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НАПОМЕНА: максимални број студената износи 20

Циљ наставе је да се студентима понуде одговори на фундаментална питања: Шта 
архитектонски објекат, скулптура или слика исказују и како то исказују? Какав је однос 
између уметности и визуелне културе? Какав је однос између визуелне представе и 
света који она приказује? Каква је веза између визуелне представе и света у коме она 
настаје или се посматра? Циљ је да студенти стичу интелектуалне компетенције 
које ће им омогућити да визуелну културу и архитектуру посматрају у светлу премисе 
да људска спознаја не потиче непосредно из стварности, већ из облика, модалитета 
и језика њеног предочавања.

Наставу чине предавања ex cathedra и менторски рад по групама. У току наставе и при полагању испита 
ради се облигатно у групама од 3-5 студената.

1) Whitney Davis, A General Theory of Visual Culture (Princeton: Princeton University Press, 
2011). 
2) Matthew Rampley, "Visual Culture and the Meanings of Culture", Mathey Rampley (ed.), 
Exploring Visual Culture: Definitions, Concepts, Contexts (Edinburgh: Edinburgh University, 2005). 
3) Richard Howells, Joaquim Negreiros, Visual Culture (Cambridge: Polity Press, 2012), 1- 
153. 
4) Aleksandar Ignjatović, Jugoslovenstvo u arhitekturi 1904-1941 (Beograd: Građevinska knjiga, 2007). 
5) Aleksandar Ignjatović, U srpsko-vizantijskom kaleidoskopu: arhitektura, nacionalizam i 
imperijalna imaginacija 1878-1941 (Beograd: Orion Art i Arhitektonski fakultet, 2016).
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др Александар Игњатовић, в. проф.

Ена Такач, МАrch

Садржај наставе чине следеће проблемске целине: а) визуелна култура и 
архитектура представљају саставне и конститутивне делове у конструисању 
друштвене стварности, а не праксе које постоје симултано и независно од ње; б) 
односи у друштву не претходе културној пракси већ су они сами поља културне 
производње и потрошње; в) визуелна култура конструише системе значења који 
формирају оквире кроз које се разуме и организује друштвена стварност, уобличавају 
и мењају представе о свету, генеришу идеолошки системи те обликују садржаји 
колективних идентитета. 
Основни методолошки оквир наставе на предмету је дефинисање значења визуелне 
културе и архитектуре путем различитих теоријских приступа, а не извођење 
универзалних и опште важећих правила у тумачењу значења. У извођењу наставе 
биће укључене методе различитих дисциплина (културне антропологије, историјске 
социологије, културне историје итд.) и научних приступа (семиотике, комуникологије, 
студија културе, деконструкције, психоанализе итд.) у тумачење визуелне културе 
изван традиционалног приступа базираног на апсолутним и универзализујућим 
моделима естетских вредности. Равноправно третирање дела "високе уметности" и 
свакодневних предмета, "ауторске" и анонимне или вернакуларне архитектуре, 
основни је садржајни и концептуални оквир наставе на предмету.

др Александар Игњатовић, в. проф.

2

0

0

aleksandar.i@arh.bg.ac.rs

НАПОМЕНА: максимални број студената износи 20

Циљ наставе је да се студентима понуде одговори на фундаментална питања: Шта 
архитектонски објекат, скулптура или слика исказују и како то исказују? Какав је однос 
између уметности и визуелне културе? Какав је однос између визуелне представе и 
света који она приказује? Каква је веза између визуелне представе и света у коме она 
настаје или се посматра? Циљ је да студенти стичу интелектуалне компетенције 
које ће им омогућити да визуелну културу и архитектуру посматрају у светлу премисе 
да људска спознаја не потиче непосредно из стварности, већ из облика, модалитета 
и језика њеног предочавања.

Наставу чине предавања ex cathedra и менторски рад по групама. У току наставе и при полагању испита 
ради се облигатно у групама од 3-5 студената.

