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МОДУЛ М7.1. - Пројектантска Радионица 1  
1. семестар дипломских академских студија-мастер, 2011/12 
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: 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* 

 
Наставнци: доц. Иван Куцина 
Гостујући наставници: Melissa Kinnear, Peter Newton, Oxford School of Architecture, Oxford Brookes University 
Сарадници у настави: Даша Спасојевић, Предраг Милић 

 
Радионица је настала у сарадњи са студентима и наставницима Oxford School of Architecture, Oxford Brookes 
University. 
 
 
Назив радионице:  Означавање конфликта у јавном простору  
 
Задатак радионице: 

Конфликт све више одређује свакодневни живот људи и самим тим утиче и на њихово окружење.  
Због тога трагање за одрживим окружењем подразумева и бављење последицама конфликта у јавном простору.  
Тема ове радионице биће јавни простор у околини бомбардоване зграде Генералштаба  у Београду. 
Од студената се очекује да формирају предлог за уређење меморијалног простора поред зграде Генералштаба. 
 

Циљеви и метод рада:  

Циљ радионице је да се истраже аспекати конфликта у урбаној средини и да се њихово деловање на одговарајући 
означи. 
 
Резултати радионице: 

Резултати радионице биће презентовани у виду јавне изложбе заједничких студентских радова. 
Рад се предаје у дигиталној према договору са наставницима (у испитном року). 
 
Број студената: маx16 

 

 

 


