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1. семестар дипломских академских студија-мастер, 2007/08. ш. г. 
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) : доц. др Мирјана Ротер-Благојевић, каб. 233 
 
Сарадници у настави : арх. Марко Николић 
 
Број студената (маx 16, мин 8): 10 - 12  
 
Назив радионице: Follies 
 
Задатак: 
 
 Идејни пројекат павиљона у парку Мањеж у Београду. Павиљон је предвиђен за одржавање музичких, 
позоришних и ликовних догађања (потенцијални корисници простора су глумаци Југословенског драмског 
позоришта,  студенати Музичке академије и посетиоци Студентског културног центра и парка). Структура 
треба да буде динамична, флексибилна, монтажно-демонтажна и да пружа могућност интерактивног односа 
између извођача и посетилаца парка или пролазника. Поред функционалног и конструкцијског аспекта 
грађења она треба да одражава и уметнички, симболични и декоративни аспект обликовања грађених 
форми. Треба предвидети њено коришћење у свим временским условима, односно њено повезивање са 
отвореним простором парка и природним окружењем.  
 
Циљеви и метод рада:  
 
Циљ рада на овом задатку је да се код студената развије сензибилитет обликовања ефемерних структура у 
јавном градском простору, кроз које треба да се искаже специфичан однос према природном окружењу и 
корисницима простора.  
Студенти треба да кроз претходне анализе места открију његов идентитет и историјско значење и истраже у 
којој мери они могу бити полазна референца за обликовање савремених структура које су активни судеоници 
у догађањима у простору. Након перцепције свакодневних дешавања у парку студенти треба да истраже 
могућности уношења нове грађене структуре у централну зону парка и дају своје решење.   
 
Резултати радионице: 
 
 Идејни пројекат грађене структуре који јасно дефинише његову намену, материјализацију и обликовање – у 
виду цртежа, просторног модела и макете. 
 
*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. др Ана Радивојевић                             Продекан за наставу доц. др Драгана Васиљевић Томић 
 
 


