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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) : 
доц. арх. Иван Рашковић, каб. 249 
арх. Винко Пенезић, гостујући наставник 
арх. Крешимир Рогина, гостујући наставник 
 
Сарадници у настави :  
асс. арх. Јелена Ристић 
 
Број студената:  
16 
 
Назив радионице:  

УРБАНА АКУПУНКТУРА 
 
Задатак:  

 
Задатак се односи на тему брзопроменљивих урбаних имплантата ограниченог века трајања на 
трагу идеја (прилагођених Дигиталном добу) Седрика Прајса (Cedric Price) и Реинера Банхама 
(Reyner Banham) који у свом есеју „Дом није кућа“ из 1965. године каже: 

Када ваша кућа садржи тако сложени систем цевовода, топловода, одвода, довода, жица, 
светала, улаза, излаза, пећница, сливника, спремника за отпад, антена, канала, 
замрзивача, грејача – кад у себи садржи тако много сервиса да би такав систем могао 
стајати сам за себе, без икакве помоћи саме куће, чему имати кућу да све то подупире? 

Што ако нам они у Дигиталном добу више нису потребни? Што ако, у складу са савременом 
персонализацијом, минијатуризацијом и интеграцијом електронских уређаја, дође до једнаког 
преображаја у технологијама кућних направа? Што ако нећемо морати одлазити на одређена 
места како бисмо тамо потражили услуге? Да ли би Бахнамов наслов требало преобразити у 
„Станиште није дом“? Или, пак, преформулисати његово питање у: „Кад ваш дом више не захтева 
такве сложене системе – кад више не садржи толики број одвојених сервиса тако да софтвер може 
„стајати“ самостално, без икакве помоћи хардвера, зашто онда имати дом који би окупљао све те 
ствари?“  



Задатак је предложити објект / уређај / (инфра)структуру за побољшање „људског стања“ што 
доноси „радост кроз свесну и константну, друштвено корисну дисторзију времена, места, 
удаљености и величине“. То би могла бити потпуно нова структура или интервенција у постојећем: 
Transformer, Intruder, Outsourcer, Parasiter, Downloader, Invader, итд., који ће омогућити 
„стварање пожељних услова и прилика за које се до тада мислило да су немогуће“.  
 
Циљеви и метод рада:  
 
Неопходно је да се студенти у својим радовима реферирају на тему студија „Трагање за 
идентитетом тла“, посебно у првој, истраживачкој фази која резултира пикторалним есејом. Циљ 
је проблематизовати појам идентитета у Дигиталном добу тренутности, симултаности, 
интегралности, децентрализма, имплозивности, свеобухватности које карактерише превласт 
„индивидуалног над универзалним", „психолошког над идеолошким", „комуникације над 
политизацијом", „разноврсности над хомогеношћу", „пермисивности над принудом".  У другој фази 
се као одговор на уочени проблем очекује пројекат којим се постижу максимални ефекати 
минимумом архитектонских средстава. 
 

1. Фаза истраживања  
Студенти у првој фази састављају пикторални есеј (комбинација текста и илустративног 
материјала) на тему редионице у којем износе начелну идеју о томе чиме би се желели оквирно да 
се баве и идентификују „проблем“. Неопходно је указати на врло конкретну неуралгичну тачку у 
граду на коју би се пројекат односио. Нацрт пикторалног есеја се доставља путем email-а у PDF 

формату у пре почетка другог дела радионице, како би се ментори могли на њега реферирати, а 

студенти боље припремити за рад у другом делу.  
 

2. Фаза реализације  
Понедељак  
10-12h: P&R уводно предавање и заједничка дискусија на тему радионице;  
14-17 h: индивидуални рад на доради пикторалног есеја и припрема за презентацију;  
17-19 h: презентације пикторалних есеја, дискусија, дефинисање појединачних задатака;  
Уторак  
10-12 h: P&R дискусије изнешених теза студената о реализацији задатка;  
14-17 h: индивидуални рад на појединачним задацима;  
17-19 h: P&R рад са студентима на појединачним задацима;  
21-... h:  индивидуални рад на појединачним задацима.  
Сриједа  
10-12 h: P&R рад са студентима на појединачним задацима;  
14-19 h: индивидуални рад на појединачним задацима;  
19-20 h: P&R отворено предавање;  
21-... h: индивидуални рад на финализацији пројекта.  
Четвртак  
10-17 h: индивидуални рад на финализацији пројекта;  
17-19 h: јавне презентације пројеката, критика, оцењивање;  
 
Резултати радионице:  
 
Резултат радионице треба да буде у форми идејног решења. Опредељење за примењене 
принципе и њихове карактеристике потребно је образложити усмено у виду презентације. Поред 
графичких прилога и пикторалног есеја, могуће је приложити и други радни материјал, у слободној 
форми, који квалитетно и атрактивно презентује истраживачки процес, размишљања, анализе и 
добијене резултате.  
 
 
*Испуњену пријаву у дигиталном облику послати администратору веб-сајта АФ na 
arh.webmaster@gmail.com  
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