
Табела 5.2. Спецификација предмета
Спецификацију треба дати за сваки предмет из студијског програма.

Студијски програм : МАС Ликовне уметности
Назив предмета: Графика 1
Наставник/наставници:
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 9
Услов: Уписане мастер студије Ликовне уметности
Циљ предмета
Утврђивање предходно стеченог знања у ликовном и технолошком смислу. Продубљивање и проширивање
индивидуалног ликовног језика, подстицање студента да развија сопствену ликовну технику. Припрема
реализације изложбе.
Исход предмета
По завршеном курсу, студенти ће бити осбособљени за смостални рад користећи разне видове графичких
техника.
Садржај предмета
Настава из предмета се одвија у радионичким условима, рад је индивидуалан у сарадњи са професором.
Предмет је комплексна целина и захтева високопрофесионални однос. На основу цртежа и других
ликовних радова, кроз разговор и коректуру, студент реализује ликовни концепт који резултира изложбом.
Литература

1. Џ.Хозо, Умјетност мултиоригинала(култура графичког листа), Прва књижевна комуна, Љубљана,
1988.

2. М. Ћурић, Графички знак и симбол, FLU, Београд, 2007.
3. За учење се редовно користе примери оригиналних отисака успешних радова студената претходних

генерација, оригинална уметничка дела, факсимили и репродукције дела значајних стваралаца,
публикације из области ликовних уметности и других визуелних медија, каталози, интернет,
музејске  збирке.

Број часова активне наставе 6 Теоријска настава: 2 Практична настава: 4
Методе извођења наставе
Индивидуалне коректуре, предавања уз одговарајућу литературу, самостални рад.
Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
поена

Завршни испит поена

активност у току предавања 25 писмени испит
практична настава 25 усмени испт 10

колоквијум-и Одабир радова 40

семинар-и
Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити,
усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 2 странице А4 формата



Табела 5.2. Спецификација предмета
Спецификацију треба дати за сваки предмет из студијског програма.

Студијски програм : МАС Ликовне уметности
Назив предмета: Графика 2
Наставник/наставници:
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 9
Услов: Одслушан предмет Графика 1
Циљ предмета
Утврђивање предходно стеченог знања у ликовном и технолошком смислу. Продубљивање и проширивање
индивидуалног ликовног језика, подстицање студента да развија сопствену ликовну технику. Припрема
реализације изложбе.
Исход предмета
По завршетку курса, студети су оспосбљени за смостални рад користећи разне видове графичких техника.
Садржај предмета
Настава из предмета се одвија у радионичким условима, рад је индивидуалан у сарадњи са професором.
Предмет је комплексна целина и захтева високопрофесионални однос. На основу цртежа и других
ликовних радова, кроз разговор и коректуру, студент реализује ликовни концепт који резултира изложбом.
Литература

1. Џ.Хозо, Умјетност мултиоригинала(култура графичког листа), Прва књижевна комуна, Љубљана,
1988.

2. М. Ћурић, Графички знак и симбол, FLU, Београд, 2007.
3. За учење се редовно користе примери оригиналних отисака успешних радова студената претходних

генерација, оригинална уметничка дела, факсимили и репродукције дела значајних стваралаца,
публикације из области ликовних уметности и других визуелних медија, каталози, интернет,
музејске  збирке.

Број часова активне наставе 6 Теоријска настава: 2 Практична настава: 4
Методе извођења наставе
Индивидуалне коректуре, предавања уз одговарајућу литературу, самостални рад.
Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
поена

Завршни испит поена

активност у току предавања 25 писмени испит
практична настава 25 усмени испт 10

колоквијум-и Одабир радова 40

семинар-и
Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити,
усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......
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Табела 5.2. Спецификација предмета
Спецификацију треба дати за сваки предмет из студијског програма.

