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2 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 89/12 Архитектонског факултета: Статут од 
12.03.2012..   
 
ПРИЈАВА* (попуњава наставник) 
 
Наставник:  проф. арх. Михаило Тимотијевић, кабинет 244 
 
Сарадник у настави:  асс. арх. Давор Ереш 
 
Број студената: 12 
 
 
Назив радионице: Студијско путовање Копенхаген / савремени модели становања у Данској  
 
 
ØRESUND BRIDGE / Klaus Falbe Hansen, Jorgen Nissen LANGE ENG COLLECTIVE LIVING / Dorte Mandrup 
Arkitekter THE RED CORNER DAY CARE CENTER / ONV Architects SPORT AND CULTURE HOUSE PRISMEN 
/ Dorte Mandrup Arkitekter  ALBERTSLUND / Common studio  AMA'R CHILDREN'S  CULTURE HOUSE / Dorte 
Mandrup Arkitekter  AMAGER STRAND BEACH / Hasløv & Kjærsgaard Arkitektfirma SUPERKULEN / BIG 
SHOOL GULDBERG / Rambøll Denmark A/S 8 BUILDING / BIG MOUNTAIN DWELLINGS  VM HOUSES  / BIG 
KONCERTHUSET / Jean Nouvel FROSILOS / MVRDV + WENNEBERG SILOEN  TEGLVÆRKSHAVNEN / 
Tegnestuen Vandkunsten SLUSEHOLMEN / Arkitema Architects + Sjoerd Soeters THE ROYAL DANISH 
PLAYHOUSE / Lundgaard & Tranberg  LOUISIANA MUSEUM OF MODERN ART / Jørgen Bo 

Задатак:  
 
Методом уочавања и анализе формулисати тему у односу на изабране моделе становања. 
Студију документовати у форми визуелног есеја - серијом тематских фотографија, које се 
односе на савремене моделе становања (албум од 10-15 приказа). Рад треба да поседује 
формулисану тему, назив и садржај. Тема приказана серијом фотографија треба да 
проблематизује и испита природу односа архитектуре и стања савремености. 
 
Циљеви и метод рада:  
 
Развијање способности за уочавање, формулисање и интерпретацију савремене 
архитектуре (средствима визуелног- фотографског истраживања). 
 
Резултати радионице:  
 
Графички и ликовно уобличена студија формално сведенa као архитектонски израз на 
максимално 15 приказа (називобавезан у функцији радног метода или теме транспоновања) 
Рад се предаје у дигиталној форми и у штампаном облику. 
 
 

http://www.arkitekturbilleder.dk/bygning-Albertslund-Syd-150%20/arkitekt-F%C3%A6llestegnestuen-54
http://www.ramboll.dk/
http://www.arkitekturbilleder.dk/bygning-Wenneberg-Siloen-364
http://www.mimoa.eu/browse/designers/Tegnestuen%20Vandkunsten/
http://en.wikipedia.org/wiki/Lundgaard_%26_Tranberg
http://www.louisiana.dk/

