
 

 

Висока школа - Академија Српске Православне цркве за уметности и консервацију у 

Београду, улица Краља Петра бр.2, организује 

ПРОФЕСИОНАЛНИ ПРОГРАМ (КУРС) 

ИКОНА (Фреска) 

(штафелајна и зидна) 

 

КОНЦЕПТ И ЦИЉЕВИ: 

У свету савремене уметности концепт заузима посебно место као један од 

најважнијих елемената уметничке продукције и као такав сматра се неизоставним 

аспектом стваралачког процеса. Велики број уметника данас, као и некада, своје идеје 

употпуњују или заснивају на архетипским концептима који су се развијали хиљадама 

година као колективна мисао, и чији корени леже у темељима нашег друштва. 

Најстарији и најразвијенији концепт за стварање уметности је религија, а сакрална 

уметност свој врхунац доживљава у средњовековном живопису, који кроз две хиљаде 

година традиције, карактеристичан ликовни језик, поетику и идеју представља све оно 

што једна уметничка дисциплина треба да буде. 

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

овладају основама ЗИДНЕ И ШТАФЕЛАЈНЕ СЛИКЕ на академском нивоу, што ће им 

омогућити добијање сертификата о савладаној едукацији. 

,,Лепота је одсјај истинитог” говорио је Платон, а ту истину средљовековни сликар 

види у Богу. Полазници овог курса ће тај идеал лепоте упознати кроз практичан рад. Живопис 

(иконопис) је традиционална уметност, али га не треба схватити као понављање спољашњих 

форми без разумевања суштине, већ као оквир за стицање јединственог ликовног израза у 

оквиру стилски дефинисане уметничке дисциплине.  

САДРЖАЈ НАСТАВЕ: 

Циљ овог двосеместралног курса је упознавање полазника са: 

1. ОСНОВАМА СТИЛИЗОВАНОГ ЦРТЕЖА 

- значај, ритам и карактер линије  

- стилизација класичног цртежа и њена анализа (лик и фигура) 

 

2. ТЕХНИКАМА ИЗРАДЕ БОЈЕНОГ СЛОЈА 

- сликање лика 

- сликање косе и браде 



- сликање шаке и стопала 

- сликање драперија 

- сликање архитектуре и пејзажа 

            3.   ТЕХНОЛОГИЈОМ 

- припрема даске 

- припрема емулзије 

- позлата на икони и зиду 

- зидне технике 

 

ПРОГРАМ НАСТАВЕ: 

Програм се састоји три целине које обухватају: 

1. Стилизовани цртеж  

2. Изведени радови  

3. Смисао и садржај иконе (писмени испит)  

(Програм траје 8 месеци (2 семестра). Након завршетка учесницима се издаје 

сертификат (потврда) о завршеном програму и стеченим компетенцијама.) 

Програм је намењен: 

1.  даровитим полазницима 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 на дасци и зиду. 

Напомена: 

Сваки полазник стиче, по својим способностима и таленту, 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 13 - 17 часова.  

 

Цена курса (кратког програма студија) износи 840Е /99.120,00 РСД. Могуће плаћање у 

12 рата ( 70ЕУР/8.260,00 РСД месечно). 

У цену је урачунат комплетан сликарски материјал, четкице, пигменти и остали 

прибор. Полазници курса обезбеђују злато и липове даске за рад у жељеном формату. 



 

Програм воде: 

МА Владимир Д. Карановић, доцент на ФСУ (Факултету савремених уметности) и 

Вероника В. Ђукановић, рукопроизведени иконописац СПЦ 


