
 
 
 

МОДУЛ М7 - Пројектантска Радионица 3,  2 ЕСПБ (56 сати)   
3 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. Радомир Стопић, каб. 238 
 
 
Сарадници у настави : Милена Делевић, Мина Обрадовић 
 
 
Број студената (маx 16, мин 8): 14 
 
 
Назив радионице: Визуелни идентитет објекта 
 
Задатак: Осмислити визуелни идентитет објекта са М6 и представити га кроз израду логотипа, рекламног плаката (који 

треба да представи основну намену објекта) и брошуре (која треба објасни његову структуру и ширу намену).  
Осмишљавање визуелног идентитета као огранка корпоративног идентитеа објекта осим што треба да се уклопи у простор 
и време у оквиру којег послује уз прилагођавање тржишту и циљној групи треба да поседује одређену флексибилност која 
се односи на његову примену у различитим медијима, односно да представи први корак ка презентовању објекта јавности.  
Креативно представљање идентитета објекта обухвата низ процеса: студију, план, концепцију, мисао, идеју, елементе 
графичког дизајна спајајући их све у једну целину, тј. визуелну информацију. 

 
Циљеви и метод рада:  Циљ радионице је уочавање и представљање основних и кључних  атрибута објекта у 

појавном и функционалном смислу, њихово сажимање, апстраховање и свођење на знак, односно на визуелизацију функцје. 
Метод рада подразумева упућивање у основе графичког  дизајна и представљање концепта креирања визуелног идентитеа 
кроз логотип, плакат и брошуру уз константну проверу на примењивост.  

 

Резултати радионице: Осим конкретног резултата, резултат представља и  искуство у раду у области графичког дозајна 

усмереног на истицање и представњање најквалитетнијих појавних и  функционалних атрибута објекта са M6. 


