
 
 
 
 
МОДУЛ М7 - Пројектантска Радионица 1  
1. семестар дипломских академских студија-мастер, 2008/09 
22-26 децембар 2008. 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) : доц. др Александра Ступар 
 
Сарадници у настави : Иван Симић, МАрх 
 
Број студената (маx 16, мин 8): 16 
 
Назив радионице: НЕПОЗНАТИ ГРАД 

 
Задатак: Разоткривање недовољно познатих микролокација у центру Београда, које су специфичне по свом 
положају, топографији, физичкој и функционалној структури. Задатак има два основна дела: 

1. дефинисање (не)постојећег идентитета 
2. постављање одабраног простора у нови контекст - у три различите варијанте 

 сценографија за део одабраног филма/позоришне представе 

 изложбени простор за прецизно дефинисану врсту уметничког изражавања 

 пологон за екстремне спортове 
Све интервенције су привременог карактера. 

 
Циљеви и метод рада: Циљ рада у радионици је успостављање релације између теоријских и практичних 

знања које су студенти до сада стекли, као и активирање синкретичког приступа архитектури. 

 
Резултати радионице: Задатак се може предати у форми кратког филма (максималне дужине 3 мин.) или на 

плакату 35/50 цм. 
 
 
*Испуњену пријаву поставити на веб-сајт АФ и доставити у дигиталном облику руководиоцу већа прве 
године дипломских академских студија доц. др Александри Ступар на stupar@afrodita.rcub.bg.ac.yu 
 
 
Руководилац Већа доц. др Александра Ступар        Продекан за наставу проф. др Драгана Васиљевић 

Томић 
 
 


