Спецификација предмета за књигу предмета
Ликовна уметност-сликарство
Студијски програм
Основне академске студије
Врста и ниво студија
Графика 1
Назив предмета
Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
5 Статус предмета (обавезни/изборни)
Обавезни
Број ЕСПБ
Услов
Стицање знања о појмовима класичне графичке дисциплине као уметности мултиоригинала,
ручне штампе и оригиналног графичког листа, као и стицање техничко-технолошких знања
Циљ
неопходних за самосталну реализацију графика у техникама високе штампе.
предмета
Владање ликовним проблемима као што су: композиција, контраст, форма, валер, боја.
Способност да се потпуно самостално изведе графика, почевши од скице, избора начи- на и
могућности извођења скице у различитим техникама или комбинацијама техника, преко израде
клишеа, до штампања тиража, у техникама високе и дубоке штампе.

Исход
предмета

Садржај предмета
1. Црно-бели линорез
2. Линорез у боји
Стицање знања о техникама високе штампе. Решавање ликовних проблема веома огра-ниченим
средствима: црном и белом линијом и површином, без могућности анализе валера. Израда скица
у којима се, као ликовни елемент користи и боја, при чему се стичу основна техничко-технолошка
знања о штампи у боји.

Теоријска
настава

Практична
настава
(вежбе,
Студет у оквиру задатих задатака самостално уз помоћ ментора реализује (штампа) од свих
ДОН,
предвиђених техника по једну или две графике.
студијски
истраживачки рад)
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Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ДОН
Студијски истраживачки рад
Предавања Вежбе
Остали часови
2
Методе
извођења
наставе

2

Монолошко-дијалошка метода и метода практичхог рада.

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
активност у току
25 писмени испит
предавања
25 усмени испит
практична настава
колоквијуми
одабир и изложба радова
семинари

поена

0
50

