
 

Студијски програм  ДИГИТАЛНИ ДИЗАЈН ОДЕЋЕ 
Назив предмета СТАЈЛИНГ И ПЛАНИРАЊЕ КОЛЕКЦИЈЕ 
Врста и ниво студија Mастер струковне студије 

Наставник НаташаБлагојевић 

Наставник/сарадник                                        Милена Савић 
Број ЕСПБ: 9 Статус предмета Изборни 
Шифра предмета МДСПК Услов за упис предмета - 
Циљ предмета 
 

Циљ учења овог предмета је упознавању студента са свим фазама и техникама у процесу 
дизајнирања одеће. Студент развија вештине визуелног и ликовног изражавања које 
примењује у процесу дизајнирања одеће почев од одабира инспирације, преко идејних 
решења, илустрације и израде модела. Оспособљава се за осмишљавање целокупног 
стајлинга колекције са посебним освртом на актуелне модне трендове и тенденције. 

Исход предмета  
 

На крају процеса учења, студент је оспособљен да самостално дизајнира нова естетска, 
функционална и ергономска решења у дизајну одеће и модних детаља намењених 
колекцији. 

Садржај предмета 
Теоријска настава   
  
 
 

1. Уводно предавање о стилу и моди, о актулним модним трендовима и савременим 
технолошкм процесима у области дизајна текстила и одеће.    

2. Избор теме и концепта. Израда тон карте за колекцију одеће и модних детаља. 
3. Дефинисање паноа инспирације (fashion board)  и његов значај у процесу дизајна 

модне колекције.   
4. Пројектовање колекције одевних форми у којима је доминантна естетика 

уникатно израђеног текстила и структура текстилне површине.  
5. Креативан приступ у реализацији кроз различите фазе пројектовања и израда 

скица и sketchbook-a. 
6. Правилан одабир тканина за модну колекцију и основни принципи њиховог 

компоновања у оквиру целине. Комбиновање метода и поступака у циљу 
постизања новог естетског израза у дизајну уникатног ауторског текстила.  

7. Анализа орнамената, примена различитих декоративних техника (вез, батик, 
штампа, апликације...). Практична реализација. 

8. Модни детаљи као пратећи елементи у колекцији. Анализа модних детаља, 
примена различитих декоративних техника (вез, батик, апликације) 

Практична настава  
 

1. Стилизовање елемената који су носиоци модне колекције 
2. Анализа детаља, елемената форме и кроја, као и акцената у колкцији. 
3. Разрада одевних предмета који чине колекцију. Одабрани одевни комад 

разрадити у што више варијација измештањем карактеристичног детаља (на 
оковратник, рукав, бокове...) , употребом разноврсних штепова, апликација или 
употребе штампе и ручног осликавања који доприносе креативном изгледу. 

4. Израда техничких цртежа за колекцију. 
5. Израда модних фигура. 
6. Израда завршних пројеката, модних цртежа и илустрација. 
7. Израда постера (формат А3) 
8. Израда завршног рада на рачунару. 
9. Израда изабраног модела у материјалу. 

Литература  
 
 

1. John Hopkins, Fashion Drawing, AVA Publishing, Lausanne, 2010;  
2. Kevin Tallon, Digital fashion illustration with photoshop and illustrator, Batsford, 2008. 
3. Pavle Vasić, Uvod u likovne umetnosti. 
4. Developing a collection, Elinor Renfrew/Colin Renfrew, AVA Publishing, Switzerland 2009. 
5. Различити модни магазини (Burda, Vogue, Collezioni, Elle,....); 
6. Umetnost i vizuelno opažanje, Rudolf Arnhajm. 

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) 
Предиспит.обавезе поена Завршни испит  поена 
Активност у току 
предавања 

5 Визуелна презентација 
постера формат А3 

10 

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


