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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.'' 
 
*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) :  
Ружица Божовић Стаменовић / кабинет 249 
 
Сарадници у настави :  
Вања Панић, Небојша Стевановић, Mарко Самарџић, Наталија Паунић 
 
Број студената: 12 (студенти Студија 218) 
 
 
Назив радионице:  
Осети простор: свакодневица 28  
 
Задатак:  
Истражити појам чулности и простора кроз (и у односу на ) ритуале свакодневице и социјалне 
комуникације у блоку 28.  
Тема је инспирисана изложбом "Sensing Spaces: Architecture Reimagined" одржаној у Royal 
Academy of Arts у Лондону, од јануара до априла 2014.  
 
Циљеви и метод рада:  
Циљ радионице је да се кроз низ креативних поступака открију и успоставе могуће релације тела, 
чула, свести, времена и простора у контексту социјаланих комуникација. Поступци и метод, као и 
детаљно разрађени резултати радионице биће тема прве групне brainstorming сесије.  
Локација је Блок 28 
 
Резултати радионице:  
Очекивани резултат радионице може бити: 

- Постер / Видео рад  / a касније и Инсталација / Изложба 

http://www.royalacademy.org.uk/exhibitions/sensingspaces/
http://www.royalacademy.org.uk/
http://www.royalacademy.org.uk/

