
 

МОДУЛ М17.1 – Изборни предмет,  3 ЕСПБ 
5. семестар основних академских студија, 2012/13 
 
 
План рада 

Назив предмета:  
 
КУСТОСИРАЊЕ / технологија изложбеног процеса / реализација изложбеног 
пројекта – " стваран свет "  
 
Година студија:  
5. семестар основних академских студија 2012/13 
Број кредита: 
3 ЕСПБ 
Термини одржавања наставе: 
Према распореду за јесењи семестар 2011/12 
Термин одржавања испита (предаја и одбрана графичког и семинарских радова): 
Према терминском плану за јесењи семестар 2011/12 
Термини одржавања колоквијума: 
Према терминском плану колоквијума на 5. семестру Основних академских студија 2011/12, 6. и 14. недеље наставе 
 
 

Наставници: 
в.проф. Милорад Младеновић, академски сликар, дипл инж.арх., Архитектонски факултет у Београду 
доц. Радош Антонијевић, академски вајар, Факултет ликовних уметности Универзитета уметности у 
Београду 

Сарадници у настави:   
Андреј Берета и Срђан Тунић, дипл. историчари уметности, кустоси, U.G. Artikal. 
Иван Шулетић, дипломирани сликар, студент докторских студија на Универзитету уметности у Београду 

Број кабинета: 302  

Време за консултације са студентима (једном недељно два сата) 

Телефон: 011 3370 060                                                                                      Е-маил: milomladenovic@gmail.com  
                                                                                                                                             kustosiranje@gmail.com  

www адреса:                                                                                                          

 

Посебни критеријуми за пријем студената: 
Поред просечне оцене из претходне наставе на предметима Ликовно приказивање у архитектури и Боја и ликовни концепт могу 
се навести и оцене других предмета, као и посебна знања и вештине која су неопходна да би студент радио на изабраном 
предмету. 
С обзиром на ограничен број студената ( 6-7 студената са Архитектонског факултета, 6-7 студента са ФЛУ у Београду, као и 6-7 
студената са Одсека за историју уметности Филозофског факултета у Београду ) потребно је представити 3 изабрана рада из 
области Ликовних форми или архитектонског пројектовања, као и мотивационо писмо за учешће на Изборном предмету. Посебно 
ће бити вредновани радови који су излагани на наставним и ваннаставним изложбама.   
 
 

Ciljevi i pristup nastavi: 
 
Cilj nastave na kursu je osposobljavanje studenata Osnovnih akademskih studija da u intrafakultetskoj saradnji sa 
studentima Fakulteta likovnih umetnosti, odseka za vajarstvo i Filozofskog fakulteta, odseka za istoriju umetnosti, pristupe 
tehnologiji izložbenog procesa. Kroz analizu pojavnosti umetničkog dela, razvijanje koncepta, produkcije, post-produkcije i 
tehnologiju izlaganja, cilj je objasniti postupnost i slojevitost nastanka kreativnog produkta – izložbenog projekta.  
Cilj je takođe usmeriti studente sva tri fakulteta na timski rad u istraživanju i oblikovanju umetničkog izložbenog procesa, 
usmeravajući ih na razmenu profesionalnog znanja i iskustva, proširujući perspektive sagledavanja kustoske struke i 
negovanje saradnje među umetničkim strukama. 
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Sadržaj nastave: 

Nakon uvodnog predavanja gde će studenti biti u prilici da se upoznaju sa predavačima i programom, kao i da iznesu svoja 
očekivanja od kursa, predavači će se obrađivati relevantne teme vezane za kustoske prakse, tehnologiju izlaganja, izložbe 
kao projekta i odnosa i saradnje umetnika i kustosa. Pored predavanja, biće organizovane vežbe gde će se tražiti aktivno 
učešće polaznika – diskusije, individualne prezentacije umetničkih ili teoretskih radova. Takođe, uz javna vođenja, studenti 
će posećivati odabrane izložbe, u skladu sa temom predavanja i vežbi, koje će zatim biti teme evaluacije. Sadržaj nastave 
podrazumeva i saradnju studenata na seminarskom radu, gde će biti u prilici da svoja (novo)naučena znanja primene u 
kreiranju koncepta izložbenog projekta. 
Važan segment sadržaja nastave biće koncipiranje i organizacija studentske izložbe u nekom od recentnih izložbenih 
prostora u Beogradu koja će omoguiti javnu promociju i evaluaciju Kursa. 
 
Metod izvođenja nastave:  

Metodologija rada je usmerena na analiziranje primera dobrih i loših kustoskih praksi, problematizovanje odnosa umetnik-
kustos i formiranje kritičkog stava. Ličnim prezentacijama, studenti će biti u prilici da se međusobno upoznaju i predstave 
svojim kolegama i koleginicama s kojima će biti upućeni da rade. Kroz tehnologije izlagačkog procesa, studenti će biti u 
prilici da pristupe izložbenom procesu analitički, kritički i sa konkretnim zadatkom da formiraju sopstveni koncept izložbe u 
vidu seminarskog rada.  
Takođe, metodologija rada je usmerena na analiziranje konkretnih praksi, strukturisanja izložbe kao projekta, 
problematizovanje odnosa umetnik-kustos i saradnju među studentima. Ličnim prezentacijama, studenti će biti u prilici da 
se međusobno upoznaju i predstave svojim kolegama i koleginicama s kojima će biti upućeni da rade. Kroz teme kursa, 
studenti će biti u prilici da pristupe izložbenom projektu analitički, kritički i sa konkretnim zadatkom da formiraju sopstveni 
koncept i izložbu umetničkih radova. 
Ovo podrazumeva da će se značajan segment nastave odnositi na metodologiju realizacije konkretne izložbene postavke u 
međusaradnji svih aktera u procesu i u mediju do koga se dođe istraživanjem tokom Kursa.  
 
