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ПРОУЧАВАЊЕ СТИЛОВА И ФОРМИ У АРХИТЕКТУРИ 

ПРИКАЗ РАДА НА ПОСЕБНОМ ПРОГРАМУ 2 -

РАЗВОЈ И ТЕОРИЈА АРХИТЕКТУРЕ И УМЕТНОСТИ НА 

АРХИТЕКТОНСКОМ ФАКУЛТЕТУ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ 

У 
циљу унапређења наставе на Архитектонском 

факултету Универзитета у Београду пре више од 

једне деценије уведени су посебни програми, како 

би се студентима, од четврте године студија, омогућило 

да кроз избор једног од понуђених програма искажу своје 

интересовање за одређене специфичне проблеме гради

тељства, и да кроз рад у настави овладају ширим и садр

жајнијим знањем из појединих области деловања архи

теката у пракси. 1 

Катедра за развој архитектуре и уметности, данас 

Катедра за историју и теорију архитектуре и уметности, 

је развијала и реализовала два посебна програма: ПП1 -
Заштита и ревитализација историјских урбаних целина 

(који је водио проф. др Јован Нешковић)2 и ПП2 - Раз
вој и теорија архитектуре и уметности (који води проф. 

др Нађа Куртовић-Фолић)З, који су изазвали велику паж
њу и интересовање студената, те су их похађали студен

ти који су својим радом на предметима Катедре током 

претходне три године студија показали жељу да продубе 

своје знање из области историје опште' И националне ар

хитектуре и уметности, као и заштите и ревитализације 

градитељског наслеђа. 

Насшавни йрofрам ПП2 -
Развој и шеорија архишекшуре и умешносши 

Овај програм настао је као последица праћења интере

совања и жеља студената Архитектонског факултета у 

Београду, који су исказивали своју потребу да се кроз те

оретску и практичну наставу шире и садржајније упо

знају са темама из историје градитељства, за које није би

ло довољно простора и времена у општој настави у прве 
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три године студија. Окретање пажње студената ка гради

тељском наслеђу свакако је било одраз идејних кретања у 

светском и Домаћем архитектонском стваралаштву током 

седамдесетих и осамдесетих година 20. века и деловаља 
градитеља који су развијали UОСШ-моgерн.у архишекш.у

ру. Међутим, овај вид враћања на форме из историјског 

градитељства, кроз његово цитирање, еклектично комби

новање, иронично и духовито тумачење и сл. изражавао 

је , у суштини, одвојеност, неразумевање, па и равнодуш

ност према градитељству прошлих времена,4 а у многим 
случајевима и површно познавање ' изворних идеја, 

принципа, метода и облика које су примењивали градите

љи у појединим историјским епохама. Из тог разлога циљ 

увођења продубљеније наставе из ове области био је да 

се будућим градитељима путем проучавања архитектон

ске и урбане историје укаже на целовитост градитељск:ог 

искуства и значај који истраживање и познавање разво

ја општег и националног градитељства има на савремено 

архитектонско деловање. Путем теоретског и практичног 

разматрања различитих аспеката историјског градитељ

ства, односно Сшилова и форми у архишекшури, Теоре

шичара и шеорија архишекшуре, Сшарих шехника [рађе

ња и Есшешике и симболике у архишекшури,5 студенти 
су се упућивали да суштински упознају, али и критичк:и 

сагледавају и вреднују, историјска искуства, како би раз

вили сопствену градитељску културу. 

МешоgОЛОiија paga на uреgмешу 
Сшилови и форме у архишекшури 

Најзначајније место у програму има предмет Сшилови и 

форме у архишекшури који се реализује у три семестра, 
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кроз предавања и вежбе. б На предавањима се излаже 
материја везана за порекло, формирање, развој и транс

формацију стила у архитектури, као и различита тумаче

ња термина архитектонске форме кроз историју и данас . 

