
Студијски програм/студијски програми: Д, ФТВК, ФТВМ, ФР, Ф, ТВР 

Врста и ниво студија: основне академске 

Назив предмета: ФИЛМСКА И ТВ КРИТИКА 

Наставник (Презиме, средње слово, име): Безданов Гостимир С. Светлана 

Статус предмета: обавезан/изборни 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: пожељна апсолвирана знања из Теорије филма и Естетике 

Циљ предмета 
Упознавање с особеностима, развојем и ауторима филмске и ТВ критике и успостављање 

критичког односа према (не)вредностима филмске и ТВ продукције/уметности и њима 

приписане критике.   

Исход предмета  
Стечена знања о облицима, процесима и развоју критике софистицираног света; оспособљеност 

за апрецијацију филма и телевизије и формулисање аргументације за вредновање; 

припремљеност за истраживачко укрштање филмског/ТВ израза и приписане критике; 

фамилијаризованост с ауторским делима најутицајнијих филмских и ТВ критичара; поимање 

филмске и ТВ критике као нове креације и проистекла спремност на такав самостални чин. 

Садржај предмета 
Теоријска настава 
„Уметност и визуелно опажање“ - перцепција и апрецијација. Дело, доживљај и (не)вредност. 

Уметничка критика и критика уметности. Критика филма и телевизије и развој филмског/ТВ 

израза. Филмска/ТВ критика: ауторство и моћ утицаја у домену индустрије забаве и сна. 

Аргументовање критеријума – освешћивање, компетентност, јавна презентација и претензије 

на пласман. Критичар surrogatum критеријума. Критика као нова креација. 

Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
Софистицирани свет: слике стварности уместо стварности.Суд укуса и вредносни суд. Медијске 

интерпретације (не)уметничке стварности. „Против интерпретације“. Вође мишљења. 
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Наменска селекција примера/илустрација из press/audio/video/virtual clipping-а (усмерена на успостављање 
критичког односа и ауторизовање самосталног изражавања у сфери апрецијације филм/ТВ продукције). 
Број часова  активне наставе Остали 

часови Предавања: 

30 

Вежбе: 

15 

Други облици наставе: Студијски 

истраживачки рад: 

Методе извођења наставе 
Теоријски блокови (уживо и on-line). Стилске вежбе. Писани радови и јавни наступи уз 

менторство у одабиру приступа, извора и/или илустрација. Самостални истраживачки 

подухвати. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  поена 

Присуство настави 10 писмени испит 30 

активност у току предавања 10   

писани радови 30   

креативне радионице 20   

 


