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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 послератног 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 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 
 
 
 
 

1. Србија на почетку XX векa - политичке, друштвене, културне прилике и услови за развој уметности; 
школовања и везе са европском уметничком сценом 2. Надежда Петровић и њено доба; ликовни опус, значај 
иностраног утицаја и допринос у српској ратној ликовној сцени 3. Српски импресионизам: Настанак и развој 
око 1907. до око 1918. Протагонисти српског импресионизма: Миловановић, Глишић, Миличевић, Цветковић, 
Ковачевић и др. 4. Српска уметност после 1918. г: експерименталне и авангардне тежње око 1921.г. 5. Зенит и 
Дада. Београдски надреализам; Везе са европским авангардама, футуризмом и руским контруктивизмом. 6. 
Сликарство између два рата.  Колоризам и друге тенденције 7. Сликарство између два рата. Интимизам и и 
протагонисти: Челебоновић, Шербан, Аралица и др. 8. Надреализам - београдска група, Анализа манифеста и 
дела групе београдских надреалиста. Главни протагонисти, методи деловања. 9. Сава Шумановић, утицај и 
значај његовог стваралаштва, анализа одабраних дела 10. Уметност и критика друштва- група Земља и група 
Живот 11. Социјална уметност до 1941. године и њене консеквенце после 1945.г.; Идеологија, политичко 
залеђе; ликовне критике и дела социјалистичког реализма. 12. Српски послератни модернизам; либерализације 
уметности око 1950/51. Модели модернистичке слике. Протагонисти, групе, појединци: С. Ћелић, М. Бајић, А. 
Томашевић, Л. Возаревић, М.Б. Протић и др. 13. Медијала, Шејка, Нова фигурација; Анализа дела: Л. Шејка. 
Анализа дела протагониста Нове фигурације. 14. Концептуална уметност; Анализа текстова и тавова група и 
појединих уметника концептуалне сцене: Абрамовић, Париповић, Тодосијевић и др. 15. Идеолошки модели 
српског сликарства  

Практична настава  
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Број часова активне 
наставе  3 

Теоријска настава 3 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. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне 
обавезе 

поена 
 

Завршни испит  поена 

Активност у току 
предавања 

10 Писмени испит - 

Практична настава - Усмени испт 45 
Колоквијум-и 2Х15   
Семинар-и 15   
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