Форме у архитектури се показују у општим развојним 

облицима као резултат кохерентних духовних и ликов

них система с одређеним значењем и поруком. У прак

тичној настави студенти кроз израду семинарских радова 

овладавају облицима и значењем појединих архитектон

ских и стилских елемената, основним принципима и фор

мама стилских редова и појединих градитељских епоха, 

као и проблемима настанка, уобличавања и трансфор

мације форми одређених врста и типова грађевина кроз 

историју. Наведени аспекти могу се посматрати у окви

ру једног временског сегмента градитељства или једног 

подручја, односно кроз свеобухватно и упоредно праће

ње развоја одређене форме или стила кроз различите 

градитељске епохе. 

Сл. 1. Први заgашак:, волуша, сшуgенш Иgа Сшојановић 

f:10')5tJ~/1 ,..,,К( -:;-<:'1<..1 - RIJ;n''Ј;;' ,. IfO)U~JL .ft/ . .'~:r:=.,::r',i!...r I (1/lE.!V{l5f,' 

- ,1f'/.oYl 'r,,!Ulr,;, 4R-"I#КГU"/ у// ,J~-'IF.>PX, 
1 ~~Ј)р. '7јЛ,., ,5· ':;qJ/,"/;'c О. /~ 9~/..ПРЭ 
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у жељи да се настава на предмету даље развија и 

осавремени у складу са процесом реформе наставе на 

Архитектонском факултету у Београду и наставним про

грамима који се већ више година развијају на појединим 

архитектонским школама и институтима у Европи и Аме

рици,7 у претходној школској години (2002/03), промењен 
је начин реализације и садржај практичне наставе на веж

бама. Циљ је био да се студенти кроз израду графичких 

радова упознају са значењем одређених термина у кла

сичној архитектури, античкој и ренесансној; истраже 

развој форми појединих стилских и архитектонских еле

мената кроз историју градитељства; и да овладају гра

фичким приказивањем класичних профила и елемената. 

Из тог разлога је тема првог задатка била дефинисање 

значења и приказ развоја делова класичних архитектон

ских елемената, као што су: астрагал, абакус, акантус, 

анулет, антефикс, антемион, акротерија, балустра, геј зон, 

гирланда, денти:Л , ехинус, фасција, филет, фриз, конзола, 
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Сл. 2. ДруСи заgашак, сшабло сшуба, сшуgенш Пешар Слеuчевuћ 

кључни камен, метопа, оволо, плинта, сима, троглиф, 

торус и сл. 

Други задатак је за тему имао истраживање склопа и 

пропорцијских односа одређеног архитектонског елемен

та, као што је стуб, постамент, етаблман, едикула, тимпа

нон, атика, портал и сл, односно приказ његовог облико

вања у различитим стиловима (дорски, тоскански, јонски, 

коринтски и композитни) И епохама (антика, Грчка и 

Рим, ренесанса, класицизам и сл). Код оба задатка сту

денти су поред приказа изворних примера из опште ис

торије градитељства, давали и карактеристичне примере 

из Београда. 

Након упознавања са основним елементима класич

не архитектуре студенти су се кроз анализу прочеља ка

рактеристичних грађевина из архитектуре историјских 

стилова 19. и почетка 20. века у Београду (као што су 
Палата Народне банке, Спасићева задужбина и друге ре-
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презентативне стамбене зграде у улицама Кнез Михаи

ловој, Вука Караџића, Краља Петра, Узун-Мирковој и 

на Теразијама), упознавали са основним принципима 

компоновања уличних фасада и примене стилских еле

мената и декоративне пластике. Циљ је био да се анали

зирају пропорцијски односи на нивоу целине и поједи

них делова грађевине, обрада површина и појединих 

елемената, као и да се на основу анализе целине и фор

ме стилских елемената открију стилски утицаји и однос 

градитеља према класичном градитељском наслеђу. 

