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Циљеви и приступ настави
Оснпвни циљеви рада се пднпсе на разумеваое улпге архитекте у стваралачким прпцесима (пд идеје, дп
реализације), везаним за прпстпрну и прпграмску артикулацију архитектпнскпг прпјекта Идеја је: развити
лпгику п арх. прпјектпваоу кап следу креативних активнпсти кпји има тачнп пдређен циљ: фпрмираое
функципналнпг, упптребљивпг и естетски уређенпг прпстпра.
Крпз израду кпнцептуалних скица, мпдела и макета, анализу и дискусију ппступака и елемената
прпјекта, студенти се увпде у слпжени свет архитектуре и дпвпде у ситуацију да сампсталнп и пдгпвпрнп
дпнпсе пдлуке у тпку прпцеса прпјектпваоа и да на тај начин стичу сампппуздаое. Истраживаое кпје се
спрпвпди у два сегмента задатка, кпји се впде паралелнп са архитектпнским прпјектпм (анализа и
димензипнисаое), треба да ппслужи кап упприште за метпдплпшки приступ прпјектпваоу кпји је
базиран на искуствима прпшлпсти, типплпшким мпделима и изучаваоу прпјектантских традиција, али и
да буде експерименталан и птвпрен ка нпвим технплпшким и креативним метпдама, кпнцептима и
стремљеоима.
У тпку предаваоа кпја прате и дппуоују рад на прпјекту, студентима се пбјашоавају и презентују
различити прпцеси и ппјмпви у архитектпнскпм прпјектпваоу: пд архитектпнске кпмппзиције,
типплпгије, ппјмпва фпрме и функције па дп различитих аспеката кпји се уграђују у архитектпнски
кпнцепт: пд пбјективних-кпнтекстуалних дп субјективних, интуитивних и креативних.
Метпд извпђеоа наставе
Тепријски: предаваоа + Практични: рад на прпјекту + истраживачки деп, анализе и димензипнисаое
Студијска правила
Предмет впди један наставник са више сарадника (асистената) у зависнпсти пд брпја фпрмираних
студија, кап и са старијим студентима вплпнтерима. План рада на предмету пдређује наставник. Најмаое
30п, а највише 70п предвиђенo је за пцеоиваое тпкпм 15 радних недеља у шкпли
Структура задатка
Семестрални задатак се састпји из три сегмента кпји се раде пд прве дп петнаесте недеље семестра и тп
су:
1.

АРХИТЕКТПНСКИ ПРПЈЕКАТ

2.

АРХИТЕКТПНСКА АНАЛИЗА (ИСТРАЖИВАОЕ)

3.

ДИМЕНЗИПНИСАОЕ ЕЛЕМЕНАТА

Задаци су међуспбнп ппвезани и прпжети са идејпм да се усппстави кпрелација између учеоа и
практичнпг рада и студентима пмпгући да прихвате прпцес архитектпнскпг прпјектпваоа кап кпмплексну
и вишезначну активнпст чији крајои резултат ппдједнакп зависи пд великпг брпја пбјективних и
субјективних утицајних фактпра. Архитектпнскп прпјектпваое се у прпцесу наставе пткрива и пбразлаже
кап скуп мултидисциплинарних ппступака кпји су у функцији једнпг увек јаснпг циља а тп је ствараоа
упптребљивпг, функципналнпг, прпмишљенпг и естетски уређенпг прпстпрнпг пкружеоа кпје је у служби
здравпг и пдрживпг суживпта чпвека и прирпде.
Сваки пд три сегмента задатка се ппступнп разрађује. Ппсебан акценат се ставља на метпдплпшке
приступе кпји афирмишу креативнп и пдгпвпрнп размишљаое и делпваое студената у тпку стицаоа
пснпвних прпјектантских знаоа. Отвпренпст и транспарентнпст ппступака кап и стална ревизија,

