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Апстракт: Савремена светска пракса пејзажне архитектуре суочава се са све 
комплекснијом сликом свеукупног људског окружења. Како наводи Џејмс Кор-
нер (James Corner), да би одговорио на данашње изазове датог проблемског 
оквира пејзажни архитекта мора да буде способан да подједнако користи и 
имагинацију и рационалност. У покушају артикулације наведених комплексно-
сти, у низу методолошких оквира којима се пејзажна архитектура служи, у раду 
се издваја и објашњава коришћење уметничке технике колажа у процесу пејза-
жноархитектонског пројектантског образовања, и начин на који овај поступак 
помаже да се свеобухватније приступи комплексном задатку обликовања и 
трансформације простора. 
У раду је приказан део методологије наставе у пројектантском студију, на пред-
мету Пејзажноархитектонско пројектовање 1, на III години основних студија, 
студијског програма Пејзажна архитектура, Одсека за пејзажну архитектуру 
и хортикултуру, Шумарског факултета Универзитета у Београду, у пролећним 
семестрима током три школске године, од 2016–17. до 2018–19. Први пројек-
тантски задатак на овом предмету је пројекат обнове једног од београдских 
паркова. У пројектантском процесу, студенти најпре бележе, сагледавају, а 
затим и анализирају, постојећи социо-културолошки, урбанистички и биое-
колошки контекст предметног простора. На основу анализа се постављају, а 
затим и разрађују, концептуална решења за дату локацију. У првим фазама 
рада на пројекту, техником колажа, студенти формирају иницијални концепт 
просторног уређења, који треба да прикаже почетну замисао о амбијенту, без 
конкретних пројектантских решења. Између аналитичке и концептуалне фазе 
пројектовања, колаж је призма у којој се преламају елементи будућег решења.
Кључне речи: пејзажна архитектура, колаж, уметност, анализа / концепт, обра-
зовање, пејзажноархитектонско пројектовање
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УВОД

Пејзаж је, као и уметност, древна одредница људског живота и постојања на Земљи. Мирча Елијаде 
(Mircea Eliade) у свом делу Свето и профано, повезује ова два појма, пишући о сакрализовању одре-
ђеног места, односно територије:

„Настанити се на једној територији, то у крајњем случају значи сакрализовати је. [...] ‘Сместити се’ 
на једном месту, организовати га, настанити – то значи извести низ чинова који претпостављају 
један егзистенцијални избор: избор Универзума до кога се долази стварајући га.”1

Врт је, као Универзум у малом, идеализовани исечак природе; организован и отргнут од хаоса, то 
је – израз стваралачког духа и испуњене сврхе. Почетак савременог живота пејзажне архитектуре, 
чије корене налазимо и у вртној уметности, половином деветнаестог века обележава Централ парк 
(Central Park) у Њујорку, чији су аутори Фредерик Ло Олмстед и Калверт Во (Frederick Law Olmsted, 
Calvert Vaux). Захтеви који се постављају пред саму дисциплину, временом постају све комплексни-
ји: према дефиницији ИФЛА (IFLA), из 2012. године, пејзажна архитектура као професија користи 
естетске и научне принципе у пројектовању, планирању, анализи и управљању како природном тако 
и изграђеном средином2. Пејзажној архитектури је, иако посвећеној стварању функционалних пре-
дела, иманентан и естетички аспект простора, и у том заједништву различитих приступа, такође и 
суштинска повезаност са човековим давним „сновима о рају”3, којима се све више враћамо у време 
сваковрсних еколошких изазова и веома озбиљних опасности. У складу са сложеношћу активности 
и тежњи ка постизању синтезе у делању пројектанта у пејзажној архитектури, Џејмс Корнер (James 
Corner) пише да би савремени припадник ове професије требало да буде способан да у слику света 
утка и имагинацију и рационалност4.

ПЕЈЗАЖНА АРХИТЕКТУРА ДАНАС

Савремена светска пракса пејзажне архитектуре, као и свих осталих професија које у средишту свог 
интересовања имају пејзаж и модификације физичког простора и све што то поље деловања са собом 
носи, суочава се с комплексним изазовима проблемског оквира за очување животне средине и унапре-
ђења квалитета живота људи. Један од приступа планирању и пројектовању пејзажа, који је половином 
двадесетог века трасирао иновативне методолошке и теоријске приступе трансформацији људског 
окружења, заслуга је пејзажног архитекте и урбаног планера Ијана Макхарга (Ian McHarg), чија је књи-

1   В.: М. Елијаде, Свето и профано, прев. З. Стојановић, Нови Сад, 1986, 69.
2   “Landscape architecture: The profession that applies aesthetic and scientific principles to the design, 

planning, analysis and management of both natural and built environments.” В.: IFLA / UNESCO 
Charter for Landscape Architectural Education, International Federation of Landscape Architects – 
IFLA 2012. https://www.iflaworld.com/eaa [приступљено 12. 09. 2019]. Уколико није другачије наве-
дено, сви преводи са енглеског: Д. Ћоровић, А. Тутунџић и М. Путник.

