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АМБАСАДА КУЛТУРЕ
С обзиром на ситуацију у којој ранији концепти архитектонске организације установа
културе показују битне недостатке у начину функционисања нарочито у својој социјалној
димензији, што се манифестује дистанцом на релацији различитих група учесника у
градским културалним дешавањима, или, једноставно речено, њиховим постепеним
нестајањем, требало би идентификовати релевантне утицајне факторе и предложити
интервенцију која ће одговорити на уочене проблеме, и формирати стратегију њиховог
превазилажења.
Циљ задатка је, дакле, преиспитивање појмовне основе (смисаоне базе) објеката и простора
културе, посебно у одабраном, одговарајућем контексту, на месту бивше Амбасаде САД.
Задатак се односи на програмирање и архитектонско-урбанистичко решење дефинисањем
просторног оквира интервенције на простору бивше Амбасаде САД између улица Кнеза
Милоша, Војводе Миленка и Сарајевске, а који представља некадашњи (и садашњи) акцент
урбаности Београда. Одабрану зону треба просторно и програмски укључити у токове
очекиваног континуитета ширег опсега и интервенцијом превазићи његову
дисфункционалност и инфериорност у односу на уочене потенцијале.
Нова физичка структура треба првенствено да омогући непрекинутост градских флуида и
догађаја, као и њену јасну улогу, у смислу успостављања токова на различитим (физичким и
метафизичким) нивоима.
Насупрот постојећим започетим и незавршеним потезима, чија фрагментарност одражава
учесталу смену епоха, нови градски простор, уносећи одговарајући степен урбаности треба
да донесе неопходну атмосферу демократичности (самоорганизација, партиципација и сл.),
као основне црте сопствене физиономије, што би у крајњој инстанци обезбедило његову
одрживост. Програмски став је, дакле, индивидуалан и његово профилисање представља
део задатка, али сваки од њих треба да резултује пројектом садржаја културе и
инфрастурктуре, у наведеном простору и са следећим основним елементима:
- простори окренути јавности
- простори намењени едукацији и истраживању
- простори намењени продукцији и стварању културе (уметности)

У целини, рад ће бити базиран на прeиспитивању релевантних појмова и њиховој реинтерпретацији,
као и заузимању критичког става у истраживачком пројектовању.
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1

25.09.2017.

дискусија о теми
обилазак локације, искуства, пројекције

2

02.10.2017.

појмовна основа
избор улазних параметара

3

09.10.2017.

визуализација, операционализација
елементи програма, профилација

4

16.10.2017.

визуализација, операционализација
избор приоритета

5

23.10.2017.

програм
алтернативе- поставка

6

30.10.2017.

први циклус нулта хипотеза
индивидуални рад, просторне симулације

7

06.11.2017.

Колоквијум 1
дискусија, одреднице, макета

8

13.11.2017.

мали пројекат
индивидуални рад, макета

9

20.11.2017.

други циклус: негација
могућности, домашаји, просторне симулације

10

27.11.2017.

критика- издвајање, пренаглашавање
индивидуални рад

11

04.12.2017.

трећи циклус: конвергенција
резултанте, макета

12

11.12.2017.

дискусија, одреднице

13

18.12.2017.

анализа обликовних аспеката

14

25.12.2017.

Колоквијум 2
дефиниција решења

15

01.01.2018.

финализација пројекта
закључци, критике, презентација