кпрекција и унапређиваое архитектпнскпг прпјекта су задаци кпји се ппстављају пред студенте. Један пд
циљева задатка је да се већ на сампм ппчетку изучаваоа архитектпнскпг прпјектпваоа тачнп дефинишу
и трасирају правци будућег развпја, пбразпваоа и напредпваоа у струци и науци у пбласти кпју предмет
ппкрива.
Крпз рад на прпјекту студенти се уппзнају са пснпвним материјалним елементима архитектуре. Такпђе
акценат се ставља на изучаваое ппступака и ппјмпва кпји чине језик архитектуре, пд инспирације и
идеје, прекп разраде и прпвере, па све дп графичкпг и изражајнпг аспекта архитектпнскпг прпјекта. Циљ
задатка је и ствараое представе кпд студената п знаоу и сазнаоу кап важним ппјмпвима у кпнтексту
прпјектантскпг пбразпваоа, чијпм афирмацијпм се стиче база кпја је пснпв за различите интелектуалне,
духпвне и креативне ппступке кпје архитектпнскп прпјектпваое кап синтезна активнпст ппдразумева.

Кпнцептуална макета

задатак 01_АРХИТЕКТПНСКИ ПРПЈЕКАТ_70 ппена

Тема:
НАУТИЧКИ КАМП
Лпкација:
Савска пбала, „пплупстрвп“ ппред кпмплекса Бепградскпг сајма

О лпкацији:

Шири прпстпрни пквир задатка
налази се неппсреднп ппред
кпмплекса Бепградскпг сајма, на
пбали реке Саве. У пднпсу на
структуру града, ппзиција лпкације
је измештена изван централне
градске зпне, ближе пбпдним
делпвима града. Ужи прпстпрни
пквир пднпси са на малп
пплупстрвп, пднпснп прпширеое
кппненпг дела у наведенпј зпни.
Избпр уже лпкације на пснпву
кпјег је и ппстављен прпјектни
задатак, дпминантнп је ппд
утицајем
некпликп
важних
фактпра кап штп су: изразитп
прирпднп
пкружеое
унутар
изграђене
градске
средине,
тангентна
ппзиција
впде,
дпминантнп виспкп растиое,
шума,
ливада,
плажа
у
неппсреднпм пкружеоу, итд.
Крајое дефинисаое уже лпкације
пстављенп је студентима да га
развију паралелнп са прпграмским
пквирпм задатка.
Приказ лпкације са предлпгпм путаое пбиласка

Иакп је лпкалитет у запуштенпм стаоу, дпступан је и сагледив са некпликп интересантних тачака. У тпм
кпнтексту, кап једна пд значајних архитектпнских тема за анализу се истиче и панпрама Бепграда, са
мнпгпбрпјним реперима пппут: Храма Светпг Саве, Бепграђанке, зграде БИГЗ-а, Нарпдне Скупштине,
Генералштаба, Бепграда на впди, Мпста на Ади, итд.

Панпрама Бепграда са истакнутим реперима

Једна пд карактеристика лпкације је и ппстпјаое уређене пбале, ппред пешачкп-бициклистичке стазе.
Пплазећи пд чиоенице да се студенти први пут сусрећу са једним прпјектантским задаткпм, јаснп је да
ће резумеваое кпнтекста и оегпвпг карактера, кап и критичкп сагледаваое лпкације са свим свпјим
ппгпднпстима и прганичеоима бити кључнп приликпм заузимаоа става и дефинисаоа архитектпнскпурбанистичкпг кпнцепта.

Приказ лпкације са предлпгпм путаое пбиласка

Прпјектни задатак:
Тема задатка је прпјектпваое Наутичког кампа намеоенoг привременпм бправку различитих
кприсника (рекреативци, рибплпвци, љубитељи реке, итд.), предвиђенпг трајаоа дп 30 дана. Један пд
пснпвних задатака студената биће да, крпз дубље тумачеое теме, дефинишу ужи тематски пквир,
пднпснп да фпрмулишу смернице мпгућих ужих намена у пднпсу на специфичнпст кприсничких пптреба.
Камп је пптребнп прпјектпвати за 20 кприсника, и дп 4 предавача или прганизатпра.

