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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) : проф.др Миодраг Ралевић 
 
Сарадници у настави : арх. Сања Симеунчевић 
 
Број студената (маx 16, мин 8): 16 

 
Назив радионице:  
 
GRAD NA VODI 
____________________________________________________________________________________ 
 
Задатак:  
 

Креирање модела и визије града на води, урбане структуре у нестандардном окружењу. Формирање 
чврстог концепта и теоријске поставке града на води који је ослоњен на историју, реалан у садашњем 
времену или окренут ка будућности.  
______________________________________________________________________________________ 
 
Циљеви и метод рада:  
 
Циљ радионице је истраживање могућих начина формирања градске/урбане структуре на воденој 
површини (реци, језеру, мору....). Истраживање начина како се може створити град на води, које су 
препреке, а који изазови и потенцијали, какав начин живота носи, и коме би био намењен овакав 
град., како се град на води односи према свом окружењу, како се стварају везе са другим градовима, 
како се формирају подземне етаже.  
 
Процес рада се одвија кроз индивидуално истраживање визија, преиспитивање и формирање 
варијантних решења.  Упознавање са познатим идејама града на води, које су се развијале у 
историји, као и реализованим урбаним просторима, насталим освајањем водених површина.  
________________________________________________________________________________ 
 
Резултати радионице: 

 Развој маште и визионарског размишљања 

 Креирање моделских опција градова на води 

 Израда сценарија 
______________________________________________________________________________________ 
 
*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. 


