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УПУТСТВО 
 
Садржај пројектног задатка 
Студенти раде на сложеном пројектантском проблему, у великој мери самостално развијајући и елементе 
пројектног задатка. Студирајући сложеност функционалне, морфолошке и социо-културне структуре студент 
се оспособљава да креира архитектонска решења која равномерно задовољавају концептуалне, 
функционалне и структуралне захтеве, и примењује савремене архитектонске приступе и парадигме. 
Резултат рада је идејно архитектонско-урбанистичко решење које има своју јасно препознатљиву 
истраживачку и апликативну компоненту, где се јасно препознају елементи тематских области на које се 
пројекат ослања. Пројектни задатак има за циљ да развија неке од следећих способности будућих 
архитеката: 
- препознавање и одговарајућу примену архитектонских концепата, принципа и теорија 
- апстраховање и презентовање основних елемената и односа у дефинисању архитектонског решења 
- пројектантске вештине које су неопходне да се одговори захтевима инвеститора, корисника и  
  законским регулативама. 
 
Термински план наставе 
Студио и семинари одржавају се два пута недељно: понедељком и четвртком од 16 до 22ч. Настава  траје 14 
радних недеља у школи и 4 радне недеље код куће са консултацијама у кабинету. За студио и семинаре 
предвиђено је 32 радна сата недељно (16 сати рада школи и 16 сати рада код куће).15. недеља предвиђена 
је за рад у оквиру модула М7- Пројектантска радионица 3. Модул М7- пројектантска радионица је посебан 
премет који није повезан са радом у студију. 16, 17, 18, и 19 радна недеља предвиђене су за рад код куће (38 
сати) и консултације у кабинету (2 сата). Предаја и одбрана пројекта и семинара је 20. радне недеље.  
 
Студијска правила 
Студио води један наставник са једним сарадником и старијим студентима волонтерима. Пројектни задатак у 
студију задаје наставник. Више студија могу, међусобним договором, да задају заједнички пројектни задатак. 
Најмање 30п, а највише 70п предвиђено је за оцењивање током 14 радних недеља у школи. Начин и 
критеријуме оцењивања утврђује појединачно сваки наставник. 
 
Правила за пријављивање студената у студио 
Руководилац студија предаје Декану Архитектонског факултета испуњену пријаву пројектног задатка у 31. 
августа 2013 године у 12ч. Презентација студија је у среду, 25. септембра 2013 године у 17ч. 
Пријављивање студената је од 25. до 28. септембра. Студенти бирају студије преко портала АФ. Студио 
прима највише 16, а најмање 8 студената. Листе са распоредом студената по студијима биће објављене на 
веб-сајту АФ у понедељак 30. септембра.  
 
 
 
*на основу Службеног билтена 71/06 Архитектонског факултета: Студијски програми основних академских 
студија и дипломских академских студија архитектуре од 31. 05. 2006. и Службеног билтена 89/12 
Архитектонског факултета: Статут од 12. 03. 2012. 
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План рада 
 
Назив пројектног задатка:  
МАИ - Марина Абрамовић Институт за уметност перформанса 
Година студија:  
3. семестар Mастер академских студија, 2013/14 
Број кредита: 
18ЕСПБ  
Термини одржавања наставе: 
Према распореду за јесењи семестар 2013/14 
Термин одржавања испита (предаја и одбрана графичког и семинарских радова): 
Према терминском плану за јесењи семестар 2013/14 
Термини одржавања колоквијума: 
У 7. и 13. недељи наставе 
 
Наставник: 

др Ружица Божовић Стаменовић, ванредни професор 

Сарадници у настави:   

Небојша Стевановић, диа, студент докторских студија 

Марија Страјнић, диа. студент докторских студија 

Број кабинета: 249 

Време за консултације са студентима (једном недељно два сата): заказати е-mail-ом 

Телефон:     :  +381 11 3218749                                                            email: ruzicabozovic@arh.bg.ac.rs 

www адреса:                                                                                                          

 

Посебни критеријуми за пријем студената: 

Просечна оцена са 1. године мастера и оцене из пројеката М.4 и М.5. Одлично знање енглеског језика (способност 
читања и разумевања теоретских текстова на енглеском). Склоност ка теоретском истраживању и разматрању 
питања  простора , као и тражењу нових израза и техника комуникације архитектонских идеја и решења. 
Од студената се очекује апсолутно редовно похађање наставе и континуалан рад на пројекту у (најмање) 
предвиђеном броју радних сати. Укратко, добродошли су они који воле пројектовање и којима није тешко да раде.  
 

