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1. семестар дипломских академских студија-мастер, 2012/13 
2 ЕСПБ (56 сати) 
 
''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 звати и гостујуће руководиоце радионица, чиме би се у школу 
унела додатна свежина идеја и приступа. 
Ови пројекти израђују се уз минималне коректуре и косултације и имају јавну презентацију резултата. 
 
Циљ наставе: 
Основни циљ је развијање креативности и латерарлног односа према пројектанском процесу. Искуство концентрисаних 
пројектантских радионица пружа могућности студентима да развију способност брзог и ефикасног доношња 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: Студијки 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. др Владимир Миленковић, 345а. 
Сарадник: ас. Јелена Митровић, 345а 
Координатор: Мила Мојсиловић, Phd студент; Стефан Стојановић, Phd студент 
Број студената: 18 
 
 
 
Назив радионице: PARAL.LEL 
 
Territory is produced when some property or quality can be detached from its place within a regime of natural selection 
and have a life of its own, to resonate, to attract, just for itself. Territory is artistic, the consequence of love not war, of 
seduction not defence, of sexual not natural selection. 
                                                                                                                                       (Sensation: The Earth, a People, Art, Elizabeth Grosz; 
                                                                                                                                            Gilles Deleuze:Image and Text Ed. By Eugene W. Holland, Daniel W. Smith and Charles J. Stivale) 
 
 
Parc Güell (Antonio Gaudí), Sagrada Famillia (Antonio Gaudí), Biblioteca de Lesseps (Josep Llinas), Parc Central del 
Poble Nou (Jean Nouvel), Tore Agbar (Jean Nouvel), Parc de Montjuic, Nou Jardí Botànic (Carlos Ferrater), Fundació 
Joan Miró (Josep Lluís Sert ), Piscinas Bernat Picornell – olympic swimming pool (Antonio Lozoya, Joan Richard), 
Pabellón alemán - Barcelona Pavilion (Mies van der Rohe), Mercat de St. Caterina (Enrique Miralles), Mercat de St. 
Josep, Filmoteca de Catalunya (Jose luis Mateo), MACBA - Museu d'Art Contemporani de Barcelona (Richard Meier), 
Parc Diagonal Mar (Enrique Miralles), Forum (Herzog de Meuron), Media TIC (Cloud9) 
 
Задатак: 
 
Транспоновање архитектонског кадра: испројектовати поље транспоновања у којем је тематски оквир 
наспрамности изабране архитектонске ситуације на релацији Београд – Барселона доказ за постављање 
начелне упоредивости: замена територије за територију или теме за тему или програма за програм.   
Приказати транспоновање као пројекцију или инструмент (метод или технику) у форми слике или просторног 
дијаграма на једном А4 формату. 
 
Додатно приложити Корице имагинарног албума Барселона 2012 димензија CD cover 
 
Циљеви и метод рада: 
Развијање способности за уочавање и формулисање архитектонских феномена и поља њиховог утицаја. 
Резултати радионице: 
Визуелни производ транспоновања 
 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Josep_Lluís_Sert

