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3. семестар дипломских академских студија-мастер, 2007/08 
24-28 децембра 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) : Проф. Бранислав Митровић, кабинет 344 
 
Сарадници у настави : Асс. мр Марија Милинковић 
 
Број студената (маx 16, мин 8): max 16 
 
Назив радионице: Позорница за музички спектакл 
 
Задатак: Урадити пројекат бине за концерт савремене музичке групе. Обезбедити добре услове видљивости и 
акустичког комфора за 30 000– 50 000 посетилаца. Пројектом предвидети ВИП ложу за 300 – 500 гледалаца и 
неколико пунктова са услужно – угоститељским  садржајима. Целокупна поставка концертног спектакла је 
привременог карактера. 
 
Циљеви и метод рада: Циљ је рад на алтернативном архитектонском програму и провера способности студента да у 
кратком временском периоду конципира и разради један сведени архитектонски пројекат. Рад на пројекту се 
углавном одвија код куће. Предвиђене су консултације у термину мастер пројекта и финална презентација 
последњег наставног дана у зимском семестру. 
 
Резултати радионице: Истраживање у граничној зони између архитектуре, дизајна и сценографије, у променљивом 
градском контексту. 
 
*Испуњену пријаву радионице предати Руководиоцу већа друге године дипломских академских студија доценту Ивану Куцини  
сваког уторка и четвртка од 16 до 20 у кабинет 238 или салу 235 до 29. Новембра 2007. 
 
Руководилац Већа Доц. мр Иван Куцина                              Продекан за наставу Доц. мр Драгана Васиљевић Томић 
 
 


