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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. 
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Наставник: доц. мр Владимир Миленковић 
 
 
Сарадници у настави: асс. арх. Давор Ереш, асс. арх. Павле Стаменовић 
 
 
Број студената: маx 16 
 
 
Назив радионице: UNTER DEN LINDEN 
 
Архитекти одувек и свуда пројектују зграде као иновативне и узбудљиве структуре, али се у 
Берлину тај креативни процес одвија у незабележеним размерама. Овај град је непрегледна 
хетеротопија трендова и стилова, у којем се најеминентнији архитекти тискају за нови посао 
и у којем се архитектура надмеће у оргиналности форме и примени савремених технологија. 
(EYEWITNESS travel BERLIN, Dorling Kindersley, 2009, p 44) 

 
Објекти 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:  
oдабрати објекaт архитектуре и направити кратак видео запис у функцији формулисања 
архитектонске теме. Тему, као изабрани оквир, појам или угао посматрања, одредити поступком 
селекције, апстракције или редукције.  
кључне речи: модерно, постмодерно, савремено, актуелно 
 
Циљеви и метод рада:  
развијање способности за уочавање и формулисање односа у архитектури (средствима визуелног-
ликовног истраживања). 
 
Резултати радионице:  
поставка архитектонске теме у форми видео записа, дужине трајања мах. 15 секунди (назив филма 
обавезан у функцији теме). 
Рад се предаје у дигиталној форми према договору са наставницима (у испитном року). 

 

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

