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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 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 
Сарадник: ас. Јелена Митровић, 345а 
Координатор: Мила Мојсиловић, PhD студент; Стефан Стојановић, PhD студент 
Број студената: 24 
Назив радионице: ISTANBUL MODERN  
 
(студијско путовање) 
 
Данас бити модеран значи доводити у питање околности у којима се садашњост приказује у својој 
најнесталнијој и најнестварнијој форми. У том смислу појавност садашњости и садашњост 
архитектуре бивају резултат истог случаја пројектованих околности, са једне стране, и 
случајности која видљивост архитектуре операционализује као метод, инструмент или техника, са 
друге. 
 
„Свако време има своје теме, симболе и метафоре.“ (Ханс Ибелингс, Supermodernism) 
„Свака слика у себи садржи начин гледања. “ (Џон Бергер, Ways of Seeing) 
„Стварати, то значи кадрирати: проживљено време и време стварања се претпостављају једно 
другом.“ (Никола Бурио, Formes de vie — L’art moderne et l’invention de soi) 
 
1 Hagia Sophia 
2 Basilica Cistern 
3 Besiktas Fish Market 
4 Bilgi School of Architecture 
 
Задатак: 
Транспоновање архитектонског кадра начелне модерности: испројектовати поље транспоновања у којем 
је модерност могуће видети одвојено од архитектонског феномена у чијем архитектонском садржају 
учествује.  
 
Приказати транспоновање као пројекцију или инструмент (метод или технику) у форми слике или 
просторног дијаграма на једном А4 формату. 
Додатно приложити Корице имагинарног албума ISTANBUL 2013 димензија CD cover 
 
Циљеви и метод рада:Развијање способности за уочавање и формулисање архитектонских феномена и 
поља њиховог утицаја. 
Резултати радионице: Визуелни производ транспоновања 
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доц. др Владимир Миленковић 
 


