
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. 
 
ПРИЈАВА* (попуњава наставник) 
 
 
 
Наставник (име и презиме, број кабинета) :  Проф. др Александра Крстић-Фурунџић,  каб. 250 
 
 
Сарадници у настави :  Асс. Татјана Косић,  Асс. Урош Весић 
 
 
Број студената (маx 16, мин 8):  
 
Назив радионице: Обнова фасада – однос новог и постојећег 
 
 
Задатак: Истраживање могућности унапређења фасада постојећег објекта са аспекта 
унапређења обликовних и енергетских перформански и изградње нових структура, а према 
задатим условима у оквиру Студио пројекта М5. Са техничког аспекта испитивање односа 
постојеће фасаде и фасаде нових структура предложених у циљу проширења постојећег 
објекта по хоризонтали и вертикали, односно истраживање преферентних решења 
материјализације нових структура и детаља везе са постојећим.  
 
 
Циљеви и метод рада:  
Циљ радионице је развијање способности критичког сагледавања и процењивања услове, 
проблема и захтева у процесу пројектовања концепта и детаља везе фасада постојећих 
објеката и дограђених нових структура по хоризонтали и вертикали. 
Кроз квалитативну техно-технолошку анализу решења у задатом контексту, очекује се 
формирање варијантних пројектантских решења у задатим оквирима. 
 
 
Резултати радионице:  
Очекивани резултат радионице је израда архитектонског детаља предлога решења фасада у 
пројекту обнове постојећег објекта на задатој локацији у Београду (графички приказ у три 
пројекције, основа, пресек и изглед фасаде) 


