Спецификација предмета за књигу предмета
Ликовна уметност-сликарство
Студијски програм
Основне академске студије
Врста и ниво студија
Ликовна форма 2
Назив предмета
Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
8 Статус предмета (обавезни/изборни)
Број ЕСПБ
Положен испит из предмета Ликовна форма 1
Услов

обавезни

Циљ
предмета

Основни циљ предмета је развој визуелне културе која чини основу у образовању будућих
ликовних уметника, и упућивање у методе поимања обликовања, простора и принципе графичког
представљања просторних појава. Упознавање са пластичним уметностима као посебним и
универзалним могућностима визуелног саопштавања. Упознавање са савремним просторним
искуствима и начинима њихове примене у визуелном представљању.

Исход
предмета

По завршетку семестра од студента се очекује да развије основно знање, односно, познавање
ликовних феномена из домена возуелног и пластичног, а посебно оних који су битни за
разумевање законитости у ликовном обликовању и уметничкој креацији. Развијен осјећај за
перспективу и перспективна скраћења, пропорције, међусобни однос елемената, линије и
јединства цртежа.

Садржај предмета
Обухвата предавања о следећим темема:
Пластична организација. Оптичке силе и психолошке реакције. Организација елемената ликовне
структуре. Принципи који одређују форму. Принципи организације. Хармонија-ритам, репетиција,
доминанта.Модалитети визуелне слике.

Теоријска
настава

Практична
настава
(вежбе,
Вежбе (у току наставе и домаћи задаци) које прате теме предавања, рад у алтернативним
ДОН,
просторима изван учионице, самостални истраживачки рад кроз семинарски задатак
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

3

Излагање, разговор са студентима, приказ примера, вежбе (самостални и рад у групама), посете
изложбама и рад у алтернативним просторима

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
активност у току
15 писмени испит
предавања
15 усмени испит
практична настава
10
колоквијуми
10
семинари

поена

50