1) Whitney Davis, A General Theory of Visual Culture (Princeton: Princeton University Press, 
2011). 
2) Matthew Rampley, "Visual Culture and the Meanings of Culture", Mathey Rampley (ed.), 
Exploring Visual Culture: Definitions, Concepts, Contexts (Edinburgh: Edinburgh University, 2005). 
3) Richard Howells, Joaquim Negreiros, Visual Culture (Cambridge: Polity Press, 2012), 1- 
153. 
4) Aleksandar Ignjatović, Jugoslovenstvo u arhitekturi 1904-1941 (Beograd: Građevinska knjiga, 2007). 
5) Aleksandar Ignjatović, U srpsko-vizantijskom kaleidoskopu: arhitektura, nacionalizam i 
imperijalna imaginacija 1878-1941 (Beograd: Orion Art i Arhitektonski fakultet, 2016).

234

др Александар Игњатовић, в. проф.

Ена Такач, МАrch

Садржај наставе чине следеће проблемске целине: а) визуелна култура и 
архитектура представљају саставне и конститутивне делове у конструисању 
друштвене стварности, а не праксе које постоје симултано и независно од ње; б) 
односи у друштву не претходе културној пракси већ су они сами поља културне 
производње и потрошње; в) визуелна култура конструише системе значења који 
формирају оквире кроз које се разуме и организује друштвена стварност, уобличавају 
и мењају представе о свету, генеришу идеолошки системи те обликују садржаји 
колективних идентитета. 
Основни методолошки оквир наставе на предмету је дефинисање значења визуелне 
културе и архитектуре путем различитих теоријских приступа, а не извођење 
универзалних и опште важећих правила у тумачењу значења. У извођењу наставе 
биће укључене методе различитих дисциплина (културне антропологије, историјске 
социологије, културне историје итд.) и научних приступа (семиотике, комуникологије, 
студија културе, деконструкције, психоанализе итд.) у тумачење визуелне културе 
изван традиционалног приступа базираног на апсолутним и универзализујућим 
моделима естетских вредности. Равноправно третирање дела "високе уметности" и 
свакодневних предмета, "ауторске" и анонимне или вернакуларне архитектуре, 
основни је садржајни и концептуални оквир наставе на предмету.



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.

9

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.

4

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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исходи



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.

предиспитне обавезе завршни испит

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.

10

оцењивање

термински план

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

недеља опис тематских јединица

13

14

15

датум

20

50 50

30

501. колоквијум

2. колоквијум

писмени испит

03.10.

10.10.

17.10.

24.10.

31.10.

07.11.

14.11.

21.11.

28.11.

05.12.

12.12.

19.12.

26.12.

02.01.

Уводно предавање: Визуелна култура и архитектура – тематизација: значење

Час на терену - студија случаја

Анализа студије случаја и презентација (1. колоквијум)

Проблем значења: Архитектура и визуелна култура као затворени и отворени системи 
знакова

Иконографија и иконологија; Значење визуелне културе и архитектуре и проблем садржаја; 
Цимболичка својства архитектуре и визуелне културе

Форма и историја; Значење архитектуре и визуелне културе и пробем форме; Критика 
конвенционалне историје архитектуре и уметности

Час у библиотеци - студија литературе

Идеологија и политика; Анализа дела архитектуре и визуелне културе (1)

Идеологија и политика; Анализа дела архитектуре и визуелне културе (2)

Час у библиотеци - студија случаја

Консултативна настава и припрема за израду колоквијума

Анализа студије случаја и презентација (2. колоквијум)

Консултативна настава и припрема за израду испитног рада

Консултативна настава и припрема за израду испитног рада
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Уводно предавање: Визуелна култура и архитектура – тематизација: значење

Час на терену - студија случаја

Анализа студије случаја и презентација (1. колоквијум)

Проблем значења: Архитектура и визуелна култура као затворени и отворени системи 
знакова

Иконографија и иконологија; Значење визуелне културе и архитектуре и проблем садржаја; 
Цимболичка својства архитектуре и визуелне културе

Форма и историја; Значење архитектуре и визуелне културе и пробем форме; Критика 
конвенционалне историје архитектуре и уметности

Час у библиотеци - студија литературе

Идеологија и политика; Анализа дела архитектуре и визуелне културе (1)

Идеологија и политика; Анализа дела архитектуре и визуелне културе (2)

Час у библиотеци - студија случаја

Консултативна настава и припрема за израду колоквијума

Анализа студије случаја и презентација (2. колоквијум)

Консултативна настава и припрема за израду испитног рада

Консултативна настава и припрема за израду испитног рада




