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7 Статус предмета (обавезни/изборни) обавезан
Услов

Циљ
предмета

Исход
предмета

Практична
настава

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

одабир и изложба радова 50

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Оспособљеност за самостални рад на решавању захтевнијих сликарских проблема. Овладавање
практичним и техничко-технолошким приступима у сликарству.

Откривање самосталног значења боје као примарног елемента којим се гради слика. Слојевитост
у тумачењу феномена светлости и боје.

Садржај предмета
Реализација ликовних захтева у складу са раније стеченим знањима студената. Скица као
припрема за студију мртвих природа, сложенијих ентеријерских аранжмана и људске фигуре у
плитком простору или ентеријеру. Пожељно је испољавање маште и стваралачких покушаја
иницирањем и давањем подршке ваншколској активности студената. Рад на изради колажа као
предлошка за слику. Студија портрета у природној величини. Сликање полуфигура у природној
величини. Студија мртве природе и људске фигуре у простору у природној величини. Рад по
скицама и предложака насталих ван атељеа, пленер, урбани пејзаж. Студија акта, портрета,
мртве природе по сопственом избору.  Редукција боја на палети, изграђивање јасних хроматских
односа.Скица као припрема за студију мртвих природа, сложенијих ентеријерских аранжмана и
људске фигуре у плитком простору или ентеријеру.  Стицање исправних радних навика у
технолошком и техничком смислу. Студија ентеријера, однос светла и простора. Сликање

Ђорђи; Р., Веласкез, Књига комерц, Београд, 2012

Ферари, С., Ван Ајк, Књига комерц, Београд, 2012
Павловић, З., Простори облика и боје, Клио, Београд, 1997

Основне академске студије

положен предмет из предмета Сликање 3

практична настава
колоквијуми
семинари

Спецификација предмета за књигу предмета

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

Литература
Рапели, П., Гоја, Књига комерц, Београд, 2012

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Русо, В., Бош, Књига комерц, Београд, 2012

Сликање 4

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

активност у току
предавања


