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3. семестар мастер 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.'' 
 
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 
 
Наставник: доц. др Владимир Миленковић (кабинет 345а) 
 
Сарадник у настави: асс. Давор Ереш, PhD кандидат 
 
Назив радионице: BIENNALE ON/OFF 
 

”Бити привучен, то не значи бити позван привлачном снагом спољашњости, већ искусити, 
у празнини и у огољености, присуство спољашњости, као и чињеницу која је везана за то 
присуство - да се, неповратно, налазимо изван спољашњости. Далеко од тога да би 
позивала унутрашњост да се приближи некој другој унутрашњости, привлачност 
заповеднички показује да је спољашњост ту, отворена, без интимности, без заштите или 
задршке (како би их она могла имати, када она нема унутрашњости, већ се шири у 
бесконачно изван сваке затворености?), али да самој тој отворености не можемо да 
приђемо, јер спољашњост никада не даје своју суштину; она не може да се понуди као 
нека позитивна присутност - ствар која је изнутра осветљена извесношћу свог сопственог 
постојања – већ само као одсутност која се повлачи најдаље од себе саме, и укопава се у 
знаку који нам даје да кренемо према њој, као да би било могуће спојити се са њом.” 
             (Мишљење спољашњости, Бити привучен и немаран, Мишек Фуко 1966.) 

 
Oбјекти архитектуре: Венеција: парк са павиљонима “Ђардини” и комплекс “Арсенали” 
 
Задатак: Идентификовати, тумачити и представити архитектуру простора у којем се одржава 
Венецијанско бијенале у форми кратког видео записа (филм, секвенца). Тему формулисати у 
односу на просторни оквир перцепције постојеће архитектуре изван (независно од) времена 
одржавања изложбе. Садржај видео записа треба да будe у функцији изабраног и именованог 
поступка којим је тематизација овог задатка остварена: као метод или као инструмент или као 
техника или као модел.  
 
Кључне речи: простор, време, стварност, савременост, изложбеност архитектуре 
 
Циљеви и метод рада: Развијање способности за уочавање, формулисање и интерпретацију 
савремености архитектуре. 
 
Резултати радионице: Видео запис у трајању од мах. 45 секунди (на CD-у) са насловом и 
дизајном омота за CD. Назив филма је обавезан и мора бити у функцији радног метода или 
кадририрања саме теме. 
 
Рад се предаје у дигиталној форми према договору са наставницима (у испитном року). 
 
 
*Испуњену пријаву у дигиталном облику послати администратору веб-сајта АФ na 
arh.webmaster@gmail.com  
 

 