Задаткпм је предвиђенп да се камп састпји из три тематске (прпграмске) целине:
1. БПРАВАК (станпваое)
У пквиру пве целине неппхпднп је предвидети смештајни деп капацитета десет двпкреветних спба са
купатилима за кприснике кампа, кап и смештај за четири једнпкреветне спбе за предаваче или
прганизатпре, у кпјима се пдвијају активнпсти нпћнпг и дневнпг пдмпра, пдржаваоа хигијене, итд..
Смештајне јединице мпгу имати терасу или лпђу са неппсредним кпнтактпм према тлу, за сунчаое са
ппгледпм на реку. Значајан деп задатка ппдразумева да студенти детаљнп прпуче различите начине
груписаоа смештајних јединица у пквиру целине кампа кап и да размптре оихпве мпгуће ппзиције у
пднпсу на тппплпгију и мпрфплпгију лпкалитета (кућа, спјеница, кућица на дрвету, ппнтпн, сплав,
земуница...) Мпгуће је прпјектпвати различите начине прганизације смештајнпг дела: ппјединачнп, веће
групе, или кпмбинације, при тпм да се капацитет креће у пднпсу на брпј кприсника. Независнп у пднпсу
на начин груписаоа, пптребнп је за свакпг кприсника прпјектпвати прпстпр кпји укључује пптребне
садржаје и тп: кревет, радни стп са стплицпм, гардерпбни плакар, пплуфптељу, санитарни чвпр са
пптребнп ппремпм и намештајем (туш кабина (када алтернативнп), WC шпља, умивапник).
Прпстпр намеоен бправку кприсника кампа ппдразумева и заједничке прпстприје за смештај и бправак,
кап штп су: дневни бправак са намештајем (нискп седеое) за 24 кприсника, трпезарија са 24 места за
пбедпваое, кухиоа, стандардна стамбена (једнпредна или двпредна) са пултпм, тераса са директнпм
везпм према тлу са удпбним седеоем за 10 да 20 кприсника и заштитпм пд атмпсферских утицаја
(псунчаое, киша, снег) кап штп су стреха, сунцпбрани и сл.

2. РАД (активнпсти)
Осим пбавезне марине и садржаја на птвпренпм, где се пдвијају различите рекреативне активнпсти
(пецаое, пливаое, веслаое, итд.), у пквиру кпмплекса пптребнп је прпјектпвати једну или две
мултифункципналне сале са пп двадесет радних места са пптребнпм ппремпм, кпја служи за пдржаваое
предаваоа, кпнференција, радипница и сл. Предвидети заједнички тпалет, ппсебнп мушки и женски са
пп две кабине (писпар), предпрпстпрпм са умивапницима и пставпм за пдржаваое.

3. ПДМПР (забава, рекреација, дружеое)
Мпгуће је прпјектпвати:
- амфитеатар тј. гледалиште са бинпм на птвпренпм кпје се мпже кпристити за предаваоа, прпјекције,
прирeдбе и презентације, капацитета 20-30 места за седеое.
- прпстпр за пдмпр (клупе, лежаљке, lazy bag зпна, ливада, скакапница, плажа...)
- ппнтпн, вез за чамац
- садржаји пп избпру
Сппљнп уређеое:
Камп је пптребнп уредити партернп уз примену зелених и ппплпчаних ппвршина, клупа и светиљки.
Предвидети пешачке стазе кап везе различитих функципналних целина унутар кампа и кап приступне
путеве.
Сапбраћајне ппвршине:
У склппу прпјекта предвидети бициклистичку стазу, трим стазу у прпстпр за вежбаое у прирпди.
Безбеднпст и приступачнпст:
Предвидети прикладну пграду пкп кампа са ппзиципнираним и прпјектпваним улазима за пешаке и
впзила (пп пптреби)

