МОДУЛ 23 - Стручна екскурзија или радионица, 2 ЕСПБ
6. семестар Основних академских студија, 2013/14
''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 89/12 Архитектонског факултета: Статут од
12.03.2012.

ПРИЈАВА* (попуњава наставник)
Наставник (име и презиме, број кабинета) :
Носиоци радионица
Доц. др Ана Никезић, 346а
Доц. др Марија Маруна, 245
Координатори појединачних радионица:
Марија Маруна – Арена договора: стварање друштвеног концензуса
Весна Јовановић и Ива Чукић – Несвесни Београд: Град-Архив великих идеја
Милица Лечић, Харис Пиплас, Марко Мацура и Снежана Тимотијевић – Одбијено пространство
Ана Никезић, Наташа Јанковић и Драган Марковић – Београдски HighLine
Nicolas Ziesel, Даша Спасојевић и Предраг Милић – Београдска гозба
Драган Маринчић и Горан Говедарица – Између размера
Владимир Радионовић – Изгубљени у вибрацији
Број студената:
Највише 16 студената по једној радионици
Назив радионице:
BELGRADE SCAPES LAB, Београд 04.-08. април 2014. године
Задатак:
Догађај се састоји од предавања и радионица домаћих и страних стручњака, који ће заједно са
међународним тимовима студената и младих професионалаца анализирати и критички разматрати
питање „величине“ у односу на стање и развој савременог Београда.
Циљеви и метод рада:
Програм тежи да разложи велике изазове кроз радионице, компаративну анализу, гостујућа
предавања и читање са релевантном аргументацијом, без изложби ради изложби и окупљања
ради окупљања.
Резултати радионице:
Резлтати представљају скуп излазних података појединачних радионица које се односе на
постављене подтеме. Резултати се приказују у форми презентације и усмене одбране у току
последњег дана догађаја.
Линк за додатне информације:
http://www.belgradescapeslab.blogspot.com/

