
 

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.др Бранко Митровић, кабинет 232  

Сарадници у настави : мр Рената Јадрешин-Милић  

Број студената (маx 16, мин 8):  

Назив радионице  Лапидаријум градског музеја у Сремској Митровици 

Задатак: Идејни пројект лапидаријума уз зграду музеја у Сремској Митровици. 
Лапидаријум је намењен за излагање дела поставке музеја која се односи на римску 
крупну архитектонску пластику, углавном капителе и саркофаге. Зграда лапидаријума 
би се налазила уз зграду музеја, на локацији на којој су археолошка ископавања 
последњих година довела до открића серије археолошкох слојева из римског, 
предримског и касно-средњевековног периода, док постојећи архитектонски амбијент 
чини аустроугарска архитектура 18ог и 19ог века. Тренутно је у току израда пројекта 
лапидаријума на истој локацији који треба да буде финансиран од стране институција 
Републике Србије. 

Циљеви и метод рада:  

Циљ рада на овом пројекту је да код студената развије сензибилитет за употребу 
класичне архитектуре у савременим условима. У оквиру пројекта студентима ће бити 
презентовани принципи употребе теорије редова као и други елементи класичне 



теорије пројектовања (нарочито артикулација и композиција простора) као и кратак 
увод у одговарајуће теорије презентације (акварел). 

Резултати радионице 

Идејни пројект лапидаријума који јасно дефинише његову намену, материјализацију и 
обликовање, презентован у облику акварелисаног архитектонског цртежа.  

*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      Продекан за наставу 

Доц. др Ана Радивојевић                          Доц. др Драгана Васиљевић Томић 

          

 

 

 