3   “Landscape architecture, as we shall see, is often concerned with the design of funcional and productive 
landscapes, such as farms, forests, and reservoirs, but it shares an interest in aesthetics, pleasure, and 
amenity with gardening, which links it, not only to earliest settlements and cultivations, but also to the 
ancient dreams of paradise.” В.: I. H. Thompson, Landscape Architecture: a Very Short Introducition, 
Oxford, 2014, 2.

4   У оригиналу, реченица Џејмса Корнера (James Corner) гласи: “A good designer must be able to 
weave the diagram and the strategy in relationship to the tactile and the poetic.” В.: J. Corner, “Terra 
Fluxus”, in: The Landscape Urbanism Reader, ed. Ch. Waldheim, New York, 2006, 32–33.
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га Design with Nature5 [Пројектовање у складу с природом], довела до фундаменталних промена и у 
настави и у пракси пејзажне архитектуре. Уз критику тада важеће парадигме проналажења на изглед 
економски најисплативијих решења, која већином нису узимала у обзир бригу о природним ресурсима, 
овај аутор уводи методологију којом се сложени просторни подаци посматрају у интеррелацијама. 
Макхарг приказује, у овој семиналној књизи, нову методологију планирања начина коришћења земљи-
шта, која, поред осталог, подразумева аналитички приступ, којим се просторне карактеристике, како 
видљиве, тако и оне скривене од погледа, а веома важне за формирање и функционисање пејзажа, 
посматрају и приказују у међузависним нивоима који се односе на рељеф, вегетацију, типове земљи-
шта, али и геологију, подземне воде, природно потенцијалну вегетацију, историјске и естетске одлике 
одређеног простора. Разлагањем комплексности предела у тематске слојеве у виду карата, њиховим 
анализирањем, вредновањем и затим преклапањем добијених вредности, Макхарг тежи да на најсвр-
сисходнији начин повеже потенцијале одређеног простора и његове будуће намене, постављајући у 
релацију развој простора са очувањем природних вредности. Поред рационалног приступа анализи и 
синтези информација добијених из простора, Макхарг своје дело такође образлаже и речима:

„Ова књига је лично сведочанство о моћи и важности Сунца, Месеца и звезда, промене годишњих 
доба, сетве и жетве, облака, кише и река, океана и шума, животиња и биљака. Они су сада са нама, 
станари појавног света, учесници еволуције, тог живописног израза прошлог времена, и суштин-
ски партнери у опстанку и стварању будућности.”6

Крајем двадесетог века, појављује се такође приступ који својом холистичком оријентацијом од-
говара сложености целокупног људског окружења – Landscape Urbanism [Пејзажни урбанизам]. Ову 
стратегију, начин мишљења, или „праксу у настајању”, заступа, између осталих, и пејзажни архитекта 
Џејмс Корнер. У есеју “Terra Fluxus”7, овај аутор пише да се у последње две деценије догодио „дослух” 
између професија у области планирања и пројектовања физичког простора, као што су: пејзажна 
архитектура, урбани дизајн, урбано планирање и архитектура. Наиме, свака од ових делатности је 
проширила поља деловања чиме је створена једна врста хибридне професије, која у свом фокусу 
има – пејзаж, данас свеприсутан као термин и идеја у јавном дискурсу: „од новинарства, научних 
публикација до екрана… и до наших мисли”8.

У модерном добу забележена су три периода у којем је свеобухватно разматрање појма предела 
било наглашено. То су: ренесанса, „златно доба” 1750–1860. и савремени тренутак, почев од 1970, 
када се појам пејзажа у оквиру различитих теорија користи за испитивање односа територија и иден-
титета. Ова појава, како пише Габор Зонколи (Gábor Sonkoly) указује на то да су у току круцијалне 
друштвене промене у општеважећим ставовима према природи, односу културе и природе, и смени 
друштвених система9. У првој деценији двадесет и првог века, УНЕСКО (UNESCO) промовише нови 
приступ у области очувања урбаних средина, Historic Urban Landscape10 [Историјски урбани пејзаж], 

5   I. McHarg, Design with Nature, Garden City, 1969.
6   McHarg, исто, 5.
7   Corner, нав. дело.
8   Габор Зонколи (Gábor Sonkoly) се позива на увид Мајкла Џејкоба (Michael Jakob), у La Paysage 

(Paris, 2008, 7), о свеприсутности пејзажа: “from journalism, through scientific publications to the 
screens… and to our thoughts”. В.: G. Sonkoly, Historical Urban Landscape, Cham, 2017, 11–12.

9   Sonkoly, исто.
10   Vienna Memorandum on World Heritage and Contemporary Architecture – Managing the Historic 

Urban Landscape, UNESCO, 2005. http://whc.unesco.org/document/6814/ [приступљено 21. 09. 2019].
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који доводи у садејство заштиту урбаног наслеђа и урбано планирање, у циљу превазилажења врло 
изражених, супротности између развоја градова, одрживог развоја и очувања културне баштине11. 
Овај приступ, наиме, представља начин за успостављање „равнотеже између очувања урбаног насле-
ђа, социо-економског развоја и одрживости”12, односно још један покушај одговора на комплексност 
људског окружења данас13.

