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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 89/12 
Архитектонског факултета: Статут од 12.03.2012..   
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Задатак: mono. poly. 
 
 Arhitekti se često susreću sa pojmovima mono i poli (poly), kao predlošcima u nazivima različitih 
pojava izraženih jezičkim kovanicama: mono-forma, mono-hromija, mono-lit, mono-tonija, mono-m… poli-
funkcija, poli-valentnost, poli-s, poli-gon, poli-edar, poli-nom… 
 U matematici poli-nomi su sačinjeni od gradivnih elemenata koji se nazivaju mono-mi, a oni se 
sastoje od konstante ( koeficijenta), pomnožene jednom ili više promenljivih (x, y, z…). 
 U svom osnovnom značenju ovi pojmovi potiču iz grčkog jezika i predstavljaju jedninu (mono) i 
množinu, mnoštvo (poli). Jednina (mono) i množina (poli) su prisutne u arhitekturi kao osnovni, neizbežni 
pojmovi koji figuriraju u procesima nastajanja i analize arhitektonske kompozicije. Njihova identifikacija, 
selekcija, razumevanje i upotreba, su predmet stalnog interesovanja arhitekata. Broj i struktura gradivnih 
elemenata, njihovo pojedinačno značenje ili njihova smislena simbioza predstavljaju ishodište 
arhitektonske kompozicije kroz istoriju. Kroz osvrt na tipologiju elemenata i na njihove stilske, likovne, 
estetske, simboličke, fizičke ili metafizičke karakteristike olakšava se upoznavanje, analiza i vrednovanje 
arhitektonskog dela. 
 
Циљеви и метод рада:  
 
 Kovanica mono-poly, u ovom zadatku, trebalo bi da asocira na dualizam arhitektonske 
kompozicije, na strukturalnu uzajamnost jednine i množine u arhitekturi i na prisustvo estetske i (ili) 
organske kohezije između pojedinačnog elementa i celine arhitektonske kompozicije.  



 Ideja radionice je da se istraže pojmovi mono i poli u oblasti arhiterkture. Zadatak kandidata je da, 
izražavajući se kroz fotografiju, kratki film, konceptualnu maketu, crtež i prateći kratki pisani tekst, ilustruju 
pojmove mono i poli i njihovo prisustvo i značenje u arhitektonskoj kompoziciji.  
 Takođe, cilj sedmodnevne radionice je da se kandidati, istražujući arhitekturu Beograda, druže, 
upoznaju i zabave kroz fizičku aktivnost (šetanje) i mentalnu aktivnost (promišljanje).  
 