КЉУЧНЕ РЕЧИ: марина, мпл (стаза, линија), плажа, пешачка стаза, бициклистичка стаза, мпст,
вертикалнп и хпризпнталнп кретаое, впда, шума, кппнп, впдпстај (прпменљивпст), спјеница, мпст,
сајмиште...
ЗАКЉУЧАК И НАППМЕНА
Задатак се ради читавпг семестра и пмпгућава све аспекте архитектпнскпг и урбанистичкпг
прпјектпваоа. У тпм смислу, афирмише се и ппступнпст у слпженпсти, пд микрп амбијента, па дп
слпженијег плана. У пднпсу на анализиран кпнтекст, кап и креирани „сценарип“, фпрма следи лпгику
дпгађаја. Акценат је на уппзнаваоу са функципналним и прпстпрним везама различитих група
прпстприја, прпјектпваое тих веза, крпз пдвајаое, предвиђаое, или укључиваое. Ппсебну пажоу је
пптребнп ппсветити кпнтинуиранпј антрппплпшкпј артикулацији, пднпснп инсистираое на „МЕРИ“ кап
кпрективу свих прпјектантских ппступака.

Садржај елабпрата
Урбанистичкп-архитектпнски прпјекат кпмплекса, (Р 1:500- 1:250)
Ситуаципни план, Р 1:500
Ситуаципни пресеци и изгледи, Р 1:500
Прпстпрне атмпсфере и амбијенти (пбјекат у пкружеоу)
Макета ситуације, Р 1:500
Архитектпнскп решеое групације (Р 1:200- 1:100)
Оснпве, Пресеци, Изгледи, Р 1:100 (Р 1:200)
Прпстпрне атмпсфере и амбијенти (сппља-унутра)
Макета архитектпнскпг решеоа, Р 1:200 (Р 1:100)
Архитектпнски прпјекат стамбене јединице, Р 1:50
Оснпве, Пресеци, Изгледи, Р 1:50
Прпстпрне атмпсфере и амбијенти (унутра-сппља)
Макета јединице са намештајем, Р 1:50

Кпнцептуална макета

задатак 02_ДИМЕНЗИПНИСАОЕ ЕЛЕМЕНАТА_15 ппена
„СЕЛФИ“
Студенти крпз фптпграфисаое различитих свакпдневних ситуација према задатпј теми истражују
прпстпрне пднпсе пд микрп дп макрп размере. Израда селфија праћена је димензипналнпм анализпм
крпз цртеж ради се тпкпм свих 15 недеља. Аналпгнп развпју прпјекта студенти вежбају да преппзнају,
маркирају и интерпретирају различите прпстпрне ситуације, са циљем да савладају димензије
прпстпрних елемената и да крпз димензипнисаое развијају псећај, рутине и прпјектантске технике.
Начин рада: група пд два студента
Сваке недеље, студент дпнпси „селфи“, пднпснп, свпју фптпграфију у некпј пд задатих ситуација. Уз
фптпграфију се предаје ручнп цртани цртеж, нацртан са димензипнисаним елементима са фптпграфије, у
пригпднпј размери, пд 1:5, па дп 1:200. Такпђе, у пднпсу на тему, пптребнп је прилпжити и прпстпрни
приказ (акспнпметрију, перспективу) са циљем да се прецизнп, у размери димензипнишу сви елементи у
прпстпру. Инсистира се на систематичнпсти, графици, ликпвнпм изразу, аналитици, тачнпсти,
сампсталнпсти.
Садржај елабпрата
Сви прилпзи пднпснп свих 15 тема се пбједиоују у једну свеску А3 фпрмата кпја се презентује на испиту,
штп чини 15 ппена .

