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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 
 
Наставник:  
Бранислав Митровић, кабинет 344 
 
Сарадници у настави : 
мр Марија Милинковић, асистент 
 
Број студената :  
8-16 
 
Назив радионице:  
ДИЗАЈН СТОЛИЦЕ 
као елемента ентеријера пројектованог објекта/архитектонског простора 

 
Задатак:  
 

Задатак радионице је израда пројекта столице као елемента ентеријера пројектованог објекта 
(Мастер / Студио / летњи семестар 2007/2008. године). Елаборат садржи: све неопходне цртеже 
(основе, пресеке и изгледе) у адекватној размери (1:10 / 1:5) и тродимензионални приказ 
(аксононометрију/3D модел/ макету). Пројектом је потребно приказати и могући контекст (простор у 
коме је столица смештена).   
 
Циљеви и метод рада:  
 

Рад на пројектантској радионици је конципиран као екстензија рада у Студију на Дипломским 
академским студијама. Циљ рада је преиспитивање пројектантских одлука кроз истраживање у 
граничној области између архитектуре и дизајна. Настава ће бити организована у форми заједничких 
дискусија  о задатај теми (уторак) и појединачних консултација о пројектима (четвртак). Предаја 
елабората: петак, 30. мај, 14h, каб. 344. 
 
 
Резултати радионице: 
 
Очекивани резултати радионице је проширивање пројектантских знања и вештина кроз истраживање 
односа архитектуре са додирним областима: графичким дизајном и дизајном намештаја. 
 


