
 
 
 
 
МОДУЛ М7 - Пројектантска Радионица 2  
2. семестар дипломских академских студија-мастер, 2009/10 
23-28 maj 2010. 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) : Доцент Иван Куцина, 238 
 
 
Сарадници у настави : Бранко Ле Белаћевић, Борис Ван Жерјав 
 
 
Број студената (маx 16, мин 8): 16 
 
 
Назив радионице: Булевар Зорана Ђинђића 
 
 
Задатак: Стварање архиве јавних простора који су настали дуж и око Булевара Зорана Ђинђића на 
Новом Београду. Сваки студент ће изабрати по један блок на булевару и у њему пет ексклузивних 
примера постојећих јавних простора различитих величина, намена и облика. Сваки пример биће 
представљен фотографијом, планом, аксонометријским цртежом и кратким описом. Радионица 
укључује и шетњу Булеваром Зорана Ђинђића са студентима из Цириха у Четвртак 27. 05. у 11 сати. 
Први састанак је у Понедељак 24. 05 у 11 сати у кабинету 238. 
 
 
Циљеви и метод рада: Циљ радионице је да забележи неформалност јавног простора Новог Београда 
која је остварена систематским одступањем од зацртаних планова.  
 
 
Резултати радионице: Архива јавних простора на Булевару Зорана Ђинђића представља ново 
поглавње у каталогу неформалности Београда који је започет радионицама 2007. и 2008. године 
поглављима о надзиданим крововима и речним сплавовима. Прикупљени материјал представљен је 
на изложбама Balkanology у Швајцарском музеју архитектуре у Базелу и Архитектонском центру у 
Бечу и Insiders у Arc en Revue у Бордоу. 
 
 
*Испуњену пријаву у дигиталном облику послати админстратру веб-сајт АФ na 
arh.webmaster@gmail.com  
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Руководилац Већа доц. Ђорђе Стојановић        Продекан за наставу в.проф. Владимир Лојаница 
 
 