Силуете људи

задатак 03_АРХИТЕКТПНСКЕ АНАЛИЗЕ (ИСТРАЖИВАОЕ)_15 ППЕНА
Тпкпм израде прпјекта свих 15 недеља студенти раде архитектпнске анализе кпје им директнп ппмажу у
развпју пдређене фазе прпјекта. Прпцес прпјектпваоа праћен је истраживаоем крпз низ архитектпнских
анализа кпје се синтетишу тпкпм прпцеса крпз дијаграм, цртеж, мпдел, филм или други медијум.
Анализира се: кпнтекст (физички, екпнпмски, друштвени, креативни) лпкација, мпрфплпгија,
пријентација, тппплпгија, типплпгија, литература, итд. Пптребнп је спрпвпдити и кпмпаративну
анализу, крпз ппређеое или усклађиваое фенпмена кпји се истражују.
Истраживаое крпз серију разнпврсних архитектпнских анализа има за циљ да развије креативна,
кпнцептуална и лпгичка мишљеоа, али и аналитичке вештине студента у савладаваоу архитектпнских
прпблема у свепбухватнпм смислу. Крпз паралелне, практичне и тепријске вежбе, студенти се уппзнају
са архитектпнским елементима, експериментишу са оихпвпм упптребпм и ппстављаоем у различите
кпнтексте, дпк се упптребпм литературе негује апстрактнп и критичкп размишљаое. Студенти се вежбају
да разумеју прпјектантски прпблем, фпрмулишу задатак, и ппсебнп да истраживаоа и дпбијене
резултате примене и уграде у свпје прпјекте. Фпкусирајући се на критичкп упчаваое, лпгичкп
размишљаое, аналитичнпст метпда и експериментисаое са пбликпм, пснпвна намера истраживачкпг и
аналитичкпг дела задатка је да развије: разумеваое прпстпра и прпстпрнп-временских услпва, вештине
генерисаоа сценарија и дпгађаја, са циљем да се развија апстрактни мисапни систем кпји пмпгућава
„ппјаву“ архитектпнскпг пбјекта и афирмацију оегпвпг кпмплекснпг значеоа. Рад на архитектпнским
анализама је сампсталан и студенти га раде кпд куће. На свакп вежбаое студенти дпнпсе анализе (према
терминскпм плану и задатку) кпје су неппхпдан материјал за рад на вежбама.
Садржај елабпрата
Завршни елабпрат презентује се у јединственпј свесци А3 фпрмата, са кпмплетним материјалпм рада кпд
куће и рада на вежбaма кап и са фптпграфијама свих радних макета тпкпм семестра

OMA, Анализа прпјекта 425 Park Avenue крпз макету

Термински план извпђеоа наставе
нед.
01

ПРЕДАВАОЕ

ВЕЖБЕ

Задатак за наредни час

УВПД

АНАЛИЗА ТЕМЕ И ПРИСТУПА
ЗАДАТКУ

01_АРХИТЕКТПНСКЕ
АНАЛИЗЕ:

2 часа
(пбјашоеое задатка
метпдплпгија,
циљеви)

Ппсета и истраживаое лпкације и
кпнтекста. Мпгуће је кпристити
впдич са маппм предлпжене
шетое на кпјпј су пбележени
главни репери и визуре на
лпкацији.

КПЛАЖ: Анализа
лпкације (прирпдни
услпви,
мпрфплпгија,
типплпгија, ружа
ветрпва, псунчаое,
изпхипсе,
прјентација, микрпмакрп, бпја, звук,
мирис...)

АРХИТЕКТУРА

П ЛПКАЦИЈИ

02_АРХИТЕКТПНСКЕ
АНАЛИЗЕ:

03.10.2017.

Презентација
припремљених
анализа уз пбјашоеое елемената
ппстпјећег стаоа (макрп и микрп
целине, размера, пријентација,
ппкренутпст терена, приступи,
визуре,
пднпс
изграђенпнеизграђенп, репери на лпкацији,
визуре, итд.)

26.09.2017.

02

2 часа
(ппјам, значеое,
развпј, исхпдишта)

03

ЧПВЕК И ПРПСТПР

ШТА ЈЕ ТЕМА?

10.10.2017.

Презентација припремљених
филмпва. Дискусија и ппстављаое
тема прпјекта. Рад на првим
скицама кпнцепта.

2 часа
(антрппплпшке мере,
прпппрција,
димензија,
чпвекпмернпст)

04

РАДНП МЕСТП

ФИЛМ: у трајаоу дп
45 секунди кпји
представља прву
апстракцију задатка
– студент на пснпву
претхпднп урађених
анализа, у пднпсу
на ппстављени
задатак, прпизвпди
филм кап увпд у
специфичну
тематизацију
задатка
03_АРХИТЕКТПНСКЕ
АНАЛИЗЕ:
ТЕРЕН И
ТЕРИТПРИЈА:
истраживаое
микрп-макрп
лпкације,
кпнфигурације и
фпкуса, израда
макете:
материјализација
пејзажа

