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6 Статус предмета (обавезни/изборни) изборни
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 5

одабир и изложба радова 45

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

колоквијуми
семинари

Спецификација предмета за књигу предмета

Монолошко-дијалошка метода и метода практичхог рада.

Литература
Ф.Mесарош, Графичка енциклопедија, Техничка књига,1971.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Основне академске студије
Графика 4

Франко де Поли, П., Дирер, Нолит, Београд, 1979
Џ.Хозо, Умјетност мултиоригинала(култура графичког листа), Прва књижевна комуна, Љубљана,

положен испит из предмета Графика 3

активност у току
предавања
практична настава

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Способност да се потпуно самостално изведе графика, почевши од скице, избора начина и
могућности извођења скице у различитим техникама или комбинацијама техника, преко израде
клишеа, до штампања тиража, у техникама дубоке штампе. Способност да се реализује графика у
боји, уз коришћење већег броја клишеа.

Стицање знања о појмовима класичне графичке дисциплине као увод у стицање знања о
индустријскох штампи, неопходног за рад на уже стручним предметима из области
дизајна.Уметности мултиоригинала и новијих графичких техника, оригиналног графичког листа и
мапе графика.

Садржај предмета

Упознавајући се са класичним графичким техникама и уметности мултиоригинала и новијих
графичких техника, оригиналног графичког листа и мапе графика, као и даље стицање техничко-
технолошких знања неопходних за самосталну реализацију графика у техникама високе и дубоке,
али и у комбинацији тих техника, за шта је неопходно да је студентима омогућено да у директном
контакту са графичким материјалима улазе у процес стваралаштва .
Реализација мапе графика (сува игла,акватинта у боји/мека превлака,резерваж/ мецо-
тинта,колографија,комбиноване технике)

Настава се реализује у атељеу (радионица) уз помоћ наставника, професора, преко теорије и
праксе на задатим вежбама.

Давидов, Д., Хиландарска графика, Просвета, Београд, 1990
Монографије појединих сликара и графичара (Дирер, Рембрант, Домије, Мунк, Пикасо)


