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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 
 
Руководилац радионице: доц. мр Владимир Миленковић, 354а 
 
Гостујући наставници: Hans Ibelings, Nanne de Ru (Холандија) 
 
Сарадници: асс. мр Татјана Стратимировић, апс.арх. Милош Миросавић, апс.арх. Дубравка 
Секулић 
 
Број студената: 16-20 

 

Назив радионице:  Small intervention – big impact 
 
Од свих примењених уметности, архитектура је несумњиво најспорија професија. Потребне 
су године пројектовања, цртања и грађења, да би се објекат саградио и извршио утицај. 
Ово значи да утицај архитектуре на средину процењујемо месецима, а некад и годинама, 
након концептуализације идеје. Један од главних разлога за дуги временски период између 
концептуализације и реализације је често величина и ниво комплексности архитектуре. Ово 
значи да архитектура тешко може да буде поље за експериментисање и, осим малог броја 
ремек дела, иновацију. Због тога архитектура ретко започиње револуцију, углавном је 
прати. 
 
Of all applied arts, architecture is arguably the slowest profession. In order for a building to get 
build and make its impact, it usually takes years of designing, drafting and building. This means 
that the moment in which we can start to evaluate the impact of the architecture of a building is 
often many months and often years after its conception as an idea. One of the main reasons for 
this inherent long time-laps between conception and realization is the often large scale and level 
of complexity of architecture. Its means that architecture is a difficult ground for experiments and, 
except for a handful of masterpieces, barely a ground for innovation. That’s why architecture 
rarely starts a revolution, it mostly follows it.  
 
Ако опишемо чудо као максимални утицај који настаје готово без подстицаја, архитектура 
по природи није чудновата. У овој радионици желимо да заобиђемо проблем спорости 



архитектуре фокусирањем на малу размеру. Зато архитектура ако жели да има тренутни 
утицај на своју околину мора бити мала.  
 
If a miracle can be described as a maximum effect achieved with almost no input, architecture is 
by nature not miraculous. In this workshop we want to bypass the problem of the slowness of 
architecture by focusing on the small scale. Because if architecture wants to have an immediate 
impact on its surrounding, it needs to be small.  
 
У овој радионице студенти ће истраживати могућности архитектуре да оствари велики 
утицај на свој контекст, не великим потезом, већ интервенцијом у малој размери. На низу 
локација у граду студенти ће истраживати и пројектовати мале интервенције које имају 
велики утицај на Београд. Ово подразумева истраживање, промишљање и пројектовање са 
великом прецизношћу утицаја који би требало остварити, као и објекта архитектуре који би 
га изазвао. Утицај може бити естетски, социјални, економски, политички или чисто 
функционалан – на студентима је да одлуче шта је потребно њиховој локацији. 
 
In this workshop students will investigate the possibilities for architecture to have a big impact on 
its context, not by making a grand gesture, but by intervening on a small scale. On a series of 
sites throughout the city the students will research and design possible small interventions that 
can have a big impact on Belgrade. This implies that students research, imagine and design with 
great precision the impact that they want to achieve, and the architectural object that could trigger 
it. The impact can be aesthetic, social, economic, political or purely functional – it is up to the 
students to decide what is needed for their site.  
 
 
Циљеви и метод рада:  
 
Циљ радионице је да истражи да ли архитектура „мале размере“ може да има велики 
утицај на околину. Сваки студент бира једну од понуђених локација на којој после анализе 
предлаже интервенцију која користи што мање средстава - малу интервенцију са великим 
утицајем. Најбитнији део анализе је истраживање који тип утицаја треба да се постигне: 
естетски, социјални, економски, политички или чисто функционални. 
 
The goal of the workshop is to investigate whether small scale architecture can have a large 
impact on its environment. Each student will do this by analyzing a site, as part of a  number of 
sites throughout the city, then designing for that site with the least means possible, a small 
intervention that has a maximum impact. A crucial part of the analyses is the exploration for the 
kind of impact that should be achieved: aesthetic, social, economic, political or purely functional. 
 
 
Резултати радионице: 
 
На крају недеље, сваки студент ће представити своју интервенцију кроз серију скица, 
цртежа и модела, и ако постоји могућност, прототип у размери 1:1. Формат финалне 
презентације ће се разрадити током недеље. 
 
At the end of the week, each student will present their intervention in a series of sketches, 
drawings and models, and possibly 1:1 prototypes. Format for the final presentation will develop 
over the week.  
 
 
*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. 


