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

Обавезни

Циљ
предмета

Циљ предмета сликарскае технологије је упознавање студената са основним физичким и
хемијским својствима материјала који улазе у кохезиону структуру слике.Сазнања о појединим
техникама стечена на часовима предавања и вежби, помажу студентима да правилно и успешно
користе адекватне материјале у оквиру наставе уметничких предмета – Цртања и Сликања.

Исход
предмета

Стицање знања о параметрима који чине уметничко дело и утичу на његов опстанак и очување
аутентичности. Студенти овладавају свим сликарским техникама, од традиционалних до
савремених, које се ослањају на коришћење нових, за сликарство нетипичних материјала.

Садржај предмета
Боја као физикални феномен и материјална супстанца; Пигменти и бојила; Својства пигмената;
Развој сликарских техника; Tемперне емулзије; Међуфирниси и коначни фирниси за темпере;
Гризај; Пастуозно подсликавање и текстура на слици; Врсте липофилних везива, основне
физичке и хемијске особине; Уља - сушива, полусушива и несушива; Сикативи; Воскови;
Енкаустика; Смоле- природне и вештачке; Медијуми; Класичан начин грађења уљане слике;
Зидне технике- историјски преглед; Фреска- карактеристике подлоге, врсте пигмената; Секо
фреска- врсте подлога и емулзија; Зграфито, витраж, таписерија; Мозаик- историјски развој;
Мозаик- ликовне и технолошке карактеристике, Експерименталне технике.

Теоријска
настава

Практична
настава
(вежбе,
Практична настава се реализује за сваку теоретску методску јединицу.
ДОН,
студијски
истраживаЛитература
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4
5
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ДОН
Студијски истраживачки рад
Предавања Вежбе
Остали часови
2
Методе
извођења
наставе

3
Предавања уз коришћење очигледних средстава, слајдова, шематских приказа, консултације,
показневежбе, практичне вежбе студената, коректуре, семинарски радови, упутства за
самосталан рад.

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

поена

35
15