Као што смо показали, један од пионира савремене пејзажне архитектуре, Ијан Макхарг, најавио 
је нове приступе у областима које се баве трансформацијом људског окружења, који се могу посма-
трати и у контексту сагледавања и анализе комплексности животне средине – коришћењем технике 
колажа. Наиме, Макхаргови планови (сл. 1) добијени преклапањем различитих просторних нивоа, 
представљају визуелну сублимацију очигледног и „скривеног”, стварањем нових целина, којима 
се долази до утемељених одговора на сложене пројектантске изазове. Макхарг је заговарао холи-
стички приступ трансформацији окружења, којим ће се ускладити сви његови просторни нивои:

„Наше очи нас не раздвајају од света, већ нас уједињују с њим. Одустанимо због тога од једностав-
ности раздвајања и вратимо дуг јединству. Одустанимо од самоповређивања које је постало наш 
начин деловања и вратимо се потенцијалима хармоније између човека и природе.”14

КОЛАЖ КАО УМЕТНИЧКИ ПОСТУПАК

Уметност са почетка двадесетог века изнедрила је колаж као најтачнији израз савременог доживљаја 
света. Брза техника, која делиће разноврсних материјала склапа у нову, другачију целину, појавила 
се управо у тренутку када старе уметничке форме губе своју моћ да опишу битне одлике стварности. 

11   Recommendation on the Historic Urban Landscape. A New International Instrument, Including a 
Glossary of Definitons, UNESCO 2011. http://portal.unesco.org/en/ev.phpURL_ID=48857&URL_
DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html [приступљено 1. 10. 2019].

12   Sonkoly, нав. дело, 3.
13   О трансформацији урбаног пејзажа, в.: Д. Ћоровић, Београд као европски град у деветнаестом веку: 

трансформација урбаног пејзажа (докторска дисертација), Архитектонски факултет, Универзитет у 
Београду, 2015.

14   McHarg, нав. дело, 5.

Слика 1
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Брзина, пролазност и променљивост модерног света, распрострањеност фотографије, масовне прои-
зводње, и нарочито штампаних медија, постављају пред уметност истовремено и обиље материјала, 
али и нова питања о сопственој улози. Колаж ту постаје идеални полигон за пропитивање појмова о 
јединствености и целовитости уметничког дела, о трајности, довршености и свесној намери у умет-
ничком стварању.

Основни поступак колажа јесте повезивање фрагмената у једну несливену целину. Фрагмент предста-
вља исечак који чува одређено значење из свог претходног контекста, али се затим, уношењем у нове 
односе и формирањем нове целине, и његово првобитно значење мења. Значење колажа је нелинеарно, 
и формира се кроз релације супротстављених елемената и несводивих разлика. Банални и трошни 
елементи свакодневице тако се спајају у целине које превазилазе првобитну значењску ограниченост 
и говоре управо о свету у коме не постоји хармонија и трајно јединство, свету који се изражава кроз 
сукоб несводивих разлика. Како каже Адорно (Theodor Adorno): „Целина је лажна”15, јер:

„Не ради се о томе да целина напросто нестаје, већ да сада типично уметничко дело, како Адорно 
сугерише, не може у потпуности да одржи тензију између делова и целине, чије измиривање је 
требало да буде главна карактеристика уметности као такве. Рад се фрагментише.”16 

Дезинтеграција чврсте структуре уметничког дела поставља питање начина његовог грађења. Са 
напуштањем устаљених принципа композиције у уметности пажња се усмерава ка самом процесу 
стварања. Спонтаност и случајност, иако су и раније уважаване као принципи уметничког стварања, 
тек кроз уметничке поступке као што је колаж задобијају свој пуни значај у западној уметности. У 
колажу је принцип случајности, судара разнородних елемената основни принцип грађења. Процес 
рада је усмерен на откривање нових веза. Зато није случајно што је психоаналитичка теорија не-
свесног, где се скривена реалност открива помоћу омашке свој уметнички пандан нашла управо 
у надреализму и колажном поступку. Дадаистичка тотална критика друштва и утопијски подухват 
Баухауса такође су пронашли израз у форми колажа, што показују примери фотомонтажа Хане Хех 
(Hannah Höch) и Херберта Бајера (Herbert Bayer). Хана Хех је у својим карикатуралним колажима 
портретима комбиновала исечке из часописа са елементима кројних листова, што додатно указује 
на материјалност поступка у коме се елементи наносе на подлогу, прошивају, повезују или сударају, 
на изненађујућ и често хумористичан начин.

