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Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 5
Услов:
Циљ предмета
Циљ предмета је да полазницима разјасни појам уметничког истраживања кроз анализу
употребљених истраживачких метода и постигнутих уметничких резултата, те да, у оквиру
савремене уметности, укаже на различите видове испољавања истраживачке димензије у
стваралаштву и извођачким дисциплинама. Интердисциплинарни прилаз − који се
првенствено заснива на појавама у ликовној, драмској, филмској и примењеној уметности,
дизајну и музичкој уметности − има за циљ шире образовање студената и допринос њиховом
бољем разумевању откривачког аспекта уметности.
Исход предмета
Познавање методологије уметничко истраживачког рада од идеје, преко концепта и
планирања процеса реализације, до стварања дела. Оспособљеност за вербалну и писану
анализу и тумачење употребљених метода и процеса при настајању уметничког дела.
Садржај предмета
Методологија уметничко истраживачког рада је једносеместрални курс који обухвата циклус
од по 12 предавања (са по 2 часа недељно) и по три двочаса посвећена студијама случаја и
дискусији. Теме курса се паралелно сагледавају из углова различитих уметности, те их стога
обрађују уметници различитих профила, професори са сва четири факултета Универзитета
уметности.
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Број часова активне наставе: 2
предавања: 2
Студијски истраживачки рад: 0
Методе извођења наставе
предавања, студијски истраживачки рад
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе: присуство (15 бодова) и активно учешће на предавањима (15 бодова)
Испитни задатак: писани рад (најмање 3000 речи) и његова одбрана.
Садржај писаног рада: приказ употребљеног истраживачког метода кроз анализу једног
савременог уметничког дела – 70 бодова.
Студент за ипитивача бира једног од наставника на предмету.

