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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 72/06 Архитектонског факултета: Статут од 09. 10. 
2006. 
 
ПРИЈАВА* (попуњава наставник) 
 
Наставник (име и презиме, број кабинета) :  
проф Бранислав Митровић, каб. 251 
 
Сарадници у настави :  
Анђелка Ћировић, асистент, Марко Матејић, сарадник 
 
 
Број студената (маx 16, мин 8): 
Радионица је намењена студентима који су похађали предмет Студио М6.1 - Здравствени објекти: 
Општа болница у Новом Београду. 
 
Назив радионице:  
Креативна демонтажа објекта болнице 
 
Задатак:  
Предмет рада су пројекти болница које студенти израђују током семестра на предмету Студио 
М6.1 - Здравствени објекти: Општа болница у Новом Београду. Задатак студената је да кроз 
различите видове просторне демонтаже објекта болнице рекомпонују добијене елеменате у нову 
просторну композицију. Поступак демонтаже и нова композиција од добијених елемената имају за 
циљ критичко сагледавање процеса пројектовања комплексне функције болнице и поновно 
разматрање новобеоградског контекста кроз нову просторну структуру на истој локацији.  
 
Циљеви и метод рада:  
Циљ радионице је промишљање архитектонског објекта изван његових функционалних 
условљености; реконфигурација претходних пројектантских поставки и односа. Метод рада 
подразумева демонтажу објекта ослобођеног од свих функционалних и конструктивних норми. 
Процес рада укључује посматрање архитектуре изван ограничавајућих апарата искључивања, 
забране и контроле, који архитектуру болнице држе у сталном ограничењу и креативној 
нефлексибилности, затим развијање капацитета за критички дијалог према сложеним методама 
пројектовања здравствених установа. У раду и дискусијама ће учествовати младе архитекте: 
Бранислав Спасојевић, Един Омановић, Дарко Кадвањ и Ненад Симић. 
 
Резултати радионице: Студентски рад, поред индивидуалног истраживања, укључује графички 
елаборат који садржи процес промишљања поступка демонтаже, разматрање нових просторних 
композиција и презентацију нове просторне структуре у контексту. Рад доставити штампано и у 
дигиталној форми.  
 