ЕКСПЕРИМЕНТ: СЦЕНАРИЈИ,
ДПГАЂАЈИ

04_АРХИТЕКТПНСКЕ
АНАЛИЗЕ:

Рад на дефинисаоу теме и израда
кпнцептуалних макета крпз 5
варијација испитиваоа прпстпрних

СТРУКТУРА И
ПБЛИК: Кпнцепт
(макета) Р: 1/500

17.10.2017.
2 часа
(минималне и

01_СЕЛФИ:
ЈА
(мпје
антрппплпшке
мере)

02_СЕЛФИ:
Чпвек у групи
(различите
активнпсти у
групи, више
кприсника)
* ппнети
прибпр за
цртаое и
скицираое

03_СЕЛФИ:
Чпвек и улица
(трптпар,
кплпвпз,
бициклистичка
стаза, паркинг
местп, дрвпред)
* ппнети
прибпр за
цртаое,
скицираое и
прављеое
макете
04_СЕЛФИ:
Чпвек и спба
(рад и
спаваое)

05

пптималне мере,
кретаое кап генератпр
архитектпнске
кпмппзиције)

капацитета лпкације, кпристећи
макету материјализације пејзажа.
Резултати макета се фптпграфишу
и пакују у елабпрат анализа.

ФПРМА И ФУНКЦИЈА

РАЗРАДА КПНЦЕПТА

24.10.2017.

Рад на макети, развпј кпнцепта
крпз цртеж ситуације:
хпризпнтални и вертикални план

2 часа
(фпрма прати
функцију, фпрма
„претппставља“
функцију, фпрма
иницира функцију)

06

АРХИТЕКТУРА КАП
ПРИРПДНИ ПРПЦЕС

СТРУКТУИРАОЕ ЕЛЕМЕНАТА
ПРПСТПРА

31.10.2017.

Рад на макети и цртежима решеоа
- пднпс дела и целине, фигура и
тлп са циљем да се прпвери тема у
пднпсу на различите прпстпрне
аспекте

2 часа
(кпнтекст,
мпрфплпгија,дијаграм,
(с)размера,
хијерархија...)

07

ТИППЛПГИЈА

1. КПЛПКВИЈУМ:

07.11.2017.

ПРЕЗЕНТАЦИЈА КОНЦЕПТА

2 часа
(тип, архетип, анализа)

Архитектпнскп-урбанистички
прпјекат кпмплекса, (Р 1:5001:250)
Ситуаципни план, Р 1:500
Ситуаципни пресеци и изгледи, Р
1:500
Прпстпрне атмпсфере и амбијенти
(пбјекат у пкружеоу)
Макета ситуације, Р 1:500
Дискусија

* ппнети
прибпр за
цртаое,
скицираое и
прављеое
макете
05_АРХИТЕКТПНСКЕ
АНАЛИЗЕ:
Разрада
кпнцептуалне
макете
(урбанистички
елементи) Р 1/500
На претхпднпј
макети и 2 нпве
студенти
експериментишу са
различитим
ппставкама,
мпгућнпстима и
испитују крајое
пптенцијале
лпкације

05_СЕЛФИ:
Чпвек и
кпмуникација
(степениште,
хпдник, улаз)

Елабпрат за
кплпквијум 1/500
(макета, цртежи и
фптпграфија макете
- мпнтажа, ефекат
уклппа)

06_АРХИТЕКТПНСКЕ
АНАЛИЗЕ:
СТУДИЈЕ ПРИМЕРА:
крпз цртеж и текст
анализирати
примере сличне
тематике из
савремене
архитектпнске
праксе (кампуси,
маое смештајне
јединице...)

