
 

Студијски програм: УМЕТНОСТ ДОКУМЕНТАРНИХ ФОРМИ 

Врста и ниво студија: Мастер академске студије 

Назив предмета: РЕЖИЈА ДОКУМЕНТАРНИХ ФОРМИ 

Наставник: Пешукић С. Иван, Радоичић П. Чарна  

Статус предмета: Обавезан предмет. 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: Положен испит из предмета Увод у документарне форме 

Циљ предмета: Oвладавање напредним редитељским вештинама и оригинална примена ауторске 

координације и манипулације стеченим знањима. Развијање способности обједињавања елемената и 

фаза рада филмског професионалца кроз реализацију ауторског пројекта - мастер рада – 

документарца. Способност јавне презентације рада. Обученост вештинама позиционирања личног 

пројекта на фестивалима, филмским маркетима и форумима. 

Исход предмета: Студенти поседују знање да кроз документарни филм, приказују реалност на 

креативан, уметнички начин, изражавајући лични став у односу на тему којом се баве. 

Садржај предмета: Врсте извора инспирације; Креативни истраживачки рад као полазиште; 

Селекција и употреба сликаних, писаних, дигиталних и аудио-визуелних мотива, информација и 

архива из различитих медија; Дух времена; Трансформација савремених документарних филмских 

форми; Мешање поджанрова, стилова, преплитања са играном формом, технологија рада; 

Усложњавање (ауторских) активности савременог филмског професионалца; Low budget documentary 

концепт и како га успешно применити; Концепт конкурса, пичинг форума и маркета при филмским 

фестивалима као део редитељског ангажмана у свакој фази рада на пројекту; Развој личног визуелног 

и филмског ауторског језика; Одабир облика наративне форме и визуелног идентитета документарца 

кроз коришћење редитељских вештина; Селекција материјала; Ауторски рад у фази постпродукције 

звука и слике. 

Практична настава: Радионице са стилским примерима, уз тимски и индивидуални рад, дебате о 

појединачно осмишљеним завршним пројектима (документарни филм поджанра по избору – 

минималног трајања 30 минута, докуиграна структура – минималног трајања 30 минута, концепт и 

пилот-епизода документарног серијала – минималног трајања 30 минута) и реализација истих, као 

дипломских радова. 
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Број часова активне наставе:  Остали 

часови: Предавања:  

45 

Вежбе: 

15 

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад:  

Методе извођења наставе: Теоријски блокови, пројекције примера, презентације (уживо и оnline) професионалних 

искустава, практични рад кроз координацију обликовања студентских радова. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена 

Присуство настави 20 Усмени испит 30 



 

 

Активност у току предавања 20 Практичан рад-филм 30 