Претходно наведене анализе служиле су да оспособе 

студенте да у четвртом задатку сами компонују и стил

ски обликују једну мању фасаду у духу класичне архи

тектуре. Требало је применити класичне принципе и неки 

од облика пропорционисања елемената и целине, са или 

без наглашавања појединих делова у виду централног 

или бочних ризалита. Избор стила и начина третираља 
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облика из репертоара класичне архитектуре зависио је 

од афинитета самих студената, али није могао бити 

произвољан већ поткрепљен одговарајућим историј

ским референцама. 

Осшваренu резулшашu 

Након реализовања наведеног облика практичне наста

ве у оквиру прва два семестра из предмета Сшилови и 

форме у архишекшури уочено је да су студенти показали 

велики ентузиј азам и способност да овладају знањима 

из области класичне архитектуре и на завидном нивоу 

графички прикажу развој појединих стилских облика и 

елемената . Такође, у оквиру четвртог задатка они су успе-

ли да и поред одређене круте детерминисаности класич

не архитектуре, кроз уношење личног сензибилитета за 

поједине стилове и форме остваре креативан однос пре

ма историјским узорима. Њихове композиције нису 

имале карактер копије, већ личног тумачења одређеног 

стилског израза из историје . 

Кроз рад на приказаним задацима студенти су стекли 

предзнање и формирали критички однос према класич

ном наслеђу што ће им омогућити да у следећој фази ра

да, која ће за тему имати пројектовање малих ансабала и 

грађевина у оквиру значајне културно-историјске целине, 

остваре савремена архитектонска дела која представ

љају суштинску обнову изворних принципа и хуманизма 

класичне архитектуре са свежином и снагом која одго

вара нашем савременом сензибилитету. 8 

Слика 3. Трећи заgашак, анализа сшилскuх елеменаша и gешаља на lлавној фасаgи Куће М. Сшојановића 

(Кнез Михаилова ул. 53- 55), сшуgенш Марија Мрваљевић 

POSEBAN PROGRAM 2-RА"lVOЈ I TEORIJA ARНГГЕI<ТURЕ I UМEТNOSTJ 
PREDMET-SТILОVЈ I FORME И ARHJTEKTURI 
ZlM5К1 SEМESTAR. ~. 2002,јQЭ. GOD.-ш Z4MiA-К 
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Слик:а 4. Чешврши заgашак:, к:омпозиција и сшuлск:а обраgа фасаgе, сшуgенш Зор~ща Илић 

Наuомене: 

I Студентима су током протеклих година били понуђени програми 
из различитих области , као што су: заштита и ревитализација 

градитељског наслеђа , проучавање историје и теорије архитек

туре и уметности , урбана реконструкција , просторно планира

ње, ентеријер , биоклиматска архитектура , извођење радова и 

калкулације у грађевинарству, специфичне инжењерске кон

струкције и сл. Детаљније упознавање са садржајем ових про

грама је могуће преко интернет презентације факултета на ад

реси: www.агh.агh.Ьg.ас.уu 

157 

2 Програм и остварени резултати на овом програму приказани су 
на Међународној конференцији » Архитектура и урбанизам на 

прагу III миленијума« која је одржана у Београду 1996. године, 

у виду постера и текста у пратећој монографији (под насловом: 

М. Rоtег-Вlаgојеviс i Р. Josic, Тlle searcllJor tlle ic!entity оЈЉе оМ 
city core oJZemun, iп Arcl1itecture апе! Urbanism at tlle Тит oJtlle 
Jll Millennium, vo!. 2, Faculty of AIchitectuIe Uпivегsitу ofBeIgIa
de, BeIgIade 1996,455-459, Такође и у тексту: М. Ротер-Благо
јевић и П. Јошић, Сшаро језrро Земуна, исшраживање, валори

зација, заUlшu.ша и ревишализација, Гласник Друштва конзер

ватора Србије 21, Београд 1997, 161- 164. 



НАСЛЕЂЕ И УНИВЕРЗИТЕТСКА НАСТАВА 

3 Приказ циљева, садржаја и методологије рада на овом програ
му дат је у тексту: Н. Куртовић-Фолић - М. Ротер-Благојевић

Р . Јадрешин-Милић, Развој и теорија архитектуре и уметно

сши, Гласник Друштва конзерватора Србије 27, Београд 2003, 
191-193. 