Студијски програм : МАС Ликовне уметности
Назив предмета: Завршни рад
Наставник/наставници:
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 5
Услов: положени сви испити
Циљ предмета
Израда завршног рада (слика, визуелних интервенција, објеката) и јавно излагање има за циљ да се покаже
висок ниво професионалних знања из области ликовне уметности – сликарства које је студент стекао
образовањем на мастер академским студијама и претходном школовању. Студент доказује нагомилано
искуство и оригиналност, односно способност да се активно укључи у јавни ликовни живот и културну
средину у којој живи и ради.
Исход предмета
Завршни рад студената доказује способност за слободно употпуњавање индивидуалних уметничких
концепата кроз самостално истраживање сликарских техника и начина ликовног изражавања. Студенти
презентованим радовима демонстрирају лични креативни однос према реалним објектима и имагинацији,
висок ниво познавања техничко- технолошких законитости медија који су изабрали за реализацију
завршног рада и теоретско знање из области традиционалних и савремених токова у ликовној уметности.
Садржај предмета
Завршни рад представља индивидуални облик рада на креативном истраживању у области сликарства и
визуелних уметности, током кога се преко конципирања идејних предложака – скица долази до
одговарајућих ликовних решења. У другом семестру студент у процесу рада на идејном решењу и скицама
прибавља довољно информација које ће му послужити као конструкција приликом извођења слика,
визуелних интервенција или објеката. Рад претпоставља дефинитивно реализоване припремне скице или
пројекте у одговарајућем материјалу који одговара идеји (одговарајућа техника сликарства, односно
одговарајући медији у визуелним уметностима). Студент користи искуства стечена на мастер студијама и
претходним нивоима образовања, на часовима сликања. Избор скица се обавља у консултацији са
ментором чиме се дефинише програм завршног рада и након тога студент приступа реализацији
дефинитивних радова (слике, визуелне интервенције, објекти).
Литература

1. По препоруци наставника зависно од одабране теме.
Број часова активне наставе Теоријска настава: Практична настава:
Методе извођења наставе
Самосталан рад студента на припреми и извођењу слика (или визуелних интервенција или објеката),
индивидуалне менторске консултације, рад на припреми изложбе, рад на изради пратећег каталога.
Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
поена

Завршни испит поена

активност у току предавања Изложба рада 90

практична настава Усмена одбрана завршног рада 10

колоквијум-и
семинар-и
Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити,
усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 2 странице А4 формата



Табела 5.2. Спецификација предмета
Спецификацију треба дати за сваки предмет из студијског програма.

Студијски програм : МАС Ликовне уметности
Назив предмета: Национална историја уметности Србије
Наставник/наставници:
Статус предмета: обавезан
Број ЕСПБ: 2
Услов: Уписане мастер студије Ликовне уметности
Циљ предмета
Упознавање студената током наставе са кључним оријентацијама и уметничком праксом у националној
уметности Србије двадесетога века, односно, да студенти кроз научно-уметничко истраживање темељно
истраже неке од важних феномена везаних за националну уметност. Кроз низ предавања везаних за
историју уметности и културе као и кроз сопствена теренска и архивска истраживања студетни ће да створе
своје личну слику националне историје и културе.

Исход предмета
Овладавање знањем из основних естетских одредница националне уметности Србије остварених у
скулптури, сликарству и архитектури. После одслушаног предмета студенти су стекли знање о кључним
феноменима националне уметности и културе везане за простор града које могу применити у свом будућем
раду.
Садржај предмета
Почеци модерне уметности у Срба – минхенски круг- Ажбеова школа, Импресионизам у српској уметности
– проблем светлости: пленеризам и импресионизам, Надежда Петровић, Милан Миловановић, Малиша
Глишић – Коста Миличевић, Трећа деценија окретање српске уметности Париз- идејама Сезана, кубизма и
експресионизма, Школа Андре Лота – Сава Шумановић, Јован Бијелић, Мило Милуновић, Петар
Добровић, Милан Коњовић, Надреализам – Милена Павловић Барили, Четврта деценија- интимизам-
поетски реализам, Марко Челебоновић, Недељко Гвозденовић, Српска скулптура после 1945 – Олга Јеврић,
Матија Вуковић
Литература:

1. Лазар Трифуновић Српско сликарство 1900-1950. Нолит, Београд, 1973.
2. Ликовне свеске 9, Универзитет уметности, Београд 1988.
3. Миодраг Б. Протић Српско сликарство XX века, Нолит, Београд, 1972.
Сходно индивидуалном приступу развоја сваког студента листа неопходне литературе формира се
потпуно индивидуално прилагођена интересовањима и започетом истраживању сваког студента.

