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6 Статус предмета (обавезни/изборни) Обавезни
Услов

Циљ
предмета

Исход
предмета

Практична
настава

1
2
3
4
5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

2 2

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

25 писмени испит
25 усмени испит 10

Одабир и изложба радова 40

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Кроз обраду основних задатака у наставном процесу студенти упознају основе вајарства;
савладавање Облика као просторног феномена.

Настава из предмета Вајање има за циљ да студенту омогући стицање највишег образовања из
вајарства и технологије вајарских материјала,као и да подстиче истраживачки дух и развија
стваралачке способности студената.

Садржај предмета
Настава Вајања се обавља на основу јединствених задатка и вежби које студент изводи у глини.
Ваја се по живом моделу, а програмски задаци су студија главе.
Упознавање и разумевање тродиомензионалних облика; анализа облика у простору,
организована маса као облик, попорција и конструкција, профил и целина, површина и светлост,
светлост и сенка, композиција више облика и њихов узајамни однос, улога анатомије. Студија
главе. Сама глава као маса. Кроз пластичну организацију облика карактер се тражи кроз
пропорцију и конструкцију тродимензоналног облика.Упрошћене и сведене површине су основни
елементи изградње облика.
Материјал: глина. Реализовани радови у глини се одливају у трајнијем материјалу – гипсу.
Рад по живом моделу.                                                                                                              Напомена:
Настава се реализује као блок настава у семестру (фонд од 30 часова предавања и 30 часова
вежби) у последње 2 радне недеље.

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.

Основне академске студије

уписана друга година студија

практична настава
колоквијуми
семинари

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,

Вајање

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

активност у току
предавања


