
 
 
 
 

МОДУЛ М7 - Пројектантска Радионица 1,  2 ЕСПБ (56 сати)   
1 семестар дипломских академских студија-мастер, 2010/11 
 
''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) : 
  
Доц. мр Александра Ђукић, диа 
Проф. др Александра Ступар, диа 
 
Сарадници у настави :  
 
Асс. Милена Вукмировић, диа 
Асс. Иван Симић, диа 
Сар. Александар Кушић, диа 
 
 
Број студената (маx 16, мин 8):  
 
16 
 
Назив радионице:  
 
Постконтекст - истраживање потенцијала колективног становања на Врачару 
 
Задатак:  
 
Студенти истражују просторе Врачара и потенцијале за појаву другачијих (или трансформисаних) 
облика становања, али испитују и поступак који има за циљ његову промену- покушајем да се 
постојећи контекст поремети у фази архитектонске концептуализације.  
Метода: Постконтекст - увођењем новог елемента тј. архитектонског пројекта који већ живи у 
сасвим другом контексту, посматрани контекст се преображава јер на њега делујемо елементом 



који преноси своје атрибуте означитеља. Тај чинилац је изведен архитектонски пројекат, изабран 
по критеријумима студента.  
Ово истраживање се спроводи техником фотомонтаже, користе се фотографије одабраних 
амбијената Врачара (карактеристичне визуре елемента који граде) и одабраних архитектонских 
пројеката. Потребно је и приложити и текстуално образложење за одабране амбијенте и пројекте, 
изнети закључке о новим идејама, потенцијалима и опцијама које су се јавиле као резултат 
спроведеног истраживања. 
 
 
Циљеви и метод рада:  
 
Циљ радионице је упознавање студената са новим приступима у проблематици 
контекстуализације архитектонског пројекта, али и самог процеса пројектовања. У оквиру задатог 
програма студија (колективно становање) и локације (Врачар), радионица  је усаглашена са 
успостављеним циљевима тог програма. 
Kористећи се наведеним методама и техникама, доносе се закључци који би требало да нам дају 
одговоре на следећа питања:  Како је могуће унапредити постојеће стамбено ткиво Врачара? Шта 
су предности, а шта су мане понуђеног поступка? 
 
 
Резултати радионице:  
 
Након реализоване радионице студенти би требало да поседују унапређена сазнања о процесу 
пројектовања, тј. развијенију свест о великом броју креативних поступака које би могли да 
употребе током тог процеса. 