Број часова активне наставе 2 Теоријска настава: 2 Практична настава:
Методе извођења наставе
Предавања. Рад са студентима на формулисању аутопоетике.
Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
поена

Завршни испит поена

активност у току предавања 30 писмени испит 30

практична настава усмени испт 20

колоквијум-и Одабир радова
семинар-и 20
Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити,
усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 2 странице А4 формата





Табела 5.2. Спецификација предмета
Спецификацију треба дати за сваки предмет из студијског програма.

Студијски програм : МАС Ликовне уметности
Назив предмета: Сликање 1
Наставник/наставници:
Статус предмета: обавезан
Број ЕСПБ: 10
Услов: Уписане мастер студије Ликовне уметности
Циљ предмета
Следећи већ раније сагледане правце изражавања и интересовања студента, настојеање је усмерено ка
праћењу и помоћи у стварању сопственог стваралачког лика са циљем  образовање свестраног, самосталног
и креативног уметника који ће бити способан да слободно употпуњава своје уметничке концепте
могућношћу самосталног истраживања сликарских техника и нових начина ликовног изражавања.
Исход предмета
По завршетку кусра, студент је оспособљен за самостални рад у области сликарства, за рад у групним
пројектима и квалификација за вођење наставе ликовне културе и образовања у средњим школама и
стручне наставе у средњим уметничким школама.

Садржај предмета
Креативни однос према реалним објектима, прелиминарним идејама уз уважавање тренутних
интересовања и афинитета студената;
Развијање индивидуалних предиспозиција студената, стварање услова којима се потпомаже самостални
ликовни исказ сваког студента и омогућава континуирано напредовање. Трагање за новим визуелним
решењима , слободном интерпретацијом стварности и овладавање техничким аспектом сликарских
техника.
Концепт,пројекти, скице, избор одговарајуће сликарске технике и поштовање технолошких законитости
у стваралачком процесу.
Одабир радова и припрема школске изложбе.

Литература
Art Now, Grosenick, Uta (еd.)Riemschneider, Burkhard, 2008.

Број часова активне наставе 7 Теоријска настава: 2 Практична настава: 5
Методе извођења наставе
Индивидуалне коректуре, предавања уз одговарајућу литературу, самостални рад.
Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
поена

Завршни испит поена

активност у току предавања 25 писмени испит
практична настава 25 усмени испт 10
колоквијум-и Одабир радова 40
семинар-и
Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити,
усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......
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Табела 5.2. Спецификација предмета
Спецификацију треба дати за сваки предмет из студијског програма.

Студијски програм : МАС Ликовне уметности
Назив предмета: Сликање 2
Наставник/наставници:
Статус предмета: обавезан
Број ЕСПБ: 8
Услов: Уписане мастер студије Ликовне уметности
Циљ предмета
Следећи већ раније сагледане правце изражавања и интересовања студента, настојеање је усмерено ка
праћењу и помоћи у стварању сопственог стваралачког лика са циљем  образовање свестраног, самосталног
и креативног уметника који ће бити способан да слободно употпуњава своје уметничке концепте
могућношћу самосталног истраживања сликарских техника и нових начина ликовног изражавања. Студент
све своје активности током године посвећује припреми и извођењу свог мастер рада
Исход предмета
По завршетку кусра, студент је оспособњен за самостални рад у области сликарства , за рад у групним
пројектима и квалификација за вођење наставе ликовне културе и образовања у средњим школама и
стручне наставе у средњим уметничким школама.

Садржај предмета
Праћење креативног рада студента уз евентуално задавање задатака студенту ради прилагођавања
конкретним условима.
Одабир радова и припрема изложбе мастер рада.

