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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) : в. проф. Владимир Лоајница 
 
 
Сарадници у настави : Ас. Срђан Марловић 
 
 
Број студената (маx 16, мин 8):  
 
 
Назив радионице:  ТЕД Предавање 
 
 
Задатак: Осмислити и одржати 15 минтно предавање на тему тангентно везану за рад на 
студио пројекту. Вербалном презентацијом уз помоћ интердисциплинарног, 
мултимедијалног приступа, презентирати одабрану тему, симулирајући тако ситуацију у 
којој се архитекта обраћа ширем аудиторијуму испред идеја и теза које излаже и заступа.  
 
 
Циљеви и метод рада: Циљ рада је увежбавање вербалних способности као једног од 
неизоставних алата неопходних за успешну архитектонску праксу данас. Тежиште је на 
одабиру теме и конципирању, режији кратког наступа где је за ограничено време потребно 
пренети идеје и ставове ширем аудиторијуму. Провежбавање техника презентације, уз 
помоћ пратећег илустративног материјала и ослонаца на бочне дисциплине тангентно 
везане за централну тему излагања би требало да оспосебе кандидате да фокусирају пажњу 
на суштину својих идеја и уз помоћ излагачких техника убедљиво пренесу смисао својих 
ставова на аудиторијум. Методолошки обрадиће се читав процес од селекције тематског 
оквира, центрирања теме, редукције на потребну размеру, избор илустративног материјала 
и саму ”режију” наступа. 
 
 
Резултати радионице: 15-то минутно излагање и тезе за излагање са контакт копијама 
приказаног илустративног материјала. 
 
 
 
 
 
 
 
 


