
 
 

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. 

 
ПРИЈАВА 

 
 
Наставник: доц. мр Владимир Миленковић 
 
 
Сарадници у настави: асс. арх. Давор Ереш, асс. арх. Павле Стаменовић 
 
 
Број студената: маx 16 
 
 
Назив радионице: DER HIMMEL ÜBER BERLIN 
 
„Да ли границе још увек постоје? Више него икад! Свака улица има своју граничну линију. 
Између сваке парцеле, постоји линија ничије земље прикривена као ограда или јарак. Ко се усуди, 
пашће у минска поља или ће бити ухваћен зрацима ласера. Пастрмке су права торпеда. Сваки 
власник, па чак и сваки станар, урезује своје име на кућна врата, као грб и уноси се у јутарње 
новине као какав светски лидер.“   
(Вим Вендерс, Небо над Берлином, филм 128 ', Немачка, 1987.) 
 
Oбјекти архитектуре:  
BAUHAUS, Walter Gropius NEUE NATIONALGALERIE, Mies van der Rohe BERLIN PHILHARMONIE, 
Hans Scharoun STAATSBIBLIOTHEK, Hans Scharoun REICHSTAG, Norman Foster GALERIES 
LAFAYETTE, Jean Nouvel EUROPASPORTPARK, Dominique Perrault NETHERLANDS EMBASSY, 
Rem Koolhaas DENKMAL FÜR DIE ERMORDETEN JUDEN EUROPAS, Peter Eisenman                 
NEUES MUSEUM, David Chipperfield  
 
Задатак:  
идентификовати, тумачити и транспоновати објекaт архитектуре у форму видео записа (кратки 
филм). Формулисати тему транспоновања тако да видео запис буде модел за перцепцију 
архитектуре. Садржај филма треба да будe у функцији изабраног и именованог поступка као 
метод, инструмент или техника. (није потребно описивати архитектуру) 
кључни односи: велико–мало; опште–појединачно; црно-бело; садашњост–будућност 
 
Циљеви и метод рада:  
развијање способности за уочавање, формулисање и интерпретацију савремене архитектуре 
(средствима визуелног-ликовног истраживања) 
 
Резултати радионице:  
видео запис тематски и формално сведен као архитектонски израз на мах. 30 секунди (назив 
филма обавезан у функцији радног метода или теме транспоновања) 
 
Рад се предаје у дигиталној форми према договору са наставницима (у испитном року). 

http://www.mimoa.eu/projects/Germany/Berlin/Neue%20Nationalgalerie

