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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*  

 
Наставници: мр. Милорад Младеновић, в.проф Архитектонског факултета у Београду и Александар Бобић, 
асистент на одсеку Пејсажне архитектуре и хортикултуре Шумарског факултета у Београду, кабинет 302 АФ. 
 
Сарадници у настави : сарадник са Института за археологију ( у преговорима ), демонстратор, студент завршне 
године мастер студија Велибор Војводић. 
 
Број студената: 6-8 студената Архитектонског факултета и 6-8 студената одсека за Пејсажну  архитектуру и 
хортикултуру  Шумарског факултета Универзитета у Београду 
 

 
Назив радионице: 
Жива мембрана Виминацијума / испод и изнад тла   
 
Задатак: 

Задатак радионице је да се формира један број концептуалних решења тла ( мембране ) над покопаним римским 
градом Виминацијум на тзв. Дунавском лимесу код Костолца. Ова територија је предмет комплексне анализе и 
предлога на који начин је могуће реализовати мобилно, времески и функционално прилагодљиво решење 
територије која има туристички, едукативни и научни потенцијал. Идеја ментора је да се у интердисциплинарној 
сарадњи два факултета (  Одсека за пејсажну архитектуру и хортикултуру  Шумарског факултета и 
Архитектонског факултета Универзитета у Београду ) дође до адекватних концептуалних решења за ову изузетно 
атрактивну и туристички, археолошки и научно изузетно вредну локацију.  
 
Метод рада:  

Задатак се реализује кроз три сегмента наставе: посету Виминацијуму, предавања о историјским и културним 
важностима локације, предавња о савременим поступцима у пејсажном и архитектонском третману ове врсте 
локација. Након серије предавања студенти ће формирати интердисциплинарне групе које ће у међусобној 
сарадњи реализовати пројекте интервенција у простору комплекса Виминацијум. 
 
Резултати радионице: 

Резултат радионице је 3 до 4 концептуална интермедијална пројакта која на концептуалном нивоу решавају 
структуру мембране ( дводимензионалног модела ) одрживог и развојно квалитетног предлога за простор 
мембране која дели простор испод и изнад тла археолошког комплекса Виминацијум. План радионице је да ови 
пројекти буду шире јавно презентовани.   
 

  фото Војводић Велибор  


