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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. Василије Милуновић 
 
Сарадници у настави :     асс. Верица Међо,  

демонстратор Невена Митровић  
 
Број студената (маx 16, мин 8):     10 

 
 
Назив радионице:  
 

ПРОЈЕКТОВАЊЕ КРОЗ МАКЕТУ 

 
Задатак:  
У оквиру радионице студенти ће се бавити истраживањем улоге физичких модела у процесу 
пројектовања, у функцији преиспитивања донесених одлука и развоја пројекта кроз 
физички модел.  Кроз израду макета од лаких материјала студент ће на сопственом пројекту 
проћи кроз процес који подразумева три фазе: израду макете према пројекту који је студент 
већ урадио, критичко сагледавање и анализу као другу фазу, и завршну фазу која 
подразумева нову интервенцију на макети.  
 
Циљеви и метод рада:  
Циљ радионице је разумевање пројектантских интервенција, кроз симулацију умањених 
пројеката коришћењем специфичних техника. Активно моделовање физичких модела има 
веома велику улогу у архитектонском образовању 
(http://www.youtube.com/watch?v=qycMtFdd9Wg) и саставни је део ширег процеса 
архитектонског пројектовања. Улога макете у овом процесу је сагледавање програмских 
одлука, односа волумена и простора, анализу унутрашњих пропорција макете и односа са 
окружењем- што представља процес компоновања, перцепције, репрезентације и едукације 
кроз рад искључиво на физичком моделу. 
 
Резултати радионице:  
Резултат радионице је серија макета која илуструје процес пројектовања и доношења 
пројектанских одлука. Резултујући модел треба да омогући адекватан увид у просторне 
квалитете пројекта, које би на други начин било тешко постићи.  

http://www.youtube.com/watch?v=qycMtFdd9Wg

