
 
 
 
 
МОДУЛ М7 - Пројектантска Радионица 2,  2 ЕСПБ (56 сати)   
2 семестар дипломских академских студија-мастер, 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) : Иван Куцина 238 
 
 
Сарадници у настави : Lars Hoglund  i Benjamin Levy, (Butong), Stokholm i Pariz, arhitekte i 
pronalazači  
 
 
Број студената:  10 
 
 
Назив радионице: Butong instalacija u javnom prostoru 
 
 
Задатак: Instalacija od Butonga, translucentnog betona koga će praviti njegovi pronalazači sa 
učesnicima radionice u prostoru Savamale. 
 
 
Циљеви и метод рада:  
Butong was created in 2009 as a direct continuation of an exam work at Chalmers, school of architecture. 
The material is the result of years of failed experiments and agony. Our investigation started as a re-
search into how the feeling of depth could be created in thin layers of material. Our process enables us to 
create 3D shaped translucent or transparent concrete.  
 
Резултати радионице: 
In Belgrade we are planning to install vertical garden on the ground floor façade of one of the devastated 
building in Savamala.. 
 


