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1. семестар дипломских академских студија - Mастер, 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 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 :     Доц. мр Aлександар Виденовић, архитект   (каб. 242) 
 
Сарадник у настави:  Младен Пешић, архитект  
 
Број студената:   максимум 16 студената 
 

Назив радионице:   Un coin de Belgrade – le croquis sans l’ordinateur 
 
Задатак: 

        
ЈЕДАН БЕОГРАДСКИ ЋОШАК – КРОКИ БЕЗ УПОТРЕБЕ РАЧУНАРА 
 
Задатак се односи на микролокацију – угао улица Максима Горког и Цара Николаја II у Београду. Простор 
представља експониран и атрактиван угао у оквиру амбијента чубурског парка, где је 6 блокова или дела блокова, 
тема Мастер пројекта 1 у истом студију. Будући да се нико од студената није определио за детаљније 
истраживање предложене локације, и обзиром на њену величину, могућности и ограничења, иста може бити 
инспиративна тема за  мали и брзи задатак, какав се очекује у оквиру Радионице 1.  
Потребно је без употребе рачунара, слободоручно, користећи мануелне технике и графику, идејно пројектовати 
објекат на поменутој локацији.  
Функција: пословни, пословно – апартмански, трговачко – пословни објекат, или мали градски хотел.  
Решење садржи уобичајене прилоге: ситуацију, основе, пресеке и изгледе објекта, са тродимензионалним 
приказом (ручна перспектива, макета и фотографије макете) и сажетим текстуалним коментаром.  
Радионица је намењена студентима из студија, што не искључује пријављивање других заинтересованих уколико 
има места до попуне предвиђеног броја.  
 
Циљеви и метод рада: 
 
Циљ рада је развијање брзог и ефикасног доношења пројектантских одлука у кратком временском року, уз 
коришћење традиционалних, мануелних техника, кроз унапређење сопственог уметничког начина изражавања, 
односно развијања способности ефектне интерпретације идеје и креације по договореним правилима.     
Осим наведеног, циљ је и развијање свести о потреби усавршавања личне архитектонске графичке културе у 
време када компјутерска технологија претендује да замени иницијално – почетно промишљање у креативном 
чину. 
Проблем дакле није подразумевајућа потреба за употребом компјутера у процесу пројектовања, већ навика да се 
и сама идеја уместо ручном скицом и цртежом, презентује дигитално, при чему се као по правилу не поседује 
задовољавајућа техника.      
 
Резултати радионице: 
 
Сваки студент скенира цртеже и прилаже фотографије макете, израђујући један плакат хоризонталног формата 
100/50 по матрици која ће се накнадно договорити (финална употреба рачунара). 
Плакат се предаје и у дигиталној форми. 
Осим плаката, израђује се и радна макета, такође по договору у оквиру Радионице.  
Плакати и макете ће се излагати групно, као посебна изложба, или као пратећи садржај планиране изложбе 
радова са Мастер пројекта М4/А 2009/10.   


