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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 латералног 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 :   Др Драгана Васиљевић Томић, ванредни професор                   каб. 240  
   Mр Мариела Цветић, ванредни професор 
                                            Мр Владимир Миленковић, доцент               
     
 
Сарадници у настави:  Татјана Карабеговић, асистент 
   Наташа Јанковић, студент 2. године Мастер студија 
   Младен Пешић, студент 2. године Мастер студија 

 
 
 
Број студената:    
 
Назив радионице:  XS – BIG IDEAS (BLUE) 
 
Задатак:  
 
Идентификовати појавност и приказати доживљај и виђење плавог/плаветнила у перцепцији јавног 
простора на примеру града Будве. Од студената се очекује да кроз различите облике исказивања 
(цртежи, фотографије, колаже), прикажу односно документују апстраховани спектар плавог у ширем 
тематском контексту.  
 
Циљеви и метод рада:  
 
Циљ рада је успостављање релација између теоријских и практичних знања које су студенти до сада 
стекли. 
 
Резултати радионице:  
 
Резултат радионице предати у форми XS портфолија на максимум 15 листова димензија 15*15 цм.  
Рад је неопходно предати и у дигиталној форми.  
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