
Табела 5.2. Спецификација предмета  

Спецификацију треба дати за сваки предмет из студијског програма.  

 

Студијски програм: ОГЛ 

Назив предмета: ОСНОВЕ ГЛУМЕ 

Наставници: Милан Нешковић / Стојменовић Предраг, Гордана Ђокић 

Статус предмета: oбавезан 

Број ЕСПБ: 5 

Услов: нема 

Циљ предмета 

Савлађивање основних елемената сценске радње (говорна, физичка и унутрашња). Рад 

на сценском сукобу, машти, вери, концентрацији и односу, по принципу „ја у датим 

околностимаˮ. 

Исход предмета  

Ослобођеност младог глумца, стечена сценска сигурност, одученост од аматерских 

схватања глуме и стварање праве, искрене емоције кроз прецизност глумачког израза, 

и њено фиксирање (памћење и познавање емоција). 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Радња – противрадња; радња као покретач емоције. Предмет сукоба – прикривен и 

отворен сукоб; кулминација сукоба; преокрет; препреке. Околности и прилагођења. 

Задатак – главни и споредни са обавезним одговором на питања: Ко ради?, Шта ради?, 

Где ради?, Како ради?, и У односу на кога (према коме) ради?, Зашто ради (мотив и 

циљ)? Појединачна и заједничка игра. Говорна радња.  

Практична настава  

Игре, појединачне и групне импровизације, вежбе за развијање драмске ситуације и 

одговора на питања: Ко? Шта? Где? Како? Зашто? Према коме? 

Вежбе са задатком: беспредметна радња, радња с препреком, радња-противрадња. 

Литература  

1. Станиславски, К. (1990) Етика: уметност глумца и редитеља. Алтера. 

Београд. 

2. Станиславски, К. (1996) Систем. Академија уметности. Београд. 

3. Стјепановић, Б. (2005) Глума 1, рад на себи. Стеријино позорје / Универзитет 

Црне Горе. Нови Сад / Подгорица. 

Број часова  активне 

наставе 

Теоријска настава: 

120 

Практична настава: 

150 

Методе извођења наставе 

Предавања и вежбе. Разговори и основна анализа те примена стеченог знања на 

краћем задатом тексту. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

присуство настави 20 јавни испит 30 

активно учешће у настави 

и извршавање задатака и 

вежби 
20   

колоквијум 30   

 

 

 
 
 
 



Студијски програм: ОГЛ 

Назив предмета: ТЕХНИКА ГЛАСА 1 

Наставници: др и др ум Агота Виткаи Кучера, Милан Нешковић 

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ: 4 

Услов: нема 

Циљ предмета 

Ослобађање фоноторног апарата свих неправилних контракција да би глас 

профункционисао на принципима природних акција. 

Исход предмета  

Импостација гласа. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Упознавање фоноторног апарата са анатомо-физиолошким структурама и кроз 

практичне вежбе оспособити га за правилан рад.  

Практична настава  

Респираторно, респираторно-фоноторне вежбе и вежбе на одређеним вокализама за 

проширивање гласовног опсега појединца. 

Литература  

1. Еренрајх, Љ. (1985) Гласовно образовање глумца. Универзитет уметности. 

Београд.  

2. Шпилер, Б. (1973) Основи вокалне технике. Музичка академија. Сарајево. 

Број часова  активне наставе 
Теоријска настава: 

30 

Практична настава: 

30 

Методе извођења наставе 

Теоретске инструкције, практичне вежбе, менторски рад. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

присуство настави 10 практични испит 30 

колоквијум на крају 1. 

семестра 
20   

писмени тест из теоријског 

дела 
20   

семинарски рад у 2. семестру 20   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Студијски програм: ОГЛ 

Назив предмета: СЦЕНСКИ ПОКРЕТ 1 

Наставник: Ана Бартоли 

Статус предмета: обавезан  

Број ЕСПБ: 4 

Услов: нема 

Циљ предмета 

Освешћивање тела, координација, артикулација, оспособљавање за креативно мишљење телом и 

стварање поетске слике у простору. 

Исход предмета  

Стечена знања из сценског израза кроз покрет; разумевање тела као инструмента стварања; 

припремљеност за креативно изражавање преко геста и покрета; целог тела. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Анализа покрета од ритуала до данас.  

 

Практична настава 

АНАЛИЗА ПОКРЕТА  

 Техника Етјен Декру (руке и тело у 45 степени) 

 Манипулације 

 Ритам и динамика тела 

 Рад у групи (праволинијско, испрекидано, кружно, абецеда, азбука) 

 Машине (ритам, темпо, звук, координација) 

 Импровизације на задате теме 

НЕВЕРБАЛНИ ТЕАТАР 1 

 Простор (велики и мали) 

 Чаша, јакна у 26 покрета (креирање ситуације) 

 Марионете, огледала (креирање ситуације)   

 Бајка (64 сличице, у континуитету) 

 Употреба предмета (реално, иреално, прича) 

Литература  

1. Денис, Е. (1997) Артикулисано тело. ФДУ. Београд. 

2. Морис, Д. (1979) Откривање човека кроз гестове и понашање. Југославија. Београд. 

Број часова  активне 

наставе 
Теоријска настава: 30 Практична настава: 30 

Методе извођења наставе 

Предавања, вежбе, вођење дневника опажања и мисли о телу; семинарски радови; праћење драмског и 

филмског стваралаштва код нас и у свету. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 40 практични  30 

колоквијум-и 15   

семинари 15   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Студијски програм: ОГЛ 

Назив предмета: СЦЕНСКИ ГОВОР 1 

Наставник: мр Милица Јанкетић Петровић 

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ: 4 

Услов: нема 

Циљ предмета 

Усавршавање говорног израза. 

Исход предмета  

Овладаност изговором гласова и обележавањем акцената – брзалице, природно и 

сугестивно изговарање текста. Овладаност правилним изговором гласова, књижевном 

артикулацијом и елементима приповедачке и беседне технике. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Акценти српског књижевног језика. Квантитативне и квалитативне нијансе акцената. 

Обележавање и изговор. Приповедање. Говорне константе. Логички акценат. 

Дикцијске фигуре. Примери од библијских, античких до савремених текстова. 

Практична настава  

Анализа текста; усвајање текста; интерпретација текста. Уметничка транспозиција и 

индивидуализација. 

Литература  

1. Андрић, И. (2019) На Дрини ћуприја. Завод за удбенике. Београд. 

2. Веселиновић, Ј. (2019) Хајдук Станко. Portalibris. Београд. 

3. Дучић, Ј. (2018) Благо цара Радована. Laguna. Београд. 

4. Ђорђевић, Б. (1996) Елементи дикције. Универзитет уметности. Београд.  

5. Пецо, А. (1992) Акценатска читанка. Научна књига. Београд.  

6. Плаовић, Р. (1951) О рецитацији. Београд. 

Број часова  активне 

наставе 

Теоријска настава: 

30 
Практична настава: 30 

Методе извођења наставе 

Предавања и вежбе: анализа текста; савладавање и усвајање текста; интерпретација 

текста; уметничка транспозиција и индивидуализација. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

присуство настави 20 усмени испит 50 

активност у току предавања 30   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Студијски програм: ОГЛ 

Назив предмета: СЦЕНСКЕ ИГРЕ 1 

Наставници:  Ана Бартоли / Марија Косић 

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ: 4 

Услов: нема 

Циљ предмета 

Упознавање са основним принципима класичне игре и плеса као и савладавање 

одређених историјских и сценско-народних игара. 

Исход предмета  

Оспособљеност тела за савладавање програмом одређених сценских игара. 

Садржај предмета 

Теоријсканастава 

Упознавање са психофизичким предиспозицијама студената. Предавања о историји 

класичног балета. Усмено објашњавање система по коме се изводе програмом задати 

кораци из класичног балета. Упознавање са задатим историјским и сценско-

националним играма. Усмено упућивање у начин њиховог извођења. Преглед видео 

материјала одређених плесова, који се користе у позоришним представама, филму и 

телевизији. 

Практична настава  

Поставка тела у класичном балету.Позиције руку и ногу у класичном балету.Основне 

вежбе код штапа, вежбе на средини сале као и основни балетски скокови.Одређени 

елементи дуетне игре.Одређене сценско-народне и историјске игре (полка, полонеза, 

бечки валцер, српска кола). 

Литература  

1. Базарова, Н. П. (1998) Азбука класичног балета. Завод за уџбенике и 

наставна средства. Београд. 

2. Ваганова, А. Ј. (1977) Основи класичног балета. Спортска књига. Београд. 

3. Мацура, З. (1980) Сценске националне игре.Балетска школа „Луј Давичо“. 

Београд. 

4. Мишић, Љ. (1986) Основи сценске игре. Академија уметности. Нови Сад. 

5. Серебрењиков, Н. М. (1979) Класична подршка у дуетној игри.Нота. 

Књажевац. 

Број часова  активне 

наставе 
Теоријска настава: 30 Практична настава: 30 

Методе извођења наставе 

Демонстрације, вежбе. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

присуство настави 20 практични испит  30 

активно учешће на настави 20   

постигнути резултати на 

вежбама 
30   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Студијски програм: ОГЛ 

Назив предмета: СЦЕНСКА АКРОБАТИКА 1 

Наставник: Марија Косић 

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ: 4 

Услов: нема 

Циљ предмета 

Овладавање основним елементима акробатике и сценских борби, неопходних за 

креативно деловање у позоришту, филму и телевизији. 

Исход предмета  

Овладаност елементима глумачког психофизичког тренинга, као и гимнастичким, и 

циркуско акробатским вештинама. 
Садржај предмета 

Практична настава  

Загревање, изстезање, тренинг, вежбе снаге, издржљивости и агилности, гимнастичке 

вежбе у партеру, основне акробатске вежбе, основе сценских борби, релаксација, 

вежбе концентрације. 

Настава је динамична, уважава нове идеје настале у интеракцији наставника и 

студената, и студенте опрема новим глумачким вештинама. 

Литература  

1. Болеславски, Р. (2006) Глума – шест лекција. Алтера. Београд. 

2. Јевтовић, В. (1992) Сиромашно позориште. Факултет драмских уметности. 

Београд. 

3. Јевтовић, В. (1997) Узбудљиво позориште. Геа. Београд. 

4. Станиславски, К. (1996) Систем. Академија уметности. Београд. 

5. Стразберг, Л. (2004) Сан о страсти. Факултет драмских уметности. Београд. 

Број часова  активне 

наставе 
Теоријска настава: Практична настава: 60 

Методе извођења наставе 

Практичне вежбе, креативне радионице. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току вежби  30 практични испит 30 

креативне радионице 30   

колоквијум 10   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Студијски програм: ОГЛ, ОМП, ОРМ, ОФК, ПУМ 

Назив предмета: УВОД У КУЛТУРУ И УМЕТНОСТИ 

Наставници: др Светлана Безданов Гостимир, др Вук Милетић, др Милан Радовановић / 

Антовић Ива 

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: нема 

Циљ предмета 

Увод у феноменологију културе, уметности и медија као оквир за поимање и даље 

стицање компетенција из сваког појединачног студијског програма у пољу уметности.  

Исход предмета  

Стечена знања о основним обележјима културе, уметности и медија. Разумевање односа 

између ових феномена, као и спремност за препознавање псеудовредности. 
Садржај предмета 

Теоријска настава: Софистицирани свет. Култура – традиција и цивилизација: појмови, 

обележја и чиниоци. Личност и култура: биће, наслеђе, утицаји. Масовна, глобална и 

дигитална култура: настанак, развој, карактеристике. Увод у разумевање и дефинисање 

појма уметности. Античка култура и развој уметности. Уметност у глобалном, 

алтернативном и технолошком окружењу. Рецепција и интерпретација уметничког дела. 

Доживљај, уметничко дело и вредност.  

Практична настава: Могу ли се култура и уметност подучавати? Како се постаје 

уметник? Комуникација и медијско кодирање стварности. Медијски и естетички оквири 

облика манипулације (реклама, пропаганда, индоктринација, религиозна проповед, 

индустрија забаве и сна). „Против интерпретације.ˮ Псеудовредности у култури и 

уметностима (лица невиности, кич и шунд, еротика и порнографија, кемп). 

Литература  

1. Безданов Гостимир, С. (2014) Медијске иконе. SMArts. Београд. 

2. Боли, Џ. / Лечнер, Ф. Џ. (2006) Култура света. Clio. Београд. 

3. Гир, Ч. (2011) Дигитална култура. Clio. Београд. 

4. Davies, S. (2010) Philosophical Perspectives on Art. Oxford University Press. Oxford. 

5. Доло, Л. (2000) Индивидуална и масовна култура. Clio. Београд. 

6. Еко, У. (2004) Историја лепоте. Плато. Београд. 

7. Еко, У. (2007) Историја ружноће. Плато. Београд. 

8. Татаркјевич, В. (1978) Историја шест појмова – Уметност. Лепо. Форма. Стваралаштво. 

Подражавање. Естетски доживљај. Додатак: О савршенству. Београд. Нолит. 

9. Фиск, Џ. (2001) Популарна култура. Clio. Београд. 

10. Шуваковић, М. (2011) Појмовник теорије уметности. Orion Art. Београд. 

11. Шушњић, Ђ. (1976) Рибари људских душа. Младост. Београд.  

Број часова  активне 

наставе 

Теоријска настава: 

15 

Практична настава: 

15 

Методе извођења наставе 

Теоријски блокови, презентације илустрација, анализе, писани радови и креативне 

радионице. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

присуство настави 10 писмени испит 50 

писани радови 10   

креативне радионице 30   

 
 

 



 

 

 

Студијски програми: ОГЛ, ОМП, ОРМ, ОФК, ПУМ 

Назив предмета: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 2 

Наставник: др Драгослава Мићовић 

Статус предмета: oбавезан 

Број ЕСПБ: 2 

Услов: положен испит из наставног предмета Енглески језик 1 

Циљ предмета 

Развијање лингвистичке, комуникативне и културолошке компетенције на нивоу Б1 уз стицање свести 

о функционисању страног и матерњег језика и усвајање језичких вештина до нивоа дефинисаног 

програмским минимумом. Развијање способности комуницирања уз коришћење уметничке 

терминологије. 

Исход предмета  

Стечене језичке компетенције на нивоу Б1 (Заједнички европски оквир за језике) из све четири језичке 

вештине: слушање, говорење, читање, писање. Оспособљеност за коришћење стручних термина из 

поља уметности. 

Садржај предмета 

Теоријска настава  

Граматика на нивоу Б1; лексика општа и лексика из поља уметности, употреба речника; врсте речи 

(именице, заменице, детерминативи, придеви, прилози, глаголи), реченична структура, глаголска 

времена (Present Perfect Simple, Past Perfect, Future Simple), безлични глаголски облици (infinitive, -

ing), императив, модални глаголи. 

Филм (историја, родови, жанрови и поджанрови; филмске професије, уметнички филм, интервјуи са 

познатима из света филма: глумац, редитељ, монтажер, сценариста). 

Обавезна литература  

1. Eastwood, J. (2006) Oxford Practice Grammar – Intermediate. Oxford University Press. Oxford. 

2. Nikolić, M. (2009) Engleski jezik za umetničke akademije (drugo izdanje). Akademija umetnosti. 

Beograd. 

Препоручена литература 

1. Concise Oxford English Dictionary (bilo koje izdanje). Oxford University Press. Oxford. 

2. Grupa autora (1993) Leksikon filmskih i televizijskih pojmova 1. Naučna knjiga / Univerzitet 

umetnosti u Beogradu. Beograd.  

3. Grupa autora (1997) Leksikon filmskih i televizijskih pojmova 2. Univerzitet umetnosti u Beogradu 

/ Fakultet dramskih umetnosti. Beograd. 

(ИЛИ уместо 2. i 3.) CD-ROM (2003) Leksikon filmskih i televizijskih pojmova 1 i 2. 

4. Imami, P. (2002) Filmski i TV rečnik, englesko-srpski. NNK International. Beograd. 

5. Longman Dictionary of English Language and Culture. Longman. Person Education. Harlow. 

6. Oxford English-Serbian Student’s Dictionary (2006). Oxford University Press. Oxford. 

Број часова  активне 

наставе 

Теоријска настава: 

30 

Практична настава: 

 

Методе извођења наставе 

Предавања кроз интерактивну наставу. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 20 писмени испит 30 

колоквијум-и 20 усмени испит 30 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

Студијски програм: ОГЛ, ОМП, ОРМ, ОФК, ПУМ 

Назив предмета: ПСИХОЛОГИЈА 

Наставник: др Вељко Ђурић 

Статус предмета: обавезaн 

Број ЕСПБ: 4 

Услов: нема 

Циљ предмета   

Упознавање са основним темама, методама и појмовима психологије, различитим 

психолошким школама, психолошким начином мишљења. Ширење видика и 

референтних оквира, опште интелектуално образовање младих уметника.    

