
1. Студијски програм: (1) Црквене уметности; (2) Обнова и чување                                              
Врста и ниво студија: Основне студије, семестар 2                                                                      
Назив предмета: Технологија зидног сликарства 1                                                                 
Наставник: Мирјана Ш. Милић                                                                                                          
Статус предмета: Обавезан                                                                                                                    
Садржај предмета: Упознавање студијске групе са различитим градивним 
елементима и подлогама за традиционалне мозаичке технике.                                                         

Програмом је предвиђено да се у другом семестру изведе 1 мозаик: једноставнији 

(темом,сижејем и ликовним мотивом) како би био погоднији за израду мозаика 

поступком убадања и изводио би се по фазама (по недељама). Циљ наставе је да се освоје 

уметничка и техничка знања из ове области и развијање креативног мишљења у оквиру 

познатих слогова. Разлог избора ове технике је превасходно тај што мозаичарскo-

рестаураторски рад у највећем броју случајева захтева познавање технике извођења 

мозаика убадањем. 

Теоретски циљеви су на првом месту упознавање са настајањем уметничког и техничког 

структурног облика мозаика и његових облика кроз векове. 

Након изведених наставних активности у периоду пре увођења ванредног стања које 

обухватају: сортирање камена по бојама и врсти ; упознавање са карактеристикама 

различитих врста камена и њиховој применљивости у техници мозаика: порозност, 

трајност боје, могућност обраде...; сечење камена потребним алатом на коцкице-модуле; 

припрема ликовног предлошка за израду мозаика; преношење цртежа на паус-папир и 

поново на медијапан плочу одговарајуће величине у виду симплификованог цртежа којим 

је означено само укупно кретање бојених површина; припрема арматурне мрежице 

одговарајуће величине и њено фиксирање за медијапан; припрема камена за израду 

мозаика: сечење на мозаичне коцкице (тесере) потребне величине; започетог рада на 

изради мозаика према припремљеном предлошку са опредељењем за одређени начин 

слагања мозаика (због препознатљивости одређеног опуса); припреме калка на мелинекс-

фолији као контролног цртежа при изради ( помаже студентима да избегну грешке које се 

могу појавити током израде у померању у односу на почетни цртеж на подлози, услед 

тога што се не види због нанетог материјала) користећи мозаички алат и материјале: 

пинцету, мозаичарска кљешта, припремљене коцкице-модуле...... студенти ће у 

новонасталој ситуацији наставити са израдом мозаика код својих кућа. Изводиће мозаике 

према припремљеном ликовном предлошку: на припремљену подлогу од малтерног 

везива (везивни подслој бојеног слоја), која је већ нанета на носач мозаика, модули се 

један по један полажу - убадају или лепе у (за) малтерно везиво и тиме се образује 

ликовна представа. Коректуре и консултације наставиће се електронским путем.  Поред 

тога, студентима ће бити омогућено да путем линкова и снимљених видео презентација 

стекну нова искуства неопходна за наставак практичног рада.  



Како израда мозаика одмиче, после усвајања основних техничких вештина у изради, 

акценат се ставља све више на ликовни израз, колористичку хармонију и тачност цртежа. 

Врше се корекције технички и ликовно слабије изведених делова, врши се анализа до 

тада изведеног-( групна и индивидуална) и размењују се искуства о техничким 

могућностима у односу на изабрани стил у слагању. 

Студенти ће, ради бољег разумевања материје у новонасталим условима, добити и 

теоретске задатке у виду писања семинарских радова чије ће теме бити:  

О пореклу и феномену мозаика-мозаик кроз векове 

ВИЗАНТИЈСКО МОЗАИЧАРСКО УМЕЋЕ 

ПОДНИ И ЗИДНИ МОЗАИЦИ     

ОПУСИ  

РАД НА МОЗАИКУ И ГРАЂА МОЗАИКА 

МОЗАИК НА ДРВЕНОЈ ПЛОЧИ; ИЗРАДА МОЗАИКА ПОСТУПКОМ УТИСКИВАЊА - Индиректан 

начин, Директан начин 

ИЗРАДА МОЗАИКА ПОСТУПКОМ ИЗЛИВАЊА: различити материјали 

Приступ птребној литератури студентима ће бити омогућен електронским путем. 

