
МОДУЛ 23 
23.2 Стручна екскурзија или летња радионица  
6 семестар ОАС 2015/16, 2 ЕСПБ (40 сати) 
 
''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: доцент Драган Марчетић  

 

Сарадници у настави: асс. арх. Андреј Јосифовски 

Број кабинета: 215 

Контакт:  dragan.marcetic@arh.bg.ac.rs 

 

Број студената:  ссa 80 

 

Назив радионице:   T A S T E   A R C H I T E C T U R E.   F E E L   D E T A I L.         0 0 2 

 

Објекти архитектуре:  

Објекти савремене архитектуре које обухвата пролећна Стручна екскурзија школске 2015/16. године. 

  

Задатак:  

Анализирати и вредновати архитектонске детаље објеката савремене архитектуре које обухвата пролећна 

Стручна екскурзија школске 2015/16. године. 

 

Циљеви и метод рада:  

Подстицање креативности, аналитичности и критичког става у изучавању архитектонских детаља на 

примерима објеката савремене архитектуре које обухвата пролећна Стручна екскурзија школске 2015/16. 

године. 

Резултати радионице:  

Представљање објеката савремене архитектуре које обухвата пролећна Стручна екскурзија школске 2015/16. 

године кроз призму детаља:  архитектонски, (и/или) критички, (и/или) естетски, (и/или) технолошки, (и/или)  

културолошки, (и/или) историјски  и/или поетски..... са свим потребним елементима материјализације, 

решеним технолошким захтевима и анализом .  
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Детаљ је могуће посматрати, анализирати и вредновати кроз пројекат, као и кроз изведену форму. Зрелост 

архитекте огледа се кроз његов приступ детаљу. Детаљ представља пре свега скуп естетских и технолошких 

проблема који прате пројектантски процес до коначне изградње целокупног објекта. Детаљи су симбиоза 

естетике и технике где се на једном месту прожимају лепота и квалитет. Приступ детаљима је пропраћен 

одговарајућом вештином и решавањем проблемских ситуација које се тичу сваког детаља понаособ. 

 

Детаљ објекта је производ пројекта, израженог кроз вештину архитекте, али исто тако и кроз спремност и 

зрелост инвеститора као улагача средстава у објекат, односно способност извођача у градитељском процесу. 

Кроз детаљ објекта се на крају види сублимација вештине и осмишљености, логичности и складности пројекта 

од стране архитекте, уложеног новца у објекат од стране инвеститора, али исто тако и искуства, знања и 

спремности извођача да се објекат заврши до самог краја и преда на коришћење будућим корисницима.  

 

Пројектантска радионица TASTE ARCHITECTURE. FEEL DETAIL има за циљ да се у едукацији студената 

врати, освежи, унапреди и посвети значајније место детаљу као коначном производу сваког архитектонског 

дела.  У архитектури све започиње идејом која се развија са пројектом, те се преко објекта као изграђеног дела 

може сагледати у детаљу. 

 

У оквиру пројектантске радионице препознаћемо специфичност и проблемске ситуације сваког објекта 

изражене кроз детаљ и ангажовано, анализирајући, вреднујући примере изведене архитектуре односно 

употребивши препоруке произвођача материјала односно система за изградњу саставити пројекат радионице. 

На овај начин превазилазимо оквире пројеката које развијамо у оквиру нашег студирања и излетом у реални, 

изведени свет додатно утичемо на квалитет будућих пројекта који ћемо надаље стварати. 

 

Уочавањем адекватних, препознатљивих и конкретних детаља изведених објеката, односно уз препоруке 

произвођача материјала и система за изградњу, даљим повезивањем, вредновањем и  анализом истих са 

проблематиком пројекта на којем радимо, створићемо пројекат радионице чије је коначно исходиште у детаљу. 

 

Кроз посету објеката савремене архитектуре које обухвата пролећна Стручна екскурзија школске 2015/16. 

године, конкретно на лицу места, уз анализу и адекватне записе и снимке, опипљивост архитектонске целине и 

детаља, створити подлогу за вредновање и закључке на тему детаља. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пројектантска радионица:   TASTE ARCHITECTURE. FEEL DETAIL   002 

 

Тема: избор полазника радионице у складу са посећеним објектима 

 

Пројекат: текст, скице, цртежи, пројекти, фотографије, описи, слике, каталози..... 

 

Формат:  А4 или склопљено на исти - у папирном формату и дигитализовано-електронском поштом. 

Број страна (не)ограничен. 

 
 
 
 
 
Програм радионице: 

 

Неколико дана пред пролећну Стручну екскурзију 2016. године  

Упознавање студената са програмом радионице  

Подела курикулума радионице, објашњење задатка радионице, анализа трасе екскурзије и одговори на 

питања. 

 

Пре почетка путовања.... 

Припрема за радионицу сходно свом задатку: истраживачки рад, анализа локалитета, виртуелна припрема, 

упознавање са потенцијалним објектима.  

 

У току пролећне Стручне екскурзије 2016. године 

Теренски и истраживачки рад  

Анализа, прикупљање потребног материјала и дискусија на задату тему детаља. 

 

У току пролећног семестра 2015/16. године 

У термину консултација 

Представљање прикупљеног материјала, анализа и консултације у склопу разраде на задату тему детаља. 

 

Предаја  пројекта 

Предаја је предвиђена у термину консултација – јуни  2016. године, по завршетку пролећног семестра. 

Тачан термин предаје ће се накнадно усагласити. 

 

 

 

 

 

 

 

 


