
 

 

На основу члана 34. ст. 4. Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 

88/2917) и члана 87. Статута, Висока школа - Академија Српске Православне цркве за 

уметности и консервацију у Београду, улица Краља Петра бр.2, организује 

ИКОНОГРАФИЈА 

ПОЧЕТНИ И МАСТЕР КУРС - КРАТКИ ПРОГРАМ СТУДИЈА 

 

Концепт 

 

ЦИЉЕВИ: 

Концепт ове наставе се заснива на томе да се омогући полазницима курса да овладају 

основама иконографије на предањском и академском нивоу, што ће им омогућити 

добијање сертификата о савладаној едукацији. 

Циљ овог двосеместралног курса је упознавање полазника са настанком и историјским 

развојем иконописа од првих векова христијанства, кроз средњи век, а и даље кроз 

историју до ревитализације иконописа у 20. Веку (Кондоглу, Круг, Зинон...), такође, 

увођење и вођење полазника кроз све техничке основе, од припреме и импрегнације 

носиоца (даске, папира, картона, платна), израде цртежа (угљеном, четком...), сликања 

разним техникама (јајчана темпера, кера-кола, разне уљно-смолно-јајчане емулзије, 

казеин...), учење разних техника позлаћивања од древних до савремених (микстион 

уљани, акрилни, полимент, позлата на болусу, позлата на лаку, савремени системи 

позлаћиванја...), израда асиста (зракаста позлата), израда традиционалних лакова 

(Олифа, дамар лак, смолно-воштане микстуре, мастикс, дамар, карнауба, сандарак, 

копал...), справљање боја, коришћење пигмената итд. 

 

ПРОГРАМ НАСТАВЕ: 

Програм се састоји из три предмета са акредитованих студија Академије СПЦ и сваки 

носи одрећен број ЕСПБ бодова. 

Предмети: 

1.Цртање Иконе - 10 ЕСПБ 

2.Увод у Иконографију - 10 ЕСПБ 



3. Иконографија - 10 ЕСПБ 

(Програм траје 8 месеци (2 семестра). На крају програма учесници полажу испите из 

предмета које су похађали и стичу 30 ЕСПБ бодова.   

Након завршетка испита, учесницима се издаје сертификат (потврда) о завршеном 

кратком програму студија и стеченим компетенцијама.) 

 

1. даровитим уметницима без формалног ликовног и иконографског образовања  и 

онима који желе да започну едукацију у области иконописа. 

2. студентима разних факултета, високих школа и ликовних академија. 

3. онима који су стекли високо образовање из области визуелних уметности, а 

желе да се усаврше у цртању и сликању иконе. 

 

САДРЖАЈ НАСТАВЕ: 

1. Увод у иконопис 

2. Настанак иконописа, прејемство и пророштва и праобрази иконе 

3. Развој иконографије, канони, иконописачке школе и посебности у иконопису. 

4. Носиоци, препарације и начини припреме  

6. Емулзије, пигменти, прибор 

7. Позлате 

8. Лакови 

 

Напомена: 

Сваки полазник стиче по својим способностима и талентом вештине које може убудуће 

користити професионално и зарад даљег усавршавања. 

Обавезе полазника : 

 

Курс се одржава у атељеима Академије Високе школе СПЦ за уметности и 

консервацију у трајању од 8 месеци, суботом од 10 - 13 часова.  

 

Цена курса (кратког програма студија) износи 720 Е /85.000,00 РСД. Могуће плаћање у 

12 рата ( 60 ЕУР/7.083,00 РСД месечно). 



У цену су урачунати: комплетан сликарски материјал укључујући четкице, пигменте и 

остали прибор. Полазници курса обезбеђују медијапан или липове даске за рад у 

жељеном формату. 


