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

Врста и ниво студија: основне академске 

Назив предмета: ОСНОВИ ФИЛМСКЕ И ТЕЛЕВИЗИЈСКЕ МОНТАЖЕ  

Наставник (Презиме, средње слово, име): Предић Милена 

Статус предмета: обавезан/изборни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: нема 

Циљ предмета 
Упознавање основних језичких појмова, кроз историјски, теоријски и естетички развој филмског и 

телевизијског израза уопште,  као  и анализе специфичности њихових монтажних уобличавања. 

Анализа семиотског карактера аудио-визуелних елемената филмског израза, као и специфичности 

њихових међусобних односа, унутар монтажне структуре наративно комплекснијих, играних 

филмских и ТВ форми . 

Исход предмета  
Самостално драматуршко-монтажно осмишљавање и практично уобличавање филмских и ТВ 

форми комплекснијих наративних структура. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 
Предмет се бави општом анализом елемената филмског језика, са посебним акцентом на 

специфичности монтажног израза. Дефинишући елементе филмског језика, као и законитости 

њихових односа унутар монтажне структуре, кроз историјску еволуцију монтажних форми, ствара 

представу о појму, улози и значају монтаже. Њена специфичност се анализира кроз кратке фимске и 

телевизијске форме.  

Оквир програмских садржаја: 

Основни филмски појмови; Основни елементи филмског језика; Филмски планови; Ракурси – 

карактеристике; Дубинска композиција кадра; Кретање камере и монтажно кретање; Мизансценско 

кретање и монтажно кретање; Успорено, убрзано, заустављено кретање унутар монтажних 

композиција; Кретање и време унутар монтажних композиција; Ликовна композиција филмске 

слике; Драмска  функција композиције кадра; Историјска еволуција монтажних форми; Режијско – 

монтажни концепти - Визуалисти; Експресионисти; Надреалисти... 

Карактер аудио – визуелне нарације дугих документарних и играних филмских и ТВ форми; 

Конструкција и организација монтажног простора унутар задате форме; Филмска времена - 

драматуршка улога и структура; Специфичне наративне конструкције; Директна и индиректна 

наративност;  Стилске фигуре;  Акустични ефекти; Дијалог; Музика; Шумови; 
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Број часова  активне наставе Остали 

часови Предавања: 

60 

Вежбе: 

0 

Други облици наставе: Студијски 

истраживачки рад: 

Методе извођења наставе 
Теоријски блокови илустровани бројним видео примерима. Писане анализе задатих филмских 

примера и карактеристичних примера по властитом избору.  Консултације у фази припрема и 

реализације филмова у монтажи. 

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

испитни филм 50 усмени испт 40 

семинар-и 10   

 


