
 
 
 
 
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) :  
Доц. Александру Вуја, кабинет 345 
 
Сарадници у настави :  
Асс. Весна Мила Чолић-Дамјановић 
 
Број студената:  
(маx 16, мин 8) 
Назив радионице:  
Истраживање форме београдског приобаља 
 
 
Задатак:  
Задатак рада је трагање за визијом будућег развоја Београда на рекама. Полазећи од 
појединачних визија и решења, студенти ће првобитно радити самостално, а затим у тиму. Полигон 
рада, представља простор леве обале Саве, од Старог сајмишта до топлане на Новом Београду.   
 
Циљеви и метод рада:  
Циљ рада на овом задатку је да се код студената развије способност за решавање сложених 
архитектонско урбанистичких локација. Након обиласка локације и прикупљања грађе са терена, 
студенти треба да систематизују своје импресије о задатој локацији и самостално понуде предлог 
решења. Израдом макете студенти ће пренети властито виђење нематеријалних и материјалних 
вредности савременог града, у односу на затечено окружење и природне потенцијале овог дела 
београдског приобаља. Истраживајући локацију, студент ће се поједниначно бавити предлогом  
решења дела локације, односно као део групе, студент ће учествовати у доношењу заједничких 
одлука за целокупну задату локацију. Студенти треба да истраже макетом, специфичан однос 
између града и корисника јавног, отвореног и затвореног, простора, као и да кроз перцепцију 
савременог града, представе њихове визије за будући идентитет овог дела Београда.  
 
Резултати радионице:  
Макета 1:500 
 
 