Литература
1. Art Now, Grosenick, Uta (еd.)Riemschneider, Burkhard, 2008.

Број часова активне наставе 4 Теоријска настава: 2 Практична настава: 2
Методе извођења наставе
Индивидуалне коректуре, предавања уз одговарајућу литературу, самостални рад.
Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
поена

Завршни испит поена

активност у току предавања 25 писмени испит
практична настава 25 усмени испт 10
колоквијум-и Одабир радова 40
семинар-и
Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити,
усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 2 странице А4 формата



Табела 5.2. Спецификација предмета
Спецификацију треба дати за сваки предмет из студијског програма.

Студијски програм : МАС Ликовне уметности
Назив предмета: Студијско уметнички рад
Наставник/наставници:
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 5
Услов: Уписан други семестар мастер студија
Циљ предмета
Кроз студијски истраживачки рад студенти треба да обаве неопходна истраживања путем проучавања
додатне стручне литературе и софтверских алата како би усвојили неопходна теоријска знања, вештине и
технике неопходне за израду мастер рада.
Исход предмета
Оспособљавање студената да самостално примењују претходно стечена знања из различитих подручја које
су  изучавали, ради сагледавања структуре задатог проблема и његовој системској анализи у циљу
извођења закључака о могућим правцима његовог решавања. Радом на студијском уметничком
истраживању студенти стварају базичне способности усменог и писменог изражавања својих ставова,
вештину аргументације, критичког мишљења и коришћења основног научног апарата као и повезивања
теоријског и уметничког рада. На крају курса студент је овладао фундаменталним знања из изабране
области, и оспособљен је да самостално решава практичне задатке у тој области коришћењем одговарајуће
методологије, као и да презентује резултате свог рада.

Садржај предмета
Студијски истраживачки рад представља истраживачки рад студента у коме се он упознаје са
методологијом научно-истраживачких пројеката. Овим радом студент доказује да је овладао теоријским
поставкама истраживања, теоријским знањима из области којом се бави и да је успешно реализовао један
комплетан истраживачки процес кроз: уочавање проблема, теоријску обраду проблема, истраживачки део
кроз план реализације и организације истраживања, израду писаног материјала.
Литература

1. По препоруци наставника зависно од одабране теме.
Број часова активне наставе: 5 Теоријска настава: Практична настава: 5
Методе извођења наставе
Индивидуалне консултације, самостални рад.
Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
поена

Завршни испит поена

активност у току предавања писмени испит
практична настава усмени испт
колоквијум-и Презентација рада 100

семинар-и
Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити,
усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......
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Табела 5.2. Спецификација предмета
Спецификацију треба дати за сваки предмет из студијског програма.

Студијски програм : МАС Ликовне уметности
Назив предмета: Трансмедијска истраживања 1
Наставник/наставници:
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 9
Услов: Уписане мастер студије Ликовне уметности
Циљ предмета
Поетички профилисана разрада идејних, тематских, продукцијско-технолошких, теоријских, историјских и
културолошких аспеката новомедијске уметности.
Исход предмета
По завршетку курса студент је овладао комплетним процесом концептуализације, истраживања,
израде/тестирања/евалуације, реализације, презентације, позиционирања и пласмана новомедијског
уметничког пројекта. Оспособљени су да самостално и тимски развијају и реализују сложене новомедијске
уметничке пројекте, у различитим методолошким и технолошким условима.
Садржај предмета
Представљање процеса концептуализације и сложених новомедијских уметничких пројеката. Акценат је на
формирању јасне и целовите концепцијско-теоријске платформе којим ће студенти у потпуности овладати.

Литература
1. Dutton, Denis. The Art Instinct: Beauty, Pleasure, and Human Evolution. New York: Bloomsbury Press,

2010;
2. Raley, Rita. Tactical Media: Tactical Media as Virtuosic Performance. Minnesota: University of Minnesota

Press, 2009;
3. Trend, David. Reading Digital Culture. Hoboken, NJ: Wiley Blackwell, 2001.

