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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) : доц. др Мирјана Ротер-Благојевић, каб. 233 

 
Сарадници у настави : арх. Марко Николић 

 
Број студената (маx 16, мин 8): 10   

 

Назив радионице: Ренесанса и неоренесанса – Будимпешта у трећем миленијуму 
 
Задатак: 
 

Након посете Будимпешти студенти треба да припреме мултимедијалну презентацију, кроз коју ће 
да прикажу свој доживљај и виђење савременог града и његовог односа према прошлости и 
културном наслеђу. Фокус је на периоду касног 15. века и владавине краља Матеје Корвина који је 
под утицајем италијанске ренесансе и теоретичара хуманизма унео значајне политичке и 
друштвене промене у Угарској. Данас није сачувано пуно материјалних остатака из тог времена, 
јер је Угарска убрзо пала под турску власт, али је у 19. веку у новоформираној престоници Угарске 
– Будимпешти, изграђен значајан број зграда који су обликоване у духу класичне неоренесансне 
архитектуре.  
 
Циљеви и метод рада:  
 

Циљ рада на овом задатку је да се код студената развије сензибилитет за приказивање властитог 
доживљаја града, његове прошлости и садашњости, односно њихове узајамне повезаности. Након 
перцепције свакодневних дешавања у Будимпешти, студенти треба да систематизују своје 
импресије о граду и његовом савременом тренутку.    
Кроз различите облике исказивања (цртеже, фотографије, колаже, видео радове, костиме и сл.) 
студенти ће пренети властито виђење нематеријалних и материјалних вредности модерног града, 
и његовог односа према значајним периодима из прошлости. Кроз своје прилоге они треба да 
искажу специфичан однос између града и корисника јавног, отвореног и затвореног, простора.  
Студенти треба да кроз перцепцију града открију његов идентитет и историјско значење и истраже 
у којој мери су они савременим градитељима и уметницима послужили као полазна референца за 
обликовање савремених структура које су активни судеоници у догађањима у простору.  
 
Резултати радионице: 
 
Самосталан прилог сваког студента у изабраном медијуму припремљен за изложбу.  

 
Руководилац Већа доц. др Александра Ступар                        Продекан за наставу доц. др Драгана Васиљевић-Томић 
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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): доц. др Гордана Милошевић-Јефтић, каб. 232 

 
Сарадници у настави: асс. мр Рената Јадрешин-Милић 

 
Број студената (маx 16, мин 8): 8   

 

Назив радионице: Ренесанса и неоренесанса – Будимпешта у трећем миленијуму 
 
Задатак: 
 

Након посете Будимпешти студенти треба да припреме мултимедијалну презентацију, кроз коју ће 
да прикажу свој доживљај и виђење савременог града и његовог односа према прошлости и 
културном наслеђу. Фокус је на периоду касног 15. века и владавине краља Матеје Корвина који је 
под утицајем италијанске ренесансе и теоретичара хуманизма унео значајне политичке и 
друштвене промене у Угарској. Данас није сачувано пуно материјалних остатака из тог времена, 
јер је Угарска убрзо пала под турску власт, али је у 19. веку у новоформираној престоници Угарске 
– Будимпешти, изграђен значајан број зграда који су обликоване у духу класичне неоренесансне 
архитектуре.  
 
Циљеви и метод рада:  
 

Циљ рада на овом задатку је да се код студената развије сензибилитет за приказивање властитог 
доживљаја града, његове прошлости и садашњости, односно њихове узајамне повезаности. Након 
перцепције свакодневних дешавања у Будимпешти, студенти треба да систематизују своје 
импресије о граду и његовом савременом тренутку.    
Кроз различите облике исказивања (цртеже, фотографије, колаже, видео радове, костиме и сл.) 
студенти ће пренети властито виђење нематеријалних и материјалних вредности модерног града, 
и његовог односа према значајним периодима из прошлости. Кроз своје прилоге они треба да 
искажу специфичан однос између града и корисника јавног, отвореног и затвореног, простора.  
Студенти треба да кроз перцепцију града открију његов идентитет и историјско значење и истраже 
у којој мери су они савременим градитељима и уметницима послужили као полазна референца за 
обликовање савремених структура које су активни судеоници у догађањима у простору.  
 
Резултати радионице: 
 
Самосталан прилог сваког студента у изабраном медијуму припремљен за изложбу.  

 
Руководилац Већа доц. др Александра Ступар                        Продекан за наставу доц. др Драгана Васиљевић-Томић 
 


