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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 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 латералног 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 
 
Наставник: доц. Милан Ђурић, 345 
Сарадник: ас. Давор Ереш, 244; ас. Јелена Митровић, 345а; ас. Павле Стаменовић, 345 
Координатор: ас. Давор Ереш, 244   
Број студената: 20  
 
Назив радионице: ОБЛАК 
 
Провокација значи покушавати учинити видљивим, посредством противуречности, скандала или изазова, 
 нешто што би требало сачувати своју тајну. 
Тајна, у основи, лежи где год је људи крију. То је такође могуће у дуалистичким, амбивалентним 
односима, у тренутку кад нешто  изнова постаје неразумљиво, као да је драгоцено. 
 
(Jean Baudrillard, O zavođenju, provokaciji i tajni, J. Baudrillard / J. Nouvel, Singularni objekti – Arhitektura i filozofija) 

 

Циљ:  

 

Испитивање амбивалентности феномена сенке (као облика светла). Циљ је да се развије методолошки приступ 
којим би се проширило разумевање и перцепција феномена и ефекта светла као елемената архитектуре 
(протезање границе и нестајање). 
Испитивање феномена као могућност да се истраже и разумеју односи у архитектури.  
Посматрање феномена сенке кроз потенцијал да се провоцира однос несигурности, неизвесности и 
променљивости. 
 
Задатак: 
 
Испројектовати метод користећи феномен сенке. Формулисати нову релацију или контекст који одређује стање 
променљивости.    
У оквиру изабране / формулисане теме испитати потенцијал сенке као инструмента.  
Променљивост приказати у форми макете (једна ивица 60 цм) или видеа (од максимум 60 секунди).  
 
Циљеви и метод рада: 
 
Развијање способности за уочавање, формулисање и интерпретацију односа у архитектури. 
 
Резултати радионице: 
 
4D приказ пројектоване релације.   
 
Рад доставити према договору са координатором предмета. 