Новији развој уметности потврдио је и даље развио колажно-монтажни поступак. У музици је овај 
поступак добио замах појавом магнетофонске траке, која је омогућила физичку манипулацију носа-
чем звука на потпуно нов начин, са сечењем, прекомпоновањем, променом брзине, где исечак-семпл 
постаје основни материјал за нови уметнички рад, слично фрагменту у колажу. На албуму Discreet 
Music (1975) музичар Брајан Ино (Brian Eno) спроводи поступак комбиновања два фрагмента ренесан-
сних канона, где се две мелодијске линије пропуштају кроз систем са модулацијама и успоравањем, 
што резултира потпуним нарушавањем почетног реда, али и успостављањем нових хармоничних 

15   Т. Адорно, Minima moralia: Рефлексије из оштећеног живота (1944–1947, 1951), прев. А. Голијанин, 
2009–2015, 29. http://anarhija-blok45.net1zen.com/ [приступљено 20. 11. 2019].

16   “It is not as if the whole simply goes away, but how the exemplary work of art, Adorno implies, cannot 
entirely sustain the tension between part and whole, whos reconciliation was to be the defining char-
acteristic od art as such. The work fragments.” В: I. Balfour, “The whole is the untrue: On the Necessity 
of the Fragment (after Adorno)”, in The Fragment: An Incomplete History, ed. W. Tronzo, Los Angeles, 
2009, 84–85.
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односа17. Преласком у дигиталну сферу, визуелна и аудитивна уметност добијају приступачне алате 
за исецање, копирање и наношење фрагмената, као и за њихову модулацију. Данас се може рећи 
да је почетна демократичност и приступачност колажног поступка задржана и у дигиталној сфери, 
што је евидентно из обиља креативних захвата који комбинују медијски разноврсне материјале у 
колажне целине. Ипак, и поред лакоће и приступачности дигиталне манипулације, а можда и баш 
због њене свеприсутности, посебно су данас занимљиви поступци који комбинују аналогно и диги-
тално, при чему се у уметничком раду користе све предности дигиталног архивирања и обраде слике, 
али се оставља видљивом материјалност фрагмената, поступци сечења, текстура подлоге, физичка 
слојевитост фрагмената, или траг оловке. Тако настају радови који не припадају у потпуности ни 
дигиталној ни аналогној сфери, већ представљају комплексне хибридне целине, као што је то случај 
са цртежима града архитекте Снежане Златковић18, у којима се мултипликацијом и модулацијом 
фрагмената цртежа постижу изненађујући бешавно спојени колажи, или на пример у експеримен-
талним филмовима Виргила Видриха (Virgil Widrich) где се на материјалу фрејмова старих филмова 
користи изузетно комплексна, ручно рађена стоп-анимација (Fast Film, 2003). Додир са материјалом 
и његова непосредна физичка манипулација и даље остају основа привлачности колажног поступка, 
и представљају његов откривалачки потенцијал.

КОЛАЖ КАО МЕТОДОЛОШКИ АЛАТ (У ПЕЈЗАЖНОАРХИТЕКТОНСКОМ ПРОЈЕКТОВАЊУ)

Важност колажа за област пројектовања, као и едукативног процеса у пејзажној архитектури и архи-
тектури, почива, поред осталог, на суштинским квалитетима које овај приступ подразумева, односно, 
на томе што је, као и пејзажноархитектонски и архитектонски објекти, такође аутономно уметничко 
дело. Наиме, колаж може да буде и аналитички и пројектантски алат, а истовремено је и процес, као 
и производ рада19. Осим што се служи различитим средствима, техникама, разноврсним фрагмен-
тима интелектуалног и материјалног света, колаж је посебна композиција, створена вредност која, 
независно од својих чинилаца, има сасвим новo значење. Као што пише Џенифер Шилдс (Shields): 
„Истовременост просторног, материјалног и интелектуалног садржаја постаје суштинска за колаж 
кроз синтезу неповезаних фрагмената.”20 Предмет рада у просторним дисциплинама налази се у 
распону од предела, преко града до нижих просторних нивоа, а резултат води ка делима и објектима 
пејзажне архитектуре и архитектуре. Према увидима архитекте Стивена Хола (Steven Holl):

„[г]рад се никада не посматра као тоталитет, већ као скуп искустава, која су оживљена коришћењем, 
преклапањем перспектива, променом светлости, звукова и мириса. Слично томе, једно 
архитектонско дело ретко кад се доживљава у целини (осим као графички прилог или макета), већ 

17   M. Путник, Ово место, субјективно мапирање простора – амбијентална поставка у јавном про-
стору (докторски уметнички пројекат), Интердисциплинарне студије, Универзитет уметности у 
Београду, 2018.

18   M. Milinković et S. Zlatković, “Behind the Glitch: Research by Digital Drawing in Contemporary 
Architecture Education”, Architektura & Urbanizmus 52, 3–4, 2018, 198–209.

19   J. Shields, “Collage and architecture”, The International Journal of the Image 2/3, 2012, 85–106.
20   “Simultaneity of spatial, material, and intellectual content is inherent in collage through a synthesis 

of unrelated fragments.” В.: Shields, исто, 86.
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као низ парцијалних погледа и синтетизованих искустава. Питања значења и разумевања налазе 
се између генеришућих идеја, облика и природе и квалитета перцепције.”21

У перцепцији, истраживању и формирању просторних категорија, важна је вишеструка суштина 
колажа, која носи квалитет фрагмента, али и синтезе тих фрагмената у нова значења. У савременој 
пејзажноархитектонској и архитектонској пракси постоје, после Ијана Макхарга, и други аутори, који 
у свеобухватном разматрању просторних односа и разумевању параметара који их обликују, трагају 
за различитим стручним, филозофским и уметничким одговорима на постојећу проблематику, и у 
томе посежу за колажем, уметничким средством и техником изражавања, који није нужно само то. 