 

 

Термински план извођења наставе 1  (напомена: с обзиром на различите терминске планове три ангажована 

Факултета на Универзитету и Универзитету уметности у Београду, настава на Курсу започеће недељу дана касније) 

Нед. Наслови јединица Опис тематских јединица                                           

01 Uvodno predavanje Predstavljanje predavača i opis tematskih jedinica, sadržaja i metoda rada 

02 Predavanja o kustoskoj praksi Šta su kustoske prakse i na koji način one učestvuju u celokupnom sistemu 

umetnosti 

03 Lični umetnički činovi Prezentacije aktera o vlastitim umetničkim i kustoskim projektima 

04 Analiza umetničkog dela Pojavnost umetničkog dela 

05 Razvijanje koncepta 
umetničkog dela 

Diskusija o ličnim autorskim poetikama i interesima u vezi projekta 

06 Prvi kolokvijum Odbrana pojedinačne studentske intervencije na nivou koncepta / diskusije na 

nivou pojedinačnih zamisli o radu od interesa za realizaciju 

07 Produkcija i post-produkcija Šta su produkcija i postprodukcija umetničkog dela 

08 Umetnička izložba kao 
projekat 

Analiza mogućnosti da se određeno umetničko delo prezentuje kao projekat i 

javni umetnički čin 

09 Predavanja o kustoskoj praksi Šta su kustoske prakse i na koji način one utiču na pojedinačni autorski čin 

10 Saradnja umetnik-kustos-
arhitekta 

Koji su oblici interakcije aktera u procesu izlaganja 

11 Produkcija i post-produkcija Šta su produkcija i postprodukcija zajedničkog umetničkog projekta 

12 Umetnička izložba kao 
projekat 
 

Diskusija o međuodnosima umetničkih, kustoskih i arhitektonskih praksi / 

dogovor o formiranju interdisciplinarnih timova u skladu sa ranije predloženim i 

diskutovanim projektima 

                                                 
1 Predviđeno je da se realizacija izložbe radova razvijanih na Kursu dogodi u toku prolećnog semestra u nekom od recentnih izložbenih 
prostora u Beogradu 



 

13 Formiranje zajedničkoj 
projekta 

Diskusija i razmatranje mogućnosti zajedničkog (interdisciplinarnog) delovanja 

aktera u formiranju zajedničkog izlagačkog projekta  

14 Drugi kolokvijum Odbrana zajedničke interdisciplinarne grupne studentske intervencije na nivou 

koncepta / diskusije na nivou pojedinačnih zamisli o radu od interesa za 

realizaciju 

15 Konceptska realizacija 
projekta 

Detaljna priprema interdisciplinarnog projekta i njegov konceptualni i formalni 

identitet 

 

Обавезна литература:  

Karen Love. Curatorial toolkit. LegaciesNow, Vancouver 2010. 
On-Curating.org. University of arts, Zurich 2008-2012. 
Z.Z. Stranski. Metode muzejske prezentacije. Brno, 1983. 
American association of museums curators committee. A code of ethics for curators. 2009. 
Kustoske prakse. 50. Oktobarski salon. 2009. 
I. Maroević. Uvod u muzeologiju. Zavod za informacijske studije, Zagreb 1993.  
A. Gob i N. Druge. Muzeologija: istorija, razvoj, današnji izazovi. Clio, Beograd 2009. 
A.B. Oliva. Muzeji koji privlače pažnju. Clio, Beograd 2010. 
K. Žilber. Muzej i publika. Clio, Beograd 2005. 
R. Greenberg, B.W. Ferguson i S. Nairne. Thinking about exhibitions. Routhledge, London 1996. 
M. Gruden. Profesija kustos – tranzicija kustoskih praksi. Galerijski i izložbeni prostori savremene vizuelne umetnosti u 
Srbiji. Anonymous said, Beograd 2012. 
Lj. Gavrilović i M. Stojanović. Muzeji u Srbiji: započeto putovanje. Muzejsko društvo Srbije, Beograd 2008. 
 
Препоручена литература: 
Биће предмет сваког појединачног истраживања 
 

Начин полагања испита (садржај пројекта и семинарског рада): 
Оцена реализоване интервенције као и одбрана пројекта 

Критеријуми оцењивања: 
Критеријум за оцењивање биће испољена активност на истраживању, пројектовању и реализацији пројекта као и квалитет сваке 
појединачне интервенције у претпостављеном простору излагања. 

Оцењивање: 
 
У структури укупне оцене студента на предмету предиспитне обавезе (сви облици рада који се оцењују пре полагања испита и 
који се као такви једино и могу реализовати у овом периоду) учествују са 40 поена. Испуњавањем предиспитних обавеза и 
полагањем испита студент може стећи највише 100 поена. 

Предиспитне обавезе поена 
 

Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 пројекат 40 
колоквијуми 20+20 усмена одбрана пројекта 10 
семинари / писмени елаборат / 
 

Услови предаје после заказаног рока: 
из статута АФ 

Статутарне одговорности и права студената: 
из статута АФ 

 
 
 
 
 
 