Исход предмета  

Оспособљеност за читање и праћење елементарне и класичне психолошке литературе 

и увиђање односа између психологије и уметности, психологије и свакодневног 

живота и употребне вредности психологије.   

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Увод у психологију сa основним елементимa психологије личности, психопaтологије, 

социјaлне и рaзвојне психологије. Нaглaсaк нa психологији културе, језикa и 

комуникaције.  

Психологијa личности: психоaнaлизa. Хумaнистичкa психологијa. Психопaтологијa: 

ментaлни поремећaји. Покретaчи понaшaњa: зaвисност, емоције, мотивaцијa, стрес. 

Сaзнaвaње, рaзвој: перцепцијa, учење, интелигенцијa и способности, когнитивни  

рaзвој, морaлни рaзвој, психологијa морaлa. Социјaлнa психологијa: социјaлизaцијa, 

појединaц и друштво, понaшaње у мaлим групaмa. Сексуaлно понaшaње: секс и 

стрaтегије сексуaлног изборa, сукоб међу половимa. Културa, језик, уметност и 

комуникaцијa: еволуцијa културе, психологијa језикa, оглaшaвaње, односи с јaвношћу 

и мaркетинг, психологијa медијa, психологијa (медијске) слaве, психологијa 

уметности. 

Литература  

1. Бокун, П. (2006) Психоантропологија за уметнике. Изд. Аутора. Београд. 

2. Виготски, Л. С. (1975) Психологија уметности. Нолит. Београд. 

3. Жиропaђa, Љ. (2005) Психологијa. Чигојa. Београд. 

4. Murphy, G. (1973) Историјски увод у савремену психологију. Савремена школа. 

Београд. 

5. Требјешанин, Ж. (2000) Речник психологије. Стубови културе. Београд. 

Број часова  активне 

наставе 

Теоријска настава: 

60 

Практична настава: 

 

Методе извођења наставе:  

Предaвaњa, рaзговори, дискусије специјaлних питaњa. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

присуство настави 30 усмени испит 70 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Студијски програми: ОГЛ, ОРМ, ПУМ 

Назив предмета: ИСТОРИЈА СВЕТСКЕ ДРАМЕ И ПОЗОРИШТА 

Наставник: мр Спасоје Миловановић / Љубинка Стојановић 

Статус предмета: обавезан  

Број ЕСПБ: 6 

Услов: нема 

Циљ предмета: Упознавање са светском драмом и позориштем, кроз праћење еволуције позоришне 

уметности из више углова: историјских, историјско-уметничких, социокултуро-лошких и теоријских, 

у континуитету од античких корена до настанка модерне драме.  

Исход предмета: Стечена знања о карактеристикама драмске књижевности и позоришта. Упућеност у 

најважније драмске и теоријске текстове, који објашњавају позориште у симбиози: уметности глуме, 

сценографије, костимографије, режије, музике. Оспособљеност за рецепцију позоришне представе; 

проучавање репертоара, праћење креативних остварења познатих глумаца, драмских писаца, 

редитеља. Разумевање односа између драмске књижевности и позоришта.  

Садржај предмета  

Теоријска настава: Настанак позоришта у Грчкој: трагедија, комедија. Аристотелова теорија. 

Организовање представе, облик сцене, хорови, глумци, костим, реквизита. Значај публике. Трагичари: 

Есхил, Софокле, Еурипид и њихове драме. Комедија: Аристофан и Менандар. Римска комедија: 

Плаут, Теренције. Средњовековна драма и позориште у Европи. Ренесансна драма и позориште у 

Италији и њен утицај у Европи. Макијавели и његова Мандрагола. Зачудност Комедије дел арте. 

Драма и позориште у Енглеској – XVI и XVII век. Вилијам Шекспир, Драма и позориште у Шпанији у 

XVI и XVII веку. Драма и позориште у Француској у XVI и XVII веку. Корнеј, Расин, Молијер. Дидро. 

Позориште у Немачкој: Гете, Шилер, Лесинг. Појава Бихнера.  

Практична настава: Емисије из Историје позоришта Роналда Харвуда, уз методске јединице: 

Трагедија, Комедија, В. Шекспир, Ж. Б. П. Молијер, Класицизам, Гете, Шилер, Бихнер. Снимци 

представа Орестија, Антигона, Ромео и Јулија, Сан летње ноћи, које су рађене у нашим 

позориштима. Снимак Комедије дел арте (италијански филм).   

Литература  

1. Д᾽ Амико, С. (1972) Повијест драмског театра. Накладни завод Матице Хрватске. Загреб. 

2. Кот, Ј. (1974) Једење богова. Студије о грчким трагедијама. Нолит. Београд. 

3. Кот, Ј. (1967) Шекспир наш савременик. СКЗ. Београд. 

4. Марић, С. (2008) О трагедији. Службени гласник. Београд. 

5. Молинари, Ч. (1982) Историја позоришта. „Вук Караџић“. Београд. 

6. Стојановић, З. (1986) Теорија трагедије. Нолит. Београд. 

7. Харвуд, Р. (1998) Историја позоришта. Clio. Београд. 

8. Историја светске драме и позоришта,  I, II, III, IV, V (сви обавезни драмски текстови са пратећом 

литературом) – приредила др Весна Крчмар 

9. Дела писаца по програму: Есхил, Софокле, Еурипид, Аристофан, Менандар, Плаут, Теренције, 

Макијавели, Шекспир, Молијер, Корнеј, Расин, Гете, Шилер, Лесинг, Дидро, Бихнер и пратеће 

релевантне студије о појединим писцима.  

Број часова активне наставе Теоријска настава: 45 Практична настава: 15 

Методе извођења наставе 

Аналитичко-информативна метода, интерпретација драмских текстова, анализе и коментари 

семинарских радова. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

Присуство настави 20 усмени испит 50 

активност у току предавања 10   

семинарски радови 20   
 

 
 



 
 

Студијски програми: ОГЛ, ОРМ, ОФК, ПУМ 

Назив предмета: ИСТОРИЈА СРПСКЕ ДРАМЕ И ПОЗОРИШТА 

Наставник: мр Спасоје Миловановић  

Статус предмета: обавезан / изборни 

Број ЕСПБ: 5 

Услов: нема 

Циљ предмета:  

Упознавање с настанком и развојем српског позоришта и драмске књижевности; историјом народних 

позоришта – Српског народног позориште (1861) у Новом Саду и Народног позоришта (1868) у 

Београду дијахроно; као и најзначајнијим глумцима и редитељима у циљу разумевања односа унутар 

позоришта. 

Исход предмета:  

Стечена знања о настанку и развоју српског позоришта и драмске књижевности. Упућеност у 

најважније теоријске и драмске текстове, архитектуру на сцени, костим, начине глуме и глумачке 

дружине, публике, репертоаре, познате глумце, писце, редитеље. Разумевање односа између драмске 

књижевности и позоришта. 

Садржај предмета  

Теоријска настава Теоријско тумачење – драма, драматургија, позориште. Позоришни почеци, 

средњовековна и ренесансна драма, барок, школска драма, драмски покушаји, Летеће дилетантско 

позориште, делатност Јоакима Вујића, Књажевско-српски театар, Театар на ђумруку, Театар код 

Јелена, значај Атанасија Николића, оснивања матичних позоришта. Рад Српског народног позоришта 

и Народног позоришта у Београду, дијахроно. Репертоар, значајни глумци. Почеци грађанске драме – 

преводи, посрбе – Емануило Јанковић. Прва трагедија – Стефан Стефановић Смрт Уроша V. 

Комедиографска линија – Лаза Лазаревић, Јован Стерија Поповић, Коста Трифковић. Драма у доба 

романтизма: Ђура Јакшић; Лаза Костић, Реалистичка књижевност код Срба и поновни процват 

комедије – Јаков Игњатовић и Милован Глишић. Комади с певањем и играњем: Јанко Веселиновић и 

Драгомир Брзак. Појава Коштане Борисава Станковића.  

Литература  

1. Анђелковић, С. (2013) Драматургија Стеријиних ликова. ПМВ. Нови Сад.  

2. Волк, П. (1992) Позоришни живот у Србији 1835-1944. ФДУ / МПУ. Београд. 

3. Грол, М. (2004) Из позоришта преткумановске Србије. Народно позориште. Београд. 

4. Ковачек, Б. (1991) Талија и Клио I. Матица српска /Академија уметности. Нови Сад. 

5. Ковачек, Б. (2006) Талија и Клио II, III. Позоришни музеј Војводине. Нови Сад. 

6. Марјановић, П. (2005) Мала историја српског позоришта (13-21. век). Позоришни музеј 

Војводине, Нови Сад. 

7. Ромчевић, Н. (2004) Ране комедије Јована Стерије Поповића. Позоришни музеј Војводине. Нови 

Сад. 

8. Стојковић, Б. (1979) Историја српског позоришта од средњег века до модерног доба (драма и 

опера). МПУ. Београд. 

9. Томандл, М. (1953, репринт 2005) Српско позориште у Војводини I-II. Историјски архив. 

Панчево. 

10. Историја српске драме и позоришта (у 3 свеске), приредила Весна Крчмар 

Број часова активне наставе Теоријска настава: 45 Практична настава:  

Методе извођења наставе 

Аналитичко-информативна метода, интерпретације драмских текстова, анализе и коментари 

семинарских радова. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

Присуство настави 20 усмени испит 50 

активност у току предавања 10   

семинарски радови 20   
 

 



 

Студијски програми: ОГЛ, ОМП, ОРМ, ОФК, ПУМ 

Назив предмета: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 2 

Наставник: др Драгослава Мићовић 

Статус предмета: oбавезан 

Број ЕСПБ: 2 

Услов: положен испит из наставног предмета Енглески језик 1 

Циљ предмета 

Развијање лингвистичке, комуникативне и културолошке компетенције на нивоу Б1 уз 

стицање свести о функционисању страног и матерњег језика и усвајање језичких вештина до 

нивоа дефинисаног програмским минимумом. Развијање способности комуницирања уз 

коришћење уметничке терминологије. 

Исход предмета  

Стечене језичке компетенције на нивоу Б1 (Заједнички европски оквир за језике) из све 

четири језичке вештине: слушање, говорење, читање, писање. Оспособљеност за коришћење 

стручних термина из поља уметности. 

Садржај предмета 

Теоријска настава  

Граматика на нивоу Б1; лексика општа и лексика из поља уметности, употреба речника; 

врсте речи (именице, заменице, детерминативи, придеви, прилози, глаголи), реченична 

структура, глаголска времена (Present Perfect Simple, Past Perfect, Future Simple), безлични 

глаголски облици (infinitive, -ing), императив, модални глаголи. 

Филм (историја, родови, жанрови и поджанрови; филмске професије, уметнички филм, 

интервјуи са познатима из света филма: глумац, редитељ, монтажер, сценариста). 

Обавезна литература  

1. Eastwood, J. (2006) Oxford Practice Grammar – Intermediate. Oxford University Press. 

Oxford. 

2. Nikolić, M. (2009) Engleski jezik za umetničke akademije (drugo izdanje). Akademija 

umetnosti. Beograd. 

Препоручена литература 

1. Concise Oxford English Dictionary (bilo koje izdanje). Oxford University Press. Oxford. 

2. Grupa autora (1993) Leksikon filmskih i televizijskih pojmova 1. Naučna knjiga / 

Univerzitet umetnosti u Beogradu. Beograd.  

3. Grupa autora (1997) Leksikon filmskih i televizijskih pojmova 2. Univerzitet umetnosti u 

Beogradu / Fakultet dramskih umetnosti. Beograd. 

(ИЛИ уместо 2. i 3.) CD-ROM (2003) Leksikon filmskih i televizijskih pojmova 1 i 2. 

4. Imami, P. (2002) Filmski i TV rečnik, englesko-srpski. NNK International. Beograd. 

5. Longman Dictionary of English Language and Culture. Longman. Person Education. 

Harlow. 

6. Oxford English-Serbian Student’s Dictionary (2006). Oxford University Press. Oxford. 

Број часова  активне 

наставе 

Теоријска настава: 

30 

Практична настава: 

 

Методе извођења наставе 

Предавања кроз интерактивну наставу. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току 

предавања 
20 писмени испит 30 

колоквијум-и 20 усмени испит 30 

 

 

 
 
 



 
 

Студијски програм: ОГЛ, ОМП, ОРМ, ОФК, ПУМ 

Назив предмета: ЧИТАЊЕ СЛИКЕ 

Наставник: др Милан Радовановић / Антовић Ива 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: нема 

Циљ предмета 

Стицање теоријских знања о слици као визуелном знаковном систему. Увид у 

теоријске приступе којима се истражују настајање, преношење, функционисање и 

трансформација визуелних знакова у уметности, култури и друштву. 

Исход предмета  

Стечена знања о систему визуелних знакова. Оспособљеност за препознавање слике 

као дела визуелног знаковног система. Спремност за интерпретацију друштвеног и 

културалног контекста превладавајућег у датом историјском тренутку. 

Садржај предмета 

Теоријска настава:  

Увод у теорију визуелне културе. Визуелност. Визуелна перцепција. Теорије текста. 

Семиологија. Сосиров модел знака. Денотација и конотација. Слика као визуелни 

текст. Визуелна писменост. Појам контекста. Читање уметничке слике према Лују 

Марену. Читање фотографске слике према Ролану Барту. Реч и слика. Визуелни текст 

и медији. Теорија репрезентације. 

Практична настава:  

Анализа и интерпретација слика применом различитих теоријских приступа. 

Литератур:  
1. Bart, R. (2004) Svetla komora: nota o fotografiji. Rad. Beograd. 

2. Berger, J. (1972) Ways of Seeing. British Broadcasting Corporation. London.  

3. Bryson, N. / Holly, M. A. / Moxey, K. (eds.) (1994) Visual Culture: Images and 

Interpretations. University Press of New England. Hanover / London. 

4. Schirato, T. / Webb, J. (2004) Reading the Visual. Allen & Unwin. Crows Nest. 

5. Sretenović, D. (ed.) (1999) Novo čitаnje ikone. Geopoetikа. Beogrаd. 

6. Uzelac, S. (2008) Vizualni tekst. CVS Centar  za vizualne studije. Zagreb. 

7. Foster, H. (ed.) (1988) Vision and Visuality. Baz Press. Seattle. 

8. Fuery, P. / Fuery, K. (2003) Visual Cultures and Critical Theory. Arnold. London. 

9. Hall, S. (ed.) (1997) Representation: Cultural Representations and Signifying 

Practices. SAGE Publications Ltd. London. 

Број часова  активне 

наставе 

Теоријска настава: 

45 

Практична настава: 

30 

Методе извођења наставе 

Предавања, пројекције филмова, дискусије, студије случаја. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

присуство настави 10 усмени испит 50 

активност у току 

предавања 
20   

писани радови 20   

 
 
 
 
 
 



 
Студијски програм: ОГЛ, ОРМ, ОФК, ПУМ 

Назив предмета: ФОТОГРАФИЈА ДО ДАНАС 

Наставник: др Милан Радовановић / мр Маријана Јанковић 

Статус предмета: обавезан / изборни  

Број ЕСПБ: 7 

Услов: нема 

Циљ предмета 

Стицање знања о развоју фотографије као глобалног друштвеног, културалног и 

технолошког феномена кроз представљање најзначајнијих фотографа и теоријску 

анализу њиховог стваралаштва.  

Исход предмета  

Оспособљеност за разумевање и интерпретацију утицаја друштвеног, културалног и 

историјског контекста на настанак и рецепцију дела фотографске уметности. 

Поседовање ширег увида у различите облике савременог уметничког стваралаштва у 

домену фотографије. 

Садржај предмета 

Теоријска настава:  

Почеци фотографије. Camera obscura. Фотографија као средство визуелне 

комуникације. Фотографска порука. Фотографија и култура сећања. Фотограф као 

аутор. Основи теорије фотографије. Фотографија и друштвена историја. 

Документарна фотографија. Модна и рекламна фотографија. Уметност фотографије. 

Дигитална обрада фотографије. Фотографија и популарна култура. Фотографија у 

добу нових медија. Фотографија у Србији. 

