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''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) : Проф. Зоран Лазовић, каб. 229  

Сарадници у настави : Вања Панић, Владан Стевовић 

Назив радионице: ПАРАЛЕЛЕ И КОНТРАСТИ: ГРАД И КУЛТУРА У ТРАНСФОРМАЦИЈИ:  
Београд – Лондон и/или по избору.  
 
Задатак: Креирати студију случаја једног или више феномена архитектуре/уметности/дизајна  
/контекста/људи кроз уочавање и развијање запажених или сличних тема по слободном избору са  
студијског путовања у Лондон (нпр. прича о..., старо-ново, трајно-привремено, дан-ноћ, 
приобално-континентално-медитеранско, итд).  

Циљеви и метод рада: Задатак има за циљ креативно артикулисање виђеног и доживљеног у  
тему/е, на сажет, динамичан, ефикасан и ефектан начин. Метод рада садржи се од идеје-
концепта- избора теме/а (1), разради и изради синопсиса и сториборда (2), развијања видео 
анимације (или сличном методологијом по избору) компоновањем појединачних 
слајдова/фотографија итд (3) и састављањем у композициону целину слике (текста, нарације, итд) 
и звука (4).  

Резултати радионице: Створити сазнања и искуство о важности динамичног, ефектног, 
интерактивног, мултимедијалног представљања идеја, концепта и и указивања на посебне 
вредности рада на креативан, оригиналан, сажет, естетски, духовит и драмски начин.  

Резултатирадионице: Заокружено сазнањеи искуство представљањем личне теме о вредностима 
(архитектури, култури итд) градова (у трансформацији), сличностима и разликама појединих  
историјских контекста и културолошких образаца на естетски, духовит и драмски начин.  
 

 

 
 
 