Број часова активне наставе 6 Теоријска настава: 2 Практична настава: 4
Методе извођења наставе
Индивидуалне коректуре, предавања уз одговарајућу литературу, самостални рад.
Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
поена

Завршни испит поена

активност у току предавања 25 писмени испит
практична настава 25 усмени испт 10

колоквијум-и Презентација радова 40

семинар-и
Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити,
усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......
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Табела 5.2. Спецификација предмета
Спецификацију треба дати за сваки предмет из студијског програма.

Студијски програм : МАС Ликовне уметности
Назив предмета: Трансмедијска истраживања 2
Наставник/наставници:
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 9
Услов: Одслушан предмет Трансмедијска истраживања 1
Циљ предмета
Поетички профилисана разрада идејних, тематских, продукцијско-технолошких, теоријских, историјских и
културолошких аспеката новомедијске уметности.
Исход предмета
По завршетку кусра, студенти су овладали комплетним процесом концептуализације, истраживања,
израде/тестирања/евалуације, реализације, презентације, позиционирања и пласмана новомедијског
уметничког пројекта. Оспособљени су да самостално и тимски развијају и реализују сложене новомедијске
уметничке пројекте, у различитим методолошким и технолошким условима.
Садржај предмета
Представљање процеса концептуализације и сложених новомедијских уметничких пројеката. Акценат је на
формирању јасне и целовите концепцијско-теоријске платформе којим ће студенти у потпуности овладати.

Литература
1. Dutton, Denis. The Art Instinct: Beauty, Pleasure, and Human Evolution. New York: Bloomsbury Press,

2010;
2. Raley, Rita. Tactical Media: Tactical Media as Virtuosic Performance. Minnesota: University of Minnesota

Press, 2009;
3. Trend, David. Reading Digital Culture. Hoboken, NJ: Wiley Blackwell, 2001.

Број часова активне наставе 6 Теоријска настава: 2 Практична настава: 4
Методе извођења наставе
Индивидуалне коректуре, предавања уз одговарајућу литературу, самостални рад.
Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
поена

Завршни испит поена

активност у току предавања 25 писмени испит
практична настава 25 усмени испт 10

колоквијум-и Презентација радова 40

семинар-и
Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити,
усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 2 странице А4 формата



Табела 5.2. Спецификација предмета
Спецификацију треба дати за сваки предмет из студијског програма.

Студијски програм : МАС Ликовне уметности
Назив предмета: Цртање 1
Наставник/наставници:
Статус предмета: обавезан
Број ЕСПБ: 6
Услов: Уписане мастер студије Ликовне уметности
Циљ предмета
Утемељење и заокруживање цртачких процедура јасно артикулисане индивидуалне поетике, владање
одабраним цртачким средствима и методама на комплексном нивоу, разумевање сложених визуелних
језичких система савремене цртачке праксе и личне позиције у односу на њих. Коришћење иновативних
истраживачких и експерименталних цртачких метода.
Исход предмета
Студент је професионално  овладао поступцима визуализације, уочавањем међусобних односа величина и
просторних релација облика у простору, те разуме сложене визуелне језичке системе савремене цртачке
праксе и личне позиције у односу на њих.

Садржај предмета
Дефинисање и реализација предмета истраживања у медију цртежа. Кроз низ задатака студенти се
оспособљавају и усмеравају ка  истраживању и експерименту у својој цртачкој пракси. Стварање личне
архиве истраживачког процеса.
Литература

1. Vitamin D2: New Perspectives in Drawing, Phaidon Press, London, 2013.
2. Енциклопедије ликовних стваралаца
3. Сходно индивидуалном приступу развоја сваког студента листа неопходне литературе формира се

потпуно индивидуално прилагођена интересовањима и започетом истраживању сваког студента.
Број часова активне наставе 5 Теоријска настава: 1 Практична настава: 5
Методе извођења наставе
Настава је комбинована и састоји се из самосталног практичног рада и презентација.
Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
поена

Завршни испит поена

активност у току предавања 25 писмени испит
практична настава 25 усмени испт 10

колоквијум-и Одабир радова 40

семинар-и
Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити,
усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 2 странице А4 формата



Табела 5.2. Спецификација предмета
Спецификацију треба дати за сваки предмет из студијског програма.