Циљеви и приступ настави: 
 
Циљ овог пројекта је да се феноменолошки доживљаји простора и природа људске перцепције и понашања у 
простору доведу у узрочну везу са програмом Института за перформанс.Радом на овом пројекту студенти се  
припремају за завршни мастер пројекат-тезу и оспособљавају за самостално успостављање сопственог теоретског 
става и  његово довођење у релацију са архитектонским изразом, контекстом и корисницима. Подразумевају се 
знања из области функције и типологије, али се и очекује превазилажење нивоа очигледног и баналног и 
залажење у домен значења и доживљавања простора кроз сложене механизме перцепције, когниције и чула.  
Студентима се сугерише пројектантски поступак, али сe очекују експерименти и креативно истраживање као модус 
рада на пројекту, у чему ће  имати потпуну слободу.  
Студенти ће научити да поставе тезу пројекта и да је пројектантски развију, најпре кроз програм, а потом и 
кроз.креативна решења. Научиће да прагматичне аспекте пројектовања подреде и употребе у развијању концепта, 
атмосфере и доживљаја простора.  
 
 
 
 



Општи критеријуми: 
 
ОК1. Способност израде архитектонских пројеката који задовољавају естетске и техничке захтеве. 
       Студент ће имати способност да: 

OK1.1  Припреми и представи пројекте објеката различите размере, сложености и типологије у разноврсним 
контекстима, користећи низ медија (техника) и као одговор на задатак; 

OK1.2   Разуме конструктивни и структурални склоп, стратегије заштите животне средине и регулативне 
(правне) захтеве који се односе на пројектовање и изградњу комплетног архитектонског пројекта; 

OK1.3   Развије концептуални и критички приступ према архитектонским пројектима који интегрише естетске 
аспекте објекта и техничке захтеве изградње и потреба корисника. 

ОК3. Знање о ликовним уметностима као утицајним за квалитет архитектонског пројекта.  
Студент ће ће имати знање о: 
OK3.1 Томе како теорија, пракса и технологије ликовних уметности утичу на архитектонски пројекат; 
OK3.2   Креативној примени визуелних уметности и њиховом значају и утицају на архитектуру; 
OK3.3   Креноативј примени примера добре праксе у процесу пројектовања у студију, у смислу њихове 

концептуализације и репрезентације. 
ОК5. Разумевање односа између човека и објекта 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: 
OK5.1   Потребама и тежњама корисника објеката; 
OK5.2   Утицајима објеката на животну средину и премисама одрживог пројектовања; 
OK5.3   Начину на који ће се објекти уклопити у своје локалне контексте. 

ОК6. Разумевање архитектонске професије и улоге архитекте у друштву, посебно у припреми пројеката који 
узимају у обзир социјалне факторе. 

Студент ће имати разумевање о: 
OK6.1 Природи професионализма и обавезама и одговорностима архитеката према клијентима, корисницима 

објеката, ивођачима грађевинских раодва, професионалним сарадницима и ширем друштву. 
ОК7. Разумевање метода истраживања и припреме пројектних задатака за архитектонски пројекат. 

Студент ће имати разумевање о: 
OK7.1 Потреби да се критички испитају примери који су  функционално, организационо и технолошки 

релевантни за постављени пројектни задатак; 
OK7.2 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; 
OK7.3 Доприносима архитеката и професионалних сарадника у формулисању пројектног задатка и 

истраживачких метода потребних за припрему задатка. 
ОК9. Адекватно знање о физичким проблемима,технологијама и функцији објекта у циљу обезбеђења 
унутрашњег комфора и заштићености.  

