.12.

Разрада пројекта. Оптимизација решења. Усвајање оптималног конструктивног решења.

12

13.12. и 15.12.

Колокијум 2. Презентација идејног решења. Дискусија.

13

20.12. и 22.12.

Разрада идејног пројекта. Материјализација – избор материјала и завршне обраде, решавање детаља.
Израда типских чворних веза.

14

27.12. и 29.12.

Разрада идејног пројекта. Координација пројактних решења и формирање графичких прилога.

15

05.01.

Разрада идејног пројекта. Рад на финалном моделу.

