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3. семестар мастер академских студија, 2011/12 
 
''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) :  
Ванредни професор др Ружица Божовић Стаменовић, кабинет 249 
Ванредни професор Борислав Петровић 
Доцент Иван Рашковић, кабинет 249 
 
Сарадници у настави :  
Душан Стојановић, Небојша Стевановић, Марија Страјнић, Бојана Марковић, Невена Зеленика, 
Јелена Николић, Никола Самарџић 
 
Број студената:  
Маx 40 
 
Назив радионице:  
Нова корпоративна архитектура  
АНОНИМУС+ 
Airport City као бренд нове осећајности 
 
Задатак:  

• пролог 

Built upon love је књига у којој Alberto Pérez-Gómez, професор историје архитектуре на McGill 
University говори о архитектури на размеђи етике, естетике и осећајности као основног 
градитељског блока како простора тако и људског бића, нас самих. 
"The forced polarity between form and function in considerations of architecture opposing art to social 
interests, ethics to poetic expression obscures the deep connections between ethical and poetical values 
in architectural tradition. Architecture has been, and must continue to be built upon love. Modernity has 
rightly rejected past architectural excesses, but the materialistic and technological alternatives it proposes 
do not answer satisfactorily the complex desire that defines humanity. True architecture is concerned with 
far more than fashionable form, affordable homes, and sustainable development; it responds to a desire 
for an eloquent place to dwell; one that lovingly provides a sense of order resonant with our dreams. In 



Built upon Love Pérez-Gómez uncovers the relationship between love and architecture in order to find the 
points of contact between poetics and ethics; between the architect's wish to design a beautiful world and 
architecture's imperative to provide a better place for society". 
Метафора постављног задатка: лепотица и звер... 

• полазиште 
Корпоративну архитектуру у глобалном смислу карактерише чврста подређеност парадигми 
корпоративног изгледа која, иако догматска и јасна, заправо никада и нигде није дефинисана као 
правац или идеологија. Испод те површинске слике корпоративна архитектура има јасан 
идентитет, сврху, намену и намере. Она прецизно, бескомпромисно и убедљиво одражава јасан 
карактер корпорације као организма у коме имиџ, материјалност и значења простора постоје 
превасходно у функцији опстанка корпорације. Наше полазиште је да ова препознатљива, 
анонимна слика заправо не искључује и друге могућности: просторе корпоративне архитектуре 
њени корисници могу да препознају и воле, да се са њом идентификују, у њој забављају, опуштају, 
изненађују, надграђују и буду креативни у том процесу. 

• програм 
Осећајност корпоративне архитектуре је тема радионице. Програм је све што може да допринесе 
да се та нова осећајност наслути, види, осети, препозна, сачува, промовише, уновчи. 
Програм треба усмерити ка просторима Airport city-a и објектима, непосредном, али и ширем 
окружењу, физичкој и семантичкој повезаности са контекстом Новог Београда, централној авенији 
Airport city-a и активностима, елементима урбаног мобилијара и ентеријера, осветљења, 
материјала и артефаката у простору, као и питањима екологије, одрживости, чулности и здравих 
радних простора,  Програмски, сваки рад треба да премосте више размера, од генералног 
концепта до детаља појединачног елемента карактеристичног за концепт. 
Прецизнија дефиниција појединачних тема уследиће на крају првог дана радионице када ће бити 
усвојене конкретне теме за сваку групу. 

• учесници 
Студенти из студија професора који воде радионицу и  остали студенти Мастер академских студија 
- селекција на основу заинтересованости и успеха на досадашњим пројектима. У случају већег 
броја пријављених коначна селекција учесника биће на крају првог дана радионице.  

• начин рада 
Радионица се одвија кроз групни рад. У вертикално формираним групама заједно раде 
студенти прве и друге године мастера). групе броје 3-4 студента 
Предвиђене су две сеансе - заједничке дискусије са наставницима и финална 
презентација, као и посета студената Airport city-у и рад на терену. Осталим даним су 
предвиђене индивидуалне консултације са наставницима. - дневни извештаји о раду, 1 сат 
на крају дана или кратке електронске поруке. 
понедељак – посета терену преподне, увод и  brainstorming после подне 

        -- први сусрет -  brainstorming - контролисан експеримент са кратким   
             задатцима који генеришу екстремне и контроверзне идеје, решења   
          и питања 
       -- формирање вертикалних група на основу афинитета из претходне    
          тачке. 

1  језик корпоративне архитектуре-просторни и обликовни кодови и метафоре 
2 контекстуалност-питање односа према окружењу: појавност, материјал, цена, 
имиџ 
3 системска одрживост-питање потреба и тржишта 
4 културолошка заснованост-питање система вредности и друштвени интерес 
5 синтеза доживљаја-имиџ и бренд као комуниколошка раван архитектуре 



четвртак - међувреме - презентација 
субота - финална презентација 

• техике 
Студенти се пдостичу да користе алтернативне технике презентације идеја - звук, филм, 
концептуални модел, колаж, изложбени хепенинг.....Презентација је део самог концепта и идеје 
нове осећајности. Стога изабрана техника и начин презентовања идеје треба да одрази саму срж 
идеје и комуницира на нов и убедљив начин са публиком. 
Обавезни прилози су  мин 1 максимум 3 А1 графички формат и мултимедијални пакет који 
презентује концепт и резултате кроз приказ доживљаја и употребности решења. 

• Фазност 
- Прва фаза је сама радионица и траје недељу дана 
- Друга фаза је дорада пројеката и визуелних презентација и припрема за изложбе у 

јавности 
- Трећа фаза је дизајн и припрема пратећег штампаног материјала –проспекта изложбе 
- Друга и трећа фаза су предвиђене у јануару 2013 
- Четврта фаза је реализација изложбе најбољих радова Радионице у Београду и у 

иностранству. Предлози за места изложбе су за сада Airport city и National University of 
Singapore.  
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