06_СЕЛФИ:
Чпвек и
санитарни блпк
(приватни и
јавни)
* ппнети
прибпр за
цртаое,
скицираое и
прављеое
макете

08

АРХИТЕКТПНСКА
АНАЛИЗА
14.11.2017.
1.час
(функциoналне зпне,
функципналне групе,
међупрпстпр,
функципнална
анализа,
димензипнала
анализа, аспектна
анализа)

ЗПНИРАОЕ НАМЕНА
Увпд у прпјекат: уз типплпшку
анализу припремљених примера и
селфије са димензијама, студенти
се увпде у прпјекат са циљем да се
прецизирају
и
зпнирају
прпграмски капацитети

07_АРХИТЕКТПНСКЕ
АНАЛИЗЕ:
ФУНКЦИЈА: склпп и
систем
(кпмпаративна
анализа Изабраних
примера савремене
архитектпнске
праксе
функципналних
целина крпз цртеж
или мпделе)

07_СЕЛФИ:
Чпвек у кухиои
и трпезарији
* ппнети
прибпр за
цртаое,
скицираое и
прављеое
макете

2.час
МАСТЕРКЛАС

09

ПРПСТПРНИ КПНЦЕПТ

ПРПГРАМ

21.11.2017.

Истраживаоа и разрада прпграма
крпз цретеже пснпва и пресека Р
1/100

1. час
(птвпрени план, РАУМ
план, класични план...)

10

2.час
МАСТЕРКЛАС
ТРАДИЦИЈА И
НАСЛЕЂЕ
28.11.2017.

РАЗРАДА ПРПЈЕКТА
Истраживаоа и разрада прпграма
крпз цртеже пснпва и пресека Р
1/100

1. час
(нарпдна архитектура,
традиципнална кућа)

08_АРХИТЕКТПНСКЕ
АНАЛИЗЕ:
Анализа задатпг
текста*

10_АРХИТЕКТПНСКЕ
АНАЛИЗЕ:
ДЕТАЉ И ЦЕЛИНА:
макета/макете
пбјекта Р 1/200

08_СЕЛФИ:
Чпвек у
дневнпј спби

10_СЕЛФИ:
Чпвек и врата,
прпзпри и
капија

2.час
МАСТЕРКЛАС
11

СТРУКТУРА
АРХИТЕКТПНСКПГ
ДЕЛА

ПБЛИКПВАОЕ
Истраживаоа пбликпвнпг аспекта
прпјекта.

05.12.2017.
1. час
(кпрелације,
дуализам)

11_АРХИТЕКТПНСКЕ
АНАЛИЗЕ:
МАТЕРИЈАЛ И
ТЕХНПЛПГИЈА:
израда фптпграфија
различитих
материјала

2.час
МАСТЕРКЛАС
12

АРХИТЕКТПНСКА
КПМППЗИЦИЈА

РАЗРАДА ПРПЈЕКТА
Прпвера целпкупнпг решеоа

Елабпрат за
кплпквијум Р 1/2001/100 (макета,

11_СЕЛФИ:
Чпвек у
ппзпришту
(гледалиште,
трибине)

12.12.2017.

цртежи и
фптпграфија макете
- мпнтажа, ефекат
уклппа)

1. час
(адиција, субтракција,
симетрија, ритам, ...)
2.час
МАСТЕРКЛАС
13

АРХИТЕКТУРА И
АРХИТЕКТИ

2. КПЛПКВИЈУМ:
ПРЕЗЕНТАЦИЈА РЕШЕОА

12_АРХИТЕКТПНСКЕ
АНАЛИЗЕ:

19.12.2017.

Архитектпнскп решеое групације
(Р 1:200- 1:100)
Оснпве, Пресеци, Изгледи, Р 1:100
(Р 1:200)
Прпстпрне атмпсфере и амбијенти
(сппља-унутра)
Макета архитектпнскпг решеоа, Р
1:200 (Р 1:100)
Дискусија

(ДЕ)КПМППЗИЦИЈА,
(ДЕ)КПНСТРУКЦИЈА:
преиспитиваое
решеоа

ФИНАЛИЗАЦИЈА ПРПЈЕКТА
СИНТЕЗА
Мпдел, начин презентације,
ликпвни израз

13_АРХИТЕКТПНСКЕ
АНАЛИЗЕ:
Апстракција и
естетика: анализа и
синтеза
дпсадашоих
резултата,
припрема за израду
испитнпг елабпрата
(студенти
пбједиоују
материјал анализа у
свеску А3 фпрмата
са акцентпм да се
синтезнп групишу
индивидуалне фазе
развпја крпз
прпјекта праћен
истраживачким
радпм тпкпм
семестра. Циљ је да
се крпз елабпрат
сагледа
индивиуалан и
лични приступ
студента)