4 На овакав однос према градитељском наслеђу указује проф. 

6 

Паоло Портогези (Раоlо Portoghesi) у тексту : Classicism јn Маn
Iletan, јп Porpllyrios Associates, Recent Work, Andreas Papadakis 
Publisher, London 1999,9-12. 

Као наставници на програму учествовали су проф . др Н. Кур

товић-Фолић, проф. др И. Суботић и проф . др В . Мако, а као 

сарадници асис. мр М. Ротер-Благојевић, асис . п. Јошић, асис . 

В. Кулић, асис. Р. Јадрешин-Милић, асис. А. Игњатовић, арх . Ј . 

Протић и арх . Д. Маринковић. Шири приказ појединачних пред

мета дат је у наведеном тексту Н. Куртовић-Фолић - М. Ротер

Благојевић - Р. Јадрешин-Милић, Развој и теорија архитекту

ре и УЈиешносши, 191- 193. 

Предмет у седмом семестру има 2 часа предавања и 1 један час 
вежби, у осмом семестру 1 час вежби и у деветом семестру 6 ча
сова вежби. 

7 Изучавање и обнова принципа и форми класичне архитектуре 
присутни су у оквиру наставних програма на америчким уни

верзитетима Колумбија (СоluшЫа Uпivегsitу) , у Сиракузи (Syra
cuse Uпivегsitу) , у Пенсилванији (Uпivегsitу of Реппsуlvапiа) , и 

Архитектонској школи Универзитета Нотр Дам (Sсlюоl of Агсhi
tecture Notre ОаП1е Uпivегsitу, Indiana), као и на летњим курсеви
ма које организује Институт за изучавање класичне архитектуре 
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у Њујорку (The Iпstitutе for the Study of Classical Агсhitесtuге, 
New Yoгk). Ову архитектуру промовише и Институт за архитек
туру принца од Велса (Ргiпсе of Wales 's Iпstitutе of Агсhitесtше, 
Lопdоп), а класична архитектура присутна је у многим савреме

ним пројектима за јавне и приватне грађевине у Европи и Аме

рици. Видети: The Classicist, No. Fош (1997-98), The Iпstitutе 
for the Study of Classical Мсhitесtше, New York 1997, 74-81. 
Током јуна-јула 2002. године шестонедељни курс Института за 
изучавање класичне архитектуре у Њујорку је са успехом завр

шила асистент-приправник Архитектонског факултета у Бео

граду Рената Јадрешин-Милић , чије је искуство у раду на овом 

курсу помогло у конципирању практичне наставе из предмета 

Стилови и форме у архитектури на ПП2 у шк. 2002/03. години. 

8 Ове квалитете је проф . Портогези, у наведеном тексту, уочио 
код архитектонских дела проф . Деметри Порфириоса (о. 

Porphyrios), кога је окарактерисао као присталицу класичног 
хуманизма (classical 11LIП1апisП1), који представља радикалну 

опозицију савременим модернистима и постмодернистима. 

Порфириосова дела по мишљењу Портогезија иницирају рене

сансу хумане архитектуре, која у центар пажње враћа човека и 

класицизам као начин живота , са свим његовим културним 

вредностима . Као посебан квалитет код њих се, такође, препо

знаје усаглашеност између архитектуре и урбаних форми, од

носно она изражавају хармоничну везу између човека и приро

де, што је такође суштина класичног градитељства. Видети : Р. 

Рогtоgllеsi, Classicism јn Manllattan, наведено дело, 9-12. Тако
ђе видети: Ј . W. StаП1рег, The Critics ojClassicism, The Classicist, 
No. Four (1997-98), 17-14. 



