
 
 
 
 
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 : Todd Rouhe i Lars Fischer (Coomon Room), arhitekte i aktivisti,Njujork –  
 
 
Број студената:  10 
 
 
Назив радионице: 5 prepreka (za urbanizam) – izgradnja  mesta za razgovore u prostoru 
Savamale 
 
 
Задатак: Metodlologija rada grupe Common Room podrazumeva fokusiranje na svakodnevicu, 
izdvajanje običnih trenutaka, formulisanje procesa istovremenog stvaranja i korišćenja,  projektovanje i 
izgradnju zajedničkog prostora.. 
 
 
Циљеви и метод рада:  
The 5 Obstructions (for Urbanism) outline challenges to the urban process. They are provocations for 
students and the discipline of architecture in general. 
The work shop will explore urban systems that might be observed in any global city, but operate locally in 
Belgrade in a specific manner. The objective of the research is to define new forms of sociality in the 
urban context.  The work shop will occur under the influence of the 5 Obstructions (for Urbanism) 
requiring on-site observation, interaction and action. We understand urbanism as a form of negotiation 
between multiple authors, clients and users.  
 
Резултати радионице: 
Students will confirm hypotheses about urban systems through on site installations and actions applying 
the five Obstructions that articulate a methodology: appropriate the everyday: pay attention; elevate the 
ordinary. never finish: making and using architecture are interconnected. share space: negotiate. 
sequence. overlap. include difference: redefine boundaries and be inclusive. don’t be new: don’t be new 
for the sake of the new. 