Архитекта Пери Кaлпер (Perry Kulper) користи цртеже-колаже као ауторефлексивно средство ко-
јим проширује идејни оквир размишљања о простору. На овај начин отвара аналошке и интуитивне 
путеве у стварању. У цртежу-колажу Davids Island, Strategic Plot22 (сл. 2) он истражује могућности 
означавања, писаних и знаковних белешки, у покушају да активира односе позиције, покрета и тра-
јања кроз време. Аутор овде развија појмове изолације, удаљености, значаја наутичке картографије 

21   Џенифер Шилдс (Jennifer Shields) наводи речи Стивена Хола (Stiven Holl), према књизи: S. Holl, 
Steven, J. Pallasmaa et A. Perez-Gomez, Questions of Perception: Phenomenology of Architecture, 
San Francisco, 2006: “A city is never seen as a totality, but as an aggregate of experiences, animated 
by use, by overlapping perspectives, changing light, sounds, and smells. Similarly, a single work of 
architecture is rarely experienced in its totality (except in graphic or model form) but as a series of 
partial views and synthesized experiences. Questions of meaning and understanding lie between the 
generating ideas, forms and the nature and quality of perception.” В.: Shields, исто, 86.

22   P. Kulper, “Five Small Practices”, Oz 36, 2014, 88. https://doi.org/10.4148/2378-5853.1537 [присту-
пљено 28. 08. 2019].
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за становнике острва, војно присуство, однос природног и изграђеног, митологију морских бића... 
кроз визуелне представе. Ове теме су кроз развој пројекта сложене у целину која повезује и ставља 
у променљиве односе елементе историје, физичке реалности и перспективне позиције острва, мора 
и копна. Како аутор образлаже овај приступ: “пружа могућност да се активно интегришу разнородне 
идеје, између нагађања и одређености, откривајући потенцијал онога што архитектура, пејзажна 
архитектура и острво могу у садејству да изграде.”23

У књизи Taking Measures Across the American Landscape24 [Мерењем кроз амерички предео], из 1996. 
године, приказане су фотографије, аерофото снимци, настали током трогодишњег путовања америч-
ким пејзажем Џејмса Корнера и пилота и фотографа Алекса С. Маклина (Alex S. MacLean). У њој аутори 
приказују и показују начин на који разумеју формирање пољопривредних и технолошких предела 
Сједињених Америчких Држава, током времена. Корнер и Маклин баве се приказивањем наведених 
тема кроз вербални и теоријски, односно визуелни и описни начин. Кроз Маклинове фотографије, 
и Корнерове есеје, цртеже-мапе и дијаграме-колаже, у књизи се идентификују и илуструју простори 
и процеси. Маклин и Корнер покушавају да прикажу и прозаичне и поетичне стране пејзажа, као и 
да открију и нагласе узајамну зависност међу њима. Процеси мерења, који су средство успостављања 
човечијих система над земљом и његових релација са природом, окружењем, али и временом, прика-
зани су у овој књизи и дијаграмом-колажем Џејмса Корнера, Field Plots (сл. 3). На њему је представљен 

23   Kulper, исто, 88. 
24   J. Corner et A. S. MacLean, Taking Measures Across the American Landscape, New Heaven / London, 1996.
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простор, односно поље, издељено на парцеле, које су у истој мери одређене, колико: „временом и 
редоследом активности, толико и димензијама и обележавањем тла.”25

