
 
 
 
 
 
 
МОДУЛ М7 - Пројектантска Радионица 1  
1. семестар дипломских академских студија-мастер, 2006/07 
24-28 децембар 2007. 2 ЕСПБ (56 сати)   
 
''Пројектантске радионице представљају брзе, садржајне и временски ограничене креативне вежбе из области архитектуре или 
других техника и уметности усмерених ка архитектури. Ови пројекти одвијају се у 15. недељи семестра и представљају 
манифестацију којој је посвећена цела школа. Могуће је ѕвати и гостујуће руководиоце радионица, чиме би се у школу унела 
додатна свежина идеја и приступа. Ови пројекти израђују се уз минималне коректуре и косултације и имају јавну презентацију 
резултата. 
Циљ наставе: 
Основни циљ је развијање креативности и латерарлног односа према пројектанском процесу. Искуство концентрисаних 
пројектантских радионица пружа могућности студентима да развију способност брзог и ефикасног доношња пројектантских одлука. 
Програм радионица доприноси стицању додатних знања о ''лепим'' и ''примењеним'' уметностима у мери у којој оне врше утицај на 
квалитет архитектонског дела.'' 
 
Из Службеног билтена 71/06 Архитектонског факултета: Студијки програми основних академских студија и дипломских академских 
студија архитектуре од 31. 05. 2006. и Службеног билтена 72/06 Архитектонског факултета: Статут од 09. 10. 2006. 
 
ПРИЈАВА* (попуњава наставник) 
 
Наставник (име и презиме, број кабинета) :  
Проф. Јадранка Симоновић ( ФПУД ) , Доц.мр Милорад Младеновић ( АФ ) , кабинет 
302________________________________________________________________________________________________ 
 
Сарадници у настави : 
мр Стеван Вуковић, теоретичар уметности и мр Леонора Векић, асистент на Факултету примењених 
уметности и дизајна 
____________________________________________________________________________________________ 
 
Број студената (маx 16, мин 8):  
8 студената 1.семестра дипломских академских студија-мастер Архитектонског факултета у Београду и 8 
студената Факултета примењених уметности и дизајна Универзитета уметности у 
Београду___________________________________________________________________________________________ 
 
Назив радионице: 
Инверзије /  
архитектура и текстил  
( радионица се реализује као део наставног процеса на АФ као и под окриљем Octopus – Првог међународног 
бијенала проширених медија )   
____________________________________________________________________________________________ 
 
Задатак:  
Задатак радионице је да оспособи студенте архитектуре да у оквиру нетипичног архитектонског материјала, 
као што је текстил, произведу модуларне примењене елементе у простору. Са друге стране , задатак 
студената са факултета Примењенх уметности је да у оквиру модуларних шема које развијају у раду покушају 
да продукују неки облик архитектоничног простора. У првом делу радионице студенти конципирају ове 
инверзне инсталације. У другом делу радионице остварују се услови да се образује синтезни метод чији би 
производ био једна врста интермедијалног простора који је у основи архитектоничан а у својој 
материјализацији користи текстил као примарни градивни елемент.   
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Циљеви и метод рада:  
Циљ рада на радионици је да се студенти оспособе да у оквиру студија случаја, инверзног, интригантног и 
интермедијалног концепта савладавају могућности да истраживачким поступком искористе задате медијске 
параметре рада. Ове студије и истраживања их припремају да умеју да инвертују своју професионалну 
позицију и кроз истраживачки поступак ту инвертовану позицију доведу до своје професионалне 
реализације. Метод рада састоји се од два дела која се у финалу синтетизују: у првом делу студенти су 



ограничени на употребу нетипичног материјала и медија за рад, а у другом покушавају да спроведу ово 
искуство као концепт своје професионалне реализације. 
Укупан фонд сати предвиђен за радионицу износи 56 сати од чега ће на рад на Факултету бити обезбеђено 
укупно 20 сати. Остало време наставе биће утрошено на припрему, истраживање и реализацију пројекта са 
обавезним консултацијама.      
___________________________________________________________________________________________________ 
 
Резултати радионице:  
Резултат радионице је реализација 8 синтезних пројеката унутар којих је спроведена јасно конципирана 
пројектантска замисао чију основу чине два инверзна и апстрактна елемента: материјал и простор. Аутори 
пројекта су по један студент архитектуре и један студент Факултета примењених уметности. Намера 
наставника је да резултат ове радионице буде презентован изложбом почетком другог семестра дипломских 
академских студија у неком од простора Архитектонског факултета и Факултета примењених уметности. 
Изложбом ће бити презентовани како финални пројекти тако и сам процес реализације радионице.  
Студенти архитектонског факултета ће бити оцењени за свој рад оценом од 1-100 на предмету који им доноси 
укупно 2 ЕСПБ кредита.   
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 
*Испуњену пријаву радионице предати Руководиоцу већа прве године дипломских академских студија доценту Ани Радивојевић  
сваког уторка и четвртка од 16 до 20 у кабинет или салу 235 до 29. Новембра 2007. 
 
Руководилац Већа Доц. Ана Радивојевић                             Продекан за наставу Доц. мр Драгана Васиљевић Томић 
 
 


