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Циљ предмета 
 

Циљ предмета је да код студента подстиче и развија радозналост и истраживачко-
аналитички приступ у тражењу и креирању визуелних решења за презентацију модног 
производа и израду модних каталога. Циљ је да се развије маштовитост која је 
инспирисана и заснована на раду у графичким програмима на рачунару (Adobe Photoshop, 
Adobe Ilustrator).  

Исход предмета  
 

На крају процеса учења садржаја предмета студент je оспособљен за презентацију 
самосталних ауторских колекција одећеи модних детаља, као и да се за истраживање, 
пројектовање, вредновање и презентацију у што већој мери користи савременим, 
специјализованим графичим програмима (Adobe Photoshop, Adobe Ilustrator).  

Садржај предмета 
Теоријска настава 
 
 
 
 

1. Уводно предавање,  примена рачунара у изради презентације модних производа.  
2. Примена комбинованих техника у презентацији колекције и модних детаља и 

њихово комбиновање са савременим компјутерским техникама презентације. 
Анализа нa примерима радова илустратора.   

3. Одабир колекције модне куће или креатора (извор-модни часописи, интернет), за 
актуелну сезону.   

4. Израда пројекта према фазама (одабир колекције, колаж инспирација, 
илустрације на рачунару). 

5. Примена различитих изражајних средстава и ликовних техника са циљем што 
прецизнијег дочаравања текстуре материјала на примерима одабраним за 
илустрацију. Постизање стилске уједначености идеје и ликовног израза.  

6. Израда студије за презентацију модела обуће преузетих са модних фотографија.   
7. Ликовна презентација колекције обуће, презентација текстуре, структуре 

материјала. 
8. Презентација модних детаља који прате колекцију одеће (шешири, капе,накит 

ташне и сл.).  
9. Израда цртежа, скица које презентују атмосферу идејног решења за илустрацију.  
10. Израда модних каталога за колекцију одеће. 

Практична настава  
 

1. Израда пројекта, илустрација модела одеће, обуће и модних детаља, базираних 
на колекцији модне куће или креатора (извор-модни часописи, интернет), за 
актуелну сезону.   

2. Израда предлога за модну рекламу. 
3. Израда финалних илустрација за портфолио. 
4. Израда финалних илустрација за модни каталог. 
5. Израда портфолија на рачунару. 

Литература  
 
 

1. John Hopkins, Fashion Drawing, AVA Publishing, Lausanne, 2010;  
2. Kevin Tallon, Digital fashion illustration with photoshop and illustrator, Batsford, 2008. 
3. Cally Blackman, 100 Years of Fashion Illustration, Laurence King Publishing, London 2007. 
4. Maite Lafuente, Fashion Illustration Techniques, Evergreen GmbH, Koln,2008 
5. Различити модни магазини (Burda, Vogue, Collezioni, Elle,....); 

Број часова активне 
наставе       6 

Теоријска настава 3 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 


