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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) : проф. Зоран Лазовић, Марко Салапура, 229. 
 
Сарадници у настави: ас. Вања Панић, Владан Стевовић, 
 
Број студената (маx 10, мин 5):  
 
Назив радионице: FAIL, Приватизације и преношења 
 
Задатак:  
Студенти имају задатак који се састоји из три целине: 1. да мапирају и одаберу објекте / 
просторе / структуре које су као последица лоше приватизације и економске кризе престале да 
се користе (junk space) 2. да у изабрану локацију пренесу идеју о свом раду «Контекстуални 
хибриди културе / уметности», тако што ће развити стратегију о паразитском односу према 
изабраној новој локацији, у конструктивном смислу. 3. да ову стратегију пренесу у форми 
протитипа у објекат напуштеног хотела «Слобода» у Панчеву и прилагоде димензијама једне 
хотелске собе. Кључне речи: приватизација, преношење, конструкција. 
 
Циљеви и метод рада:  
-развијање критичког става према процесима у транзиционом друштву које утичу на урбаност 
-развијање идеје о «лукавости» у својим изборима и стратегијама 
-учење поступка премештања и прилагођавања једне идеје на друге околности 
-учење о поступку управљања једним уметничким пројетом у смислу финансија 
-како се разуме идеја да појединац има / може имати моћ 
 
метод: лукавости и прикривање идеје, прихватање туђих промашаја као својих шанси. 
 
Резултати радионице:  
Студент током процеса радионице води свој дневник, који има за циљ да документује однос 
према теми, локацијама, процесу дизајна. Овај аналогни дневник служи као полазна основа за 
израду протипа у простору хотела «Слобода» у Панчеву. Разултати радионице су излагање 
дневника и прототипова. 
 

 


