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Циљ предмета
Циљ предмета Визуелне основе, јесте упознавање студената са основама визуелног света и визуелне 
перцепције.  Проучавањем основних визуелних и  ликовних елемената  и  принципа,  кроз  анализу 
релевантних уметничких и дизајнерских остварења,  студенти  ће  научити и  знати како  се  ови 
елементи  препознају  и  користе  у  грађењу  сложене  ликовне  композиције.  Студенти  ће  такође 
савладати  основне  елементе  материјалног  облика,  простора  и  светлости,  као  и  појмове  
дводимензионалности  и  тродимензионалности,  који  су  основ  сваког  визуелног  и  креативног 
изражавања.  Упознавањем свих ових елемената и принципа они ће аналитичким промишљањем 
развијати инвентивност, и тако кроз креативан начин размишљања решавати и тумачити основну 
суштину својих идеја. И на крају као коначан циљ овог курса, они ће кроз детаљно и студиозно  
проучавање визуелних елемената као и практичну и теоријску наставу, знати да их препознају и 
интегришу, кроз данас све брже и технолошки сложеније процесе, у много кретивнија дизајнерска 
решења. 
Исход предмета 
Након завршеног курса  који подразумева како теоретски тако и практични рад, студенти ће бити 
оспособљени да сами идејно осмисле, изводе и решавају дизајнерске проблеме и задатке који су им 
задати.  Такође,  студенти  ће  изучавати  и  основне  естетске  критеријуме  помоћу  којих  ће  бити 
способни да објективно вреднују  и интерпретирају радове у визуелним уметностима  и дизајну, као 
и  како  да  помоћу њих самокритички и  објективно сагледавају  свој  рад.  Они ће  овладати свим 
потребним знањима из ове области како би могли да у новим савременим условима најбоље користе 
нове технологије и њене могућности.  Знаће да у оквирима задатих рокова самостално решавају 
проблеме кроз  све фазе  од идеје  до реализације.  Стицањем знања у тумачењу овог својеврсног  
визуелног писма, као и способности за слободно  и креативно мишљење,они ће овладати вештинама 
које су неопходне за даље бављење и школовање у овој професији. Кроз значења ових елемената и 
принципа као и форме, њихових различитости и међусобних односа, биће им у многоме олакшана 
даља  реализација основних идеја, као и само разумевање у раду. Студенти ће кроз праксу бити 
такође оспособљени да кроз самосталнии и тимски рад на материјализацији задатих пројеката и  
идеја, разумеју све хронолошки неопходне фазе и поступке кроз које се пролази а неопходне су у  
реализацији једног пројекта.
Садржај предмета
Предмет је осмишљен тако да комбинује предавања и практичан рад, како би студенти најбоље  
разумели  и  савладали  основе  овог  јако  битног  и  сложеног  језика.  Рад  започиње  уводним 
предавањем  о  основама  у  визуелној  перцепцији,  основним  принципима  визуелног  опажања, 
анализом уметничких и дизајнерских дела, као и упознавањем са основним елементима визуелног  
језика. Биће упознати са основним елементима визуелног: тачком, линијом, површином - ликом,  
(фигуром и позадином), положајем,пропорцијама, текстуром, светлошћу, бојом, валером обликом, 
формом, и др. Такође ће се упознати са основним принципима композиције као што су: хармонија, 
контраст, симетрија, равнотежа, доминанта, динамика и др.  Кроз практичан рад на задатцима и 
пројектима  они  ће  знати  како  да  хронолошким  редом  примене  поступке  који  су  неопходни  у 
реализацији њихове идеје. Истражујући задате елементе облика, простора, светла и феномена боје и 
валера, они ће такође научити да изграде хармонију у односима између ових елемената који су део  
једне визуелне целине.  Они  ће кроз разумевање и тумачење ових својеврсних знакова моћи да 
изграде  композицију,  као  најсложенији  облик  једне  визуелне  и  ликовне  целине.  Практичан  део 
наставе се изводи самосталном реализацијом задатих вежби и пројеката, и подразумева студијски и 
истраживачки рад на предлогу идеја, селекције и самом концепту за реализацију. Идејна решења се  
реализује  кроз  практичан  рад  комбинованим  техникама,  као  и  коришћењем  рачунара  са 
одговарајућим  софтверским  пакетима  који  су  неопходни,  ради  квалитетнијег  савлађивања  саме 
наставне јединице у процесу учења. 
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Методе извођења наставе
Настава  се изводи аудиторно,  уз примену пројектора  за приказ примера.  Практична настава  се изводи на 
вежбама и пројектима, кроз индивидуални и менторски рад студената и професора.Током наставе подстиче се 
укључивање  студената  у  дискусије  и  анализе  свог  рада  као  и рада других студената, креативан  рад  кроз 
стварање ликовних радова и размене мишљења.

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена
активност у току предавања 10 усмена одбрана завршног рада 30
Редовно присуство на часу 10
Практична настава (задаци) 50


