Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм
Врста и ниво студија
Назив предмета
Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ
Услов

Ликовна уметност-сликарство
Основне академске студије
Мозаик 1

6 Статус предмета (обавезни/изборни)

Изборни

Циљ
предмета

Упознавање са облицима монументалног сликарства и захтевима које поставља у смислу израза
и технологије.Стицање практичних искустава у раду са различитим облицима монументалног
сликарства и овладавање специфичностима, како ликовног језика тако техничко-технолошким
претпоставкама његове реализације.

Исход
предмета

Студенти су оспособљени да самостално реализују разне облике мозаик техникеа: подни
мозаик,зидни мозаик, традиционални и савремени,од израде скица до финалне реализације
пројекта.

Садржај предмета
Анализа сликарских вредности и естетских особености везаних за технику мозаик.Упознавање са
историјом мозаика кроз историју уметности- Грчка,Рим,Бизант. Врсте мозаика- традиционални и
савремени. Подлоге и материјали за обе всрте.Врсте алата и њихова употреба. Упознавање са
процесом добијања традиционалног мозаика.

Теоријска
настава

Практична
настава
Рад на копирању дела по избору неких традиционалних мозаика. Копира се фрагмент слике. Рад
(вежбе,
на изради скица и реализацији моаика. Рад на преношењу цртежа.Презентација алата и како се
ДОН,
користи. Презентација слагања камена и традиционални начин везива. Студенти се упознају са
студијски
техником мозаика, занатским поступцима његове израде.
истраживачки рад)
Литература
1 Разноврсна литература по индивидуалним потребама и склоностима од монографија и каталога
2 Метка Крајгер- Хозо: Методе сликања и материјали, Свјетлост, Сарајево 1991.година
3 Селмић, Л., Српско зидно сликарство XVIII века, Mатица српска, Београд, 1987
4 Живојин Турински, Сликарске технологије, Београд, 1983
5 Крста Андрејевић:Приручник за предмет Сликарскетехнике, У. У. Београд,1983. године
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ДОН
Студијски истраживачки рад
Предавања Вежбе
Остали часови
2
Методе
извођења
наставе

2

Метода усменог излагања, монолошко-дијалошка метода практичног рада и метода
демонстрације.

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 радова
семинари

поена

50

