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3. семестар дипломских академских студија-мастер, 2010/11 
2 ЕСПБ (56 сати) 
 
''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 латерарлног 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. мр Владимир Миленковић, 345а. 
Сарадник: ас. Јелена Митровић, 345а 
Координатор: Игор Мишковић, МА студент 
Број студената: 80  
 
Назив радионице: Коњи Светог Марка 
 
Један од четири чувена бронзана коња, који вековима красе прочеље Базилике Светога Марка у Венецији, 
уклоњен је прекјуче са свог постоља јер га је напао рак бронзе. Пуна двадесет три века ови су коњи 
одолевали успешно налетима ветрова с мора и кишама, али се нису могли отети погубном утицају 
затрованога ваздуха нашег доба. И тако коњи плаћају високу цену коју човечанство и иначе плаћа за свој 
технички напредак, јер разорне честице су опасно оштетиле хиљадугодишње тело ових лепих споменика. 
Уклањање једног од коња са прочеља Базилике Светога Марка, подсетило је многе Венецијанце на стару 
изреку: „Када се коњи Светога Марка покрену, пропада једна од две царевине. Која ће то бити овога пута?  
(Коњи Светога Марка или Роман о Троји, Милорад Павић, 1976) 

 
Циљ студијског путовања:  
12. Међународна изложба архитектуре Венеција 2010 
12. Mostra Internazionale di Architettura – La Biennale di Venezia 2010: People meet in Architecture 
 
Објекти архитектуре: 
Giardini (national pavilions) 
Arsenale (exhibition)  
Museum Punta della Dogana (Tadao Ando) 
Peggy Guggenheim Collection, Palazzo Venier dei Leoni 
 
Задатак: 
 
Транспоновање визуелног архитектонског записа: испројектовати поље транспоновања  
У оквиру испројектоване / индуковане теме приказати производ транспоновања или транспоновање као метод, 
инструмент или технику у форми слике или просторног дијаграма на једном А4 формату.  
Додатно приложити Корице имагинарног албума Венеција 2010 димензија CD cover 
 
Циљеви и метод рада: 
Развијање способности за уочавање и формулисање архитектонских феномена и поља њиховог утицаја. 
 
Резултати радионице: 
Визуелни производ транспоновања 


