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

Врста и ниво студија: oсновне академске 

Назив предмета: ОСНОВИ СЦЕНОГРАФИЈЕ И КОСТИМА 

Наставник (Презиме, средње слово, име): Ђуров М. Милица 

Статус предмета: обавезан/изборни 

Број ЕСПБ: 6 

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 с 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/екстеријеру – рад у студију. ТВ сценографија. Ликовна 

струјања и њихово коришћење. Стваралачка начела костимографије. Историски преглед развоја 

костима. Грађење лика/карактера кроз костим и маску. 

Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 

Костимографска истраживања - лик и карактер. Сценографска истраживања – означавање прпстора / 

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 crafts. St. Martin's Press. New York.  
Број часова  активне наставе Остали 

часови Предавања: 

60 

Вежбе: 

0 

Други облици наставе: Студијски 

истраживачки рад: 

Методе извођења наставе 

Теоријски блокови. Вежбе. Креативние радионицаме – 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 40 

Вежбе  30   

Креативне радионице 10   

Активност у настави 10   

 