КОЛАЖ КАО КОНЦЕПТ ПЕЈЗАЖНОАРХИТЕКТОНСКОГ ПРОЈЕКТА

На основу датог теоријског, проблемског и тематског оквира, у овом раду разматра се образовни 
процес у пејзажној архитектури, посебно методологија наставе у пројектантском студију, у чему је за 
рад студената на пејзажноархитектонским пројектима од изузетне важности интердисциплинарно 
окружење које омогућава упознавање и коришћење различитих стручних и уметничких дискурса26. 
Контекст проучавања у овом раду је Пејзажноархитектонско пројектовање 1, обавезни двосеместрал-
ни предмет (III година, 10 ЕСПБ, фонд часова 2+3), основних академских студија програма Пејзажна 
архитектура, Одсека за пејзажну архитектуру и хортикултуру, Шумарског факултета, Универзитета 
у Београду. Сваке године се на студијски програм Пејзажна архитектура уписује око 65 студената, а 
наставу предмета Пејзажноархитектонско пројектовање 1 похађа, у просеку, око 45 студента. У раду је 
анализиран део образовног процеса у оквиру предмета Пејзажноархитектонско пројектовање 1 у току 
пролећних семестара, три школске године, од 2016–17. до 2018–19. Пејзажноархитектонско пројек-
товање 1 је део основних академских студија Пејзажне архитектуре (240 ЕСПБ) и чини пројектантску 
линију заједно са предметима: Елементи пројектовања 1 (I година, 6 ЕСПБ), Елементи пројектовања 2 
(II година, 6 ЕСПБ), Пројектовање вртова (II година, 7 ЕСПБ) и Пејзажноархитектонско пројектовање 
2 (IV година, 6 ЕСПБ). Приказом методологије рада на првом задатку у пролећном семестру овог 
предмета, у којем студенти током десет недеља раде на пројекту обнове неког од београдских пар-
кова (Парк Ушће, 2016–17, Топчидерски парк, 2017–18 и Хајд парк, 2018–19), испитује се коришћење 
уметничких форми, у овом случају колажа, у процесу пројектовања. Радећи у групама од по два или 
три члана, а на основу истраженог културног, социјалног и еколошког значаја предметног парков-
ског простора, студенти предлажу могуће интервенције у обнови парка, односно нови урбанистички 
концепт простора и пејзажноархитектонско уређење. Пројектантским решењима би требало да се 
ублаже или потпуно превазиђу неки од дефинисаних проблема локације, а нагласе потенцијали 
простора, у сврху стварања новог композиционог плана и нове поставке функционалних, комуника-
цијских, културних и еколошких односа. Задатак обнове паркова као културно-историјских објеката, 
обавезно обухвата и бављење студената њиховом еколошком улогом, и значајем парка у свеукупном 
урбаном животу, и у том смислу представља сложен проблем. У пројектантском процесу, студенти 
најпре бележе, сагледавају, а затим и анализирају, постојећи социо-културолошки, урбанистички и 
биоеколошки контекст. Аналитичка основа садржи систематизоване податке и информације о лока-
цији, приказане различитим картама, мапама, табелама, графиконима, фотографијама, цртежима, 
схемама, и др. На основу анализа се постављају, а затим и разрађују концептуална решења за дату 
локацију, односно, на основу израђених аналитичких основа, као и задатих програмских смерница, 

25   Corner et MacLean, исто, 113.
26   На предмету су, током пролећног семестра, ангажовани архитекта Драгана Ћоровић и пејзажни 

архитекта Андреја Тутунџић, док су гостујући предавачи и гости-критичари, такође архитекти и пеј-
зажни архитекти који се баве професионалном праксом или едукацијом у наведеним областима 
(на пример: пејзажне архитекте Јелена Јовановић и Александра Вукићевић, ЈКП Градско зеленило, 
Београд, архитекте Наташа Јанковић и Марија Милинковић, Архитектонски факултет, Универзитет 
у Београду, и други). Посебна наставна јединица, чија је тема рад на концептуалном решењу – ко-
лажу, остварује се у сарадњи са ликовном уметницом, Миленом Путник која, такође на Шумарском 
факултету у Београду, води предмете: Цртање, Ликовно обликовање, Естетика пејзажа.
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студенти формирају пејзажноархитектонски пројекат, којим се дефинишу аспекти планираног про-
стора, од функционалног до обликовног.

Као уметнички метод којим се истражују потенцијали тродимензионалног простора у дводимензи-
оналном медију, колаж је веома користан алат у стварању нове концепције простора. Рад на колажу, 
у фази стварања почетног концепта, представља платформу за формирање идеје о новом простору 
и неку врсту дијалога са сопственим креативним, а истовремено и аналитичким потенцијалима. Тех-
ником колажа, студенти у току једног вежбања, а после наставних јединица посвећених формирању 
и презентацији аналитичке основе простора, стварају рани, иницијални концепт просторног уре-
ђења, који треба да прикаже почетну замисао о амбијенту, о атмосфери простора, без конкретних 
пројектантских решења. Као задатак у једном од термина вежби, током 90 минута, студенти стварају 
колаж-концепт, односно дају први покушај урбанистичког и пејзажноархитектонског решења просто-
ра, на карти предметне локације (сл. 4). Избор материјала за колаж, као и одговор на питање да ли 
ће се рад заснивати на конкретним просторним елементима датим на подлози, сасвим су слободни. 
На основу урађеног колажа, на крају вежбања, свака група укратко, у трајању од неколико минута, 
вербализује идеју просторног уређења задате локације, и даје неколико кључних речи којима је 
додатно дефинише. Овим поступком, студенти сублимирају стечено знање о простору, истовремено 
се припремајући за следећи корак у пројектовању, односно за детаљније дефинисање пројекта, које 
води ка финалном раду.

