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интегрисане академске студије архитектуре

    На основу дефинисане тезе, првих идеја и концепата започиње процес пројектовања 
архитектонских артефакта уметности постављених на феномену савремених урбаних 
хибрида - примарно са садржајима културе и уметности и секундарно са комплементарним 
садржајима угоститељства, забаве, трговине (пословања, сервиса, образовања, становања, 
саобраћаја...). Активирањем идеја и концепата оформити креативне уметничке сцене које 
стварају и презентују аутохтоне културне и уметничке догађаје на простору одбачених, 
запуштених или неадекватно употребљаваних локација. Објекти/групе објеката стварају 
урбане обале, острва и четврти уметности - заланчане ансамбле, архипелаге уметности у 
међу-просторима града и река као хибридних садржаја и/или тематских паркова културе.

ОБАЛЕ УМЕТНОСТИ ОСТРВА КУЛТУРЕ

Проф. Зоран Лазовић
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zoranlazovic@yahoo.co.uk

Истраживање и дефинисање сврхе, функције, форме хибрида, конструкцијe, материјала, израда 
варијанти и њихово вредновање, 3д моделовање, анимације, асамблажирање, израда радних макета.

Zoran Lazović: The Zero Decade of Architecture in Belgrade and Serbia, SАЈ, AF 2009 
Zoran Lazović, Paper Boat: Collage Trialogue, ON ARCHITECTURE, STRAND, 2013 
Z. Lazović, V. Stevović, L. Lazović: The World of Exclusion VS Still Life, STRAND, 2014 
Лазовић Зоран, Панић Вања: Београд: Култура и град: Мастер студио пројекти 2006-08. АФ 
Шуваковић Мишко: Концептуална уметност, МСУ Војводине, 2007. 
Šuvaković Miško: Istorija umetnosti u Srbiji XX vek, Orion Art, Beograd 2010. 
Перовић Р. Милош: Историја модерне архитектуре - Антологија текстова, књига 1-3, АФ 2005 
Gilles de Bure: Bernard Tschumi, Editions Norma, Paris, Birkhauser, Bazel, 2008. 
Interview with Zoran Lazović. M. Milojević. AoD Interviews, Architecture of Deconstruction, 2012

Проф. др Владан Ђокић 
Проф. др Миодраг Несторовић

   Хибридни - микс садржаји компонују се према личном афинитету и избору контекста. 
Хибрид уметности чини најмање један од садржаја - музеј/галерија, театар/сцена, 
библиотека/медијатека, филхармонија/опера/концертна сала или слично, а могуће је 
развити парове, тријаде, и/или мега микс центре културе као тематске паркове. Омогућити 
трансформацију објекта и непосредних отворених простора око објекта. Тему мастер 
пројекта представља креирање објеката-хибрида уз стварање контекста аналогно следећим 
примерима: екстензија Музеја Лувр, Ланс (К. Сеђима), Центар Жорж Помпиду, Мец 
(Шигеру Бан), Библиотека, Хелсинки, пројекат МОМА, Варшава , Театар и концертна 
дворана, Кристиансанд (АЛА Архитект), Филхармонија, Шћећин (Е.Б. Виега), Музеј историје 
пољских Јевреја, Варшава (Лахделма-Махламаки), Музеј Кијазма, Хелсинки (Стивен Хол), 
нове опере у Копенхагену, Ослу и Рејкјавику, нове Тејт галерије у Лондону, Ливерпулу итд. 
    Рад на програму, пројектном задатку и подлогама локације, анализа просторних 
параметара, структуре и величине просторних модула, постављање и вредновање неколико 
основних концептуалних варијанти, даља просторна и идејна разрада основних тема у 
смислу посебности сваког задатка и већ постављених теза. Поставка концепта и разрада 
пројеката са свим потребним сегментима. Детаљна разрада просторних и семантичких 
односа објекта и ширег контекста, објекта и непосредне локације и њихова провера у 
простору. Разрада од идеје и концепта, до пројекта, на пример - мулти-функционална сала, 
сцена и/или аудиторијум. Архитектура урбаних хибрида је директно у функцији 
редефиниције градских простора: хибридност + трансформација = нови градски пејсаж.



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.

7

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 све облике 
оцењивања обухваћене 
предиспитним обавезама 
и завршним испитом. 
у структури укупне оцене 
на предмету предиспитне 
обавезе се вреднују са 
најмање 30, а највише 70 
поена. укупан број поена 
је 100.

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.
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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
предиспитне обавезе завршни испит40

10практична настава

колоквијум 30

60

елаборат

усмена одбрана

50
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