Практична настава:  

Пројекције филмова, представљање значајних фотографа и њихових радова, 

радионице, посете изложбама. 

Литература  

1. Benjamin, V. (2007) O fotografiji i umetnosti. Kulturni centar Beograda. Beograd. 

2. Vels, L. (2006) Fotografija: kritički uvod. Clio. Beograd. 

3. Marien, M. W. (2014) Photography: A Cultural History. Laurence King Publishing. 

London. 

4. Misselbeck, R. (ured.) (2004) Fotografija 20. stoljeća, Muzej Ludwig u Kölnu. 

Taschen. Köln. 

5. Rosenblum, N. (2019) A World History of Photography. Abbeville Press. New York. 

6. Stepan, P. (2017) 50 Photographers You Should Know. Prestel Publishing. New 

York. 

7. Тодић, М. (2002) Немогуће, уметност надреализма. Музеј примењене 

уметности. Београд. 

Број часова  активне 

наставе 

Теоријска настава: 

45 

Практична настава: 

30 

Методе извођења наставе 

Предавања, пројекције филмова, презентације, студије случаја, анализа изложби. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

присуство настави 10 усмени испит – анализа 

практичног рада 
50 

активност у току предавања 20   

писани радови 20   

 
 
 



 

Студијски програм: ОГЛ 

Назив предмета: ГЛУМА – ЛИК 

Наставник: Драгана Варагић  

Статус предмета: oбавезан 

Број ЕСПБ: 8 

Услов: положен испит из наставног предмета Основе глуме 

Циљ предмета 

Савладавање елемената значајних за формирање лика. 

Исход предмета  

Оспособљеност за уочавање спољних и унутрашњих карактеристика лика. 

Овладаност вештином трансформације. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Анализа лика, биографија лика, унутарња карактеризација – особине лика, стечене, наслеђене, 

врлине, мане, пороци, темперамент, навике, емотивне карактеристике, односи према друштву, 

породици, жеље, циљеви, вештине, друге способности.  

Спољна карактеризација – начин хода, држање, физички недостаци, начин говора, говорне 

мане, глас, акценат, мелодија реченице, поштапалице, узречице, мимика, тикови, 

гестикулација, начин облачења – шминкања. Доминанта лика – центар око кога се плету све 

особине лика. Трансформација лика. 

Практична настава 

Реализација свега наведеног кроз имитације, исповести. 

Рад на изградњи сценског опредмећења лика на темељу различитих типова текстуалног 

материјала од документарног до драмског. Импровизације и глумачке вежбе за истраживање 

унутрашњих и спољашњих карактеристика лика. 

Креирање улоге у сложеној драмској сцени/комаду. 
Литература  

1. Кулунџић, Ј. (1965) Фрагменти о театру. Стеријино позорје. Нови Сад. 

2. Станиславски, К. (1988) Мој живот у умјетности. Цекаде. Загреб.  

3. Стјепановић, Б. (2005) Глума 2, Радња. Стеријино позорје / Универзитет Црне Горе. 

Нови Сад / Подгорица. 

Број часова  активне 

наставе 

Теоријска настава: 

120 

Практична настава: 

135 

Методе извођења наставе 

Предавања и вежбе. Разговори и анализе. Развијање критичког мишљења и артикулације 

личног оригиналног односа према постојећем драмском репертоару. Практичан рад. 

Упућивање на праћење најзначајнијих позоришних представа, филмова, радио и ТВ програма. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

присуство настави 20 јавни испит 30 

учешће у настави и 

извршавање задатака и 

вежби 
20   

колоквијум 30   

 
 
 
 
 
 



 

Студијски програм: ОГЛ 

Назив предмета: ТЕХНИКА ГЛАСА 2 

Наставници: др и др ум Агота Виткаи Кучера, Драгана Варагић / мр Милица 

Јанкетић Петровић, мр Марија Аранђеловић 

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ: 4 

Услов: положен испит из наставног предмета Техника гласа 1 

Циљ предмета 

Проширивање гласовног опсега и динамичко нијансирање гласа. 

Исход предмета  

Припремљен глас за задатке из наставног програма предмета Глума. 

Садржај предмета 

 

Теоријска настава 

Индивидуалне говорне вежбе, прозни текст или стих под физичким напором тела у 

свим варијантама гласности, ритма и темпа. Ритам, говор и певање на прозном тексту 

и стиху.  

 

Практична настава  

Импостационе вежбе у координацији гласа, сценског покрета, акробатике и игре. 

 

Литература  

1. Еренрајх, Љ. (1985) Гласовно образовање глумца. Универзитет уметности. 

Београд. 

Број часова  активне 

наставе 

Теоријска настава: 

30 

Практична настава: 

30 

Методе извођења наставе 

Теоријски блокови. Практичне вежбе. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

присуство настави 20 практични испит 40 

колоквијум на крају 1. 

семестра 
40   

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Студијски програм: ОГЛ 

Назив предмета: СЦЕНСКИ ПОКРЕТ 2 

Наставник: Ана Бартоли 

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ: 4 

Услов: положен испит из наставног предмета Сценски покрет 1  

Циљ предмета 

Оспособљавање за самостално креирање сопственог света играјући га проживљено целим бићем, али 

представљајући га покретом – креирање лика кроз рад на животињама и савладавање мимске и 

пантомимске технике.  

Исход предмета  

Стеченим искуством и анализом различитих ходова, покрета руку, леђа, лица – ликова, 

оспособљеност за драмско стварање кроз покрет. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Анализа ликова; Анализа животиња и биљака у сврху креирања лика; Историјат пантомиме и миме, 

и њихова савремена употреба.  

 

Практична настава 

АНАЛИЗА ТЕЛА / ТЕХНИКА / НЕВЕРБАЛНИ ТЕАТАР 2: 

1. ТЕХНИКА И АНАЛИЗА ТЕЛА: Техника (ротације у 45 степени, тродимензионалности у 45 

степени); Рад у групи (реаговање, слушање, акробатски покрет); Ходови (противречности). 

2. ПАНТОМИМА: Кораци, шака-прст, комуникације; рад са музиком; креирање ситуације. 

3. КОРПОРАЛНА МИМА: Дијагонале (рад са партнером користећи мимску граматику); 

Композиције; Мимске фигуре. 

4. РАД НА ЖИВОТИЊАМА (животиња-драмски лик): Животиња; Животиња на две ноге; 

Животиња-драмски лик. 

5. ДРАМСКИ ЛИКОВИ (ходови). 

Литература  

1. Барба, Е. / Саварезе, Н. (1996) Речник позоришне антропологије: Тајна уметност глумца. 

ФДУ. Београд. 

2. Хол, Е. (1976) Неми језик. БИГЗ. Београд. 

Број часова  активне 

наставе 

Теоријска настава: 

30 

Практична настава: 

30 

Методе извођења наставе 

Предавања, вежбе, вођење дневника опажања и мисли о телу; семинарски радови; праћење драмског 

и филмског стваралаштва код нас и у свету. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 40 практични  30 

колоквијум-и 15   

семинар-и 15   

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Студијски програм: ОГЛ 

Назив предмета: СЦЕНСКИ ГОВОР 2 

Наставник: мр Милица Јанкетић Петровић 

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ: 4 

Услов: положен испит из наставног предмета Сценски говор 1 

Циљ предмета 

Савладавање беседне технике као специфичне говорне дисциплине. 

Исход предмета  

Овладаност беседништвом.   

Садржај предмета 

 

Теоријска настава 

Реторика. Беседне технике. Војничко беседништво. Политичко беседништво. Судско 

беседништво. Филозофско беседништво. Пригодно беседништво. Хомилије. 

 

Практична настава  

Анализа текста; усвајање текста; интерпретација текста. Уметничка транспозиција и 

индивидуализација. 

 

Литература  

1. Аристотел. (1989) Реторика. Слободан Машић. Београд.  

2. Беседе (1956, 1966, 1967) Култура. Београд. 

3. Квинтилијан (1985) Образовање говорника. „Веселин Маслеша“. Сарајево. 

4. Нушић, Б. (разна изд.) Реторика. Београд. 

Број часова  активне 

наставе 

Теоријска настава: 

30 

Практична настава: 

30 

Методе извођења наставе 

Предавања и вежбе. Посебна настава: консултације; jавни наступи. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

присуство настави 20 усмени испит 50 

активност у току 

предавања 
30   

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Студијски програм: ОГЛ 

Назив предмета: СЦЕНСКЕ ИГРЕ 2 

Наставници: Ана Бартоли / Тамара Антонијевић Спасић / Марија Косић 

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ: 4 

Услов: положен испит из наставногпредмета Сценске игре 1 

Циљ предмета 

Примена принципа класичне игре, сценско-народних и историјских игара. 

Исход предмета  

Овладаност основама технике класичног балета, сценско-народних и историјских игара. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Допуњавање теоријског знања из класичног балета. Упознавање са новим историјским и 

сценско-националним плесовима. Теоријско упућивање у начин њиховог извођења. 

Теоријска предавања о историји мјузикла и прегледање видео материјала из те области. 

Практична настава 

Обогаћивање вежби код штапа новим елементима класичног балета.Усложњавање вежби 

на средини сале.Савладавање основних принципа „окрета“.Савладавање нових сценско-

народних и историјских игара (тарантела, менует, енглески валцер).Извођење елемената 

савремене игре и плеса у форми краћих играчких комбинација. 
Литература  

1. Базарова, Н. П. (1998) Азбука класичног балета. Завод за уџбенике и наставна 

средства. Београд. 

2. Давидов, Д. и М. (1984) Основни кораци најпознатијих плесова. М. Давидов. 

Београд. 

3. Денис, Е. (1997) Артикулисано тело. Факултет драмских уметности. Београд. 

4. Maletić, А. (1983) Pokret i ples: teorija, praksa i metodika suvremene umjetnosti 

pokreta.Kulturno-prosvjetni sabor Hrvatske. Загреб. 

5. Мацура, З. (1980) Сценске националне игре. Балетска школа „Луј Давичо“. 

Београд. 

6. Мишић, Љ. (1986) Основи сценске игре. Академија уметности. Нови Сад. 

7. Серебрењиков, Н. М. (1979) Класична подршка у дуетној игри. Нота. Књажевац. 

Број часова  активне 

наставе 
Теоријска настава: 30 Практична настава: 30 

Методе извођења наставе 

Демонстрације, вежбе. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  Поена 

присуство настави 20 практични испит  30 

активно учешће на 

настави 
20   

постигнути резултати на 

вежбама 
30   

 

 
 
 
 
 



 

Студијски програм: ОГЛ 

Назив предмета: СЦЕНСКА АКРОБАТИКА 2 

Наставник: Марија Косић 

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ: 4 

Услов: положен испит из наставног предмета Сценска акробатика 1 

Циљ предмета 

Овладавање елементима акробатике и сценских борби, неопходних за креативно 

деловање у позоришту, филму и телевизији. 

Исход предмета  

Овладаност сложенијим елементима акробатике и сценских борби. 
Садржај предмета 

Практична настава  

Креативно овладавање тзв. „архитектуром телаˮ, кореографијом у којој студенти 

појединачно или колективно савлађују основе физичког театра уз вежбе релаксације. 

Креирање захтевних акробатских и гимнастичких деоница, користећи већ стечена 

знања и савладане вежбе. Овладавање вештинама жонглирања и балансирања. 

Креирање кореографија борби. Загревање, истезање, тренинг, релаксација.  

Настава је динамична, уважава нове идеје настале у интеракцији наставника и 

студената, и студенте опрема новим глумачким вештинама. 

Литература  

1. Болеславски, Р. (2006) Глума – шест лекција. Алтера. Београд. 

2. Јефтовић, В. (1992) Сиромашно позориште. Факултет драмских уметности. 

Београд. 

3. Јефтовић, В. (1997) Узбудљиво позориште. Геа. Београд. 

4. Станиславски, К. (1996) Систем. Академија уметности. Београд. 

5. Стразберг, Л. (2004) Сан о страсти. Факултет драмских уметности. Београд. 

Број часова  активне 

наставе 
Теоријска настава: Практична настава: 60 

Методе извођења наставе 

Практичне вежбе, креативне радионице.  

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току вежби 30 практични испит 30 

креативне радионоце 30   

колоквијум 10   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Студијски програми: ОГЛ, ОМП, ОРМ, ОФК, ПУМ 

Назив предмета: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 3 

Наставник: др Драгослава Мићовић 

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ: 2 

Услов: положен испит из наставног предмета Енглески језик 2 

Циљ предмета 

Развијање лингвистичке, комуникативне и културолошке компетенције на нивоу Б1-Б2  уз 

стицање свести о функционисању страног и матерњег језика и усвајање језичких вештина до 

нивоа дефинисаног програмским минимумом. Развијање способности комуницирања уз 

коришћење уметничке терминологије. 

Исход предмета  

Стечене језичке компетенције на нивоу Б1-Б2 (Заједнички европски оквир за језике) из све 

четири језичке вештине: слушање, говорење, читање, писање. Оспособљеност за коришћење 

стручних термина из поља уметности. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: Граматика на нивоу Б1-Б2; лексика општа и лексика из области 

уметности, врсте речи (прилози, предлози, везници); глаголска времена (Present Perfect 

Simple, Present Perfect Continuous, Past Perfect, Past Perfect Continuous, Future Continuous, 

Future Perfect), безлични глаголски облици (infinitive, -ing), модални глаголи, фразални 

глаголи, индиректни говор, релативне реченице, кондиционалне реченице. 

Позориште (глума, режија, представа; пример позоришне представе, вокабулар; однос 

између глумца и редитеља); филм (нови Холивуд; анимирани филм; филмске награде); 

писање приказа позоришне представе или филма; дневник једног монтажера. 

Обавезна литература  

1. Eastwood, J. (2006) Oxford Practice Grammar – Intermediate. Oxford University Press. 

Oxford. 

2. Nikolić, M. (2009) Engleski jezik za umetničke akademije (drugo izdanje). Akademija 

umetnosti. Beograd. 

Препоручена литература 

1. Concise Oxford English Dictionary (bilo koje izdanje). Oxford University Press. Oxford. 

2. Grupa autora (1993) Leksikon filmskih i televizijskih pojmova 1. Naučna knjiga / 

Univerzitet umetnosti u Beogradu. Beograd.  

3. Grupa autora (1997) Leksikon filmskih i televizijskih pojmova 2. Univerzitet umetnosti 

u Beogradu / Fakultet dramskih umetnosti. Beograd. 

(ИЛИ уместо 2. i 3.) CD-ROM (2003) Leksikon filmskih i televizijskih pojmova 1 i 2. 

4. Imami, P. (2002) Filmski i TV rečnik,englesko-srpski. NNK International. Beograd. 

5. Longman Dictionary of English Language and Culture. Longman. Person Education. 

Harlow.  

6. Oxford English-Serbian Student’s Dictionary (2006). Oxford University Press. Oxford. 

Број часова активне 

наставе 

Теоријска настава: 

30 

Практична настава: 

 

Методе извођења наставе 

Предавања кроз интерактивну наставу. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току 

предавања 
20 писмени испит 30 

колоквијум-и 20 усмени испит 30 

 

 

 



 

Студијски програм: ОГЛ, ПУМ  

Назив предмета: САВРЕМЕНЕ ТЕНДЕНЦИЈЕ У СВЕТСКОЈ ДРАМИ И ПОЗОРИШТУ 

Наставник: мр Спасоје Миловановић / Милан Нешковић 

Статус предмета: обавезaн 

Број ЕСПБ: 9 

Услов: нема 

Циљ предмета: Стицање знања о еволуцији позоришне уметности од почетака модерне драме 

до најновијих драмских токова, сагледано из историјских, историјско-уметничких, 

социокултуролошких и теоријских углова. 

Исход предмета: Овладаност знањима о карактеристикама драмске књижевности и 

позоришта у интеракцији. Оспособљеност за праћење и разумевање савремених тенденција у 

светској драми и позоришту. 

Садржај предмета  

Теоријска настава: Скандинавска драма и позориште: Ибзен, Стриндберг. Кретања у 

модерној уметности и утицај на драму и позориште. Русија: Чехов, Станиславски, Мејерхољд, 

Горки, Андрејев, Мајаковски, Булгаков. Француска: Метерлинк, Жари, Жене, Сартр, Ками, 

Адамов, Јонеско, Бекет. Немачка: Рајнхарт, Пискатор, Брехт, Диренмат. Енглеска: Шо, 

Озборн. Италија: Пирандело. САД: О' Нил, Милер, Вилијамс, Олби. Пољска: Гомбрович, 

Мрожек.   

