
 
 
 
 

МОДУЛ М7 - Пројектантска Радионица 1,  2 ЕСПБ (56 сати)   
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) : : Ђорђе Стојановић, 238 
 
 
Сарадници у настави : Милутин Церовић, Милица Тасић 
 
 
Број студената (маx 16, мин 8): 15 
 
 
Назив радионице: Недоследности 
 
 
Задатак: У периоду од 10 до 22 октобра у галерији О3он је одржана радионица под називом 
‘Недоследности’ у којој су учествовали студенти Архитектонског Факултета у Београду и 
архитектонски студио 4од7. Радионица је трећи и завршни део научно-истраживачког пројекта који 
је започет пре дванаест месеци  у циљу испитивања феномена материјалне трансформација. 
Предвиђени метод рада ослања се на употребу доступних материјала и једноставних техника. 
Гумице,  свима познате из свакодневног живота,  овде су употребљене као конструктивне 
компоненте за израду сложене просторне структуре. Способност гумених материјала да се истежу 
или компримују према утицају спољашњих сила, а затим враћају у првобитно стање, је 
експлоатисана кроз метод конструкције. Еластичност, променљивост у оквиру распона 
деформације материјала, је централна карактеристика  ове структуре. 
 
Циљеви и метод рада: Израда просторне структуре од гуме. 
 
 
Резултати радионице: Процес конструкције ће бити документован и отворен за јавност. 


