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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. Зоран Лазовић, Ирена Гајић, Марко Беркеш, 
каб. 229, 
 
Сарадници у настави: Вања Панић, Александар Бобић, Владан Стевовић, 
 
Број студената (маx 16, мин 8):  
 
Назив радионице: Чекаоница, БИГЗ  
 
Задатак: Од учесника радионице се очекује да уоче и проблематизују потребе простора, а потом 
понуде и адекватно решење не мењајући већ постојећу структуру. Предлог треба да буде 
једноставан, флексибилан и прагматичан, имајући у виду различите просторне захтеве. 
Одговарајуће решење ће бити изведено. Радионица ће се одржати у Чекаоници у последњој 
недељи децембра (од 24.12. до 29.12.). Формат решења ће се формулисати у договору са 
учесницима, а предају се 03.01.2013. Кроз радионицу, студенти имају прилику да дају предлог 
решења просторно функционалних проблема истоименог клуба. Решење које задовољава 
критеријуме и уклапа се у оквир буџета биће реализовано почетком 2013. године. Чекаоница се 
налази на последњем спрату зграде БИГЗ-а, чувеног представника прератне југословенске 
Модерне. Пројекат Чекаонице, изведен почетком 2011 године, номинован је za MIES VAN DER 
ROHE награду 2013. Од оснивања, програм клуба се знатно проширио, број посетилаца расте па 
самим тим и потребе простора.  
 
Циљеви и метод рада: Од учесника се очекује да третирају "Чекаоницу" као простор са 
изграђеним карактером али и да се поставе критички у односу на просторне проблеме. 
 
Резултати радионице: Изведен пројекат.  