Практична настава: Као илустрација предавања повремено се могу приказати емисије из 

Историје позоришта Роналда Харвуда, уз методске јединице Ибзен, Стриндберг, Чехов, 

Станиславски, Театар апсурда, Мјузикл, Јуџин О'Нил. Користити снимке представа Краљ Иби, 

Авети, Иванов... које су рађене у нашим позориштима.  

Литература  

1. Бабовић, М. (2010) Чехов. Ленто. Београд. 

2. Вилијамс, Р. (1979) Драма од Ибзена до Брехта. Нолит. Београд. 

3. Д' Амико, С. (1972) Повијест драмског театра. Накладни завод Матице хрватске. Загреб. 

4. Миочиновић, М. (прир.) (1975) Драма - Рађање модерне књижевности. Нолит. Београд. 

5. Миочиновић, М. (прир.) (1981) Модерна теорија драме. Нолит. Београд. 

6. Молинари, Ч. (1982) Историја позоришта. „Вук Караџић“. Београд. 

7. Селенић, С. (1964) Авангардна драма. СКЗ. књ. 389. Београд.  

8. Селенић, С. (2002) Драмски правци 20. века. ФДУ. Београд. 

9. Харвуд, Р. (1998) Историја позоришта. Clio. Београд. 

10. Христић, Ј. (1981) Чехов драмски писац. Нолит. Београд. 
Савремене тенденције у светској драми и позоришту, I, II, III (сви обавезни драмски текстови са 

пратећом литературом) – приредила др Весна Крчмар. Дела писаца по програму: Ибзен, Стриндберг, 

Чехов, Жене, Сартр, Ками, Јонеско, Бекет, Брехт, Шо, Озборн, О' Нил, Вилијамс, Олби, Мрожек  ... и 

пратеће релевантне студије о појединим писцима. 

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 45 Практична настава: 45 

Методе извођења наставе 

Предавања: аналитичко-информативна метода. Интерпретација драмског текста. Анализа и 

коментар семинарских радова. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

присуство настави 20 усмени испит 50 

активност у току предавања 10   

семинарски радови 20   

 

 

 

 
 



 
 

Студијски програм: ОГЛ, ОРМ, ОФК 

Назив предмета:  УВОД У ГЛУМУ ПРЕД  КАМЕРОМ 

Наставник/наставници: Милица Краљ / Предраг Стојменовић 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: стечена знања и вештине из наставних предмета глуме; сценског говора, 

покрета, акробатике, игре, и технике гласа 

Циљ предмета 

Увођење у практиковање глуме пред камером. 

Исход предмета  

Стечена основна знања из глуме пред камером: однос редитеља и глумца – креативни приступ 

у раду на реализацији игране структуре (играни филм, тв драма, тв филм и тв серија).  

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Глумачки поступак пред камерама: однос редитеља и глумца; проблем дисконтинуитета глуме 

у филму и телевизији; подела улога; редитељ-глумац-лик; кастинг; спољашњи и унутрашњи 

изглед; глума у крупном плану; елементи дијалога; визуелни елементи; актуелности глумачког 

израза; редитељ-глумац-тзв. „летеће гледалиште“. 

Практична настава  

Видео вежбе – рад са глумцем – процес рада. 

Литература  

1. Лазић, Р. / Плеша Б. (2005) О глуми и режији: разговори с Бранком Плешом. Фото 

Футура. Београд. 

2. Станиславски К.С. (1982) Систем. Партизанска књига. Београд. 

3. Стјепановић, Б. (2004) Глума 3 - игра. Универзитет ЦГ / Стеријино позорје. Подгорица / 

Нови Сад.  

4. Стразберг, Л. (2004) Сан о страсти - Метод глумачке игре. ФДУ. Београд. 

5. Тарковски, А. (2015) Вајање у времену. Агенција Обрадовић. Београд. 

6. Чехов, М. (2004) О техници глумца. ННК Интернационал. Београд. 

Број часова  активне 

наставе 
Теоријска настава: 45 Практична настава: 15 

Методе извођења наставе 

Практични поступци и примена теоријских јединица. У процесу, поред студената 

глуме, суделују и студенти режије, камере, звука и монтаже. Вежбе се снимају и 

анализирају. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 20 писмени испит  

практична настава 30 усмени испит 50 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Студијски програм : ОГЛ, ОРМ, ОФК, ПУМ 

Назив предмета: ОСНОВЕ ФИЛМСКОГ И ТВ СЦЕНАРИЈА 

Наставник: Љубинка Стојановић 

Статус предмета: обавезан / изборни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: нема 

Циљ предмета 

Упознавање са граматиком филмског приповедања. 

Исход предмета  

Оспособљеност повезивања теорије и практичне примене типологије филмског 

излагања. Разумевање системског приступа анализи сценаристичког текста. 

Садржај предмета 

Теоријска настава:  

Основе филмске наратологије. Упознавање са формалним правилима о техничком 

изгледу сценарија. Овладавање специфичностима жанровске и нежанровске филмске 

продукције. 

Практична настава:  

Вежбе за почетне фазе у настанку филмског и ТВ сценарија (идеја, синопсис, филмска 

прича, сценослед, тритмент). Анализа студентских радова. Сугестије и коментари 

професора студијског програма, као и колега са класе.  

Литература  

1. Аристотел (1990) Поетика. Завод за уџбенике и наставна средства. Београд. 

2. MacKee, R. (1997) Story: Substance, Structure, Style and the Principles of 

Screewriting. Harper Enterteinment. New York. 

3. Тудор, Е. (1982) Како написати и продати сценарио. Институт за филм. 

Београд. 

4. Хортон, Е. (2004) Ликови – основа сценарија. Clio. Београд. 

5. Шион, М. (1987) Написати сценарио. Институт за филм. Београд. 

Број часова  активне 

наставе 

Теоријска настава: 

45 

Практична настава: 

15 

Методе извођења наставе 

Поступни рад у свим фазама настанка сценарија од почетне идеје садржане у једној 

реченици. Радионичарски приступ, активно учешће свих присутних у рецепцији 

текста сваког студента. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

присуство настави 20 усмени испит 30 

активност у току 

предавања 
20   

писани радови 30   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Студијски програм: ОГЛ, ПУМ 

Назив предмета: САВРЕМЕНЕ ТЕНДЕНЦИЈЕ У СРПСКОЈ ДРАМИ И ПОЗОРИШТУ 

Наставник: мр Спасоје Миловановић / Милан Нешковић 

Статус предмета: обавезaн 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: нема 

Циљ предмета: Упознавање с настанком и развојем савременог српског позоришта и 

драмске књижевности, као и најзначајнијим глумцима, редитељима у циљу разумевања 

односа унутар позоришта. 

Исход предмета: Стечена знања о развоју српског позоришта и драмске књижевности. 

Оспособљеност за праћење и разумевање савремених тенденција у српској драми и 

позоришту.  

Садржај предмета  

Теоријска настава: Српска драмска књижевност – стилови, врсте, најзначајнији 

представници. Бранислав Нушић – особеност комедиографског рада, типови комедија, 

ликови, композиција. Српска драмска књижевност у раздобљу између два рата: Милош 

Црњански, Живојин Вукадиновић, Тодор Манојловић, Момчило Настасијевић. Обнова 

позоришног живота у Србији након Другог светског рата. Оснивање Стеријиног позорја 

/1956/, Битефа /1967/. Значајне театарске личности у позоришном животу Србије после 

Другог светског рата. Особености сценографије, костимографије и сценске музике. 

Позоришна критика од Елија Финција до Јована Христића. Основни ток развоја српске 

драмске књижевности после Другог светског рата: Ђорђе Лебовић и Александар Обреновић, 

Александар Поповић, Јован Христић, Велимир Лукић, Љубомир Симовић, Душан 

Ковачевић, Милица Новковић, Синиша Ковачевић, Небојша Ромчевић, Биљана Србљановић, 

Милена Марковић, ...    

Практична настава: Као илустрација предавања могу се приказати позоришне или ТВ 

драме писаца који су у програму. Народни посланик, Госпођа министарка, Наши синови, 

Путујуће позориште Шопаловић, Развојни пут Боре Шнајдера, ... 

Литература  

1. Волк, П. (1990) Позоришни живот у Србији 1944-1986. ФДУ / МПУС. Београд. 

2. Волк, П (2006) Између краја и почетка. Репертоар 1986-2005. МПУС. Београд. 

3. Грол, М. (2004) Из позоришта преткумановске Србије. Народно позориште. Београд. 

4. Лешић, Ј. (1981) Нушићев смијех. Нолит. Београд.  

5. Марјановић, П. (2005) Мала историја српског позоришта (13-21. век). ПМВ. Нови Сад. 

6. Марјановић, П. (2000) Српски драмски писци XX столећа. ФДУ / АУ / МС. Београд / 

Нови Сад. 

7. Марјановић, П. (2001) Позориште или усуд пролазности. ФДУ / МПУС. Београд. 

8. Селенић, С. (1977) Антологија савремене српске драме. СКЗ. Београд.  

Савремене тенденције у српској драми и позоришту (1 свеска), приредила Весна Крчмар 

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 30 Практична настава: 30 

Методе извођења наставе 

Предавања: аналитичко-информативна метода. Интерпретација драмског текста. Анализа и 

коментар семинарских радова. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

присуство настави 20 усмени испит 50 

активност у току предавања 10   

семинарски радови 20   

 

 
 
 



 
Студијски програми: ОГЛ, ОМП, ОРМ, ОФК, ПУМ 

Назив предмета: ТЕОРИЈE МЕДИЈСКИХ УТИЦАЈА 

Наставник: др Милан Радовановић 

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: нема 

Циљ предмета: 
Стицање савремених теоријских знања о основним принципима креирања жељеног медијског 

утицаја и начинима на које се посредством медија утиче на промену навика, понашања или уверења 

људи. Студенти ће бити упознати са најважнијим појмовима, теоријским полазиштима и историјском 

генезом настанка и развоја медијског утицаја у ширем друштвеном, културалном и уметничком 

контексту. 

Исход предмета: 
Способност критичког и аналитичког приступа код изучавања медијских садржаја, 

препознавање и разликовање различитих видова медијског утицаја, разумевање поступака који се 

користе у обликовању перцепције друштвене стварности.   

Садржај предмета:  
Теоријска настава:  

1. Увод у студије медија 2. Семиотика и језик медија 3. Теорија репрезентације 4. Основни принципи 

медијског утицаја 5. Медији у служби пропаганде и односа са јавношћу 6. Производња потрошачког 

значења 7. Медији у рекламној индустрији 8. Медији и креирање политичке моћи 9. Репрезентација 

родних разлика у медијима 10. Нови медији и могућност персонализованог приступа корисницима 

11. Хипертекст и интертекстуалност 12. Мултимодалитет и контекстуализација 13. Анализа 

медијских текстова 14. Алтернативни медији 15. Медији и популарна култура 

Литература  

1. Alimi, S. Vidal, D. Rejmon, M. i Maler A. (2020) Kako se fabrikuje javno mnjenje. 
FMK. Beograd. 

2. Bernajs, E. (2019) Propaganda. Ammonite. Beograd. 
3. Brings, A. i Kobli, P. (ured.) (2005) Uvod u studije medija. Clio. Beograd. 
4. Jennings, B. and Mary, O. (2009) Media Effects. Routledge. New York. 
5. Kelner, D. (2004) Medijska kultura. Clio. Beograd. 
6. Nikolić, M. i Šešić D. M. (ured.) (2018) Mediji, kultura i umetnost u doba populizma. 

Institut FDU. Clio. Beograd. 
7. Tjurou, Dž. (2012) Mediji danas: Uvod u masovne komunikacije. Clio. Beograd.  
8. Hall, S. Hobson, D. Lowe, A. and Willis P. (eds) (2005) Culture, Media, Language. 

Routledge. London. 
9. Hol, S. (2017) Mediji i moć. Karpos. Beograd. 

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 30 Практична настава: 

Методе извођења наставе: 

Предавања, дискусије, студије случаја. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

присуство настави 10 усмени испит 50 

активност у току наставе 10   

писани радови 10   

колоквијум 20   

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Студијски програми: ОГЛ, ОМП, ОРМ, ОФК, ПУМ 

Назив предмета: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 4 

Наставник: др Драгослава Мићовић 

Статус предмета: oбавезан 

Број ЕСПБ: 2 

Услов: положен испит из наставног предмета Енглески језик 3  

Циљ предмета 

Развијање лингвистичке, комуникативне и културолошке компетенције на нивоу Б2 уз стицање 

свести о функционисању страног и матерњег језика и усвајање језичких вештина до нивоа 

дефинисаног програмским минимумом. Пазвијање способности комуницирања уз коришћење 

уметничке терминологије. 

Исход предмета  

Стечене језичке компетенције на нивоу Б2 (Заједнички европски оквир за језике) из све четири 

језичке вештине: слушање, говорење, читање, писање. Оспособљеност за коришћење стручних 

термина из поља уметности. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: Граматика на нивоу Б2; лексика општа и лексика из поља уметности, врсте 

речи (придеви, прилози, предлози, везници); глаголска времена (Present Perfect Simple, Present 

Perfect Continuous, Past Perfect), безлични глаголски облици (infinitive, -ing), модални глаголи, 

фразални глаголи, индиректни говор, кондиционалне реченице; врсте реченица.  

Телевизија (телевизија као уметност, врсте телевизијских програма, пример дневног програма; 

канал Discovery; популарне серије и њихови реализатори); Позоришна продукција; Глума; 

Режија; Фотографија; Монтажа; Компјутерска графика; Сликарство. Телевизијска екипа. 

Обавезна литература  

1. Eastwood, J. (2006) Oxford Practice Grammar – Intermediate. Oxford University Press. 

Oxford. 

2. Nikolić, M. (2009) Engleski jezik za umetničke akademije (drugo izdanje). Akademija 

umetnosti. Beograd. 

Препоручена литература 

1. Concise Oxford English Dictionary (bilo koje izdanje). Oxford University Press. Oxford. 

2. Grupa autora (1993) Leksikon filmskih i televizijskih pojmova 1. Naučna knjiga / 

Univerzitet umetnosti u Beogradu. Beograd.  

1. Grupa autora (1997) Leksikon filmskih i televizijskih pojmova 2. Univerzitet umetnosti u 

Beogradu / Fakultet dramskih umetnosti. Beograd. 

(ИЛИ уместо 2. i 3.) CD-ROM (2003) Leksikon filmskih i televizijskih pojmova 1 i 2. 

2. Imami, P. (2002) Filmski i TV rečnik,englesko-srpski. NNK International. Beograd. 

5. Longman Dictionary of English Language and Culture. Longman. Person Education. Harlow.  

6. Oxford English-Serbian Student’s Dictionary (2006). Oxford University Press. Oxford. 

Број часова активне 

наставе 

Теоријска настава: 

30 

Практична настава: 

 

Методе извођења наставе 

Предавања кроз интерактивну наставу. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 20 писмени испит 30 

колоквијум-и 10 усмени испит 30 

семинар-и 10   

 

 

 

 
 
 



 
 

Студијски програм: ОГЛ 

Назив предмета: ГЛУМА – СТИЛ И ЖАНР 

Наставници: Ива Милошевић, Предраг Стојменовић / Гордана Ђокић 

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ: 8 

Услов: положен испит из наставног предмета Глума – лик 

Циљ предмета 

Савладавање говорења класичног стиха као и рад на жанровима.  

Исход предмета  

Оспособљеност за говорење класичног и других врста стихова, као и уочавање различитости 

глумачке игре зависно од жанра. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Стих – темпо и ритам. Сценско уобличавање поезије. Поезија као дијалог. Техника изговора 

стиха, метрика, стилске фигуре, системи версификације, интерпункција, тачка и цезура, мелодија 

реченице, логички и књижевни акценти. Антички хор. Мизансцен. Покрет и говор. Увод у жанр. 

Жанр и стил. Утицај средине, места и времена на жанр. Стил – стил аутора и лични стил 

извођача. Радња и лик у различитим жанровима. Драмски текст и жанр. Анализа епохе, приче о 

догађају кроз призму одређеног жанра. Условности жанра, стилизација, осећање мере. 

Практична настава 

Практични истраживачки рад у простору (импровизације, рад са задатим предметима, простором 

и текстом). Практични рад на материјалу и на целокупној изабраној грађи. 

Литература  

1. Брехт, Б. (1979) Дијалектика у театру. Нолит. Београд. 

