
МОДУЛ 23.2 – Стручна екскурзија или летња радионица,  2 ЕСПБ (56 сати) 
6. семестар основних 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. др Ева Ваништа Лазаревић 
Каб. 253 
 
Сарадници у настави :  
Асс. Мира Милаковић 
 
Број студената (маx 16, мин 8):  
12 
 
Назив радионице:  
Архитектура у контексту / Контекст архитектуре 
 
Задатак:  
Задатак радионице је израда аналитичког есеја са темом "Архитектура у контексту / Контекст 
архитектуре". 
Предмет рада одређен је серијом предавања која се организују 23. марта на Београдским 
данима Ориса. Предмет рада обухвата низ објеката и насеља који ће бити приказани и 
дискутовани на горе поменутим предавањима. Потребно је направити избор референтне 
архитектонске теме, у односу на препознату ауторску позицију, и испитати релације 
архитектуре у контексту / контекст архитектуре. У раду прецизно навести основне податке о 
плану/пројекту/објекту који је предмет анализе (име аутора, назив пројекта/објекта, 
локација/место изградње, година пројектовања/извођења). 
 
Циљеви и метод рада:  
Циљ наставе је да се студенти упознају са принципима уклапања нове архитектуре у контекст 
већ изграђене структуре, нпр. старих језгара градова али и новијих амбијената, већ 
формираних. Да ли се то односи на сукоб / конфликтну архитектуру или на прилагођавање 
проверава се истраживањем успешнијих и мање успешних примера. Разматрају се различите 
смернице, искуства и ниво субјективитета критике архитектуре.  
 
Резултати радионице:  
На задатом формату (лист А4) испитати ауторску позицију кроз текстуално образложење и 
приказ елемената изабраног плана/пројекта/објекта. 
 
 


