
 
 
 

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

 
 
 
Наставник:  
Проф. арх. Михаило Тимотијевић, кабинет 244 
 
Сарадници у настави:  
Асс. aрх. Давор Ереш 
 
Број студената:  
16 
 
Назив радионице:  
Нови простори културе / cтудијско путовање Словенија 
 
Програм студијског путовања: 
 
MUZEJ NA OTOVRENOM, Jesenice, SOBA DOO 
MUZEJ FILMSKIH GLUMACA, Divača, Matjaž Bolčina, Ernest Milčinovič, Teja Savelli 
MODERNA GALERIJA, Ljubljana, Edvarad Ravnikar, rekonstrukcija Bevk Perović arhitekti 
NACIONALNA GALERIJA, Ljubljana, Sadar+Vuga 
KULTURNI CENTAR SMELT, Ljubljana 
KULTURNI CENTAR ŠIŠKA, Ljubljana 
GRADKSI MUZEJ, Ljubljana, OFIS arhitekti 
UMETNIČKA GALERIJA LAUBA, Zagreb, Alenka Gačić Pojatina, Branka Petković, Ana Krstulović 
 
Задатак:  
Методом уочавања и анализе формулисати тему у односу на изабране ситуације. Студију 
документовати у форми визуелног есеја - серијом тематских фотографија, које се односе на тему 
студијског путовања (албум од 10-15 приказа). Рад треба да поседује формулисану 
тему, назив и садржај. Тема приказана серијом фотографија треба да проблематизује и испита 
природу односа архитектуре и савремeне културe. 
 

 
 

 