2. Гротовски, Ј. (2006) Ка сиромашном позоришту. Д. Илић. Београд. 

3. Јевтовић, В. (1992) Сиромашно позориште. Факултет драмских уметности. Београд. 

4. Кулунџић, Ј. (1965) Фрагменти о театру. Стеријино позорје. Нови Сад. 

5. Стјепановић, Б. (2005) Глума 3. Стеријино позорје / Универзитет Црне Горе. Нови Сад / 

Подгорица. 

6. Čehov, M. A. (2005) O tehnici glumca. Translated by AnĎelija Polikarpova. NNK 

International. Beograd. 

Број часова  активне 

наставе 

Теоријска настава: 

120 

Практична настава: 

135 

Методе извођења наставе 

Предавања и вежбе. Разговори и анализа грађе и драмског предлошка. Истраживање 

филозофских, књижевно-теоријских и осталих сазнајно теоријских традиција које чине 

проблемски основ изабраног дела односно омогућавају његово разумевање и примену на сцени. 

Практичан рад. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

присуство настави 20 јавни испит 30 

активно учешће у настави 

и извршавање задатака и 

вежби 
20   

колоквијум 30   

 

 
 
 



 

Студијски програм: ОГЛ 

Назив предмета: ТЕХНИКА ГЛАСА 3 

Наставници: др и др ум Агота Виткаи Кучера, Предраг Стојменовић / мр Марија 

Аранђеловић 

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ: 4 

Услов: положен испит из наставног предмета Техника гласа 2 

Циљ предмета 

Оспособљавање за сценско певање и глуму у задатом жанру. 

Исход предмета  

Потпуна импостација гласа и оспособљеност за сценско певање и глуму у задатом 

жанру. 

Садржај предмета 

 

Теоријска настава 

Напредније вокалне вежбе са циљем конкретизовања интонације, ритма, развијања 

опсега, динамике гласа, флексибилности, прилагодљивости гласа. 

 

Практична настава  

Хорски, у пару или индивидуално извођење вежбе, као припрема за одређени програм 

у жанру (мјузиклу, оперети, ...) са датим сонговима према гласовним могућностима 

појединца. 

 

Литература  

1. Шпилер, Б. (1972) Умјетност соло певања. Музичка академија. Сарајево. 

2. Избор вокалних партитура. 

Број часова  активне 

наставе 

Теоријска настава: 

30 

Практична настава: 

30 

Методе извођења наставе 

Рад са корепетитором, слушање музике, практичне вежбе. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

присуство настави 20 практични испит 40 

колоквијум 40   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Студијски програм: ОГЛ 

Назив предмета: СЦЕНСКИ ПОКРЕТ 3 

Наставник: Ана Бартоли 

Статус предмета: обавезан  

Број ЕСПБ: 4 

Услов: положен испит из наставног предмета Сценски покрет 2  

Циљ предмета 

Пролазак кроз различите жанрове, увод у невербални театар и упознавање са различитим 

техникама невербалног театра. 

Исход предмета  

Оспособљеност за интерпретацију у различитим жанровима. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Стил и жанр; Теоријски пролазак кроз све позоришне жанрове; Позориште Комедије дел арте 

(историјат и интерполација у савременом позоришту); Анализа скулптура и слика 

најзначајнијих светских уметника и њихова примена у сценском покрету. 

 

Практична настава 

ТЕХНИКА /АНАЛИЗА ТЕЛА / НЕВЕРБАЛНИ ТЕАТАР 3 

1. ТЕХНИКА: Руке, тело, ротације, тродимензионалности; Употреба техника у невербалном 

театру. 

2. COMMEDIA DELL ARTE: Типови (Панталоне, Бригела, Доторе, Арлекино, Капитано, 

Колумбина); Осавремењивање типова; Рад на основним текстовима; Рад на маскама; 

Импровизације на задате теме. 

3. КАРИКАТУРЕ: Ходови; Драмске ситуације. 

4. НЕВЕРБАЛНИ ТЕАТАР 3: Поезија кроз покрет (реч, звук, песма); Неутрална маска; 

Вајарство (статуе); Драмски текст кроз покрет (рад на представи невербалног ТЕАТРА); 

Мимске етиде.  

Литература  

1. Аполонио (1985) Повјест комедије дел арте. ЦЕКАДЕ. Загреб. 

2. Рњак, Д. (1995) Позориште Комедије дел арте. Академија уметности. Нови Сад. 

3. Чехов, М. (2005) О техници глумца. ННК Интернационал. Београд. 

Број часова  активне 

наставе 

Теоријска настава: 

30 

Практична настава: 

30 

Методе извођења наставе 

Предавања, вежбе, вођење дневника опажања и мисли о телу; семинарски радови; праћење 

драмског и филмског стваралаштва код нас и у свету. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току 

предавања 
40 практични  30 

колоквијум-и 15   

семинар-и 15   

 
 
 
 
 
 

 



Студијски програм: ОГЛ 

Назив предмета: СЦЕНСКИ ГОВОР 3 

Наставник: мр Милица Јанкетић Петровић 

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ: 4 

Услов: положен испит из наставног предмета Сценски говор 2 

Циљ предмета 

Овладавање дикцијским проблемима у говорној реализацији дела у стиху. 

Исход предмета  

Овладаност уметничком интерпретацијом стихова. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Версификација; техника обраде стиха; примери свих врста стиха од дечјих песама до 

антике, класике, александринца и савременог стиха. 

Практична настава  

Анализа текста; усвајање текста; интерпретација текста. Уметничка транспозиција и 

индивидуализација. 

Литература  

1. Кошутић, Р. (1976) О тонској метрици у новој српској поезији. Минерва. Нови 

Сад. 

2. Мукаржовски, Ј. (1985) Структура песничког језика. Завод за уџбенике и 

наставна средства. Београд.  

3. Ружић, М. (1975) Српски јамб и народна метрика. Институт за књижевност и 

уметност. Београд. 

Број часова  активне 

наставе 

Теоријска настава: 

30 

Практична настава: 

30 

Методе извођења наставе 

Предавања и вежбе. Посебна настава: консултације; jавни наступи. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

присуство настави 20 усмени испит 50 

активност у току 

предавања 
30   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Студијски програм: ОГЛ 

Назив предмета: СЦЕНСКЕ ИГРЕ 3 

Наставници: Ана Бартоли / Тамара Антонијевић Спасић 

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ: 4 

Услов: положен испит изнаставног предмета Сценске игре 2 

Циљ предмета 

Ефикасно укључивање будућих уметника у текући репертоар позоришних кућа. 
Исход предмета  

Овладаност одређеном музичко-сценском деоницом из позоришног репертоара. 
Садржај предмета 

Теоријска настава 

Допуњавање теоријског знања из историјских и сценско-националних плесова. Упознавање са 

историјом савременог плеса и балета. Теоријска предавања о начинима извођења разних 

стилова савременог плеса. Стицање додатног теоријског знања из области мјузикла. 

Прегледање видео материјала сценско-националних игара других култура и народа. 

Практична настава  

Елементи савремене игре и плеса кроз мале кореографске целине (танго, руске, шпанске и 

мађарске националне историјске игре – по избору). 

Литература  

1. Базарова, Н. П. (1998) Азбука класичног балета. Завод за уџбенике и наставна 

средства. Београд. 

2. Давидов, Д. и М. (1984) Основни кораци најпознатијих плесова. М. Давидов. 

Београд. 

3. Денис, Е. (1997) Артикулисано тело. Факултет драмских уметности. Београд. 

4. Maletić, А. (1983) Pokret i ples: teorija, praksa i metodika suvremene umjetnosti 

pokreta.Kulturno-prosvjetni sabor Hrvatske. Загреб. 

5. Мацура, З. (1980) Сценске националне игре.Балетска школа „Луј Давичо“Београд. 

6. Мишић, Љ. (1986) Основи сценске игре. Академија уметности. Нови Сад. 

7. Серебрењиков, Н. М. (1979) Класична подршкау дуетној игри. Балетска шќола „Луј 

Давичо“. Београд. 

Број часова  активне 

наставе 
Теоријска настава: 30 Практична настава: 30 

Методе извођења наставе 

Демонстрације, вежбе. 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

присуство настави 20 практични испит  30 

активно учешће на настави 20   

постигнути резултати на 

вежбама 
30   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Студијски програм: ОГЛ 

Назив предмета: СЦЕНСКА АКРОБАТИКА 3 

Наставник: Марија Косић 

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ: 4 

Услов: положен испит из наставног предмета Сценска акробатика 3 

Циљ предмета 

Овладавање комплекснијим елементима акробатике и сценских борби, неопходних за 

креативно деловање у позоришту, филму и телевизији. 
Исход предмета  

Овладаност елементима сценског мачевања и циркуских вештина потребних за 

уметнички рад у позоришту и на филму. 

Садржај предмета 

Практична настава 

Елементи сценског мачевања. Циркуске вештине. Обука у стрељани за руковање 

ватреним оружијем. Загревање, истезање, тренинг снаге, издржљивости и агилности, 

релаксација,вежбе концентрације. 

Настава је динамична, уважава нове идеје настале у интеракцији наставника и 

студената, и  студенте опрема новим глумачким вештинама. 

Литература  

1. Болеславски, Р. (2006) Глума – шест лекција. Алтера. Београд. 

2. Јефтовић, В. (1992) Сиромашно позориште. Факултет драмских уметности. 

Београд. 

3. Јефтовић, В. (1997) Узбудљиво позориште. Геа. Београд. 

4. Станиславски, К. (1996) Систем. Академија уметности. Београд. 

5. Стразберг, Л. (2004) Сан о слободи. Факултет драмских уметности. Београд. 

Број часова  активне 

наставе 
Теоријска настава: Практична настава: 60 

Методе извођења наставе 

Практичне вежбе, креативне радионице. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току вежби 30 практични испит 30 

креативне радионице 30   

колоквијум 10   

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Студијски програм: ОГЛ, ОМП, ОРМ, ОФК, ПУМ 

Назив предмета: ХЕРМЕНЕУТИКА ЛИКОВНИХ УМЕТНОСТИ 1 

Наставник: др Бранка Гугољ / Ива Антовић 

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: нема 

Циљ предмета 

Појмовно и терминолошко овладавање естетским простором ликовних уметности, као и 

упознавање са кључним проблемима историје уметности. Кроз херменеутички приступ, 

стицање знања о околностима у којима уметничко дело настаје. Разумевање интеракције 

филозофских, социолошких и психолошких елемената у обликовању уметничког дела. 

Исход предмета  

Стечена знања о кључним проблемима историје уметности и овладаност техником 

транспоновања естетско-ликовних вредности са теоријског нивоа на уже стручне уметничке 

области. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Упознавање са историјом ликовних уметности (сликарства, скулптуре и архитектуре) од 

преисторије до позне готике. У духу филозофске херменеутике, наставник настоји да осветли 

и повеже и све остале релевантне аспекте духовних дисциплина: филозофски, социолошки, 

психолошки и литерарни. 

Практична настава 

Дискусије и дебате. Анализа мање познатих дела ликовних уметности  и примена методе 

тумачења усвојене на теоријској настави. Презентација одређених тема из историје ликовних 

уметности на основу знања стечених знања у оквиру теоријске наставе. 

Литература  

1. Јансон, Х. (1996) Историја уметности. Нолит. Београд. 

2. Пантелић, Б. (1999) Историја уметности од преисторије до готике. АУБК. Београд. 

3. Пискел, Ђ. (1969-1974) Општа историја уметности. "Вук Караџић". Београд. 

Број часова  активне 

наставе 

Теоријска настава: 

30 

Практична настава: 

15 

Методе извођења наставе 

Теоријски блокови: преглед историје најзначајнијих дела ликовне уметности по епохама и 

стиловима – од преисторије до позне готике и анализа и тумачење истих са позиција 

филозофске херменеутике. Вежбе, семинарски радови. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  поена 

присуство  настави 10 усмени испит 60 

активност у току 

предавања 
10   

семинар-и 20   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Студијски програми: ОГЛ, ОМП, ОРМ, ОФК, ПУМ  

Назив предмета: ИСТОРИЈА СВЕТСКЕ КИНЕМАТОГРАФИЈЕ 

Наставник: др Светлана Безданов Гостимир / Дејан Петровић 

Статус предмета: обавезан / изборни 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: нема 

Циљ предмета: Упознавање с најзначајнијим филмским делима, ауторима, правцима, 

школама, периодима у историји светске кинематографије. Препознавање специфичних и 

значајних историјских стилова, као и ауторских рукописа. Успостављање критичког односа 

према развоју националних и светске кинематографије. 

Исход предмета: Оспособљеност за временску анализу светске кинематографије – 

самостално критичко вредновање филмова кроз разумевање ширег историјског контекста, 

као и за апрецијацију појединачних историјских стилова и ауторских рукописа у оквиру 

националних и светске кинематографије.   
Садржај предмета:  

Теоријска настава: Филм пре филма. Почеци филма: Француска, Америка. Немачки 

експресионизам у филму. Процват шведског филма. Француска: импресионисти и 

авангардисти. „Конструктивизам“, совјетски револуционарни филм и монтажна школа. 

Развој звучног филма и Холивуд. Француски филм између два рата. Окретање ка 

стварности у америчком филму и рађање модерног филма. Италијански неореализам. 

Соцреализам и ауторски филм. Послератна француска кинематографија. Енглески 

друштвени реализам и „нови филм“. Источна Европа: Пољска школа, Чешки „Нови талас“. 

„Нови Холивуд“. Традиција азијског филма. Немачки „Нови филм“. Ауторски рукопис у 

филму (фестивали, награде, критеријуми и вредности).  

Практична настава: Пројекција филмова и анализа – превасходно са становишта поетике и 

естетике филма – презентације исхода истраживачких подухвата; креативне радионице и 

писани радови. 

Литература  

1. Безданов Гостимир, С. / Радиновић Андрић, К. / Јовановић, С. / Ђурђић, Ј. (2014) 

Ореол и омча Лени Рифенштал. Admiral Books. Београд. 

2. Грегор У. / Паталас Е. (1998) Историја филмске уметности. Институт за филм. 

Београд.  

3. Katz, E. (1994) The Film Encyclopedia. Harper Collins. New York.  

4. Кук Д. (2005-2007) Историја филма 1, 2, 3. Clio. Београд. 

5. Sadoul, G. (1962) Повијест филмске умјетности. Напријед. Загреб. 

6. Thompson, K. / Bordwell, D. (1994) Film History: an Introduction. McGraw-Hill, Inc. 

New York/(...)/Toronto. 

Број часова  активне 

наставе 

Теоријска настава: 

45 

Практична настава: 

30 

Методе извођења наставе: Теоријски блокови, пројекције филмова, анализа и дискусија 

тема и примера, писани радови и креативне радионице. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

присуство настави 20 усмени/писмени испит 30 

активност у току наставе 10   

писани радови 10   

креативне радионице 30   

 

 
 
 
 



 

Студијски програм: ОГЛ, ОМП, ОРМ, ОФК, ПУМ 

Назив предмета: ОСНОВЕ МАРКЕТИНГА И ОДНОСА СА ЈАВНОШЋУ 

Наставник: др Јована Николић 

Статус предмета: обавезaн 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: нема 

Циљ предмета:  

Упознавање с основним принципима маркетинга и односа с јавношћу. 

Исход предмета: 

Разумевање свих елемената маркетиншког и промотивног сплета, утицаја рекламне 

поруке на потрошаче, принципа тржишне сегментације, стратегије и тактике интерних 

и екстерних односа с јавношћу. 

Садржај предмета 

 

Теоријска настава 

Маркетиншки сплет, маркетиншке стратегије, потрошачи,  оглашавање, унапређење 

продаје, економски публицитет, лична продаја, директни маркетинг, брендирање, 

интерни и екстерни односи с јавношћу. 

 

Литература  

1. Вилкокс, Д. и др. (2006) Односи с јавношћу, стратегије и тактике. Економски 

факултет. Београд. 

2. Ејвери, Џ. (2004) Планирање рекламне кампање. Академија уметности БК. 

Београд. 

3. Котлер, Ф. (2004) Како креирати, овладати и доминирати тржиштем. 

Адижес. Нови Сад. 

4. Котлер Ф. / Келер К. (2006) Маркетинг менаџмент. Дата статус. Београд.  

5. Прњат Д. (2008) Маркетинг и односи с јавношћу. Академија уметности БК. 

Београд. 

