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Циљ предмета 
 

Овај предмет подстиче и развија  перцепцију, имагинацију, просторно  размишљање и 
истраживачко-аналитички приступ у тражењу и креирању форме уникатног производа. 
Циљ је да се развије маштовитост која је инспирисана и заснована на геометријским и 
биоморфним облицима  (флоре и фауне, архитектуре и геометријских тела). Циљ је да се 
кроз практичан рад прође кроз фазе развоја дизајна: од истраживања инспирације, преко 
генерисања варијантних решења форми у материјалу на кројачкој лутки, до финалног 
решења и израде изабраног модела. 

Исход предмета  
 

Студенти стичу  вештине у креирању уникатних форми и потребну праксу за израду 
модела у различитим материјалима. 

Садржај предмета 
Теоријска настава 
 
 
 
 

 
1.Уводно предавање о међусобној вези између инспирације, структуре и форме одеће  
2. Градивни елементи облика и њихови односи, логичке форме, врсте структура и начинима 
структурирања 
 3. Истраживање инспирације (форма, структура, детаљи, боја, текстура...)  
4. Анализа различитих извора инспирација заснованих на геометријским и биоморфним 
облицима (флора и фауна, архитектура и геометријска тела)  
5. Деконструкција. Анализа на примерима. Израда скица у складу са одабраном 
инспирацијом (колаж и рад у програмима Adobe Photoshop-у и Ilustrator-у)  
6. Креативан приступ у различитим фазама пројектовања и израде одевних предмета. Разрада 
техничких и модних цртежа 7. Постизање јединства свих елемената дизајна (силуета и пропорција, 
функционалност, детаљи, боја, тканине, усклађеност са трендом, презентација колекције. 

Практична настава  
 
 

Практична настава: 
1.Израда колажа инспирације, тон карте и атмосфере колекције   
2. Деконструкција примењена на моделима из колекције  
3. Разрада техникчих цртежа  
4. Израда прототипа, моделовање на лутки, драпирање 
5. Израда изабраног модела одеће                   
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Број часова активне 
наставе   5 

Теоријска настава          2 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) 

Предиспитне 
обавезе 

поена 
 

Завршни испит  поена 

Активност у току 
предавања 

5 Визуелна презентација 
постера А3 

10 

Практична настава 10 Реализација радова 20 
Задатак 1 15 Реализован модел 20 
Задатак 2 20  50 