ПРОУЧАВАЊЕ СТИЛОВА И ФОРМИ У АРХИТЕКТУ 1-'1 

SUMMARY: Naaa Kurtovi( -Foli(, Mirjana Roter-Blagoje\lic, Renata Jadresin-Mili( 

ТНЕ STUDY OF STYLES AND FORMS IN ARCHITECTURE 
AN ACCOUNT OF ТНЕ SPECIAL PROGRAMME 2 -

ТНЕ DEVELOPMENT AND THEORY OF ARCHITECTURE AND ARTS 

АТ ТНЕ SCHOOL OF ARCHITECTURE, UNIVERSIТY OF BELGRADE 

In OIdeI" to facilitate а bгoadeI" арргоасЬ to the general 
subjects регtаining to the histогу ot' агсhitесtuге and arts, the 
School of Агсhitесtuге in Веlgгаdе has held for а number of 
years а special рrоgгаmmе fol" talented and interested 
students, called Special ргоgгаmmе 2 - The Development 
апd Theory of Аrсhitесtше апd Агts. The pгogramme offers 
these stLldel1ts possibilities to stLldy the general and national 
агсhitесtLlгаl hегitаgе Ьу fОСLlsiпg оп specific aspects of 
агсhitесtшаl сгеаtiоn . The sLlbjects taLlght Ю'е: Styles and 
Forms in Агсhitесtше, The Тhеогу al1d Тhеогists of A1:chi
tесtше, Old Building Techl1iqLles, al1d the Aesthetics and 
Symbolism in Агсhitесtше al1d Art. StLldепts leaгn about the 
оrigiпаl ideas, pril1ciples, ЬLlildiпg methods, forms апd 
symbols сhЮЋсtеristiс of сегtаin hiStOIic periods, bLlt also 
aboLlt theil" tlЋl1sfоrmаtiоn and application throughout the 
entire аrсhitесtшаl development. Specific emphasis is put оп 
the significance of геsеагсh and соmреtепсе in агсhitесtшаl 
development fol" the сопtеmрогагу architectuгal activities. 
ТЬе students should get essential expertise апd Ье сараЫе of а 
critical арргоасЬ to and еvаlLlаtiоп of the histогiс experience 
in ordel" to develop their own агсhitесtшаl сultше . 

The IЮ'gеst number of classes is devoted to the study of 
the OIigiпs, development апd intегргеtаtiоn of sty les апd 
forms iп агсhitесtше јп сегtаiп epochs ог longel' periods. 
ТЬе lесtшеs are devoted to iпtегргеtаtiопs of the origins, the 
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establishmel1t al1d tlЋпsfогmаtiоn of il1dividLlal styles al1d Ље 
регсерtiоп ofform thгough histогу; јп the ргасtiсаl segment ()1' 
the ргоgIammе the students аге supposed to master tl1e bas јс 
termil1ology, ргinсiрlеs, ргорогtiоns, fогms al1d elements ()f' 
histогiс агсhitесtше јп theil" glЋрhiс wогks. They will lateI' 
apply tl1at iп composing and designing the facades and 
smalleJ" buildings. In immediate applicatiol1 of the histогјс 
principles and агсhitесtuгаI foгms, studепts аге аblе to masteI' 
the агсhitесtшаl elements of the past and bLlild theil" OWI1 

сгеаtivе геlаtiопshiрs tоwагds them. This is рагtiсulагlу 

imрогtаl1t fol" their futuгe wогk iп designing bl1ildings withil1 
а histогiс envil"onment 01" in the sрiгit of histогiсаl Ю'сhitес

tuгe, 01" theil" endeavouгs to pгotect the агсhitесtшаl11егitаgе. 

List ој Illustrations: 

Fig. 1. First exercise, the vault, student ](la Stijanovic 
Fig. 2. Seconcl exercise, tl1e cylinder ој tl1e column, student 
Petar Slepcevic 
Fig. 3. Third exercise, analysis ој style elements and details 
оп the mаn јасшZе ој tl1e 110use ој М. Stojanovic (53-55 
Kneza Мilшilа Street), student Магјја Mrvaljevic 
Fig. 4. Fourth exercise, composition and style treatment ој 
Ље јасшZе, stиcZent Zorica ШС 


