
 
 
 
 
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) : в.проф. мр Милан Вујовић 
 
Сарадници у настави : асс. арх. Ксенија Пантовић 
 
Број студената: 19 
 
Назив радионице:  
 
NUOVA VEDUTA 
 
Задатак:  
 
Откривање нових ВЕДУТА града у Београду, после изградње пилона моста на Ади и његове 
појаве у градском пејзажу. 
 
Циљеви и метод рада:  
 
Истражити различите позиције у граду са којих се пружа поглед према мосту на Ади и 
документовати их фотографијама. Анализирати позицију посматрача и нови квалитет 
микропростора који се генерише отварањем визуре према пилону моста. Акценат ставити на 
неуобичајене углове посматрања….. из-ка…… соба, тераса, кров, улица, парк, река…………  
   
Резултати радионице:  
 
Угао гледања и контекст из ког се перципира нова ведута града треба да објасне јасне 
ставове кандидата о односу микро-урбаног, интимног места у граду  према ширем градском 
простору, значају позиције, оријентације и самеравања у архитектонско-урбанистичкој 
композицији. 


