
 
 
 
 

МОДУЛ М7 - Пројектантска Радионица 2,  2 ЕСПБ (56 сати)   
2 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. Весна Цагић Милошевић 
 
 
Сарадници у настави :     асс. Верица Међо 
       МАрх Невена Митровић 
 
 
Број студената:      16 (број студената је попуњен) 
 
 
Назив радионице:     КРЕИРАЊЕ АТМОСФЕРЕ       
      Студијско путовање, Копенхаген/Лисабон 
 
Задатак:  
 
На основу материјала са путовања и остале прикупљене документације формирати приказ 
анализе неког феномана у јавним просторима. Као подручје истраживања изабрати један или 
више савремених јавних простора Копенхагена/Лисабона или неког другог  јавног простора. Са 
изабраног становишта критички анализирати просторне и социолошке феноменомене, уочавати 
условњености, полазишта, концепте, развоје концепата, откривати суштину узрочно-последичних 
веза, као и карактер самих последица. 
Простор се развија и пројектује на основу визије јавног живота, како би могао да омогући и 
подстакне жељене активности и комфоран начин за обављање тих активности. Простор се може 
планирати према параметрима жељених траса, одредишта, корисничких група и активности као 
дела визије тако да се створе нове вредности и да се искористе постојеће. Сваки отворени и 
затворени јавни простор је сценски догађај, са снажним обележјем духа и карактера града у којем 



се налази. Јавни простори кроз своју атмосферу увек преносе неку поруку о начину на који се живи 
или се жели живети, о својеврсном систему вредности.  
 
Циљеви и метод рада:  
 
Прикупљање и селекција материјала, анализа искустава, селекција релевантних приказа према 
сопственим  критеријумима. Креативни приказ и критичка анализа садржаја у односу на одабрани 
феномен.  
Основни циљ је развијање креативности и критичког става 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.   
 
 
Резултати радионице:  
 
Резултат радионице је рад у слободној форми – серија фотографија, филм, колаж, плакат, скице, 
дијаграми који приказују анализу атмосфере и процес рашчитавања простора. Опсег рада 
дефинише студент.  
Уз рад се предаје и обавезно образлозење у текстуалној форми (3 станице А4 формата). 
Текстуално образложење се предаје у штампаној форми, фонт Arial 11pt, захефтано.  
Текстуални прилог  треба да поседује назив (дефинисан у односу на тему) структуру и кључне 
речи. Текстуални прилог је допуна рада и треба да садржи додатна објашњења рада, полажишта, 
дилеме, разматрања и сл, не сме садржати графичке приказе. 
У прилогу обавезан CD са дигиталним записом комплетног рада. 
 
 
 
 
*Испуњену пријаву у дигиталном облику послати администратору веб-сајта АФ na 
arh.webmaster@gmail.com  
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