У теорији архитектонског пројектовања постоји увид о постојању различитих, можемо да кажемо 
субјективних и објективних утицаја, који доводе до пројекта, као крајњег резултата процеса. Објек-
тивни чиниоци су задати елементи, као што су пројектни задатак, пејзажноархитектонски програм 
и просторни и друштвени контекст, док се субјективни чиниоци налазе у домену ауторског одговора 
и интерпретације задатих услова и околности. Анализа је процес истраживања у којем се пројектант 
упознаје са задатим елементима, али, како такође пишу Симич и Варке (Andrea Simitch, Val Warke), 
њоме се успоставља и критички оквир проблема, односно концептуални објектив кроз који се касније 
доносе све пројектантске одлуке27. Концепт, у смислу основне идеје, сржи пројекта, требало би да 
буде флексибилан да прими у себе различите видове будућег пројекта, који се у процесу пројекто-

27   A. Simitch and V. Warke, The Language of Architecture, Beverly, 2014.
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вања испитују и проверавају28. Постоје сличности у методологији коришћења колажа као концепта у 
пејзажноархитектонском пројектовању, и методе Research through Design [Истраживања кроз дизајн]. 
Међу различитим видовима Research through Design, о којима пишу аутори Ленцхолзер, Духард 
и Кох (Sanda Lenzholzer, Ingrid Duchhart, Jusuck Koh), употреба колажа у стварању пројектантског 
концепта, на начин на који се примењује у настави у области пејзажноархитектонског пројектовања, 
на Шумарском факултету у Београду, највише одговара такозваном конструктивистичком приступу, 
где се намере пројектанта не своде на изналажење само једног решења, већ воде ка стварању више 
флексибилних решења, односно „конструката”, специфичних за простор у којем се делује29.

Техника колажа представља један од често коришћених алата којим студенти непосредно и јед-
ноставно уводе разнородне чињенице и асоцијације у процес генерисања идеје пројекта. Не-целост 
колажа, у коме се фрагменти не сливају у целину, већ формирају облаке – констелације елемената, 
омогућава уочавање нових веза и односа међу њима. Добро су познати и безбројним примерима 
илустровани принципи асоцијације и случајности у колажу, који служе као средство да се заобиђе 
предвидљивост и затвореност система. Почетне намере и претпостављени односи међу елементима 
врло лако могу да се промене, постојеће хијерархије „протресу”, односно доведу у питање и да се 
тако уведе нов правац размишљања. На овај начин колаж може да одигра значајну улогу у међу-
простору између анализе прикупљених података и генерисања пројектантске идеје, али и касније, 
током процеса пројектовања, када се већ дефинисани правци могу преиспитати враћањем на почетне 
асоцијације (сл. 5). 

У датом значењском оквиру и у методолошкој поставци образовних процеса предмета Пејзажноар-
хитектонско пројектовање 1, колаж се поставља као критички оквир за разматрање будућег пројекта, 
као концептуални објектив за холистички поглед на сложени контекст људског окружења. Између 
аналитичке и концептуалне фазе пројектовања, колаж је призма у којој се преламају, односно издва-
јају и трансформишу, елементи будућег решења. 

28   Simitch and Warke, исто.
29   S. Lenzholzer, I. Duchhart et Jusuck Koh, “Research through designing’ in landscape architecture”, 

Landscape and Urban Planning 113, 2013, 120–127.
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ЗАКЉУЧНЕ НАПОМЕНЕ

Увођење колажа као елемента методологије пројектантског образовања у формирању првих идеја о 
визији будућег простора ангажује рационалне и имагинативне капацитете студената, синтетишући 
њихова већ освојена знања и вештине. Тиме овај метод одговара хетерогеној структури студијског 
програма Пејзажна архитектура на Шумарском факултету Универзитета у Београду, као и садашњој 
позицији линије пројектантских предмета у том корпусу. Коришћење колажа је одговарајуће за рад 
у већим групама и за први сусрет студената са сложеним пројектантским задацима, у ситуацији када 
је потребно у релативно кратком времену постићи померање жаришта активности од рационалног 
ка интуитивном поимању проблематике просторних односа. 

Уметничке истраживачке методе се у настави пејзажне архитектуре користе да би се формирала 
искуствена, субјективна, мултифокална слика неког конкретног простора, у којој ће бити афирмисани 
појединачни доживљај и различити ефемерни или мање приметни аспекти простора. Кроз ликовне 
радове студенти пејзажне архитектуре покушавају да одговоре на основна питања, која се провлаче 
и кроз два важна аспекта пејзажне архитектуре: спекулативну област као што је уметност и кроз 
практичну, инжењерску делатност, а то су: Шта неком простору даје дух и карактер и чини га местом? 
Колико се живот на неком месту уклапа у претходно задате калупе, или их мења? Шта место говори 
о нама? Шта ми умемо да видимо и кажемо о месту? Како је бити негде? Уметничко истраживање 
протеже се кроз годишња доба, прати сезонске промене, али и дневне шеме коришћења простора. 
Обухвата технике документаристичког фотографисања, аудио и видео записе, описно бележење 
цртежом, аналитичко мапирање и дијаграмску визуализацију података, фотомонтаже, колаже који 
обједињују аналитичке и субјективне технике приказивања. Сврха оваквих истраживања не налази 
се ни у тачном репродуковању и примени образаца на конкретној ситуацији, нити у неомеђеном 
ауторском уметничком изразу, већ представља покушај да се артикулише заједнички плодан терен 
који уметност дели са практичним дисциплинама које обликују простор.

