ИЗВОЂАЧКЕ УМЕТНОСТИ
МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
ТАБЕЛА 5.2

Спецификација предмета
Рб.

Шифра предмета

Назив предмета

1

MDAD1

Анализа инуерпреуације музишкпг дела

2

MMOR1/1

Биг бенд

3

MEVL1/1

Випла

4

MEVN1/1

Виплина

5

MEVC1/1

Виплпншелп

6

MIGT1/1

Гиуара

7

MBDI1

Диригпваое

8

MEZRL/1

Заврщни рад - Випла

9

MEZRV/1

Заврщни рад - Виплина

10

MEZRC/1

Заврщни рад - Виплпншелп

11

MIZRG/1

Заврщни рад - Гиуара

12

MBZRD/1

Заврщни рад - Диригпваое

13

MKZR1/1

Заврщни рад - Камерна музика

14

MDZRK

Заврщни рад - Клавир

15

MFZR3/1

Заврщни рад - Кларинеу

16

MEZRB/1

Заврщни рад - Кпнурабас

17

MFZR2/1

Заврщни рад - Пбпа

18

MIZRO/1

Заврщни рад - Пргуље

19

MCZR1

Заврщни рад - Сплп певаое

20

MFZR7/1

Заврщни рад - Трпмбпн

21

MFZR5/1

Заврщни рад - Труба

22

MFZR8/1

Заврщни рад - Туба

23

MIZRU/1

Заврщни рад - Удараљке

24

MFZR4/1

Заврщни рад - Фагпу

25

MFZR1/1

Заврщни рад - Флаууа

26

MIZRH/1

Заврщни рад - Харфа

27

MFZR6/1

Заврщни рад - Хпрна

28

MIZRN/1

Заврщни рад - Шембалп

29

MMZR1/1

Заврщни рад - Чез бубоеви

30

MMZR2/1

Заврщни рад - Чез гиуара

31

MMZR3/1

Заврщни рад - Чез клавир

32

MMZR4/1

Заврщни рад - Чез кпнурабас

33

MMZR5/1

Заврщни рад - Чез певаое

34

MMZR6/1

Заврщни рад - Чез сакспфпн

35

MMZR7/1

Заврщни рад - Чез урпмбпн

36

MMZR8/1

Заврщни рад - Чез уруба

37

MUGVU1

Исуприја впкалне умеунпсуи

38

MGIT1/1

Иуалијански језик

39

MCIUM1

Камерна музика 1

40

MKKM2

Камерна музика 2

41

MKGP1/1

Камерна музика у мауишнпм ансамблу

42

MDKL1

Клавир

43

MDKB1

Клавир - уппредни предмеу

44

MFCL1/1

Кларинеу

45

MECB1/1

Кпнурабас

46

MIKP1

Кпнцеруна пракса

47

MIMG1

Меупдика насуаве гиуаре

48

MKME1

Меупдика насуаве камерне музике

49

MDMK1/1

Меупдика насуаве клавира

50

MULMK1/1

Меупдика насуаве музишке кулууре за средое щкпле

51

MUHMT1

Меупдика насуаве музишкп-уепријских предмеуа 1

52

MUHMT2

Меупдика насуаве музишкп-уепријских предмеуа 2

53

MCME1/1

Меупдика насуаве сплп певаоа

54

MFOB1/1

Пбпа

55

MIOR1

Пргуље

56

MBOR1

Пркесуар

57

MFAD1

Пркесуарске депнице – дрвени дуваши, припрема за аудицију

58

MFAL1

Пркесуарске депнице – лимени дуваши, припрема за аудицију

59

MIDU1

Пркесуарске депнице - удараљке

60

MIDH1

Пркесуарске депнице - харфа

61

MZPD1

Пснпве музишке педагпгије

62

MZPD1

Педагпгија у музишкпм пбразпваоу

63

MIPO1

Пракуикум пргуљске инуерпреуације са меупдикпм насуаве

64

MITU1

Пракуикум шембалисуишке инуерпреуације са меупдикпм насуаве

65

MZPP1

Психплпгија музишке дарпвиупсуи

66

MZPP1

Психплпщки аспекуи припреме за јавни насууп

67

MIRG1

Развпј гиуаре

68

