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Задатак: 
        
  
Задатак се односи на конкретну микролокацију – мањи улични фронт у улици Гаврила Принципа у Београду. 
Потребно је осмислити нову фасаду будућег објекта (објеката) у амбијенту простора Савамале, где се сусрећу 
архитектуре различитих епоха (Манаков конак, предратна и послератна - 2. Светски рат стамбена архитектура). 
Задатак се ослања на главну семестралну тему реконструкције блока измађу улица Карађорђеве, Загребачке, 
Гаврила Принципа и Краљевића Марка. Како је основни задатак у студију представљала тема локације у 
Карађорђевој улици са анализом могућих садржаја унутар блока, сада се кроз радионицу обрађује обликовни 
изазов продора и акцентовања спољне опне блока према Гаврила Принципа. Обзиром на то да ће се део објеката 
на локацији уклањати у догледно време и да је сваки од студената планирао проблем продора кроз блок, тема 
може бити инспиративна за  мали и брзи задатак, какав се очекује у оквиру Радионице 1.  
Потребно је слободоручно, користећи мануелне технике и графику, идејно пројектовати обликовање на поменутој 
локацији (фасаде и перспективни прикази).   
Радионица је намењена студентима из студија, што не искључује пријављивање других заинтересованих уколико 
има места до попуне предвиђеног броја.  
 
Циљеви и метод рада: 
 
Циљ рада је развијање брзог и ефикасног доношења пројектантских одлука у кратком временском року, уз 
коришћење традиционалних, мануелних техника, кроз унапређење сопственог уметничког начина изражавања, 
односно развијања способности ефектне интерпретације идеје и креације по договореним правилима.     
Осим наведеног, циљ је и развијање свести о потреби усавршавања личне архитектонске графичке културе у 
време када компјутерска технологија претендује да замени иницијално – почетно промишљање у креативном 
чину. Проблем дакле није подразумевајућа потреба за употребом компјутера у процесу пројектовања, већ навика 
да се и сама идеја уместо ручном скицом и цртежом, презентује дигитално, при чему се као по правилу не 
поседује задовољавајућа техника.      
 
Резултати радионице: 
 
Сваки студент израђује слободоручне цртеже фасаде и перспективне скице и прилаже једну компјутерски 
израђену перспективу предметног фронта (као контрапункт), израђујући један плакат хоризонталног формата 
100/50 по матрици која ће се накнадно договорити (финална употреба рачунара – скенирање и један модел). 
Плакат се предаје и у дигиталној форми. 
Плакати ће се излагати групно, као посебна изложба, или као пратећи садржај планиране изложбе радова са 
Мастер пројекта М4/А 2011/12.   


