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Циљ предмета 
 

Упознавање са историјом модерне уметности и уметничких појава после II светског рата у оквирима главних 
социјалних, културних, идеолошких и политичких процеса послератне Европе и Америке. Уз хронолошко 
излагање појава од послератног до савременог доба, студенти се упућују  у основне правце и моделе 
контекстуланог читања и разумевања уметничких језика, идеја и ставова, 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 
ликовних симбола 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 средине XX 
века до савременог доба, укључујући правце, феномене и уметнике који су обележили модерну визуелну 
културу европског стваралаштва. 
1. Уводна разматрања: методологија, дефинисање хронолошког оквира, проблемска питања 2. Уметничке сцене 
Њујорка и Париза након 1945. године; разматрање друштвено историјских и уметничких околности; формирање 
Њујорка као новог центра; идеје и протагонисти. 3. Амерички тип сликарства - Апстрактни експресионизам, 
протагонисти. Њујоршка сцена; постсликарска апстракција: идеје и протагонисти анализа одабаних дела 
апстрактног експресионизма. 4. Критика модернизма- Масовна и популарна култура, нео-дада, поп-арт; 
протагонисти, дела, идеје; анализа уметничког поступка Ендија Ворхола 5. Неоавангарде 1967-1972: идеје и 
протагонисти. Флуксус, Нови реализам 6. Скулптура у проширеном пољу; минимал, естетика, теорија и 
уметничка пракса 7. Концептуална уметност и дематеријализација уметничког објекта. Уметничка пракса: 
performance, body art; 8. Концептуална уметност и дематеријализација уметничког објекта. Значење смисао, 
основе. Уметничка пракса: Land art, Art and Language 9. Хиперреализам - Појам, идеје, дефинисање 
хронолошког оквира, проблемска питања, протагонисти 11. Постмодернизам - Различите теорије настанка, 
датовања и значења појма. 12. Српска уметност после 1945:идеологија, политичко залеђе и деловање 
социјалистичког реализма; српски модернизам после 1950: либерализација уметности, модели модернистичке 
слике, идеје, протагонисти. 13.Тенденције у уметности крајем 50-их и 60-их фодине: Медијала, Шејка, нова 
фигурација, анализа дела протагониста. 14.Концептуална уметност: протагонисти београдске сцене и контекст 
унутар југословенске сцене; Марина Абрамовић, анализа дела и дискусија 15. Завршна разматрања – концепт 
савремене уметности у окружењу модерног човека и однос са савременим друштвеним променама и 
дешавањима. 

Практична настава  
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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) 
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10 Писмени испит - 

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