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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 Милица Јовановић Поповић, каб. 243 
 
Сарадници у настави :  
мр Наташа Ћуковић Игњатовић, Милош Недић 
 
Број студената (маx 16, мин 8):  
 
Назив радионице:  
Quattro stagioni / Четири годишња доба 
 
Задатак:  
Објекат рађен у оквиру студија М6.1 анализира се у четири различита стања, у условима четири 
годишња доба. У сва четири стања, објекат се приказује кроз исти прилог - макету, 3Д модел, 
изометријски приказ, изглед(е), пресек(е) и сл., док се варирају сезонски услови климе, 
непосредног окружења и режима коришћења објекта.  
Презентација рада је на хоризонтално постављеном листу формата 100/70cm који је подељен на 
четири квадранта: ”пролеће”, ”лето”, ”јесен” и ”зиму”. 
 
Циљеви и метод рада:  
Циљ рада је сагледавање потенцијала архитектонског решења да прати сезонске промене. 
Различита стања и процеси симулирају се путем графичких метода (анализе сенки, природног 
осветљаја појединих простора и сл.), рачунарских симулација (осунчаност, топлотни добици, 
осветљај, струјање ваздуха..) или испитивањем физичког модела (макете). 
 
Резултати радионице:  
Концизан графички приказ сезонских трансформација архитектонског објекта. 
 


