
 
 
 
 
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 
 
 
Сарадници у настави : James Stodgel , arhitekta i istraživač, Los Anđeles 
 
Број студената:  10 
 
 
Назив радионице: Dokumentovanje mesta: Novi stari hibridi 
 
 
Задатак: Formulisanje  pretpostavki o tome šta bi Savamala mogla da bude u budućnosti na osnovu 
vizuelne baze podataka koja nastaje beleženjem razlika između starog i novog Beograda. 
 
 
Циљеви и метод рада:  
New Antique Hybrids are a way of envisioning new futures and possibilities of what the city and urbanity 
can become in the future. 
This workshop will introduce concepts of blurring analog and digital documentation types in a search for 
understanding sense of place in the Savamala and New Belgrade districts of Belgrade.  The idea is to 
create a base understanding and documentation of the current perceptions and tendencies towards 
new/modern and old/antique.  We will use this information as the precedence for our exploration of the 
two districts and be able to analyze the sense of place in “Old Town“, through photography, video, and 
sketch, while then conducting the same process in the “New Town”.  These two images/multimedia 
expressions will be the foundation for our work, ultimately ending with the creation of a juxtaposed image 
of New Antique.   
 
Резултати радионице: 
The images and art pieces created, will define participants perception of the urban condition which exists 
in Belgrade.  Identifying the conflict and opportunity of blending new against old is the aim of this 
workshop, and creating personalized perspectives on what this could be is the goal. Final pieces will be 
shown at an opening and offered to public view and reflection. 
 


