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6 Статус предмета (обавезни/изборни) Обавезни
Услов

Циљ
предмета

Исход
предмета

Теоријска
настава

Практична
настава
(вежбе,
ДОН,
студијски
истражива-
чки рад)

1
2
3
4
5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови
2 3

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

25 писмени испит
25 усмени испит 15

Одабир и изложба радова 35колоквијуми
семинари

Основне академске студије
Вајање са технологијом

Студијски програм
Врста и ниво студија
Назив предмета
Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току
предавања
практична настава

Спецификација предмета за књигу предмета

Монолошко-дијалошка метода и метода практичног рад

Литература
Монографије познатих вајара:

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Бркић, Н., Технологија сликарства, вајрства и иконографије, Универзитет уметности, Београд,

Положен испит из предмета Вајање

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Кроз рад у пуној пластици студенти треба да схвате поступак у грађењу
тродимензионалног облика,што подразумева креативно промишљање,истраживање
карактера,истицање ликовности,уочавање и утврђивање битног у представљању задатака.

У процесу наставе обрадом задатих тема и вајарских садржаја треба да се омогући
разумевање уметности вајарства и стицање највишег образовања у овој области ликовног
стваралаштва

Садржај предмета
Полазећи од схватања да је уметност вајарства област ликовног стваралаштва у којој ВАЈАР
вајарским алатима(длетом или на други начин), ваја,израђује и гради ликове, из живе или неживе
природе или имагинарних представа,у глини, дрвету, камену и металу (или у другим савременим
материјалима), у настави ће се обрадити ПУНА и РЕЉЕФНА ПЛАСТИКА са следећим задацима:
Портрет, Фигура, Композиција, Слободни облици. Упознавање са технолошким својствима
материјала који се користе у вајарству. У рељефној пластици реализоваће се они задаци који ће
на најбољи начин одговорити захтевима ове врсте вајарског израза. Захтеви су
следећи:извођење тема на принципима рељефне пластике; композициони склоп рељефног
облика;пластични садржај и слободне површине; планови и перспектива;превођење пуног
волумена у рељефне нивое.Студенти ће се упознати са особеностима ниске и високе рељефне
пластике и са карактеристикама савременог схватања рељефа (на пр.асамблаж.).

1.ПУНА ПЛАСТИКА. Материјал:Глина и камен, мермер, дрво, метал, савремени материјали
(могућност избора)
2. РЕЉЕФ. Материјал: Глина,гипс,или камен,мермер,дрво,метал,бронза,и савремени
материјали(по избору)

Базен, Ж., Историја светске скулптуре, Вук Караџић, Београд, 1976.

Пеић, М., Приступ ликовном делу, Школска књига; Загреб, 1973.
Гонзалес, М., Микеланђело: гениј уметности, Књига комерц, Београд, 2012.