Студент ће имати знање о: 
OK9.1 Принципима пројектовања оптималних визуелних, термалних и акустичних амбијената; 
OK9.2 Системима за постизање комфора околине у према  принципима одрживог развоја; 
OK9.3 Стратегијама за пројектовање инфраструктуралних мрежа објеката ( водовод и канализација, електро 

инсталције и друго) и способности да се оне интегришу у архитекотнски пројекат. 
 
Пројектни задатак: 

Тема 
Тема овог пројекта је истраживање појма отелотворење  (embodiment), као идеје о изражавању ванпросторних 
феномена у простору. Концептуалне релације са простором и у простору остварују се кроз комуникативност, 
експресивност и ритам којим се чула ангажују у контексту места. Низ тако створених и наизглед безначајних 
инкарнација и слика сачињава укупни доживљај и спознају простора. Отелотворење (еmbodiment ) постаје циљ, 
али и исходиште истраживања синергије простора и времена као реалног, али не обавезно и физичког оквира 
стварности.  
 
Занима нас искуство простора  као чулног феномена за разлику од перцепције објекта као чисте форме. Занима 
нас спознаја простора кроз манипулисање интуицијом и чулима. Интеракција чулних доживљаја у простору не 
своди се само на синестезију,  већ на такозвану идеастезију, на иницирање чулних доживљаја кроз  когницију и 
нарацију.  
 
 
 



Пројектни програм 
Уметност перформанса добила је и формално своје место на великој светској уметничкој сцени ретроспективном 
изложбом Марине Абрамовић у Музеју модерне уметности МОМА у Њујорку и перформансом „Уметник је 
присутан“ из 2010. године.  Њена иницијатива да у Хадсону (Hudson, USA) оснује институт за истраживање 
уметности перформанса повод је да претпоставимо да би таква институција као место спектакла, али и учења и 
стварања, могла да се реализује и у Београду, родном граду чувене уметнице. 
Основни програмски захтеви оличени су у прокламованим циљевима Института (слободни превод): 

- Позивање уметника да предлажу и изводе  пројекте са дугим временом извођења из области 
перформанса, игре, театра, филма, музике, опере и других сфера уметничког израза.   

- Обезбеђивање просторних и других потребних услова за резиденцијални боравак уметника и научника 
који би радили на развијању нових, колаборативних пројеката са дугим временом извођења.  

- Организовање предавања, радионица, контаката са друштвеном заједницом, јавних програма и 
предавања кроз програме континуалне едукације, као и успостављање библиотеке привремених, 
повремених и нематеријалних радова  

- Позивање посетилаца да учествују у Методу Абрамовић који их припрема за искуства са пројектима са 
дугим временом извођења.  

 
Локација: биће понуђене две опције, али у договору са наставником студенти могу да размотре и друге могућности. 
Обе локације садрже елементе индустријског наслеђа и од студената се очекује да развију свој став према томе. 
 
Комплексност овог задатка захтева ангажовање интуиције исто толико колико и логике, као и вешто баратање 
елементима пројектантског заната. Захтева дисциплину у постављању програмско-наративне потке пројекта, али и 
креативност у ангажовању прагматичних елемената материјализације и  детаља којима се гради језик нарације.   
Од студената се очекује да приступ задатом пројекту буде креативан, критички и компетентан. Ово су уједно и 
критеријуми оцењивања. 
 
Метод извођења наставе:  

Настава се одвија кроз рад у студију, предавања, презентације и дискусије, анализе случајева, истраживање нових 
техника и интерактивних метода презентовања идеје пројекта, итд. 
 

 

Термински план извођења наставе  

нед Наслови јединица Опис тематских јединица                                           

01 Теоретска истраживања Литература и презентација сакупљених сазнања 

02 Формулисање циља 
пројекта и анализа 
локације 

презентација основног теоретског оквира за пројекат или основног циља.   
Одабир локације и анализа 

03 Програм-локација Дефинисање детаљног програма и испитивање могућности локације 

04 Координација теме и 
програма  

Провера полазишта кроз цртеже. концептуалне макете и ппт презентације. 

