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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 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 

 
Наставник (име и презиме, број кабинета): доц. мр Владимир Миленковић, 345а. 
Сарадник: ас. Јелена Митровић, 345а. 
Број студената: 10 
Назив радионице: RIM 
 
Предмет студијског путовања је аудиторијум: Parco Della Musica архитекте Ренца Пиана (Renzo Piano). Основни циљ је упознавање са 
савременим тенденцијама у пројектовању и грађењу објеката за класичну музику, џез, али и друге блиске музичко сценске форме и то у 
односу на шири и ужи просторни контекст, функцију и технологију, имајући посебно у виду акоустичке перформансе различитих 
програмских захтева, укључујући моно- и поливалентност. Објекат архитектуре: Музеј савремене уметности MAXXI је изабран као пример 
односа архитектонске дисциплине и савременог концепта излагања, а Вила Боргезе (Villa Borghese) као архетип историјског дискурса. Део 
града: EUR изабран је као стилски репрезент променљивости архитектуре у времену од авангарде до данас (Marcello Piancetini – 
Маssimiliano Fuksas). Посета студију: IAN+ има за циљ упознавање са савременим италијанским контекстом професионалног рада. 
 
Тема:  
РИМ 
 
Објекти архитектуре: 
Auditorium Parco Della Musica, Renzo Piano; 
Museo Nazionale delle arti del XXI Secolo (Maxxi), Zaha Hadid; 
Villa Borghese, Flaminio Ponzio, Cardinal Scipione Borghese; 
Palazzo della Civiltà Italiana, EUR, Marcello Piancetini 
 
Задатак: 
У форми визуелног есеја (албум од 10-15 слика са омотом/корицама) објаснити тематски контекст студије случаја.  
Рад треба да садржи тему и/или наслов.  
 
Циљеви и метод рада: 
Развијање способности уочавања, формулисања и структуирања аналитичког поступка. 
 
Резултати радионице: 
Поставка теме кроз визуелни есеј. 