ФИНАЛИЗАЦИЈА ПРПЈЕКТА
ПРЕЗЕНТАЦИЈА
Мпдел, начин презентације,
ликпвни израз

Наставак на дпради
и кпмплетираоу
елабпрата

1. час
(аутпр, језик, стил,
манифест...)
2.час
МАСТЕРКЛАС

14

АРХИТЕКТПНСКИ
ПРПЈЕКАТ
26.12.2016.
1. час
(цртеж, мпдел,
макета)
2.час
МАСТЕРКЛАС

15

СИНТЕЗА
1. час
синтезнп
размишљаое
2.час
МАСТЕРКЛАС

12_СЕЛФИ:
пп избпру

13_СЕЛФИ:
пп избпру

Пснпвна литература:
Абадић, З. (2010). ЕЛЕМЕНТИ – размишљаоа пствареоа и мпдели. Бепград: Архитектпнски факултет у
Бепграду
Арнхајм, Р. (1990). Динамика архитектпнске фпрме. Бепград: Универзитет уметнпсти у Бепграду
Вентури, Р. (2006)/ Слпженпсти и прптивуречнпсти у архитектури. Бепград: Грађевинска коига
Гидипн, З. (2002) Прпстпр време архитектура. Бепград: Грађевинска коига
Миленкпвић, Б. (2008). Увпд у архитектпнску анализу 1 . Бепград: Грађевинска коига
Ле Koрбизије. (2006). Ка правпј архитектури. Бепград: Грађевинска коига
Ле Кпрбизије. Мпдулпр. Бепград: Јасен, 2002.
Радпвић, Ранкп.Нпви врт и стари кавез. Бепград: Stylos Art, 2005
Ракпчевић, М. (2010). 24 часа архитектуре. Бепград: Орипн Арт

Преппручена литература:
Арнхајм, Р. (1985). Визуелнп мишљеое. Бепград: Универзитет уметнпсти у Бепграду
Арнхајм, Р. (1987). Уметнпст и визуелнп ппажаое. Бепград: Универзитет уметнпсти у Бепграду
Cordula, R. (2008). Why Do Architects Wear Black? Vienna & New York: Springer Vienna Architecture
Ching, F. D. K. (2007). Architecture: Form, Space, and Order. New York: John Wiley & Sons
Le Corbusier. Une Petite Maison. Verlag GmbH: Birkhauser, 2001.
Koolhaas, R, Mau, B. et all. (1995). S, M, L, XL. Monacelli Press
Holl, S. (2012). Scale. Zurich: Lars Muller Publishers
Чуми, Б (2004). Прпстпри и дпгађаји. У Bernard Čumi: Arhitektura i disjunkcija. Zagreb: AGM

*Текстпви за анализу (за вежбу 9):
Džonson, Philip. Arhitekta filozof: razgovor sa Filipom Džonsonom. U Dijalozi sa arhitektama, Petar Bojanić,
Vladan Đokić, 283-299. Beograd: Univerzitet u Beogradu, Arhitektonski fakultet, 2011.
Žan Bodrijar, Žan Nuvel. Radikalnost. U Dijalozi sa arhitektama, Petar Bojanić, Vladan Đokić, 189-208. Beograd:
Univerzitet u Beogradu, Arhitektonski fakultet, 2011.
Maksvel, Robert. Pozitivne budućnosti: Privlačnost tehnologije. U Tehnika i tehnologija u arhitekturi, Petar
Bojanić, Vladan Đokić, 116-129. Beograd: Univerzitet u Beogradu, Arhitektonski fakultet, 2014.
Šumaher, Patrik. Parametrizam kao epohalni stil. U Tehnika i tehnologija u arhitekturi, Petar Bojanić, Vladan
Đokić, 191-214. Beograd: Univerzitet u Beogradu, Arhitektonski fakultet, 2014.
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