
 
МОДУЛ 23  
 
23.2 Стручна екскурзија или летња радионица 6 семестар ОАС 2010/11, 2 ЕСПБ (56 сати)  
 
''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 звати 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  
 
Професор: доц. Милош Ненадовић, диа – координатор за наставу ОАС  
 
Број студената: / неограничен (студенти који нису учествовали на осталим радионицама или 
студијским путовањима)  
 
Назив радионице: Дани Ориса  – Загреб: Архитектура као фотографија као текст  
 
Задатак:  
 
Радионица "Архитектура као фотографија као текст" одржава се као пропратни део стручне 
посете архитектонском симпозијуму "Дани Ориса", који се традиционално одржава у Загребу. 
Сврха екскурзије и пропратне радионице је вишеструка.  
 
Прво, циљ је да се студенти Архитектонског факултета у Београду упознају са новим 
трендовима у савременој архитектонској пракси и то посредством праћења предавања 
еминентних архитеката у оквиру овог стручног симпозијума.  
 
Друго, екскурзија има за циљ да омогући студентима директно упознавање са новијим 
архитектонским делима изграђених на територији града Загреба. 
 
Треће, пропратна радионица има за циљ да унапреди критички приступ у интерпретацији 
савременог архитектонског стваралаштва, а посредством примене различитих медија 
изражавања - визуалних и текстуалних. Радионица је усмерена ка оспособљавању студената 
да анализи и тумачењу архитектуре приступају на критичан и аргументован начин. 
 
Студентима је понуђен рад на два различита задатка. 
 
Прво, студенти имају задатак да одаберу један савремени архитектонски објекат у Загребу 
(изграђен након 2000. године) и да кроз две различите форме есеја (фотографског и 
текстуално) аргументовано одговоре на питање: Које карактеристике чине изабрани објекат 
савременим? Обим фото есеја износи 3 фотографије, а дужина текста до 300 речи или једна 
куцана А4 страна. 



Друго, студенти могу да изаберу једног излагача на симпозијуму и да за његово предавање 
напишу кратак приказ у ком ће изнети тему, структуру, организацију и методологију излагања. 
Дужина приказа износи до 1.000 речи или ти 3 куцане А4 странице. Приказ је потребно 
пропратити са 3 фотографије са предавања, документарног карактера, чија је улога да 
илуструје садржај текста. 


