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1. семестар мастер академских студија, 2011/12 
 
''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. арх. Иван Рашковић, каб. 249 
 
Сарадник у настави : асс. арх. Јелена Ристић 
 
Број студената (маx 16, мин 8): 16 

 
 

Назив радионице: EXIT-Укључи се! 

 
 
Задатак: Задатак радионице је израда идејних пројеката организације и дизајна стејџева, 
комуникација и кампа у оквиру Петроварадинске тврђаве за потребе EXIT фестивала. Нагласак је 
на пројектовању „архитектонског стејџа“. За учеснике радионице су организована предавања која 
имају за циљ презентацију методологије, могућности и потенцијала при пројектовању објеката и 
простора за сценске догађаје, као и детаљније упознавање са циљем и задатком радионице. 
Пројектантска радионица ће бити реализована у сарадњи са организаторима EXIT фестивала. 
 
 
Циљеви и метод рада: Програм радионице, који подразумева тематска предавања у области 
пројектовања објеката за сценске догађаје и сценски дизајн, креативне вежбе и рад на конкретном 
пројектном задатку, има за циљ упознавање студената са методологијом пројектовања објеката и 
простора за сценске догађаје, са акцентом на испитивању могућности и потенцијала при 
пројектовању ових објеката.  
 
 
 
Резултати радионице: Резултат радионице су  идејна решења представљена у виду графичких 
приказа, макета, скица или мултимедијалих презентација. Очекује се да као резултат испитивања 
потенцијала, могућности, доживљаја, читања и памћења сценске архитектуре ова решења прикажу 
нове идеје и креативност у пројектантском приступу. 
 
 
 


