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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
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 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. Иван Рашковић, диа, кабинет 249
Сарадници у настави :
асс. Јелена Ристић, диа
Анђелка Мурић, диа
Вељко Стојановић, студент 2. године мастер студија
Број студената (маx 16, мин 8):
16 студената
Назив радионице:
„ЈЕВРЕМОВА – УЛИЦА СУСРЕТА ОД КАЛЕМЕГДАНА ДО СКАДАРЛИЈЕ И НАЗАД“
Задатак:
Пројектантска радионица је организована у оквиру манифестације „Јевремова – улица сусрета“ чији
су организатори општина Стари град, културни центар општине Стари град, културни центар Дом
породице Павловић, Музеј Вука и Доситеја, Позоришни музеј, Бајракли џамија, Јеврејска општина,
Нови арт центар и Галерија „Сингидунум“. Идеја манифестације је да се сваке године на дан општине
дуж улице одржи низ занимљивих програма и пројеката, али тако да учесници покушају да оживе
време грађанске Србије с краја 19. века, представе дух овог места и промовишу ову улицу као
културно-историјску амбијенталну целину. Учесници су поред студената Архитектонског факултета,
студенти и ученици других факултета, основних и средњих школа, полазници предшколских установа,
бројни оркестри („Вучковић“, „Мокрањац“, „Славенски“), хорови („Бинички“, „Браћа Барух“,
„Александар Невски“, „Мокрањац“), културно-уметничка друштва, глумачка удружења и самостални
уметници.
Задатак радионице је осмишљавање и реализација теме/пројекта са главним задатком - приказивање
духа и карактера, као и развојних потенцијала и модела унапређења ове културно историјске
амбијенталне целине.
Циљеви и метод рада:
Радионица подразумева креативне вежбе и рад на конкретној изложбеној поставци у амбијенту
Господар Јевремове улице. Акценат је на испитивању могућности и потенцијала унапређења ове
културно историјске амбијенталне целине. Студенти су подржани да експериментишу у разним
уметничким дисциплинама.

Резултати радионице:
Резултат радионице је изложбена поставка понуђених решења на терену, која може бити
реализована у виду одређене просторне инсталације, графичким приказом, мултимедијлниом
презентацијом и другим техникама по избору студената.
Линкови – видео записи са радионице
http://www.youtube.com/watch?v=97RJ3ApbNfo
http://www.youtube.com/watch?v=xoTyV4pqjmU
http://www.youtube.com/watch?v=J6TFX7rZvmU&feature=related
http://www.youtube.com/user/GioranoAngelo#grid/user/4D4709D4A1081F11
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