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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 (251), проф.Василије Милуновић(252) 
 
 
Сарадници у настави :  
Анђелка Ћировић, асистент, Верица Међо, асистент 
 
Гост-предавач : 
Андреја Мирић, архитекта, дизајнер, визуелни уметник 
 
 
Број студената (маx 16, мин 8): 
16 
 
 
Назив радионице:  
ФЛУКС. Сценски простор за аудио-визуелни перформанс 
 
 
Задатак:  
Израда концепта и просторне поставке музичко-сценског догађаја. Просторни оквир за задатак 
може бити у оквиру актуелних студентских пројеката на предмету М6А или ентеријер односно 
екстеријер јавног градског простора у зависности од појединачних интересовања студената. 
 
 
Циљеви и метод рада:  
Шире поље истраживања обухвата специфичне приступе решавању савремених потреба града у 
области културе и уметности.У оквиру рада на предмету предвиђена су предавања које имају за 
циљ упознавање студената са историјом и савременом праксом експерименталног филма и видеа 
и са савременим праксама музичко сценских наступа кроз избор примера из домаће и 



интернационалне продукције. Методологија рада на предмету подразумева консултације и 
дискусије у односу на индивидуални истраживачки рад студената. 
. 
 
Резултати радионице:  
Студентски рад подразумева испитивање сценичности архитектонског простора кроз просторне 
инсталације, видео и аудио ефекте. Појединачни резултати радионице и процес истраживања могу 
бити презентовани путем различитих медија (модели, видео, цртежи, монтаже..) 
 
 
 
 
 
 


