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и сликање 
Циљ предмета 
 

Усавршавање технике дигиталног приказивања људске фигуре, портрета, одеће и модних 
детаља. Упознавање студената са могућностима ликовног изражавања кроз дигитални 
модни цртеж и утицај дигиталне технологије на модну илустрацију. Циљ предмета је 
развијање ликовне, техничке и креативне способности и вештина потребних за израду 
модних илустрација, модних реклама, каталога, наслових страна модних магазина у 
програмима Adobe Photoshop i Adobe Ilustrator.  

Исход предмета  
 

На крају процеса учења предмета очекује се да студент буде способан за примену 
комбинованих техника у изради модних илустрација са савременим компјутерским 
техникама презентације. Студенти се оспособљавају за креативан, стручан и практичан 
рад на конкретним задацима и пословима модног дизајнера. Пружа се могућност да кроз 
савремене технике и програме упознају могућности рада и у сфери графичког дизајна. 

Садржај предмета 
Теоријска настава 
 
 
 
 

1.Уводно предавање о месту и значају илустрације, а посебно модне илустрације данас. 2.Развој 
модног цртежа-модне илустрације (некад и сад). Упознавање са развојем модне илустрације кроз 
историју,студенти уз примере уочавају промене у модној пропорцији у односу на реалистичан 
приказ фигуре. Анализа различитих трендова у модном цртежу.3.Природни канон људског тела. 
Израда студије фигуре у позама одабраним из часописа, на основу модних 
фотографија.4.Стилизовање људске фигуре и њено транспоновање у модни цртеж, модну 
илусртацију на рачунару. 5.Значај портрета у области модне илустрације. 6.Стилизовање портрета 
и његово транспоновање у модни цртеж-илустрацију на рачунару.7.Значај различитих текстура 
(плетенина, крзно, кожа, лак, чипка...) и њихова презентација на модном цртежу у програмима 
Аdobe Photoshop, Adobe Illustrator.8.Примена савремених техника презентације на моделима одеће 
израђене од тканине различитог квалитета, једнобојних и дезенираних тканина на рачунару. 
9.Анализа драперија и драпирања као значајног елемента модног цртежа-илустрације. 10.Израда 
студија на основу модних фотографија из часописа, примери драпирања на моделима познатих 
креатора, израда модних илустрација.11.Значај и развој реклама за модне детаље по избору у 
програмима Аdobe Photoshop, Adobe Illustrator.12.Значај израде модних каталога и презентације 
модних производа и њихов утицај на савремени тренд. 
 

Практична настава  
 

1.Примена разноврсних ликовних техника у приказивању стилизованог модног цртежа. Израда 
модних илустрација комбиновањем ликовних и компјутерских техника презентације. 2.Илустрација 
фигуре у покрету на рачунару.3.Израда студија портрета на основу фотографија из модних 
часописа. 4.Илустрација портрета на рачунару. 5.Израда модних илустрација према 
фазама (одабир модне фотографије са наглашеном текстуром, студија модела, илустрације на 
рачунару) 6.Израда модних илустрација према фазама (одабир модне фотографије са моделима 
одеће израђене од тканине различитог квалитета, једнобојних и дезенираних тканина, студија 
модела, илустрације на рачунару) 7.Израда студија на основу фотографија из часописа, примери 
драпирања на моделима познатих креатора, израда илустрација на рачунару. 8.Израда реклама за 
модне детаље по избору у програмима Аdobe Photoshop, Adobe Illustrator.9.Ликовна презентација 
ауторских модела одеће за потребе изложбе, наступа на сајму, уређења продајног простора и сл.  
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Број часова активне 
наставе         7 

Теоријска настава 4 Практична настава 3 

Методе 
Извођења 
наставе 

Настава се одвија кроз практичан и интерактивни рад са студентима. Примењује се 
аудитивна, илустративно-демонстративна, вербално-текстуална и метода практичног 
рада. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспит.обавезе поена Завршни испит  поена 
Активност у току 
предавања 

5 Визуелна презентација радова 20 

Практична настава 10 Дигитална реализација радова 30 
Задатак 1 15   
Задатак 2 20  50 