Студијски програм : МАС Ликовне уметности
Назив предмета: Цртање 2
Наставник/наставници:
Статус предмета: обавезан
Број ЕСПБ: 4
Услов: одслушан предмет Цртање 1
Циљ предмета
Утемељење и заокруживање цртачких процедура јасно артикулисане индивидуалне поетике, владање
одабраним цртачким средствима и методама на комплексном нивоу, разумевање сложених визуелних
језичких система савремене цртачке праксе и личне позиције у односу на њих. Коришћење иновативних
истраживачких и експерименталних цртачких метода.
Исход предмета
Студент је професионално  овладао поступцима визуализације, уочавањем међусобних односа величина и
просторних релација облика у простору, те разуме сложене визуелне језичке системе савремене цртачке
праксе и личне позиције у односу на њих.
Садржај предмета
Дефинисање и реализација предмета истраживања у медију цртежа. Кроз низ задатака студенти се
оспособљавају и усмеравају ка  истраживању и експерименту у својој цртачкој пракси. Стварање личне
архиве истраживачког процеса.
Литература

1. Тwice Drawn: Modern and Contemporary Drawings in Context, Prestel Publishing 2011.
2. Сходно индивидуалном приступу развоја сваког студента листа неопходне литературе формира се

потпуно индивидуално прилагођена интересовањима и започетом истраживању сваког студента.
Број часова активне наставе 3 Теоријска настава: 1 Практична настава: 2
Методе извођења наставе
Настава је комбинована и састоји се из самосталног практичног рада и презентација.
Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
поена

Завршни испит поена

активност у току предавања 25 писмени испит
практична настава 25 усмени испт 10

колоквијум-и Одабир радова 40

семинар-и
Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити,
усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 2 странице А4 формата



Табела 5.2. Спецификација предмета
Спецификацију треба дати за сваки предмет из студијског програма.

Студијски програм : МАС Ликовне уметности
Назив предмета: Читање уметничког дела
Наставник/наставници:
Статус предмета: обавезан
Број ЕСПБ: 2
Услов: Уписане мастер студије Ликовне уметности
Циљ предмета
Предмет Читање уметничког дела пружит ће суденту увид у једну од најраширењијих метода
интрепретације у историји уметности. Иконологија схвата слику као битни елемент комуникације од знака
до идеје, од подсвесног до промишљеног и канонизираног. Осим увида у историју методе, предмет
студента подсећа да ликовно дело (било да је реч о сликарству или скулптури) треба ''читати'' на више
начина имајући у виду јасни или тајни симболички карактер великог дела уметничког стваралаштва у
прошлости.
Исход предмета
Студент је упознат са различитим приступима, односно историјским методама тумачења, тј. читање
уметничког дела. Оспособљен је да препозна разне скривене симболе који су присутни у великом броју
уметничких дела из прошлости.
Садржај предмета
Концепт мимезиса; Иконографија и иконологија; Теорије визуелне перцепције;  Реч и слика; Разматрање
теорије визуелне културе; Антропологија слике; буке и звук; Ниже чула; Преглед телесности;
Дематеријализација и киборзи.

Литература:
1. Гудман, Н., Језици умјетности. Приступ теорији симбола, Загреб, 2002.
2. Мичел В.Т., Слика, текст, идеологија, Загреб, 2009.Миодраг Б. Протић Српско сликарство XX века,

Нолит, Београд, 1972.
3. Хал, Ј., Рјечник тема и симбола у умјетности, Загреб,1981.

Број часова активне наставе 2 Теоријска настава: 2 Практична настава:
Методе извођења наставе
Предавања. Рад са студентима на формулисању аутопоетике.
Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
поена

Завршни испит поена

активност у току предавања 30 писмени испит 30

практична настава усмени испт 20

колоквијум-и Одабир радова
семинар-и 20
Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити,
усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 2 странице А4 формата
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