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1. семестар дипломских академских студија-мастер, 2009/10 
21-25 децембар 2009. 2 ЕСПБ (56 сати)   
 
''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 Александра Ступар, каб. 305 
 
Сарадник у настави :  
Иван Симић, д.и.а. 
 
Број студената (маx 16, мин 8):  
 
Назив радионице:  
[UN]FOLDED PRIVACY 
 
Задатак:  
Дизајн склопивог и преносивог мобилијара за употребу у јавном, парковском или рекреативном 
простору као средства зa одмор/рад/изолацију. Потребно је испитати опсег могућих активности које 
би корисник могао да обавља користећи лични мобилијар, као и његову технолошку димензију (у 
контексту јавног простора мобилијар посматрати као `смарт` елемент). Пронаћи креативни дизајн који 
ће одговорити овим захтевима. 
 
Циљеви и метод рада:  
Кроз дизајн испитати могућности и потенцијал персоналног мобилијара у јавном градском простору, 
како у погледу карактера, тако и интензитета коришћења. 
1) У првој фази студенти анализирају потребе и навике корисника јавних простора да би добили листу 
захтева на које треба да одговоре својим решењем. Затим додају своје предлоге нових и 
потенцијално корисних могућности које би персонални мобилијар понудио корисницима.  
2)  У другој фази студенти се баве технолошким својствима будућег дизајна: склопива/преносива 
структура/конструкција, нови материјали (рециклирани, `зелени`, лагани, трајни), умреженост и 
дигитални потенцијал и комплементарност са wi-fi окружењем итд. са прелиминарним `скицама` 
дизајна. 
3)  У трећој фази студенти финализују свој дизајн, и презентују `готов производ` са свим референтним 
спецификацијама. 
 
Резултати радионице:  
Елаборат А3 формата (истраживање и финалне идеје о потенцијалу и правцима могућег 
редефинисања образаца коришћења јавних простора, дизајн употребног предмета/мобилијара). 

 
 
Руководилац Већа доц. Ђорђе Стојановић        Продекан за наставу в.проф. Владимир Лојаница 
 
 


