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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 позвати и гостујуће руководиоце радионица, чиме би се у школу унела додатна свежина 
идеја и приступа. Ови пројекти израђују се уз минималне коректуре и консултације и имају јавну 
презентацију резултата. 
 
Циљ наставе: 
Основни циљ је развијање креативности и латералног односа према пројектантском процесу. 
Искуство концентрисаних пројектантских радионица пружа могућности студентима да развију 
способност брзог и ефикасног доношења 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: Студијски 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) : др Ана Никезић, доцент 
 
 
Сарадници у настави : Наташа Јанковић, друга год. докторких студија 
Демонстратори: Моника Јовановић, Ђорђе Крсмановић 
 
Број студената (маx 16, мин 8): максимално 16 

 
 

Назив радионице: Град исПод беоГрада 

 
 
Задатак:  
Преиспитати могућности и значај лагума као просторног полигона  интервенције у јавном градском 
простору. Истражити могући степен интервенције, значај лагума као самосталног просторног 
елемента и његов положај у касније насталој градској матрици.  
Од студената се очекује да кроз различите облике исказивања на задатој просторној платформи 
предложе нов догађај и доживљај постојећих лагума на потезу Карађорђеве улице (бр. 5, 31, 39...). 
 
 
 
Циљеви и метод рада:  
Циљ рада је успостављање релација између теоријских и практичних знања која су студенти до 
сада стекли. Уочавање просторних специфичности и коришћење њихових потенцијала као 
елемената архитектонског деловања. 
 
 
Резултати радионице:  
Резултат радионице исказати кроз цртеже, фотографије, колаж, видео запис. Све прилоге 
форматизовати на плакате висине 21цм. Рад је потребно предати у дигиталној и папирној форми. 


