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Иван Рашковић, в. проф.

У оквиру методологије истраживања кроз пројекат "opticon: селестијална динамика" (дизајн 
праксологије, феноменологије и епистемологије), радионица је оријентисана ка практичним 
фабрикационим и уметничким аспектима пројектовања. Извођењем индивидуалног 
оптичког експеримента, студенти пролазе кроз експериментални метод и метод студије 
случаја кроз акциону форму истраживања, укључујући елементе визуелних истраживања у 
оквирима различитих форми визуелних методологија (критичке, дискурзивне визуелне 
методологије), продукт дизајна, дизајна детаља и практичног теста сензорних ефеката 
производеног објекта. Циљ је упознавање студената са њиховим процедуралним логикама  
и оспособљавање за компетентну примену у практичним инжењерским истраживањима.

Opticon: "ефекат посматрача" 

др Драгана Васиљевић Томић, в. проф.

draganavt@arh.bg.ac.rs

методе истраживања кроз пројекат: акционо истраживање, експеримент, визуелне методе, 
интервизуелизација, продукт дизајн, фабрикација, тест методе, сензорна мерења

B. Sheil (Ed.), Design Through Making (AD), London: Wiley-Academy, Vol 75, No. 4, 2005 
B. Sheil (Ed.), Manufacturing the Bespoke: Making and Prototyping Architecture (AD Reader), 
London: Wiley, 2012. 
B. Sheil (Ed.), High Definition: Zero Tolerance in Design and Production (AD), London: Wiley, 2014 
N. Spieler and R. Armstrong (Eds.). Protocell Architecture (AD), London: Wiley, 2011 
C. Beorkrem, Material Strategies in Digital Fabrication, London: Routledge, 2013 
http://www.olafureliasson.net/, http://www.olafureliasson.net/uncertain
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др Драгана Ћирић, ас.

Mаријана Милановић, м.и.а. 
Неда Марковски, м.и.а. 
Ивана Миликић, м.и.а.

Радионица интерпретира инжењерски фабрикациони захтев Студио пројекта кроз задатак 
извођења оптичког екперимента, односно израде једноставног оптичког инструмента чија 
улога у склопу пројекта може бити препозната на различитим ниовима пројекта:  
01. тематском и теоријском - истраживање постојећих база података и знања и њихова 
практична провера (феноменолошки и емпиријски - испитивањем појаве и њених ефеката),  
02. фабрикационом - израда модела, инжењерских детаља који укључују оптичке елементе, 
а истражују питања одговарајућих материјала, конструктивних веза, њихове механике и 
динамике 
03. програмском - израда излагачких концепција, концепција програмских конфигурација 
или специфичног елемента (дела) програма (телескоп, опсервациони диск, окно, или нови 
инструмент-објект) 
04. формалном/структуралном - испитивање форме и структуре простора у функцији (као 
комплемент или хибридни облик)  оптичког инструмента 
05. уметничком и естетском - испитивање појавности претходно наведених технички 
реализованих питања и аспеката, или естетског обрасца и сензорног ефекта истраживачког 
предмета (теме) или израђеног модела, њихових визуелних и уметничких вредности у 
категорији уметничког дела. 
Као помоћни примери, могу се пратити истраживања у домену питања релације и 
хибридизације науке и уметности (http://www.olafureliasson.net), односно науке,  
архитектуре и уметности репрезентације (https://www.exploratorium.edu/arts/works-on-view)



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 критеријуме 
оцењивања. укупан број 
поена је 100.

критеријуми оцењивања

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.

11

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
100

25

25

25

25

Истраживачка тема, феномен, или механизам 

Функционални проблем - решење и ефекат

Технички и инжењерски проблем - механички и динамички склоп

Естетски аспект - дизајн интерпретација




