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1. семестар дипломских академских студија-мастер, 2006/07 
24-28 децембар 2007. 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. мр Владимир Миленковић 
 
Сарадници у настави :  
Federico Favero, PhD student, Mitja Prelovšek, MArch, Предраг Стоићевић, д.и.а., Милош Миросавић апс. арх. 
 
Број студената (маx 16, мин 8): 15 

 
Назив радионице: Светлосна герила (Фестивал Београд светлости 2009) 
 
Задатак: брза интервенција светлом  
 
У задатом простору Ауле зграде техничких факултета интервенисати задатим светлосним извором на основу 
предложених појмова којима се дефинише тематски оквир радионице. Концептом формулисати приступ, на лицу 
места урадити тест пробу и након тога извршити интервенцију која има ефемерни карактер. 
 
Циљеви и метод рада:  
 
Развијање способности за уочавање, разумевање и анализу светлосних просторних феномена. Циљ је да се на 
основу постојећих просторних капацитета и њихових светлосних перформанси дефинише могућност ефемерне 
интервенције којом се контролишу, мењају и унапређују постојећи просторно светлосни односи. На ширем плану, 
студенти се информишу о особинама светлосних извора, односу дневних и ноћних услова, као и начинима да се 
светлошћу управља као једним од просторних феномена. 
 
Резултати радионице 
 
Две светлосне инсталације у Аули зграде техничких факултета у Београду:  
1. статична 
2. динамична 
 
 
 
 
 
Руководилац дипломских академских студија 
Доц. мр Ђорђе Стојановић                                                                     Продекан за наставу проф. Владимир Лојаница 
 

 