Курикулум предмета Пејзажноархитектонско пројектовање 2, на IV години студија, предвиђа, и 
по обиму и по теми, сложеније проблемске оквире наставних задатака. Према досадашњем иску-
ству рада и на том предмету, евидентно је да и у тој новој ситуацији, колаж остаје важан као корак у 
пројектантском поступку (сл. 6) и да га, и у новом тематском подручју, студенти самоиницијативно, 
слободно и спонтано користе и надограђују обогаћивањем његове методолошке, уметничке и про-
јектантске вредности.

Напомена:
Овај рад је реализован у оквиру пројекта „Истраживање климатских промена на животну средину: 
праћење утицаја, адаптација и ублажавање“ (43007) који финансира Министарство просвете, науке 
и технолошког развоја Републике Србије у оквиру програма Интегрисаних и интердисциплинарних 
истраживања од 2011. године.

ИЛУСТРАЦИЈЕ

1: Ијан Макхарг (Ian McHarg), Илустрација Макхарговог аналитичког метода 
Illustration of McHarg's analytical method (I. McHarg, Design with Nature, Garden City, 106–107, 114, 1969)
2: Пери Калпер, Davids Island, Strategic Plot, 1996–97, колаж, детаљ, димензије целог рада 60×90 cm   
Perry Kulper, Davids Island, Strategic Plot, 1996–97, collage, detail, dimensions 60×90 cm 
(P. Kulper, “Five Small Practices”, Oz 36, 2014, 88, fig. 9. https://doi.org/10.4148/2378-5853.1537 [accessed 28.08.2019])



521

3: Џејмс Корнер, Fields Plot, 1996, колаж, димензије 30×40 cm  
James Corner, Fields Plot, 1996, collage, dimensions 30×40 cm 
(J. Corner and A. S. MacLean, Taking Measures Across the American Landscape, New Heaven / London, 1996, 113, fig. 65) 
4: Пејзажноархитектонско пројектовање 1, 2016–17, Рад у студију, израда колажа, Пројекат 
пејзажноархитектонске обнове Парка Ушће у Новом Београду. Аутор фотографије: Андреја Тутунџић. / Land-
scape Design 1, 2016–17, Studio teaching, collage making, Landscape renovation of Park Ušće, New Belgrade. Photo-
graphed by Andreja Tutundžić.
5: Пејзажноархитектонско пројектовање 1, 2018–19, Рад у студију, Пројекат пејзажноархитектонске обнове Хајд 
парка у Београду, студентски рад, колаж, димензије 50×70 cm, аутори: Исидора Елчић, Исидора Стевановић, 
Јелена Стојковић. Аутор фотографије: Андреја Тутунџић.  
Landscape Design 1, 2018–19, Studio teaching, Landscape renovation of Hajd Park, Belgrade, student’s work, col-
lage, dimensions 50×70 cm, authors: Isidora Elčić, Isidora Stevanović, Jelena Stojković. Photographed by Andreja 
Tutundžić.
6: Пејзажноархитектонско пројектовање 2, 2018–19, тема: Пејазжноархитектонско уређење централне зоне 
Пожаревца, студентски рад, дигитални колаж, димензије 30×70 cm, аутори: Мила Гочевић, Наташа Ђурић. 
Landscape Design 2, 2018–19, Subject: Master plan of Požarevac City Center, student’s work, digital collage, dimen-
sions 30×70 cm, authors: Mila Gočević, Nataša Đurić.
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Milena V. Putnik
BETWEEN STRATEGIC AND POETICAL: ART IN THE PROCESS OF 
LANDSCAPE ARCHITECTURE EDUCATION

Summary: The contemporary international practice of landscape architecture is facing the increasingly com-
plex scene of the overall human environment. As stated by James Corner, a good designer must be able to 
weave the diagram and the strategy in relationship to the tactile and the poetic. In the struggle to answer 
stated complexities, along with many methodological frameworks used by the landscape architecture, this 
paper underlines and elaborates usage of the artistic technique of the collage within the process of education 
in the field of landscape design. Collage technique enables a more comprehensive approach towards complex 
tasks related to the open space transformation and design. 
This paper shows part of the methodology of the landscape design studio, in scope of the Landscape Design 1 
course, at the third year of the bachelor studies, at the Programme of Landscape Architecture at the Depart-
ment of Landscape Architecture and Horticulture of the University of Belgrade Faculty of Forestry, during three 
semesters, from 2016/17 till 2018/19. The first landscape design assignment at this course is a project related to 
the reconstruction of one of the Belgrade’s parks. During the design process, students are asked to perceive, 
record and analyze the existing socio-cultural, urban and bio-ecological context of the given space. According to 
the results of the analyses, students are first drafting and later advance towards the elaboration of conceptual 
solutions. Using the collage technique, they are asked to propose the initial concept of spatial arrangement, 
which should demonstrate opening ideas about the ambience and character of the area, but still without de-
finitive design solutions. In that way, between analytical and conceptual design phases, the collage represents 
a prism that refracts or, in other words, identifies and transforms elements of the final design proposals. 
Keywords: landscape architecture, collage, art, analyses / concept, education, landscape design


