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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. 
 
ПРИЈАВА* (попуњава наставник) 
 
Наставник (име и презиме, број кабинета) : Ђорђе Стојановић, 238 
Сарадници у настави : Милутин Церовић, Игор Пантић, Сумин Хам  
Број студената (маx 16, мин 8): 16 
 
Назив радионице: Концептуална примена прогрмаског језика „Процесинг“ (Processing) у 
архитектонском пројектовању 
 
Задатак: Радионица ће се бавити методологијама нелинеарног дизајна базираних на концепту 
Object Oriented Design-a (OOD). Студенти ће стећи увид у овај концепт генерисања форме кроз 
примену agent based modelling-a - програмирања понашања и интеракције аутономних агената / 
„дигиталних архитектонских машина“. У оваквом приступу форма проистиче из успостављених 
протокола интеракције агената и мутације материје, што је у супротности уобичајном top-down 
процесу дизајна.  
Циљеви и метод рада: Радионица је дигиталног формата и као примарни софтвер за симулацију 
agent behaviour-a у току радионице користиће се Processing/Java. По потреби ће се успоставити и 
веза између Processing-a и Rhino/Maya софтвера за моделовање ради даљег детаљисања и 
рендеринга. Циљ је упознати студенте са основама програмирања у Processing-у, кроз употребу 
унапред припремљених скрипти и оспособити их за даљи самостални рад. Студенти ће формирати 
тимове (3-4 студента по тиму) и сваки тим ће успоставити сопствени протокол / agent behaviour / 
који ће развијати у току радионице.  
Резултати радионице: До краја радионице сваки тим ће помоћу скрипте генерисати серију 
архитектонских форми / тела / произашлих из интеракције аутономних агената. Пројекти ће бити 
представљени на усменој одбрани последњег дана радионице, кроз низ дигиталних модела и 
анимација.  
 
 
 
 


