
 
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) : Доц. Зоран Ђукановић кабинет 011 
______________________________________________________________ 
 
Сарадници у настави : проф Бранко Павић, Светлана Волић, Нела Антоновић, Борис Чакширан, Марија Калабић, 
координатор Тамара Брајовић 
Број студената (маx 16, мин 8): 16 
 
Назив радионице: Радионица 07 - СЦЕНОГРАФИЈА ЈАВНИХ ПРОСТОРА 
 
Задатак: Упознавање са концептом уметнсоти у јавном простору  и карактеристикама и функционисањем с 
функционисањем сценичности јавног постора. Израда пројекта сценографије, инсталација, интервенција у (јавним) 
просторима зграде Техничких факултета Универзитета у Београду (бул. Краља Александра 73) за потребе 
реализације традиционалног новогодишњег КСТ - Маскембала. 
____________________________________________________________________________________________ 
 
Циљеви и метод рада:  
 
Циљ Радионице је оспособљавање студената за пројектовање и реализацију пројеката сценографске 
ресимболизације постојећих јавних градских простора њиховим контекстуализованим (ре)дизајном применом 
различитих уметничких (сценографских) метода.  
 
Студенти на изради пројекта раде самостално или групно. Пројекти морају садржати елементе концепта, идејног 
решења, главног пројекта са свим потребним детаљима, технологију реализације, дефинисану сву потребну 
логистику, предмер и предрачун трошкова реализације. Такође, сваки пројекат мора бити координиран са другим 
пројектима који се раде  у овиру Радионице.  
 
Рад u Радионици je у форми јавне дебате. 
 
Пројекти који се постигнитим квалитетом квалификују за реализацију, биће реализовани у оквиру КСТ Маскембала 
2007. 
 
Резултати радионице 
ИЗРАДА СЦЕНОГРАФИЈА ЗA КСТов МАСКЕМБАЛ 2007. 
 
*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 
 
 


