
Табела 5.2.Спецификација предмета 
Студијски програм : Основне академске студије историје уметности 
Назив предмета: Савремена уметност: теме, тенденције и теоријски концепти 
Наставник/наставници: др Јасмина Чубрило, ванредни професор 
Статус предмета: изборни предмет 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: Одслушана предавањао евро-америчкој уметности друге половине 20. века предвиђена 

програмом за први семестар на предмету Историја модерне уметности 2. Обавезно похађање наставе. 

Циљ предмета Стицање увида у теме, поступке, тенденције и теоријске концепте у савременој 

уметности после 1989. године. Упознавање са главним друштвеним, културним и идеолошким 

премисама савременог доба.  Савладавање приступа и методолошких претпоставки неопходних за 

разумевање постмедијске и новомедијске уметности у доба глобализоване савремености и 

трансхуманизма. 
Исход предмета Стицање способности читања и разумевања језика, поступака и специфичности 

уметности у доба савремености, као и њихове компаративне критичке анализе. 

Садржај предмета 
Теоријска настава Основни појмови и феномени у контексту глобализованог света уметности какав 

се формирао после 1989. године: постмедијска уметности, релациона естетика, релациони 

антагонизам, постпродукција, новомедијска уметност, институционална критика, партиципативне 

праксе, проблем етичког и естетичког у савременој уметности, проблем сликарства и скулптуре у 

постмедијском стању. Проучавање релација према уметности модернизма и постмодернизма, 

теоријских позиција уметника и теоријских интерпретативних модела/интерпретација утемељених у 

савременим интердиспиплинарним теоријским платформама. 

Практична настава  

- 
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Број часова  активне наставе Теоријска настава: 2х15 Практична настава: 2х15 



Методе извођења наставе 
Предавања: историографско-теоријска разматрања уз адекватни визуелни материјал 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања  писмени испит 70 

практична настава  усмени испт  

колоквијум-и 30 ..........  

семинар-и    

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, 

усмени испт, презентација пројекта, семинари итд...... 

*максимална дужна 2 странице А4 формата 
 


