
Ликовна уметност-сликарство

6 Статус предмета (обавезни/изборни)  обавезан
Услов

Циљ
предмета

Исход
предмета

Теоријска
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

одбир и изложба радова 50

Број ЕСПБ

Студенти проналазе властите начине изражавања градећи свој рукопис истраживања стварајући
свој оригинални израз. Стицање способности за самостални рад у области сликарства.

Формирање индивидуалног ликовног приступа заснованог на искуствима стеченим на
предмету Сликање 5. Повезивање сазнања из уметничких предмета у функцији свестраног
напретка студената у области сликарства. Овладавање професионалним и технолошким
знањима која пружају могућност за самостални уметнички рад.

Садржај предмета

 Студије већег формата по сопственим предлошцима изабраним у консултацији са наставником.
Рад на мањим циклусима тематски обједињених слика. Повезивање ликовних искустава стечених
на цртању (транспоновање мотива и слободно комбиновање ликовних елемената) и познавању
бојених и валерских законитости. Комбинација сликарских материјала. Употреба несликарских
материјала  у сликарским поступцима (постизање текстуралних ефеката).
Студија целе поставке или фрагмената - индивидуална интерпретација мотива (транспозиција) уз
компоновање елемената комбинацијом визуелног материјала ( поставка, скице,
фотографије).Креативно истраживање односа садржаја слике и њене величине. Динамика
промене формата у оквиру једне тематске целине .

Спецификација предмета за књигу предмета

Испуњавање предиспитних обавеза из предмета Сликање 5

Бачић, M., J,M.,Б., Увод у ликовно мишљење, Школска књига, Загреб, 1994

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Filostrat, L., О сликарству, Завод за уџбенике, Београд, 2013
Lohte, A., О пејзажу, Mладост, Загреб, 1956

Barnabej, R., Сезан, Генији ХХ века, Књига комерц, Београд, 2012
Barteloni, S., Моне, Генији ХХ века, Књига комерц, Београд, 2012

Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Основне академске студије
Сликање 6

Студијски програм
Врста и ниво студија
Назив предмета

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