
МОДУЛ М7 - Пројектантска Радионица 3,  2 ЕСПБ (56 сати)   
3. 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 72/06 Архитектонског факултета: Статут од 09. 10. 
2006. 
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Назив радионице:  
Garment Structuring Architecture 
 
Задатак:  
Задатак радионице је да се кроз анализу различитих аспеката архитектуре, користећи примере из 
домена модног дизајна, формулишу модели за продукцију нових архитектонских принципа (које се 
могу користити, не само у процесу архитектонског пројектовања, већ и у другим креативним 
дисциплинама). Радионицa кроз форму просторног модела и дијаграма испитујe могућности 
интеракцијe модног дизајна и архитектурe. 
 
Циљеви и метод рада:  
Циљ радионице Garment Structuring Architecture је да се подстакну нови креативни приступи 
процесу архитектонског пројектовања и то кроз модни дизајн као медиј за испитивање и 
формулацију пројектантских принципа.  
 
Студенти кроз анализу одабраних одевних комадa које су дизајнирали реномирани модни 
дизајенери (Comme des Garçons, Viktor & Rolf, Sandra Backlund, Alexander McQueen, Hussein 
Chalayan, Yohji Yamamoto) формулишу опште структуралне принципе са идејом о примени и 
различитим категоријама апликативности. Кроз аналитички поступак, сваки студент појединачно 
дефинишe коначни задатак који се разликује и креће се од конципирања компујерског програма до 
ре/дизајна. 
  
Резултати радионице:  
Просторни модели као резултат интеракцијe принципа модног дизајна и архитектурe. 
 
 
 