 

2. Студијски програм: (1) Црквене уметности; (2) Обнова и чување                                                           

Врста и ниво студија: Основне студије, семестар 4                                                                                       

Назив предмета: Технологија зидног сликарства 2                                                                             

Наставник: Мирјана Ш. Милић                                                                                                                        

Статус предмета: Обавезан                                                                                                                            

Садржај предмета: студенте се у пракси упознају са различитим техникама у 

њиховом аутентичном изразу, тј. онако како су их употребљавали стари мајстори. 

Такође се у пракси вежбају за израду копија-копистику. 

Сталном индивидуалном коректуром сваки студент се води кроз наставу, уз поштовање 

индивидуалних креативних склоности и хтења. У пракси се раде копије старих мајстора у 

цртаћим техникама: цртеж- угаљ, графит, пастел или у  техникама акварел, гваш, 

темпера...тј комбинованим техникама. Студенти су до новонасталог ванредног стања 

започели израду копија у различитим цртаћим техникама у складу са правилима израде: 

помоћу мреже помоћних линија. Сада настављају израду у својим домовима а коректура 

и консултације обављаће се електронским путем. Студенти ће, ради бољег разумевања 

материје у новонасталим условима, добити и теоретске задатке у виду писања 

семинарских радова. Приступ птребној литератури студентима ће бити омогућен електронским 

путем. 



3. Студијски програм: (1) Црквене уметности; (2) Обнова и чување                                    
Врста и ниво студија: Основне студије, семестар 3 и 4                                                       
Назив предмета: Увод у мозаик Наставник: мр Мирјана Милић                                    
Статус предмета:Обавезан                                                                                                  
Садржај предмета: Увођење студијске групе у програме уметничке области 
мозаика; припремне скице; израда мозаичке иконе са нагласкомна  дефинисање 
форме помоћу токова модула.  

Студенати се темељније упознају са техником инверзне израде мозаика, њиховој примени, 

колористичким могућностима, новим материјалима за израду; везивима и модулима – 

комплекснијој методологији слагања. Студенти тако постају оспособљенији за даљу едукацију у 

области мозаика. Акценат је на развијању способности уочавања ликовних својстава мозаика кроз 

примере и индивидуални креативни рад. Студенти су започели израду мозаика индиректном 

методом, припремали су модуле-коцкице, направили скице, посебне подлоге, започели за 

слагањем мозаика , сада ће у кућним условима радити сами уз предавање, демонстрацију, 

коректуру и консултације електронским путем.  Акценат ће бити на ликовном изразу, 

колористичкој хармонији и тачности цртежа. Вршиће се корекције технички и ликовно 

слабије изведених делова, анализа до тада изведеног-( групна и индивидуална) и 

размењиваће се искуства о техничким могућностима у односу на изабрани стил у слагању. 

Поред тога, студентима ће бити омогућено да путем линкова и снимљених видео 

презентација стекну нова искуства неопходна за наставак практичног рада.  

 

 

4. Студијски програм: Црквене уметности                                                                                                   
Врста и ниво студија: Основне студије, семестар 8                                                                      
Назив предмета: Зидно сликарство – мозаик II                                                                                         
Наставник: Мирјана Милић                                                                                                              
Статус предмета: Обавезан                                                                                                                             
Садржај предмета: Израда мозаика према оригиналним нацртима у у области 
иконографије и стила у оквирима савременог мозаичног сликарства. Методе 
извођења наставе: Самостални креативни истраживачки рад уз индивидуалну 
коректуру. У новонасталој ситуацији , демонстрација, коректура и консултације 
обављаће се електронском путем. 

 


