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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) : Ivan Kucina 238 
 
 
Сарадници у настави : Dasa Spasojevic, Predrag Milic, Danil Harms 
 
 
Број студената (маx 16, мин 8): 16 
 
 
Назив радионице: Smak(nutanje) fakulteta 
 
 
Задатак:  
 
Pronadji jedno mesto na fakultetu i ukrsti ga sa pricom koja ce da pronadje tebe. Vidi sta ces s 
tim: da li ces da crtas, pevas, snimas, pravis, kuvas ili sta god…. Posle ga vrati gde si ga nasao. 
 
 
Циљеви и метод рада:  
 
Jednom Francuzu poklonili divan, četiri stolice i fotelju. Seo Francuz na stolicu kraj prozora, rado 
bi da se ispruži na divan, a već merka fotelju da posedi u njoj. Ustao Francuz s divana i seo u 
fotelju, kao kralj, a i samome u glavi već takve misli-mnogo je raskošno u fotelji. Bolje skromnije, 
na stolici. Premestio se Francuz na stolicu kraj prozora, ali nikako da se na njoj skrasi, sve mu 
nešto duva od prozora. Premestio se Francuz na stolicu pored peći osetio da se umorio. Onda je 
Francuz odlučio da legne na divan i da se odmori, kad ono, tek što zakorači prema divanu, a već 
skrenu u stranu i sede u fotelju. 
 
- Evo gde je lepo! Reče Francuz, i istog časa dodade: - A biće da je na divanu još lepše.  
 
 
Резултати радионице:  
 
Mapa smak(nutog) fakulteta 
 
 
 
 
 
 


