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1. семестар дипломских академских студија-мастер, 2009/10 
Студијско путовање, Ротердам, јесен 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) :  В. проф. Владимир Лојаница 
 
Број студената (маx 16, мин 8):  у оквиру студијског путовања 
 
Назив радионице:   
КРЕАТИВНО ГЛЕДАЊЕ – „ДЕКОДИРАЊЕ“  - студијско путовање Ротердам 
 
Богата западноевропска, а посебно холандска културна историја, нарочито архитектура, (али и не само ова), 
поготову 19. и 20. века све до данашњих актуелности сведочи о преливању утицаја међу културним сферама 
деловања. Историјски гледано за развој архитектуре модерног времена од пресудног утицаја били су 
инспиративни ослонци у области сликарства, књижевности, дизајна, филма, музике .. Те и сличне релације, иако 
понекада видљиве, често остају скривене иза других слојева и чекају да буду истражене и на посебан начин 
доживњене како би објасниле суштину и откриле праве узроке ствари. 
Студијска путовања – бијенала својеврсна су провокација процеса, инспирација и трансформација идеја од 
сагледавања ширег контекста до конкретних дела. 
 
Задатак:   
Из виђеног, прикупљеног и сопственог материјала са путовања направити селекцију према сопственом 
афинитету и критеријумима избора. Проникнути у, на први поглед, невидљиве сфере концептуалних и 
контекстуалних ослонаца – анализирати и представити разлоге и узроке који стоје иза одлука и дати креативни 
критички коментар уз издвајања посебно битних – кључних елемената који представљају екстракт инспиративне 
супстанце универзално применљиве на нивоу принципа или парадигме. Уочити и препознати кроз промишљање 
архитектуре импликације неке од културних појава савременог уметничког израза на свет архитектуре. 
 
Циљеви:  
Посматрање, уочавање, издвајање и проницање у суштинске узрочно-последичне релације пројектног процеса. 
Заузимање личног критичког става и креативна селекција виђеног. Дубље разумевање и вредновање 
архитектонских остварења и преиспитивање сопствених професионалних орјентација. 
 
Метод: 
Прикупљање и селекција материјала и искустава према индивидуално дефинисаним критеријумима у оквиру 
теме уз креативну интерпретацију. 
 
Резултат радионице: 
Слободна, креативна парафраза посебно издвојених и „декодираних“ целина или елемената. Арсенал – 
библиотека идеја и универзално применљивих закључака и процеса – ризница откривених формула и 
концептуалних истраживања приказана у форми илустрованог есеја, дневника личних реакција и мисли 
изазваних у сусрету са конкретним делом или појавом, story board, cаse study, видео рад, колаж, модел .... 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
*Испуњену пријаву радионице у дигиталном облику послати администратору веб-сајт Архитектонског 
факултета на arh.webmaster@gmail.com и руководиоцу већа дипломских академских студија доц. Ђорђу 
Стојановићу на email ds@4ofseven.com  
 

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