Број часова  активне 

наставе 

Теоријска настава: 

30 

Практична настава: 

 

Методе извођења наставе:  

Теоријски блокови, колоквијум. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току 

предавања 
30 усмени испит 50 

колоквијум 20   

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Студијски програм : ОГЛ, ОМП, ОРМ, ОФК, ПУМ 

Назив предмета: ХЕРМЕНЕУТИКА ЛИКОВНИХ УМЕТНОСТИ 2 

Наставник: др Бранка Гугољ / Ива Антовић 

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: положен испит из наставног предмета Херменеутика ликовних уметности 1 

Циљ предмета 

Пружање холистичког погледа, као и појмовно и терминолошко овладавање естетским 

простором ликовних уметности од ренесансног периода до данас. Стицање знања о даљем 

развоју уметности (после готике) и упознавање са кључним проблемима историје уметности 

тог периода. 

Исход предмета 

Стечена знања о кључним проблемима историје уметности и овладаност техником 

транспоновања естетско-ликовних вредности са теоријског нивоа на уже стручне уметничке 

области.  

Садржај предмета 

 

Теоријска настава 

Студенти се упознају са историјом ликовних уметности (сликарства, скулптуре и 

архитектуре) од ренесансе до савременог доба. Притом, у духу филозофске херменеутике, 

наставник настоји да осветли и повеже и све остале релевантне аспекте духовних 

дисциплина: филозофски, социолошки, психолошки и литерарни. 

 

Практична настава 

Дискусије и дебате. Анализа мање познатих дела ликовних уметности и примена методе 

тумачења усвојене на теоријској настави. Презентација одређених тема из историје ликовних 

уметности на основу знања стечених у оквиру теоријске наставе. 

 

Литература  

1. Јансон, Х. (1996) Историја уметности. Нолит. Београд. 

2. Леви, М. (1975) Историја сликарства. Југославија. Београд. 

3. Пискел, Ђ. (1969-1974) Општа историја уметности. „Вук Караџић“. Београд. 

Број часова  активне 

наставе 

Теоријска настава: 

30 

Практична настава: 

15 

Методе извођења наставе 

Теоријски блокови: преглед историје најзначајнијих дела ликовне уметности по епохама и 

стиловима – од ренесансе до ликовне уметности 20. века и анализа и тумачење истих са 

позиција филозофске херменеутике. Вежбе, семинарски радови. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

присуство  настави 10 усмени испит 60 

активност у току 

предавања 
10   

семинар-и 20   

 

 
 
 
 
 
 
 



 

Студијски програм: ОГЛ, ПУМ, ОРМ 

Назив предмета: ФИЛМСКИ И ТВ СЦЕНАРИО 

Наставник: Љубинка Стојановић 

Статус предмета: обавезан / изборни 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: нема 

Циљ предмета 

Овладавање писањем сценарија за играни филм.  

Оспособљавање за рад на дијалозима за кратке игране филмове. 

Исход предмета  

Израда сценарија за кратки играни филм. Овладаност начином припреме и 

пријављивања текста на конкурс. Продуктивно-креативно увођење у медијску праксу 

која обухвата различите филмске и телевизијске родове. 

Садржај предмета 

Теоријска настава:  

Специфичности рада са играном филмском формом. 

Вежбе везане за рад на сценаријима за различите облике играног филма. Израда 

сценарија за кратки играни филм уз поштовање поступности (идеја, синопсис, 

филмска прича, сценослед, тритмент). 

Практична настава:  

Анализа студентских радова. Сугестије и коментари професора студијског програма 

као и колега са класе. 

Литература  

1. Bordwell, D. / Thompson, K. (2013) Film Art (an introduction). Mcgraw-Hill. L.A.  

2. Камински, С. М. (1994) Жанрови америчког филма. Прометеј / 

Југословенска кинотека. Нови Сад / Београд. 

3. Петрит, И. (2012) Драматургија играног филма. Дерета. Београд.  

4. Радојевић, С. / Пајкић, Н. (1999) Нова филмска Европа. Clio. Београд. 

5. Рансијер, Ж. (2010) Филмска фабула. Clio. Београд. 

Трифо, Ф. (1995) Хичкок. Институт за филм. Београд. 

Број часова  активне 

наставе 

Теоријска настава: 

45 

Практична настава: 

30 

Методе извођења наставе 

Анализе филмова. Креативне радионице за писање сценарија. Менторски рад са 

студентима. Састављање креативних тимова унутар Академије. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

присуство настави 20 усмени испит 30 

активност у току 

предавања 
20   

писани радови 30   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Студијски програми: ОГЛ, ОМП, ОРМ, ОФК, ПУМ 

Назив предмета: ИСТОРИЈА СРПСКЕ КИНЕМАТОГРАФИЈЕ 

Наставник: др Светлана Безданов Гостимир / Данило Бећковић 

Статус предмета: обавезан / изборни 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: пожељна апсолвирана знања из историје светске кинематографије 

Циљ предмета: Упознавање с најзначајнијим филмским делима, ауторима, правцима, 

школама, периодима у историји домаће кинематографије. Препознавање специфичних и 

значајних историјских стилова, као и ауторских рукописа. Успостављање критичког односа 

према развоју домаће кинематографије. 

Исход предмета: Оспособљеност за апрецијацију домаће кинематографије и преузимање 

одговорности за ауторски ангажман у домену филмског израза. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: Почеци кинематографије на нашим просторима. Пионири српског филма. 

Утицај балканских и Првог светског рата на развој кинематографије. Кинематографске 

прилике између два светска рата. Почетак филмске производње у новој Југославији. Струјања 

у југословенском играном филму после 1948.. Кино клуб Београд. Црни талас. Документарни, 

краткометражни и анимирани филм. Забрањени филмови и маргинализовани аутори. „Чешка 

школа“. „Београдска школа“. Српски филм у 21. веку. Ауторски рукопис у филму (фестивали, 

награде, критеријуми и вредности). 

Практична настава:Анализом одабраних филмова указује се на креативне, продукционе и 

идеолошке аспекте филмског стваралаштва, као и на везу са технолошким и општим 

друштвеним развојем. Објашњењем ширег историјског контекста у коме су настајали 

најзначајнији домаћи филмови, као и идејних и креативних хтења њихових аутора, 

актуелизују се изазови у развоју наше кинематографије и проблематизује садашње стање – 

превасходно са становишта поетике и естетике филма. 

Литература   

1. Безданов Гостимир, С. (1993) Филмом до критике & vv.. Институт за филм. Београд. 

2. Волк П. (1996) 20. век српског филма. Институт за филм. Београд.  

3. Косановић Д. (2011) Кинематографија и филм у Краљевини СХС/Краљевини 

Југославији 1918-1941. Филмски центар Србије. Београд. 

4. Косановић, Д. (2000) Лексикон пионира филма и филмских стваралаца на тлу 

југословенских земаља 1896-1945. Институт за филм/Југословенска кинотека/Феникс 

филм. Београд. 

5. Мунитић, Р. (1999) Пола века филмске анимације у Србији. Институт за 

филм/Аурора. Београд. 

6. Мунитић, Р. (1999) Српски век филма. Институт за филм/Аурора. Београд. 

7. Петровић, М. (2010) Радослав Владић – поетика малих ствари. Филмски центар 

Србије. Београд. 

8. Слијепчевић, Б. (1982) Кинематографија у Србији, Црној Гори и Босни и 

Херцеговини 1896-1918. Универзитет уметности/Институт за филм. Београд. 

9. Тирнанић Б. (2008) Црни талас. Филмски центар Србије. Београд. 

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 45 Практична настава: 30 

Методе извођења наставе: Теоријски блокови, пројекције филмова, анализа и дискусија тема 

и примера, писани радови и креативне радионице. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

присуство настави 20 усмени испит 30 

активност у току наставе 10   

писани радови 20   

креативне радионице 20   
 

 
 



 

Студијски програми: ОГЛ, ОМП, ОРМ  

Назив предмета: МЕНАЏМЕНТ ПРОЈЕКТА У КУЛТУРИ 

Наставник: др Јована Николић 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: нема 

Циљ предмета 

Стицање знања из области економике културе. 

Исход предмета  

Овладаност вештинама за промовисање пројеката у култури. Оспособљеност за самостално 

конципирање буџета и финансијског плана – једнако за основне, као и мултимедијалне пројекте у 

култури. Спремност за постизање договора о финансирању и пласману.  

Садржај предмета 

Теоријска настава: Финансирање културе – тржишни, буџетски и мешовити тип финансирања 

културе. Профитне и непрофитне делатности у култури. Индустрија културе – креативне 

индустрије. Национална политика у области кинематографске и видео производње. Облици 

спонзорства и донаторства. Национална и пословна политика у домену спонзорства. 

Потенцијални финансијски извори аудио-визуелних пројеката и пројеката у култури – телевизије, 

јавни и приватни фондови – национални и регионални, приватне инвестиције, подстицаји – 

порески кредити или олакшице, трампа, crowdfunding, платформе, одрицање од хонорара, 

помоћна права итд. Трошкови развоја, продукције, постпродукције и дистрибуције; трошкови 

хонорара и права, материјални трошкови, путни трошкови, општи трошкови; директни и 

индиректни трошкови, непредвиђени трошкови, producer fee, overheads; повраћај новца. Буџет 

аудио-визуелног пројекта и пројекта у култури. Фандрејзинг план. Представљање и убеђивање 

као вештине доброг менаџера у култури. 

Литература  

1. Дигл, K. (1999) Maркетинг у уметности. Clio. Београд.  

2. Драгићевић Шешић, М. / Стојковић, Б. (2011) Култура: менаџмент, анимација, маркетинг. 

Cliо. Београд.  

3. Рот, П. (1999) Спонзорисање културе. Cliо. Београд.  

4. Хартли, Џ. (2007) Креативне индустрије. Cliо. Београд.  

Број часова  активне наставе 
Теоријска настава: 

30 

Практична настава: 

 

Методе извођења наставе 

Предавања, дебате. Радна посета: пичинг за аудио-визуелне пројекте. Колоквијум.  

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

присуство настави 15 усмени испит 50 

активно учешће у настави  5   

колоквијум 30   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Студијски програми: ОГЛ, ОФК 

Назив предмета: ГЛУМА ПРЕД КАМЕРОМ 

Наставници: Игор Ђорђевић, Данило Пашкван / Војин Васовић / Гордана Ђокић 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: стечена знања и вештине из наставног предмета Увод у глуму пред камером  

Циљ предмета 

Практиковање глуме пред камером. 

Исход предмета  

Овладаност различитим аспектима глуме пред камером. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Глума на сцени и пред камерама (сличности и разлике). Шаблон у глумачкој игри. Облици 

игре који не спадају у уметничко стварање. Уметност „представљањаˮ и „преживљавањаˮ. 

Машта, радња и подсвест. Схема процеса глумачког стварања. Однос ФТВ редитеља и 

глумца. Однос глумца према камери (камерама) и тзв. „летеће гледалиштеˮ. 

Практична настава  

Текст (читање сценарија), подела улога (врсте), концепција, пробе: хладне, костимске, топле 

пробе: врсте кадрова, континуитет, маркери... прогони, генерална проба, снимање: дублови, 

број и значај, филмски и тв поступак. 

Литература  

1. Лазић, Р. / Плеша Б. (2005) О глуми и режији: разговори с Бранком Плешом. Фото 

Футура. Београд. 

2. Стјепановић, Б. (2004) Глума 3 - игра. Универзитет ЦГ / Стеријино позорје. Подгорица / 

Нови Сад. 

3. Стразберг, Л. (2004) Сан о страсти - Метод глумачке игре. ФДУ. Београд. 

4. Тарковски, А. (2015) Вајање у времену. Агенција Обрадовић. Београд. 

5. Чехов, М. (2004) О техници глумца. ННК Интернационал. Београд. 

Број часова  активне 

наставе 
Теоријска настава: 15 Практична настава: 30 

Методе извођења наставе 

Практични поступци и примена теоријских јединица. У процесу, поред студената глуме, 

суделују и студенти режије, камере, звука и монтаже. Вежбе се снимају и анализирају. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току 

предавања 
20 усмени испит 50 

практична настава 30   

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Студијски програм: ОГЛ 

Назив предмета: ГЛУМА – КОМПОЗИЦИЈА 

Наставници: Милица Краљ, мр Милица Јанкетић / Гордана Ђокић 

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ: 8 

Услов: положен испит из наставног предмета Глума – стил и жанр 

Циљ предмета 

Стварање креативног оквира за максимално испољавање глумачких способности и талента 

сваког појединог студента. 

Исход предмета  

Стечена неопходна знања и искуства за успешну глумачку каријеру. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: Избор комада и подела улога. Рад на улози. Рад за столом (читаће пробе). 

Анализа комада, анализа ликова, подела на одломке, договор о жанру и основној концепцији. 

Текст и подтекст. Скраћивање текста. Прогон за столом. Читање комплетног комада са 

договореним говорним радњама. Поставка комада (груби мизансцен). Техничка проба, 

провера сценографије, увежбавање промена декора унутар представе, костимска проба и 

провера реквизите. Конфронтација. Први сусрет кроз игру са комплетном опремом 

представе. Спајање у целину. Уклапање са светлом и музиком. Рад на детаљима. Прогони са 

минимумом заустављања, као и рад на темпу и ритму целокупне представе. 

Практична настава: Практично истраживање могућности реконтекстуализације драмских 

ситуација, феномена креативног читања као и полижанровских структура савременог театра. 

Рад на завршној представи од избора текста у односу на интересовање студента, пробна 

читања и реализација завршне представе. 
Литература  

1. Barba E. (1996) Tajna umetnost glumca. Institut za pozorište, film, radio i ТV. Beograd. 

2. Болеславски, Р. (1997) Шест лекција о глуми. Геа. Београд. 

3. Брук, П. (1995) Празан простор. Лапис. Београд. 

4. Gavela, B. (1967) Glumac i kazalište. Sterijino pozorje. Novi Sad. 

5. Клајн, Х. (1995) Основни проблеми режије. Универзитет уметности. Београд. 

6. Милошевић, М. (1977) Моја глума. Музеј позоришне уметности. Београд. 

Број часова  активне наставе 
Теоријска настава: 

120 
Практична настава: 150 

Методе извођења наставе: Предавања и вежбе. Разговори и анализе. Истраживање односа 

између драмског предлошка, редитељског рукописа и језика глуме уз анализу драматуршке 

структуре, музичког материјала, проблема сценског простора, костима, шминке и начина 

њиховог међусобног функционисања у драмском простору. Анализа одабраног текста и 

артикулација полазног концепта завршног рада. Практичан рад. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

присуство настави 20 јавни испит 30 

активно учешће у настави и  

извршавање задатака и вежби 
20   

постигнути резултати и 

квалитет вежби 
30   

 

 
 
 
 
 



 

Студијски програм: ОГЛ 

Назив предмета: СЦЕНСКИ ГОВОР 4 

Наставник: мр Милица Јанкетић Петровић 

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: положен испит из наставног предмета Сценски говор 3 

Циљ предмета 

Упознавање студената са дијалектима српског језика. 

Исход предмета  

Овладаност изговарања различитих дијалеката и говора српског језика. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Дијалекти српског језика: подрински говор, шумадијски говор, војвођански говор, 

нишко-лесковачки говор, црногорски говор. 

Практична настава  

Анализа текста; интерпретација текста. Уметничка транспозиција и 

индивидуализација. 

Литература  

4. Ђорђевић, Б. (1974) Српскохрватски позоришни језик. Универзитет уметности. 

Београд. 

5. Белић, А. (2000) О дијалектима. Завод за уџбенике. Београд.  

6. Окука М. (2018) Српски дијалекти. Прометеј. Београд. 

Број часова  активне 

наставе 

Теоријска настава: 

15 

Практична настава: 

15 

Методе извођења наставе 

Предавања и практичне вежбе.  

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

присуство настави 20 усмени испит 50 

активност у току 

предавања 
30   

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Студијски програм : ОГЛ 

Назив предмета: СЦЕНСКИ ПОКРЕТ 4 

Наставник: Ана Бартоли 

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: положен испит из наставног предмета Сценски покрет 3  

Циљ предмета 

Упознавање са техникама и постулатима невербалног театра на напреднијем нивоу, 

артикулација замишљених идеја и спровођење истих у дело.  

Исход предмета  

Интерполација технике у драмски театар и креирање сопствених минијатура користећи, 

превасходно, покрет и технике невербалног театра као средство изражавања.  

