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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) :  

проф. Тамара Шкулић 
 
Сарадници у настави :  

ас. Милена Кордић 
 
Број студената (маx 16, мин 8):  

18 
 
Назив радионице:  
конкурс Trimo URBAN CRASH 
 
Задатак:  
 
Дизајнирати оригиналну урбану инсталацију за јавну употребу 
 

“Očekujemo da rešenja ispune različite uslove; osim što će da budu jedinstvena i kreativna, moraju da služe 
i javnoj svrsi – kao urbano mesto za sastajanje, alternativna kulturna scena ili bežični informacioni punkt.” 

председавајући конкурса, Милош Ебнер, МБА 

Циљеви и метод рада: 
  
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.  
 
Резултати радионице:  
 
Формулисан концепт инсталације која је предмет конкурса Trimo URBAN CRASH. 
 
 
 
 
 
*Испуњену пријаву радионице предати Руководиоцу већа друге године дипломских академских студија В. проф.  Владимиру 
Лојаници и у дигиталној форми систем администратору АФ-БГД, Арсенију Владисављевићу  


