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1. семестар мастер академских студија, 2012/13 
 
''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 (име и презиме, број кабинета) : проф. Тамара Шкулић 
 
Сарадници у настави : Марх Наташа Станаћев, Марх Татјана Ристанић 
 
Број студената (маx 16, мин 8): 16 
 
Назив радионице: Пројектовање унутрашњег простора 
 
Задатак: 
Студент бира сегмент идејног архитектонског решења објекта који је предмет рада у студију (Пројекат 
1), тако да најдиректније прикаже формулисану архитектонску концепцију кроз сведен број 
елемената/амбијената.  
За изабрани сегмент израдити идејно решење ентеријера у размери 1:50. Елаборат идејног решења 
ентеријера садржи: основу и мин 2 пресек/изгледа изабраног сегмента у размери 1:50, бар једну 
монтажу амбијента и идејно решење једног карактеристичног елемента опреме простора приказаног 
прилогом по избору студента.  
 
Циљеви и метод рада: 
Циљ рада на радионици је да се кроз брзо реаговање на задатак који се фокусира на мањи сегмент 
простора поспеше ивентивни, слободни и интердисциплинарни приступи у архитектонском 
пројектовању. Циљ је и да студенти открију важност избора материјала, дизајна осветљења и 
конструисања детаља, за реализацију својих архитектонских намера. 
 
Резултати радионице: 
Очекује се изоштравање архитектонске концепције путем кретања кроз размере од макро до микро 
плана, уз очување јасних концепцијских одредница. На овај начин студент је у прилици да прати 
остваривање начелних идеја кроз различите аспекте архитектонског пројекта од организације до 
материјализације и осветљења простора. 
 


