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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 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:  20 
 

Назив радионице:  Интерпретација доживљеног са студијског путовања 
 
Задатак: 
 

Задатак се заснива на петодневном студијском путовању одржаном од 13 – 17. априла 2010. године по западној 
и централној Србији са студентима прве и друге године Мастер студија, а као део задатих тема на Мастер 
студију М5А и Мастер пројекту М9. 
 
Путања екскурзије укључивала је следеће локације: Ваљево и околина, Бранковина, манастир Лелић, Равна 
гора са Спомен - домом, Тешњар и музеј у Ваљеву са Муселимовим конаком, манастири Јовања и Пустиња, 
засеок Бебића Лука у Поћути, Бајина Башта, манастир Рача, Перућац, Заовинско језеро,Тара, Шарган са 
вожњом возом ускоколосечном пругом Шарганска осмица, Мокра Гора са обиласком Мећавника (Дрвенграда), 
манастир Добрун и Вишеград у Републици Српској, Старо Село  - музеј на отвореном у Сирогојну, Ужице, 
Злакуса, Потпећка пећина, етно - двориште Терзића авлија, манастири Жича и Љубостиња, Гоч, 
Александровац, Жупа, жупске пољане, етно – двориште у селу Латковац, Завичајни и Музеј Виноградарства.       
   
Доживљено у поменутим амбијентима, било да је реч о глобалним темама (природа, пејзаж, створено наслеђе, 
модерни приступи са третманом традиције...), или појединачним феноменима, просторима и детаљима у њима, 
потребно је представити различитим техникама графике (фотографија, цртеж, скица, колаж) и исто пропратити 
кратким писаним записима, цитатима или другим средствима.  
 
Радионица је намењена студентима који су похађали студијско путовање, што не искључује пријављивање 
других заинтересованих, са претпоставком доброг познавања предмета рада.  
 
Циљеви и метод рада: 
 

Циљ рада је провера разумевања, вредновања и меморије виђеног и доживљеног, кроз унапређење другачијег 
сопственог уметничког начина изражавања, односно развијања способности ефектне интерпретације 
доживљеног у кратком времену и по задатим правилима.    
 
Резултати радионице: 
 

Сваки студент израђује један плакат изложбеног формата (у димензијама и пропозицијама по каснијем 
договору). Плакат се обавезно предаје и у дигиталној форми. 
Плакати ће се излагати групно, као посебна изложба, или као пратећи садржај планиране изложбе радова са 
Мастер пројекта М5/А.   


