
МОДУЛ М7.3 Пројектантска радионица 3,  2 ЕСПБ  
3. семестар Mастер академских студија, 2014/15 
 
 
''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.'' 
 
*на основу 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) : в. проф. др Драгана Васиљевић Томић (кабинет 240) 
 
Сарадници у настави :   асс. арх. Драгана Ћирић, 
                           м.а. Вукашин Александрић 
 
Број студената: 16 
 
 
Назив радионице: Сингуларност(и): колекција 
 
Задатак: Дефинисати уметничка дела/објекте (ауторе) који ће представљати доминантни репрезентативни излагачки 
материјал. Осмислити просторне сцене и секвенце којима су ова дела/о афирмисана кроз укупно просторно 
искуство/доживљај музејске поставке и архитектуру музеја. Конструисати/представити специфичне атмосфере 
изложбених простора и њихове просторне наративе техником визуелног story-telling-а, у контексту музеја као медијума, 
улоге приповедача, креатора митова и нових реалности.  
 
Циљеви и метод рада: Циљ радионице јe истраживање теме начина формирања и конструисања музејских 
(уметничких) колекција, формирања идентитета и наратива кроз значај/престиж музејских објеката и њихов 
приповедачки, искуствени или естетски потенцијал, и анализа кустоске праксе извођењем улоге селектовања и 
потврђивања вредности, статуса и легитимитета уметничких дела у контексту дате музејске институције. Као предмет 
архитектонског пројектовања, централна тема јесте реализација наведених циљева архитектонским терминима, 
елементима и стратегијама - просторна артикулација дефинисаних колекција/појединачних дела, њихова архитектонска 
конфигурација и начин перцепције у укупном искуству музејске изложбе . Општи циљ радионице је развијање 
креативног и интерпретативног мишљења кроз различите форме визуелне комуникације/посредовања архитектуре 
изложбе. 
 
Резултати радионице:  
Истраживање начина излагања колекција, релација дело-простор-посматрач, искуства перцепције просторних музејских 
целина и уметничких објеката, конструисање просторног наратива, његово одвијање/трајање у простору и могућност 
концепције излагања да дефинише руту/путању посетилаца (материјалну, педагошку, естетску) и одеређену логику 
репрезентације дела. Пројектовање и конструкција сцене, атмосфере, позиција, кадрова, кретања, у контексту релације 
уметничко дело-музејски простор – 3д приказ/сцена/секвенца кретања, монтажа, филм, комбиноване технике.  
 
Рад се предаје у дигиталном и штампаном формату као један од додатних прилога испитног елабората. 