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Увод у невербално позориште и јасно дефинисање појмова: театар покрета, невербални 

театар и плесни театар; Упознавање са различитим врстама невербалног театра и 

њиховим ствараоцима (Жак Копе, Етјен Декру, Жак Лекок, Марсел Марцо, Всеволод 

Мерхољд). 

 

Практична настава 

ТЕХНИКА/АНАЛИЗА ТЕЛА/НЕВЕРБАЛНИ ТЕАТАР 4 

1. ТЕХНИКА: Артикулације и координације: Рад у групи. 

2. НЕВЕРБАЛНИ ТЕАТАР  4: Неми филм; Етиде и фигуре невербалног театра; 

Дефинисање унурашњег сукоба лика покретом. 

3. МОЈЕ ПОЗОРИШТЕ (завршни рад): Креирање сопствених етида према замишљеној 

идеји и /или користећи драмски текст, у којима покрет и технике невербалног театра 

имају превасходну улогу.  

Литература  

1. Боал, А. (2009) Игре за глумце и не-глумце. Хрватски центар за драмски одгој. 

Загреб.  

2. Гротовски, Ј. (1976) Ка сиромашном позоришту. ИЦС. Београд. 

3. Decroux, E. (2000) Palabras sobre el Mimo.  El Milagro, CNCA, 2, Mexico. 

4. Dorcy, J. (1975) The Mime. White Lion Publishers. 

5. Oida.Y. (1997) The Invisible Actor. Routledge. New York. 

Број часова  активне 

наставе 
Теоријска настава: 15 Практична настава: 15 

Методе извођења наставе 

Предавања, вежбе, вођење дневника опажања и мисли о телу; семинарски радови; 

праћење драмског и филмског стваралаштва код нас и у свету. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току 

предавања 
40 практични 30 

колоквијум-и 15   

семинар-и 15   

 

 

 
 



 

Студијски програми: ОГЛ, ОМП, ПУМ, ОФК, ОРМ  

Назив предмета: ПРАВО ЗАШТИТЕ ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ 

Наставник: др Милојко Миловановић 

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: нема 

Циљ предмета 

Упознaвaње сa основним појмовимa и принципима aуторских и сродних прaвa у домaћем и 

међунaродном окружењу. 

Исход предмета 

Разумевање принципа ауторског права и права интелектуалне својине. 

Садржај предмета 

 

Теоријска настава 

Појaм прaвa, морaлa, обичaјa, прaвне норме. Извор прaвa. Врсте и елементи уговорa у 

привреди: зaкључење уговорa; дејство, промена и престанак уговорa у привреди. Појaм и 

оснивaње предузећa. Појaм прaвa интелектуaлне својине: ауторско дело, aутор, коaутор; 

предмет и обим зaштите aуторског делa, aуторa, коaуторa. Субјективно aуторско прaво. 

Прaво интерпретaторa, произвођaчa фоногрaмa, видеогрaмa, емисијa и базе подaтaкa. 

Конвенције зa међунaродну зaштиту aуторског и сродних прaвa. Улогa Светске оргaнизaције 

зa интелектуaлну својину. 

 

Литература  

1. Бесaревић, В. (2005) Интелектуaлнa својинa: индустријскa својинa и aуторско 

прaво. Прaвни фaкултет Универзитета у Беогрaду. Беогрaд. 

2. Вaсић, Р. / Чaвошки, К. (1999) Увод у прaво II. Дрaгaнић. Беогрaд.  

3. Дамњановић, К. (2007) Интелектуална својина. Правни факултет Универзитета 

Унион. Београд. 

4. Фримерман, А. (1997) Пословно право. Изд. Аутора. Београд. 

Број часова  активне 

наставе 

Теоријска настава: 

30 

Практична настава: 

 

Методе извођења наставе 

Предавања, семинари, тестови, колоквијуми. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току 

предавања 
20 усмени испит 50 

семинар  10   

тест 10   

колоквијум 10   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Студијски програм: ОГЛ, ОМП, ПУМ, ОФК, ОРМ 

Назив предмета: УВОД У ЕСТЕТИКУ 

Наставник: др Милан Радовановић 

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: нема 

Циљ предмета 

Увођење у аксиолошке појмове, као и смисаоно-вредносно критичко процењивање. 

Изградња логичке структуре мишљења у аксиологији. Упознавање са историјом естетичких 

идеја и концепција од античке Грчке до ренесансе.  

Исход предмета  

Ослобађање субјективне естетичке мисли; индивидуација естетичке личности уметника. 

Садржај предмета 

 

Теоријска настава 

Уметност као предмет философије; испитивање уметности као философска дисциплина; 

историјско одређење појма уметности; појам и предмет естетике; естетичка аксиологија; 

почеци естетичког мишљења; Aнтика; опште схватање осећајности и лепоте у 

предплатоновској естетици; лепо и проблем уметничког подражавања; Аристотел; форма и 

материја; Ентелехија; Плотин; Аугустин; Аквински; естетичка мисао Ренесансе.   

 

Литература  

1. Аристотел (1966) Поетика. Култура. Београд. 

2. Гилберт, К.Е. / Кун, Х. (2004) Историја естетике. Дерета. Београд. 

3. Петровић, С. (2000) Естетика. Народна књига / Алфа. Београд. 

4. Платон (1982) Хипија већи. Графос. Београд. 

5. Платон (2003) Гозба или О љубави. Дерета. Београд. 

6. Платон (2002)  Држава. БИГЗ. Београд. 

7. Росарио, А. (1975) Теорије о лепом у средњем веку. СКЗ. Београд. 

Број часова  активне 

наставе 

Теоријска настава: 

30 

Практична настава: 

 

Методе извођења наставе 

Теоријска предавања; интерактивна настава инкорпорирана у теоријску: семинари и 

дискусије по појединим темама, есеји.  

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

присуство настави 10 усмени испит 50 

активност у току 

предавања 
20   

Есеји 20   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Студијски програм: ОГЛ, ОРМ, ОФК 

Назив предмета: ОСНОВЕ СЦЕНОГРАФИЈЕ И КОСТИМА 

Наставник: мр Марина Вукасовић-Меденица  

Статус предмета: обавезан / изборни 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: нема 

Циљ предмета 

Упознавање са стваралачким и реализаторским аспектима сценографије и костимографије 

у свим визуелним медијима.  

Исход предмета  

Стечена знања о техници и терминологији сценографије/костимографије, као и о 

обједињеном процесу промишљања, обликовања и реализације сценског простора/костима. 

Оспособљеност за стручну сарадњу сa сценографима и костимографима у свим визуелним 

медијима. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Позоришна сценографија – техника и терминологија сцене кутије. Историјски преглед 

развоја сценског простора – сцена/декор/реквизита/сценска машинерија. Место и улога 

сценографије/костимографије у процесу стварања филма. Изражајна средства и естетски 

принципи филмске сценографије. Снимање у ентеријеру/eкстеријеру – рад у студију. ТВ 

сценографија. Ликовна струјања и њихово коришћење. Стваралачка начела 

костимографије. Историјски преглед развоја костима. Грађење лика/карактера кроз костим 

и маску. Костимографска истраживања – лик и карактер. Сценографска истраживања – 

означавање простора / сценски  простори – лик / драматургија простора.  
Литература: 
1. Васић, П. (1992) Одело и оружје. Универзитет уметности. Београд. 

2. Давидовић, З. (1998) Фризура кроз векове: Костимографија 1. Signature. Београд. 

3. Ивков, Д. (2000). Филмска сценографија. Удружење филмских уметника Србије. 

Београд. 

4. Кукић, Ж. (1995) Историја сценографије. Академија уметности БК. Београд. 

5. Лексикон филмских и телевизијских појмова (2003) Универзитет уметности. 

Београд. 

6. Мисаиловић, М. (1988) Драматургија сценског простора. Стеријино позорје / 

Дневник. Нови Сад.  

7. Хауард, П. (2002) Шта је сценографија. Clio. Београд.  
8. Hoggett, C. (1975) Stage Сrafts. St. Martin's Press. New York.  

Број часова  активне 

наставе 

Теоријска настава: 

30 

Практична настава: 

 

Методе извођења наставе:  

Теоријски блокови. Креативне радионице – сценографска и костимографска истраживања у 

области филма, телевизије и позоришта – самостални (индивидуални и/или групни) рад 

студената уз менторство. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

присуство настави 10 усмени испит 50 

активност у настави  20   

креативне радионице 20   

 
 
 
 
 
 



 

Студијски програми: ОГЛ, ОМП, ПУМ, ОФК 

Назив предмета: ОСНОВЕ ТEЛЕВИЗИЈСКЕ РЕЖИЈЕ 

Наставник: Данило Пашкван / Војин Васовић 

Статус предмета: обавезан / изборни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: нема 

Циљ предмета:  

Упознавање с основама електронског формирања слике; дистрибуције ТВ сигнала; 

продукције и постпродукције. 

Исход предмета:  

Овладаност знањима о језику, граматици и режији телевизије. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: Презентација искустава домаћих и страних педагога из области ТВ 

режије (језик и биће ТВ, историја ТВ код нас и у свету, ТВ кодови, планови, ТВ 

терминал, аналогни и дигитални видео, ТВ сигнал, покрети камере, ракурси, оса акције, 

златни пресек, рад са једном и више камера, репортажна кола, генерална дирекција, 

златни троугао, механизам пажње, композиција, визуелизација, динамичке компоненте 

кадра, интерпункција, ТВ режија). Методе рада у забавно-музичком, спортском, 

драмском програму. Режија прве студијске емисије. Директан ТВ пренос. Постпродукција 

и монтажа слике и звука. 

 

Практична настава:  

Режија кратких делова или сцена у целини: две вежбе, у трајању до 10᾽. 

Литература  

1. Бабац М. (2004) Ново лице телевизије и филма. Академија уметности. Нови Сад. 

2. Kaufman, I. W. (1970) Како режирати за телевизију. Телевизија Београд. Београд.  

3. Квин М. Д. (2000) Телевизија. Clio. Београд.  

4. Лазић Р. (1997) Естетика ТВ режије. РТС, Телевизија Београд. Београд.  

5. Мартиновић, М. (1997) Режија програма уживо. Радио-телевизија Србије. Београд.  

6. Newcomb, H. (ed.) (1987) Television: the Critical View. Oxford University Press. New 

York. 

7. http://www.rastko.rs/filmtv/lazic_etvr/etvr_uvodna.html 

Број часова  активне 

наставе 

Теоријска настава: 

30 

Практична настава: 

30 

Методе извођења наставе 

Теоријски блокови, практична настава, колоквијуми. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 20 писмени испит 10 

практична настава 20 усмени испит 10 

колоквијум-и 20 завршни рад 20 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.rastko.rs/filmtv/lazic_etvr/etvr_uvodna.html


 
 

Студијски програми: ОГЛ, ОМП, ОФК, ОРМ 

Назив предмета: МУЗИКА ЗА ФИЛМ И ТЕЛЕВИЗИЈУ 

Наставници: мр Борис Шурлан / Томислав Миленковић  

Статус предмета: обавезан / изборни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: нема 

Циљ предмета:  

Успостављање односа према музици у контексту примене у филму и телевизији. 

Исход предмета:  

Стечена знања о музици у филму и телевизији, кроз изучавање историје филмске музике и развој 

и технологије музичког снимања. Остварен увид у композиторски рад и обликовање музике. 

Разумевање улоге музике и музичких израза у филму и телевизији. 

Садржај предмета: Теоријска настава  

Историја филмске музике: музика у немом филму; почеци звучног филма; „Златно добаˮ 

Холивуда (1930-1950); музички стилови од 1950. до 1975.; музика у филму од 1975. до данас; 

“Spotting”(анализа, дефинисање музике и музичких „нумера”): дефинисање глобалног музичког 

стила, израза и карактера музике; „привремене – Temp.” музике; дефинисање главне теме филма; 

„CUE” – одређивање и дефинисање улазних и  излазних одредница „музичког времена”. 

Композиторски рад и обликовање музике: музика као контрапункт филму; мелодија, ритам или 

хармонија као конструктивни елементи тематизма; одређивање и дефинисање музичких 

акцената; музички педал – „оргелпункт“ у служби драматургије; мотивски рад и дефинисање 

„лајтмотива“; одређење конструктивних елемената стила, економија звучних средстава; 

архитектонски и еволутивни принцип у изградњи музичких облика у филму; обезбеђивање 

музичког континуитета; контраст као покретач драме; остваривање принципа „јединства у 

разноврсности”; Улога музике и музички изазови: физичка, психолошка и  техничка улога музике 

у филму и ТВ; физичка улога: одређивање локације филма; одређивање временског периода; 

појам „source music” („живеˮ музике) и њено коришћење у филму; „етноˮ и „историјска” музика 

и њена примена; „mickey-mousing” – дословно музичко праћење покрета у филму; психолошка 

улога: креирање расположења; музика као тумач слике (неизречених  мисли, осећања и емоција); 

техничка улога: повезивање читавог филма у јединствену целину применом принципа 

континуитета и транзиције, као и јединства у разноврсности; музика као пратилац и стваралац 

драме; писање музике за дијалог; значење појма „soundtrackˮ. Технологија музичког процеса: 

снимање музике коришћењем рачунара; микрофонско снимање музике; снимање и састав 

симфонијског оркестра; синхронизација музике на филм; микс снимљене музике као и доставни 

формати (delivery formats) за финални микс звука у филму и ТВ; стерео и окружујући звук у 

филму и ТВ.    

Практична настава: Примена наведених садржаја у директном контакту с рачунарима; слушање 

филмске музике; вежбање избора музичког материјала за задате филмске секвенце; увежбавање 

појединих технолошких фаза музичког процеса.                                   

Литература  

1. Davis, R. (1999) Complete Guide to Film Scoring. Berklee Press. Boston. 

2. Rona, J. (2000) Reel World: Scoring for Pictures. Miller Freeman Books. San Francisco. 

3. Hill, A. (2017) Scoring the Screen: The Secret Language of Film Music. Hal Leonard Books, 

Milwaukee. 

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 45 Практична настава: 15 

Методе извођења наставе 

Теоријски блокови и вежбе. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 30 практичан  испит 40 

активност на вежбама 30   
 

 



 

Студијски програм: ОГЛ 

Назив предмета: ЛУТКАРСТВО 

Наставници: Ива Милошевић, Предраг Стојменовић 

Статус предмета: обавезни 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: нема 

Циљ предмета 

Овладавање знањима и вештинама за креирање, постављање и вођење сценских ликова 

кроз лутке. 

Исход предмета  

Оспособљеност за јавни наступ у луткарском позоришту. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: Дечја књижевност и књижевност за децу. Ритуални и фолклорни плес. 

Позориште сенки. Развој луткарског театра. Лутке: марионета, гињол, јавајка, кабаретска 

лутка. Сценски покрет и сценски говор с лутком. Велике и мале сцене – велика и мала 

публика.   

Практична настава: Студенти се едукују да разумеју основне законитости сценског језика 

у луткарском позоришту као и да овладају основама луткарске вештине манипулације 

различитим врстама позоришних луткама, анимирањем свакодневних предмета према 

законитостима луткарског театра и адекватним глумачким изразом.  

Литература  

1. Bell, J. (2000) Shadows: A Modern Puppet History. Detroit Institute of Art. Detroit. 

2. Dubska, A. / Novak, J. / Malikova, N. / Zdenkova, M. (2006) Czech Puppet Theatre. 

Theatre Institute. Prague. 

3. Currell, D. (1992) An Introduction to Puppets and Puppetmaking. New Burlington 

Books, Quintet Publishing Limited. London. 

4. Latshaw, G. (2000) The Complete Book of Puppetry. Dover Publications. London.  

5. Logan, D. (2007) Puppetry. Brisbane Dramatic Arts Company. Brisbane, Queensland. 

6. Sinclair, A. (1995) The Puppetry Handbook. Richard Lee Publishing. Richmond, 

Victoria. 

7. Suib, L. / Broadman, M. (1975) Marionettes Onstage! Harper & Row Publishers. New 

York. 

Број часова  активне 

наставе   
Теоријска настава: 15 Практична настава: 30 

Методе извођења наставе 

Теоријски блокови. Стилске вежбе. Јавни наступи у креативним радионицама. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 20 усмени испит 50 

практична настава    

колоквијум-и 30   

 
 
 
 
 
 
 



 

Студијски програми: ОГЛ, ОМП, ПУМ, ОФК, ОРМ 

Назив предмета: ЕСТЕТИКА 

Наставник: др Милан Радовановић 

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: нема 

Циљ предмета 

Увођење у аксиолошке појмове, смисаоно-вредносно критичко процењивање и изградња 

логичке структуре мишљења у аксиологији. Упознавање с историјом естетичких идеја и 

концепција од ренесансе до савремене филозофије уметности. Разумевање токова 

цивилизације и основних естетских питања у вези са одређеним временским периодима 

историјског развоја.  

