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''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 :  
Зоран Цвијановић испред Сектора за одрживи развој, арх Маја Видаковић испред Београдске недеље 
дизајна,  апсолвенти Тамара Брајовић и Јелица Јовановић 
 
Број студената (маx 16, мин 8):  
9 

 
Назив радионице:  
 
пројекат БИГ-изложба о студирању архитектуре на Архтектонском Факултету БУ 

____________________________________________________________________________________ 
 
Задатак:  
Промовисање архитектуре и студија архитектуре кроз прикупљање и презентацију студентских 
радова, израду артефакта од прикупљеног материјала и њихове оригиналне поствке у простору 
галерије Магацин, уз пратеће манифестације (предавања, радионице, рад са грађанством, учешће на 
манифестацијама „Begrade Design Week“ и „Ноћ Музеја“, презентације и сл...) 
 
Циљеви и метод рада:  
Циљ пројекта БИГ јесте да се прикаже дугогодишња продукција идеја која остаје неприказана након 
рада на факултету. Идеја је да се кроз критички осврт прикаже квантитет рада који захтевају студије 
архитектуре од студента, сати уложеног труда као и продукције нереализованих архитектонских и 
урбанистичких решења.  
Изложба резимира одређене аспекте рада на архитектонском пројекту, који су неопходни и 
комплексни, а немају атрактивност коју носи финални производ процеса. 
Методолошки овај пројекат практично приемењује концепте : 

 активне партиципације свих учесника – укључујући велики број студената и других актера  у 
свакој фази израде 

 активације јавних простора –кроз привремене инсталације и сценографију јавних простора 
 
Пројекат БИГ отвара питање архитектуре као уметности, као и мултидисциплинарног и алтернативног 
приступа раду на пројектима архитектонског обликовања простора и унапређења урбаног окружења. 
 

Резултати радионице: 
o мултимедијална изложба о студијама архитектуре 
o промовисање архитектуре, АФ и КМА на манифестацијама Београдске недеље дизајна и 

Ноћи музеја 



o подизање свести о значају рециклаже и вредностима одрживог развоја међу студентима и 
грађанством 

 
*Испуњену пријаву радионице предати Руководиоцу већа прве године дипломских академских студија доценту др 
Александри Ступар средом од 12 до 14 часова у кабинету 305 до 2о. маја 2008. 


