
Испитна питања из предмета СТИЛОВИ У ЕНТЕРИЈЕРУ 

1. Карактеристичне боје у ентеријеру старог Египта 

2. Египатски орнаменти 

3. Шта је геридон и одакле потиче? 

4. Просторије у римској кући 

5. Извори сазнања о римској унутрашњој архитектури 

6. Шта су ренсои? 

7. Чиме Римљани инкрустирају дрво? 

8. Шта је техника клоазонирања и одакле потиче? 

9. Мотиви у романичкој декорацији 

10. Енглеска декорација ентеријера у доба готике 

11. Сврха таписерија на зидовима 

12. Декоративни мотиви у доба ренесансе 

13. Шта је дамасцирање, одакле потиче ова техника и где се примењује? 

14. Које су врсте керамике најчешће у доба ренесансе? 

15. Начини облагања зидова у ренесанси 

16. Шта је студио као ренесансна просторија? 

17. Шта је маркетерија? 

18. Шта су ламбриси? 

19. Употребна вредност ковчега 

20. Шта су „зеленило“ таписерије и одакле потичу? 

21. Опиши у главним цртама ентеријер тјудор стила 

22. Основни елементи елизабетанског стила 

23. Шта су набори (plis de serviette)? 

24. Порекло назива платарескног стила 

25. Најпознатији пример барокног ентеријера у Француској 

26. Декоративни мотиви рококоа 

27. Други назив стила Луј 15? 

28. Опште одлике ентеријера у доба рокока 

29. Шта су конзолни сточићи и како се користе? 

30. Појава писаћег стола 

31. Описати кабинет (као комад намештаја) 

32. Шта је ескабо? 

33. Главни мотиви стила Луј 13 

34. Одлике ентеријера стила Луј 14 

35. Одлике ентеријера стила Режанс 

36. Шта је бержер(а)? 

37. Одлике ентеријера стила Луј 16 

38. Одакле потиче инспирација за стил Директоријум? 

39. У ком стилу су наслони фотеља и столица конкавни (нагети уназад)? 



40. Скицирати канабе Рекамије 

41. Која је главна технолошка новина у доба стила Ампир (1804-1815)?  

42. Како изгледају теписи у доба Ампир стила? 

43. Шта је то атенион? 

44. Како изгледају кревети у доба Ампир стила? 

45. Канабе Конфидент. Дефиниши или нацртај. 

46. Зашто енглески класични стилови нису хомогени као француски? 

47. Који су познати енглески декоративни стилови? 

48. Када и где настаје Бидермајер стил? 

49. Организација простора у Бидермајер стилу 

50. Која је специфична одлика бечког Бидермајер стила? 

51. Где се јавља и колико траје стил сецесије? 

52. Која су два вида сецесијског стила и које су им главне одлике? 

53. Порекло назива и време трајања стила Ар Деко 

54. Основне одлике стила Ар Деко 

55. Када настаје Скандинавски стил? 

56. Који познати архитекти 20. века су истовремено и дизајнери ентеријера у својим 

пројектима? 

57. Које стилове у савременом дизајну ентеријера познајеш? 


