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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 звати 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. Зоран Ђукановић, Доц. Мр Јелена Живковић, кабинет 011 
 
Сарадници у настави : Александар Бобић д.и.п.а., Владимир Парежанин д.и.а., Владимир Ковач д.и.а. 
 
Број студената (маx 16, мин 8): 16 

 
Назив радионице:   
PaPs - Public Art & Public Space – Уметничко обликовање јавних градских простора  
БЕОГРАДСКА ТВРЂАВА – НЕДОСАЊАНИ КОНТИНУИТЕТ ГРАДА 

САНОВНИК КОНТИНУИТЕТА БЕОГРАДСКЕ ТВРЂАВЕ 
 

Задатак:: 
Међународни интердисциплинарни програм Public Art & Public Space и Јавно предузеће „Београдска Тврђава“ 
имају част и задовољсво да Вас позову да учествујете у нашем пројекту „БЕОГРАДСКА ТВРЂАВА – 
НЕДОСАЊАНИ КОНТИНУИТЕТ ГРАДА – САНОВНИК КОНТИНУИТЕТА БЕОГРАДСКЕ ТВРЂАВЕ“ чији ће један 
део бити реализован у оквиру ове Радионице на Архитектонском Факултету Универзитета у Београду. 
 
Пројекти који буду урађени на овој радионици, биће реализовани 19.06.2009. године на пригодним 
локацијама на Београдској Тврђави. 

 
Нисмо имали среће да нам ГРАД на Београдској тврђави потраје... Данас се питамо, а питамо и Вас: Шта би 
било да београдска тврђава није рушена и коначно порушена... какав би то ГРАД био данас на месту 
данашњег Калемагдана?... Шта би било да је Београдска тврђава и даље ГРАД?... какав би Београд данас био 
да нам је „Бели град“ на Београдској тврђави потрајао?... Шта би то значило за данашњи, савремени 
Београд?...  
 
Под бедемима Београда, који је током прошлости био предмет више од 40 освајачких похода и 137 рушења 
(од којих 30 до темеља) погинуло је више од 5 милиона људи. (http://www.akademija.co.yu/SAJT/beograd.htm) 
 
Желимо да тему „недоживљеног, недосањаног континуитета Београда“ осветлимо из што ширег спектра 
најразличитијих углова посматрања. 
 
Радионица ће бити изведена кроз истраживање, пројектовање и конкретну  реализацију серије пригодних 
оригиналних, тематских public art инсталација на специфично изабраним просторима београдске тврђаве, 
рађених на тему „САНОВНИК КОНТИНУИТЕТА БЕОГРАДСКЕ ТВРЂАВЕ“. Реализација ових инсталација  
планирана је за 19.06.2009. године на пригодним локацијама на Београдској Тврђави. 
 
 
Резултати радионице:  

пројекат и реализација Public Art инсталације. 
 
 
*Испуњену пријаву радионице предати Руководиоцу већа прве године дипломских академских студија доценту Ани 
Радивојевић  сваког уторка и четвртка од 16 до 20 у кабинет. 
 

 
Руководилац Већа Доц. Др Александра Ступар             Продекан за наставу Проф. др Драгана Васиљевић Томић 


