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Циљ предмета 
 

Упознавање са историјом модерне уметности, односно визуелне културе кроз сагледавање њеног настанка и 
функционисања као различитог културолошког, идеолошког, социолошког и политичког дискурса. У 
предавањима се хронолошки прате појаве од индустријског до савременог доба, разрађујући проблеме 
уметничког дела и функције уметности, затим међусобне повезаности и утицаја различитих врста уметности на 
настанак доминантних праваца епохе, са намером разумевања основних принципа развоја, заједничких 
вредности, као и различитости модерне уметности и дизајна. 

Исход предмета  
 

Савладавање предвиђеног градива омогућава студентима да критички и естетски евалуирају разноврсна дела 
ликовних и примењених уметности, разумевају идејне оквире и различите морфологије слике, односно ликовне 
симболе модерне културе. Такође, предвиђено је да усвојена знања омогуће препознавање веза предмета 
примењених уметности и историјско-уметничких стилова, њиховог развоја и кретања кроз историју, као и 
утицаје на савремене трендове. 

Садржај предмета 
Теоријска настава 
 
 
 
 

Теоријска настава која кроз тематске јединице прати хронолошки развој уметности и дизајна од последњих 
деценија XIX века до савременог доба, укључујући правце, феномене и уметнике који су обележили модерну 
визуелну културу европског стваралаштва. 
1. Увод: појам модерног (модерне уметности и дизајна); Историјски, друштвени, културолошки услови развитка 
модерног и модерности у европској уметности 2. Рађање модерне уметности. Едвард Мане и његов значај у 
концепту модерне слике. Импресионизам: настанак и назив покрета; културолошки услови за настанак покрета 
и протагонисти; анализа дела. 3. Постимпресионизам - настанак и критички однос према достигнућима 
импресионизма значење појма. Означавање важности дела Ван Гога, Сезана, Гогена, Тулуз Лотрека 4. Појам 
сецесије; Историјски и културолошки услови развоја и настанка Бечка сецесија и сродних појава у Европи на 
почетку XX века  Протагонисти: Климт, Хофман, Вагнер, Мозер, Шиле. 5. Фовизам као покрет и његове одлике; 
Анализа дела Анрија Матиса и осталих протагониста; Колоризам и дводимензионалност 6. Кубизам - слика, 
колаж, композиција, простор слике, дводимензионалност; аналитички и синтетички кубизам; Пикасо и Брак као 
главни протагонисти. 7. Немачки експресионизам, историјски и друштвени услови настанка - Групе Мост и 
Плави јахач. Појава апстрактне уметности-Василиј Кандински 8. Футуризам – историјски и друштвени услови 
настанка покрета, идеје и протагонисти; Руска авангарда: конструктивизам, кубофутуризам и суперматизам 9. 
Анти уметност: дадаизам и надреализам; Марсел Дишан-анализа и интерпретација изабраних радова; 10. 
Уметност тоталитарних режима: немачки модел – друштвена клима, основне идеје и протагонисти; совјетски 
модел– друштвена клима, основне идеје и протагонисти 11. Апстрактни експресионизам- услови настанка нове 
америчке ликовне сцене- Џексон Полок и анализа ликовног стваралаштва 12. Европски енформел- социјални и 
друштвени услови за настанка; протагонисти париске сцене 13. Почеци уметности код Срба. Културне и 
друштвене прилике у Кнежевини и Краљевини Србији. Надежда Петровић и савременици.14. Српско 
сликарство између два рата, нови токови и тенденције; Шумановић и анализа дела;Настанак Даде и Зенита. 
Београдски надреалисти. 15. Завршна разматрања – друштвени и социјални услови у Европи након Другог 
светског рата и нов уметнички концепт. Утицаји европске уметничке емиграције у Америци. Њујорк-Париз. 

Практична настава  
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Број часова активне 
наставе 4 

Теоријска настава 4 Практична настава 0 

Методе 
Извођења 
наставе 

Усмена предавања уз примену пројектора и приказивање фото или видео материјала који илуструју наставне 
јединице, уз подстицање укључивање студената путем анализе приказаних дела, дебата или размене мишљења. 
Посебна сарадња са студентима је предвиђена при изради семинарског рада, где се обраћа пажња на 
методолошко сагледавање теме кроз истраживачки  приступ у коришћењу литературе и извора, као и 
савладавање формалних карактеристика писањеа стручног рада. Такође, додатно се охрабрује избор 
семинарских тема који студенти предлажу на основу властитих интересовања. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне 
обавезе 

поена 
 

Завршни испит  поена 

Активност у току 
предавања 

10 Писмени испит - 

Практична настава - Усмени испт 50 
Колоквијум-и 2Х15   
Семинар-и 10   
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