
 
 
 
 
МОДУЛ М7 - Пројектантска Радионица 3  
3. семестар дипломских академских студија-мастер, 2009/10 
21-25 децембар 2009. 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) :  
Natasha Bajc M of Arch. 
 
Сарадници у настави :  
Maja Obradovic Arch. 
 
Број студената (маx 16, мин 8):  
16 
 
Назив радионице:  
Too dumb for New York, too ugly for LA, not cool enough for Belgrade 
Pregled savremenih kritičkih praksi u USA  
 
Задатак:  
Definisanje pojma kritičke prakse. Definisanje glavnih struja u okviru discipline. Upoznavanje sa radom 
priznatih nadolazećih i sasvim novih praksi.   
 
Циљеви и метод рада: 
 
Razviti saznanja kod studenata o stanju na polju arhitekture, temama kojima se diskurs trenutno bavi, 
filozofijom i morfologijom arhitektonskih saznanja. 
 
Резултати радионице:  
 
Pravljnje topoloske “mape” stanja arhitektonskog polja i predstavljanje rada jedne izabrane prakse. 
 
 
*Испуњену пријаву у дигиталном облику послати админстратру веб-сајт АФ na 
arh.webmaster@gmail.com и руководиоцу већа дипломских академских студија доц. Ђорђу 
Стојановићу на ds@4ofseven.com  
 
 

 
Руководилац Већа доц. Ђорђе Стојановић        Продекан за наставу в.проф. Владимир Лојаница 
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