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Циљеви изучавања предмета: 

Циљ је да студенти схвате значај интерпретације архитектонског пројекта и његове репрезентације у 
различитим материјалима који ће допринети што бољој презентацији њиховог пројекта. Низом 
тематских јединица, кроз широк спектар погледа на архитектуру модела и непосредна искуства 
пројектаната, семинар нуди тумачења значаја и значења модела за архитектуру. 

Исходи учења (стечена знања) 

Студент ће бити оспособњен да разумије, препозна и употреби својства макете у архитектури, те их 
примијени кроз израду физичког модела. 

Садржај предмета 

У првом дијелу наставе, планиран је низ предавања о начинима и врстама презентације пројекта 
кроз модел, са практичним кориштењем доступних материјала на часу: папир, глина, дрво, 
стиропор, жица… Кроз мале задатке на часу, истраживаће се могућности и технике употребе 
поменутих материјала. Паралелно с тим, студенти ће се кроз низ презентација и посјета 
радиницама и потенцијалним партнерима у привреди (у сарадњи са WMTA институцијом) 
упознати са техничком примјеном ових материјала при изради прототипова. 
У другом дијелу наставе, студенти ће радити на самосталном пројекту употребног предмета мање 
размјере (намјештај) водећи рачуна о претходно усвојеним техничким знањима, гдје је крајњи 
циљ израда макете тог елемента, такве да она одговара техничким условима израде прототипа у 
размјери 1:1. Намјера је да студенти своје пројекте израде у радионици у стварној величини 
користећи доступне технологије за прераду дрвета и других материјала (ласерски сјекач, CNC 
машина…) 
Рад на предмету пратиће се кроз израду блога на којем ће студенти ће на крају семестра приказати 
своје радове кроз портфолио. 
Радови прошлогодишњег курса се могу видјети на https://mua2019archig.wordpress.com/ 
Методе наставе и савладавање градива 

Предавања, практичан рад на моделима 
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