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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) :  
Доц. Арх. Небојша Фотирић 
 
Сарадници у настави :  
Ас.арх. Павле Стаменовић 
 
Број студената (маx 16, мин 8): 8  
 
Назив радионице:  
Мале интервенције: Шумице  
 
Задатак: 
Задатак радионице је уочавање и вредновање специфичних околности и проблема конкретног градског 
простора, а затим развијање техника за (архитектонско) деловање у односу на постављен проблем или 
тему. Просторни оквир радионице је насеље Шумице. Задатак радионице је промишљање и 
архитектонско деловање у односу на свакодневицу и јавни простор суседства. Мера интервенције је 
интегрисана у оквир и размеру окружења, јер је намера да се кроз интервенције реагује на директна и 
опипљива питања свакодневице унутар простора који је у питању. Задатак радионице је формулисан као 
додатак уз програм студија М4. 
 
Циљеви и метод рада: 
Радионица је постављена у три корака: идентификација свакодневице и специфичности јавног простора, 
анализа и вредновање тих утисакa, из чега произилази трећи корак као реакција кроз малу просторну 
интервенцију. 
Учесници у првом кораку истражују територију (насеље Шумице) у потрази за местом-темом којима желе 
да се баве. У следећем кораку студенти приступају процесу конципирања мале интервенције, при чему 
одлучују да ли је у питању решавање специфичног проблема у простору (problem-solving), или 
осмишљавање простора (sense-making). Трећи корак је интервенција у простору.  
 
Резултати радионице: 
 
Очекивани резултати радионице су site-specific интервенције у простору насеља Шумице. У зависности од 
појединачних предлога, а у складу са динамиком радионице могући су и другачији резултати (догађај, 
перформанс...). 