Дефинисање архитектонског језика 

05 Пројектовање - концепт Скице, концептуалне радне макете  

06 Пројектовање  концепт+иницијал разраде, скице, концептуалне радне макете 

07 1. Колоквијум: Презентација концепта и технолошког детаља који га репрезентује, размера 

1:500, 1:200, 1:20 

08 Разрада пројекта 

 

функција , простор, отелотворење кроз време, истраживање 

Скице,   радне макете 

09 Разрада пројекта Материјализација, конструкција, детаљи – идејност прагме, истраживање 

10 Разрада пројекта Критичка анализа и надградња пројекта 

11 преиспитивање  Усклађивање са концептом, промена, нова питања. 

12 Разрада пројекта Акценат на разради елемената кључних за остварење концепта 

13 2. Колоквијум: Комплетан пројекат приказан кроз  цртеже у размери и радне макете 



14 Критичка ревизија  Препознавање могућности за надградњу у финалној фази и и унапређење 

решења. Припрема за представљања радова  на међународним конкурсима 

или у публикацијама – портфолио рада.  

15 радионица Архитектура као перформанс . Перформанс као архитектура. 

 

Литература:  

1 
Questions of Perception: Phenomenology of Architecture [Paperback]  
Steven Holl, Juhani Pallasmaa, Alberto Perez-Gomez  
2 
Haptic Architecture Becomes Architectural Hap 
Herssens J. 1, Heylighen A.2 
http://www.nordiskergonomi.org/nes2007/CD_NES_2007/papers/A34_Herssens.pdf 
3 
Haptic Architecture 
http://www.youtube.com/watch?v=uugjeDl_tPc 
4 
Hapticity and Time 
Juhani Pallasmaa 
http://iris.nyit.edu/~rcody/Thesis/Readings/Pallasmaa%20-%20Hapticity%20and%20Time.pdf 
5 
Hunting for the lost user: From sources of errors to active actors – and beyond. Kari Kuutti, Department of Information 
Processing Science, University of Oulu 
http://mlab.taik.fi/culturalusability/papers/Kuutti_paper.html 
8 
What is Haptics? 
Mandayam A Srinivasan 
http://www.sensable.com/documents/documents/what_is_haptics.pdf 
. 
Препоручена литература: 

Препоручује се web претрага /кључнe речи: phenomenology, embodiment, hapticity, sensorial,  simulacrum, performance  
 

Начин полагања испита и садржај пројекта: 

Испит се полаже кроз одбрану завршног рада (панели, макете и ppt презентација) 

Елаборат садржи образложење концепта и аналитичку фазу рада, ситуацију у размери 1:500-1000, све основе, 

пресеке, изгледе и 3д.моделе потребне за разумевање пројекта у размери 1:200, карактеристични детаљ у погодној 

размери (1:1 до 1:20), пратећи елаборат који документује процес рада и пројектантски поступак и макету.   

 

Сви дводимензионални прилози, допуњени прилозима са оба колоквијума и са радионице, треба по завршетку 

испита да буду упаковани и повезани у чврсте корице (50/70 ), а макета запакована у кутију. Фасциклу са радом и 

кутију са макетом (макетама) јасно обележити именом, бројем индекса, семестра /академске године и ознаком 

студија и наставника.  

Критеријуми оцењивања: 

Вредновање активности током рада и пројектантског поступка ће се обављати континуално током семестра.  
Коначна оцена биће формирана после завршне одбране узимајући у обзир и процес и завршни резултат. Основни 
критеријуми су креативност, критичност и компетентност. 
 
 
 
 
 
 



Оцењивање: 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
Акривност током семестра 10 Концепт 

Интерпретација 
Разрада 
Презентација 

15 
15 
20 
10 

Колоквијуми 1 и 2 
Тест провере знања и редовног 
праћења наставе 

15 и 15   

 40  60 
Укупно   100 
 

Услови предаје после заказаног рока: 

из статута АФ 

Статутарне одговорности и права студената: 
из статута АФ 

 


