
МОДУЛ М7 - Пројектантска радионица 3, 2 ЕСПБ (56 сати)  
3. семестар Mастер академских студија, 2013/14  
  
  
''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: в. проф. Владимир Лојаница, арх., кабинет 239 
  
Сарадник у настави: асс. Срђан Марловић, арх. 
 
Број студената: 17  
  
  
 
Назив радионице: „1 до 1000“ 
  
Задатак:  
Вербално формулисати и графички артикулисати есенцију концептуалне замисли на актуелном 
пројекту Модула М6.1 – „1000 степеница“. 
  
Циљеви и метод рада:  
Основни циљ радионице је уочавање, дефинисање и транскрипција есенције концептуалне 
замисли у пројектантском процесу у коме се непосредни контекст, предмет интервенције и 
интервенција третира као холистичка категорија. 
 
Користећи се логичком методом индукције (од личног и појединачног до заједничког и 
целовитог), критички сагледати сопствену концептуалну замисао у односу на предмет 
истраживања и графички интерпретирати дефинисан закључак. 
  
Резултати радионице:  
Резултат радионице приказати на графичком формату димензија 29,7х84цм кашираном на 
картон пени дебљине 5мм. Рад је потребно предати у штампаној форми.                                           
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