Исход предмета  

Формирана естетичка свест. Опособљеност за критичко мишљење. Индивидуација естетичке 

личности уметника.  

Садржај предмета 

 

Теоријска настава 

Нововековна естетичка мисао, формално рађање естетике као филозофске дисциплине. 

Полемика Винкелман – Лесинг. Разлике између ликовних уметности и књижевности. 

Савремена естетичка промишљања: појам опажаја – Фидлер, теорија чисте визуелности, 

естетички формализам; феноменологија Николаја Хартмана, естетичка мисао 

егзистенцијализма. 

 

Литература  

1. Гилберт, К.Е. / Кун, Х. (2004) Историја естетике. Дерета. Београд. 

2. Морпурго-Таљабуе, Г. (1968) Савремена естетика. Нолит. Београд. 

3. Петровић, С. (2004) Естетика. Народна књига – Алфа. Београд. 

4. Фидлер, К, (1980) О просуђивању дела ликовне уметности. БИГЗ. Београд. 

5. Хартман, Н. (2004) Естетика. Дерета. Београд. 

Број часова активне 

наставе 

Теоријска настава: 

30 

Практична настава: 

 

Методе извођења наставе 

Теоријска предавања; интерактивна настава инкорпорирана у теоријску: семинари и 

дискусије по појединим темама, есеји.  

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

присуство настави 10 усмени испит 50 

активност у току 

предавања 
20   

семинари и есеји 20   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Студијски програм: ОГЛ, ОМП, ПУМ, ОФК, ОРМ  

Назив предмета: МЕДИЈСКЕ ИКОНЕ 

Наставник: др Светлана Безданов Гостимир / Љубинка Стојановић 

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: нема 

Циљ предмета: Апрецијација медијских икона у реалном и виртуалном домену креативних 

индустрија. 

Исход предмета: Овладаност знањима и вештинама за апрецијацију, креирање и ауторизовање 

медијских икона у реалном и виртуалном домену креативних индустрија. 
Садржај предмета 

Теоријска настава: Успостављање контекста: индустрија забаве и сна – медији масовне 

комуникације – нове (реалне и виртуалне) иконе – уметност и индустрија свести. 

Експлоатација слободног времена – освешћивање позитивних конотација. Софистицирани 

свет: медијске интерпретације (не)уметничке стварности. Лепота медија: Лепота провокације 

или Лепота потрошње; авангарда или провокативна Лепота; потрошачка Лепота. Дух времена 

и феномен славе. Медијски иконостаси „нове религије“: star system, popularity, trend-setting, 

branding... Икона: канони, чудотворна дејства и филозофија култа. Теорије о харизми. Лепота и 

архетип. Лепота Чудовишта. Уобличавање времена у митској и религиозној свести. 

Признавање имена и с.р. потпис псеудонима. Идеја „нове митологије“. Уметност, архетип и 

симбол. Религија лепоте: естетска религија; денди; тело, смрт и ђаво; Уметност ради 

Уметности; естетски мистицизам; екстаза у стварима. Опредмећивање и придавање употребне 

вредности: савремено вредновање материје; ready-made; од репродуковања до индустријске 

материје – критика, комерцијализација, серијалност.     

Практична настава: Медијске (реалне и виртуалне) иконе – студије случаја и креирање иконе. 

Литература  

1. Безданов Гостимир, С. (2014) Медијске иконе. SMArts. Београд. 

2. Бодријар, Ж. (1991) Симулакруми и симулација. ИП Светови. Нови Сад. 

3. Волпе, Г. (1979) Историја укуса. БИГЗ. Београд. 

4. Giles, D. (2000) Illusions of Immortality: Psychology of Fame and Celebrity. Macmillan 

Press. London. 

5. Еко, У. (2004) Историја лепоте. Плато. Београд. 

6. Jensen, R. (2004) Heart Storming. New Moment. Београд. 

7. Касирер, Е. (1985) Филозофија симболичких облика (II): Митско мишљење. 

НИШРО Дневник/Књижевна заједница. Нови Сад. 

8. Морен, Е. (1979) Дух времена. БИГЗ. Београд. 

9. Морен, Е. (1967) Филм или човек из маште. Институт за филм. Београд. 

10. Sakan, D. (1996) Pretty Woman – Advertising in the Balkans. NewS Moment. Beograd. 

11. Сенет, Р. (1989) Нестанак јавног човјека. Напријед. Загреб. 

12. Тодоровић, Н. (1996) Дух деведесетих. БМГ. Београд. 

13. Хартли, Џ. (2007) Креативне индустрије. Clio. Београд. 

14. Шушњић, Ђ. (1976) Рибари људских душа. Младост. Београд.  

Број часова  активне 

наставе 

Теоријска настава: 

15 

Практична настава: 

15 

Методе извођења наставе: Теоријски блокови, стилске вежбе, писани радови, студије случаја. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 30 

стилске вежбе 20 усмени испит 20 

писани радови 20   

 
 
 
 
 



 

Студијски програм: ОГЛ, ОМП, ПУМ 

Назив предмета: ФИЛМСКА РЕЖИЈА - САВРЕМЕНИ ФИЛМСКИ И ДИГИТАЛНИ 

МЕДИЈИ 

Наставник/наставници: Данило Бећковић, Војин Васовић / Владимир Петровић 

Статус предмета: обавезан / изборни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: нема. 

Циљ предмета: Стицање знања о елементима филмског језика: кадар, композиција, планови, угао 

снимања, итд. 

Исход предмета:  

 Овладаност елементима филмског језика; 

 Разумевање свих појмова режије у ужем значењу појма; 

 Разумевање режије као поставке камере; 

 Оформљен уметнички приступ поставци камере, начину кадрирања и одабиру планова; 

 Припремљеност за сложеније и захтевније креативне приступе уметности филма. 

Садржај предмета 

Теоријска настава:  

Идеја, синопсис, фабула, тритмент, сценарио, адаптација;  Планови, ракурси, композиција кадра; 

Објективи, дубинска оштрина;  Кадрирање, феномен рампе, стожер;  Истаблишинг, риистаблишинг, 

инсерт, кат евеј;  Рез; Уметност кретања;  Књига снимања;  Филмска екипа. 

Основни појмови филмског језика. Кадар, композиција, планови, угао снимања. Рез на покрет. 

Правила кадрирања. Основни покрети камером. Причање камером, моћ визуелног изражавања. 

Практична настава: 

Планови, употреба филмских планова, статично; Употреба реза на покрет, кроз филмску причу у 10 

кадрова; Швенк, употреба швенка, кроз филмску причу у 10 кадрова; Радни процес и рез на покрет;  

Мини-документарна вежба „Портрет колеге са класе“. 

Напомена: последње две вежбе ( Радни процес и рез на покрет; Мини-документарна вежба „Портрет 

колеге са класе“ ) представљају практични део усменог испита. 

Литература  

1.   Линдгрен, Е. (1966) Уметност филма. Минерва. Суботица. 

2.   Лотман, Ј. (1976) Семиотика филма. Институт за филм. Београд. 

3.   Мартен, М. (1966) Филмски језик. Институт за филм. Београд. 

4.   Мец, К. (1973) Огледи о значењу филма I. Институт за филм. Београд. 

5.   Мец, К. (1978) Огледи о значењу филма II. Институт за филм. Београд. 

6.   Петрић, В. (1968) Увођење у филм. Универзитет уметности. Београд.  

7.   Truffaut, F. (1987) HITCHCOOCK / TRUFFAUT. Институт за филм. Београд. 

Број часова  активне 

наставе 

Теоријска настава: 

45 

Практична настава: 

15 

Методе извођења наставе 

Теоријски блокови. Анализа делова стручне литературе. Радионице и расправе о појединим 

елементима филмског језика. Постављање задатка – сцене и расправа о могућим решењима. Писани 

радиви студената о појединим наставним јединицама. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 усмени испит 50 

присуство настави 10   

присуство у Кинотеци 10   

писани радови 20   

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Студијски програм: ОГЛ, ОМП, ПУМ, ОФК, ОРМ 

Назив предмета: РЕЖИЈА КРАТКИХ ФОРМИ 

Наставници: Дејан Петровић, Војин Васовић / Владимир Петровић 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: нема 

Циљ предмета 

Стицање знања из елемената кратких форми – драмски минимализам, приступ у 

краткој играној и експерименталној форми.  

Исход предмета 
Оспособљеност за процес рада од кастинга, рада за столом, мизансценских радњи до 

прогона и снимања. Дублови и континуитет. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: Заснована на концепту искустава домаћих и страних филмских 

педагога: поетика драмског минимализма, сценарио, драмске вредности, драматургија 

кратких форми, глумац–редитељ и ауторски део екипе, читање литерарног предлошка, 

животописи ликова и њихов развој, глумачке поделе, пробе са глумцима, фазе 

снимања и методе. 

Практична настава: Радионице и фазе рада са глумцима од читачких до топлих 

проба. Снимање и монтажа кратких делова сцена и сцена у целини – анализа. 

Литература  

1. Арнхајм, Р. (2003) Нови есеји о психологији уметности. СКЦ Београд / 

Универзитет уметности. Београд. 

2. Арнхајм, Р. (1987) Уметност и визуелно опажање. Универзитет уметности. 

Београд. 

3. Група аутора (1999) Кратки играни филм. Фестивал југословенског 

документарног и краткометражног филма. Београд. 

4. Омон, Ж. / Бергала, А. / Мари, М. / Верне, М. (2006) Естетика филма. Clio. 

Београд. 

5. Хендриковски, М. (2004) Уметност кратког филма. Clio. Београд. 

6. Хортон, Е. (2004) Ликови – основа сценарија. Clio. Београд. 

Број часова  активне 

наставе 

Теоријска настава: 

30 

Практична настава: 

30 

Методе извођења наставе 

Теоријски блокови (гледање и анализа примера најуспешнијих кратких играних и 

експерименталних филмова). Радионице: индивудуално или у групама уз менторско 

вођење, дефинисање циља, избора облика и метода рада. Тимски рад. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавња 25 писмени испит 10 

практична настава 25 усмени испит 10 

  завршни рад 30 

 

 

 
 
 
 
 



 

Студијски програми: ОГЛ, ОМП, ПУМ, ОРМ 

Назив предмета: ОСНОВЕ РАДИО РЕЖИЈЕ 

Наставници: Ива Милошевић, Иван Пешукић 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: нема 

Циљ предмета 

Стицање знања о језику и основама режије радиофонијског изражавања. 

Исход предмета  

Стечена знања о језику радиофонијског изражавања. Овладаност основама режије и 

практично постављање радиофонијског простора. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Oсновни елементи радиофоније: филм, радио, ТВ; планови снимања; чути или слушати, 

чути или видети; магнетофонска револуција; жанрови; Орсон Велс; радиофонијска 

интерпункција; феномен сад; ефекти; документарни облик; документарно-играни облик; 

апстрактни облик радиофоније; простор, време.  

Практична настава  

Упознавање са студијским капацитетима Радио Београда и практична настава у студијима 

АУ; режија минијатура до 5᾽ игране или дуже документарно-игране форме. 

Литература  

1. Гузина, Б. (2001) Увод у технику снимања звука. Академија уметности БК. Београд. 

2. Јокић, М. (2004) Историја радиофоније. Радио-телевизија Србије. Београд. 

3. Јокић, М. (1994) Очаравање ува. Радио-телевизија Србије. Београд. 

4. Јокић, М. (2002) Радиофонијски простор. Радио Београд. Београд. 

Број часова  активне 

наставе 

Теоријска настава:  

30 

Практична настава:  

15 

Методе извођења наставе 

Теоријски блокови, практична настава, колоквијуми. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 20 

практична настава 20 усмени испит 30 

колоквијум-и 20   

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Студијски програми: ОГЛ, ОМП, ОРМ, ПУМ 

Назив предмета: ОСНОВЕ ПОЗОРИШНЕ РЕЖИЈЕ 

Наставници: Милан Нешковић, Милица Краљ 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: нема 

Циљ предмета 

Припрема драмског текста за сценско извођење, како би се омогућила ефикаснија и боља 

комуникација/сарадњa у реализацији позоришне представе. 

Исход предмета  

Овладаност основним проблемима позоришне режије. 
Садржај предмета 

Теоријска настава 

Припрема за рад – анализа драмског дела: тематска и идејна основа, ликови, основни 

сукоб. Рад са глумцима – подела улога, говорне радње, проблеми мизансцена, конкретна 

сценска радња, пут ка глумачкој креацији. 

Композиција представе – ритам и темпо, атмосфера, решење и значење простора, костим 

и маска, осветљење, уклапање музике, звучни и други ефекти, проблематика жанра и 

стила,  публика – критика. 

Практична настава 

Практично истраживање драмских ситуација. 

Читајуће и мизансценске пробе одабраног драмског текста. 

Литература  

1. Арто, А. (1992) Позориште и његов двојник. Прометеј. Нови Сад. 

2. Брехт, Б. (1979) Дијалектика у театру. Нолит. Београд. 

3. Брук, П. (1995) Празан простор. Лапис. Београд. 

4. Клајн, Х. (1995) Основни проблеми режије. Универзитет уметности. Београд. 

5. Мејерхољд.В (1976) О позоришту. Нолит, Београд. 

6. Пињар, Р. (1970) Историја казалишта. Матица хрватска. Загреб. 

Најпознатија дела класичне и домаће драмске литературе (по потреби). 

Број часова  активне 

наставе 

Теоријска настава: 

15 

Практична настава: 

15 

Методе извођења наставе 

Предавања и вежбе. Анализа одабраних драмских текстова, одабраних представа текућег 

репертоара позоришта (или наменски приказаних видео записа из историје позоришта). 

Практичан рад. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 30 усмени испит 40 

израда самосталне 

редитељске експликације и 

њена одбрана 

30   

 

 

 
 
 
 
 
 



Студијски програм: ОГЛ 

Назив предмета: ГЛУМА – ПРЕДМЕТ ЗАВРШНОГ РАДА 

Наставници:  

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 2 

Услов: положени сви испити предвиђени наставним планом ОАС ГЛУМЕ 

Циљ предмета 

Припрема за реализацију завршног рада. 

Исход предмета  

Потпуна оспособљеност за креативни приступ и ауторску реализацију завршног 

рада. 

Садржај предмета 

Читање драмских комада, однос писац-редитељ-глумац-публика. Мале и велике 

улоге, фахови, сналажење у непредвиђеном, прилагођавање и преображавање, 

импровизовање, основни ритам представе и лични ритам ликова, пластичност 

глумачког израза, распоређивање глумачке енергије, скупна игра, глумац у 

функцији колектива, масовне сцене. 

Литература  

Селекција извора функционалних предмету завршног рада 

Број часова  активне 

наставе 
Истраживачки рад: 4 

Методе извођења наставе 

Припреме у сарадњи са свим катедрама Академије уметности. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Студијски програм: ОГЛ 

Назив предмета: ГЛУМА – ЗАВРШНИ РАД 

Наставници:  

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 8 

Услов: положен испит из предмета Глума – предмет завршног рада 

Циљ предмета 

Потпуна оспособљеност за самостално и креативно сценско промишљање уз претходну 

артикулацију и разумевање проблематике целине позоришне представе.  

Осећање ритма, односно развоја лика у односу на захтевност композиције сценске целине, 

која подразумева и презентовање односно уклапање стечених и освешћених знања из  

области извођачких уметности као што су плес, певање, или покрет.  

Потпуна оспособљеност за самостално деловање у оквирима професије, као и за 

колективни рад. 

Исход предмета  

Сценско владање вештинама и техникама наученим током школовања и њихова примена 

у савременом позоришном делу уз разумевање основне проблематике изабраног драмског 

предлошка.  
Садржај предмета 

Пролазак кроз целокупни процес прављења представе од идеје до реализације. Глума пред 

микрофоном, глума пред камером. Глума и режија. 

Литература  

Селекција извора функционалних завршном раду 
Број часова  активне 

наставе 
Остали часови: 75 

Методе извођења наставе 

Завршни рад се реализује у сарадњи са свим катедрама Академије уметности, које су за 

ову прилику у служби глумачког завршног испита; практичан рад. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

 

 

 

 

 

 

 
 


