
МОДУЛ М7 - Пројектантска  Радионица 3,  2 ЕСПБ (56 сати)   

3. семестар мастер академских студија, 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.  

 

Наставник (име  и презиме, број кабинета) :  проф. Тамара Шкулић 

Сарадници у настави :    ас. Милена Кордић 

Број  студената (маx 16, мин 8):    

Назив радионице:     АРХИТЕКТУРА У ДЕТАЉУ 

  

 Задатак:   

 
Тема радионице је пројектовање елемента за излагање Музеја града Београда. 

 

Грађење процеса пројектовања предуслов је за грађење производа архитектуре: кроз истраживања 

на чему почива архитектонска концепција, који су елементи простора и програма на које се преводи, 

и коначно како се они материјализују. Ухватити идеју у материјалу, постаје кључни, можда и најтежи 

сегмент поменутог процеса.  

 

Разрадом једног елемента ентеријера до нивоа потребног за његово извођење, комплетира се 

пројектантски поступак и проверава жељени ефекат полазне идеје. 

"I work a little bit like a sculptor. When I start, my first idea for a building is with the material. I believe 

architecture is about that. It’s not about paper, it’s not about forms. It’s about space and material."   

         - Peter Zumthor 

              



  
 Циљеви  и метод рада:  
 
Разрада елемента води се тако да се концепција прво проверава /тражи/ кроз материјал који 

најдиректније изражава пројектантске циљеве, а затим да се испита конструкција која принципијелно 

одговара изабраном материјалу. Доношењем ових одлука конструише се ДЕТАЉ обраде материјала 

и детаљ спојева - веза.  

"There are two important things to make sushi. One is the material and the other is the skill... For 

sushi, both the power of the material and skill is important and their balance is very important. I 

believe that this balance is what people want. People and society are seeking the thing like sushi for 

the architecture and their city."       -- Kengo Kuma 

 

  

Резултати радионице:  

ДЕТАЉ елемента за излагање у размери 1:25 до 1:5 у зависности од изабраног експоната. 

 

 

  

  

 


