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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.'' 
 
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: в. професор Иван Рашковић 
 
Сарадници у настави: асс. арх. Давор Ереш 
 
Број студената:  
 
Назив радионице: POST-BIENNALE 
 
Историја узастопних Бијенала није само њен регистар, она је ветроказ, архитектонске моде, 
укуса или интереса. У овом тренутку, Бијенале по себи је постало једна врста живог записа – 
борбе архитектуре за сопствену савременост као форму културне продукције са једне стране,           
и продукције не само изложбе већ и сопствене изложености са друге стране. Запажање ових 
двоструких тенденција као сразмерних и једнаких, или једноставно паралелних и супротних, је 
једноставно превише грубо (дијалектичко) виђење знања (а камоли архитектонског знања) данас. 
  
(ARCHITECTURE ON DISPLAY: ON THE HISTORY OF THE VENICE BIENNALE OF ARCHITECTURE, Aaron 
Levy and William Menking, 2010, p 8) 
 
 
Објекти архитектуре:  
Венеција: парк са павиљонима “Ђардини” и комплекс “Арсенали” 
 
Задатак:  
 
Oдабрати објекaт архитектуре и направити кратак видео запис или гиф у функцији формулисања 
архитектонске теме. Тему, као изабрани оквир, појам или угао посматрања, одредити поступком 
селекције, апстракције или редукције. 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: модерно, пост модерно, савремено, актуелно 
 
Циљеви и метод рада:  
Развијање способности за уочавање и формулисање односа у архитектури (средствима визуелног-
ликовног истраживања). 
 
Резултати радионице:  
Поставка архитектонске теме у форми видео записа, дужине трајања мах. 15 секунди (назив 
филма обавезан у функцији теме). 
Рад се предаје у дигиталној форми (CD са дизајном омота) у испитном року према договору са 
наставницима. 