MIRH1

Ренесансна харфа са меупдикпм насуаве

69

MCSP1

Сплп певаое

70

MZSP1

Сурушна пракса

71

MCIUM1

Суудије пперских улпга и сцена

72

MZSIR/2

Суудијски исураживашки рад

73

MFTB1/1

Трпмбпн

74

MFTR1/1

Труба

75

MFTU1/1

Туба

76

MIUD1/1

Удараљке

77

MFFG1/1

Фагпу

78

MFFL1/1

Флаууа

79

MIHF1

Харфа

80

MFHR1/1

Хпрна

81

MKIUM1

Хпрскп певаое

82

MICB1/1

Шембалп

83

MMAN1/1

Чез ансамбли

84

MMJB1/2

Чез бубоеви

85

MMGT1

Чез гиуара

86

MMKL1

Чез клавир

87

MMBS1

Чез кпнурабас

88

MMPV1

Чез певаое

89

MMSX1

Чез сакспфпн

90

MMTB1

Чез урпмбпн

91

MMTR1

Чез уруба

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, масуер академске суудије
Назив предмета: MDAD1 - Анализа инуерпреуације музишкпг дела
Наставници: Синадинпвиё М. Дејан, редпвни прпфеспр
Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 4
Услпв: Нема
Циљ предмета:
Разумеваое свих аспекауа инуерпреуације музишкпг дела на пснпву анализе оених емпципналних, каракуерних,
алегпријских, симбплишких и драмауурщких елеменауа. Индивидуација: у смислу псвещёиваоа инуимнпг дпживљаја
музишке кпмппзиције. Деуаљнп исураживаое кпмппзиупрпвпг присуупа са извпѐашкпг аспекуа, а у сврху щуп аууенуишније
инуерпреуације. Циљ курса је щиреое инуереспваое сууденауа за динамику и лпгику узрпшних веза умеунишких акција
кпмппзиупра и извпѐаша.
Исхпд предмета:
Сууденуе суишу сппспбнпсу за дедукцију при исураживаоу музишкпг дела кпје извпде, за аналиуишнпсу кпја није
пријенуисана искљушивп на ушеое нпунпг уексуа. Владаое щуп прецизнијим језикпм кпјим би се пбразлагалп размищљеое
п музици.
Садржај предмета:
За разлику пд уепријске анализе кпја пбраѐује хармпнски и фпрмални аспеку музишкпг дела, сууденуи клавира крпз предмеу
Анализа инуерпреуације музишкпг дела исуражују дела клавирске лиуераууре са инуерпреуауивнпг - дакле, пракуишнпг и у
инуерпреуауивнпм смислу примеоивпг аспекуа. Узимајуёи у пбзир веё усвпјена уепреуска знаоа, сууденуи ёе крпз пвај
предмеу суицауи щиру и ппупунију слику п кпмппзицији кпју анализирају, и уп крпз исураживаое оених каракуерних и
емпуивних пбразаца, специфишних пднпса музишкпг мауеријала, музишке драмауургије, анализе кпнкреуних
инуерпреуауивних прпблема и кпмпарауивне анализе. Важан сегмену предмеуа је и и анализа временскпг, спцијалнпг,
кулуурплпщкпг и исупријскпг кпнуексуа у кпјем је делп насуалп, са нарпшиуим псврупм на исураживаое дирекунп
прпппрципналних умеунишких ппеуика у коижевнпсуи, сликарсуву и другим умеунишким правцима.
Дискусија на шаспвима, уппреѐиваое разлишиуих мищљеоа - зауим, инсисуираое на јаснпј аргуменуацији, лпгици и
убедљивпсуи изнеуих суавпва. Brainstorming кап исураживашки меупд. Свираое пдсека музишкпг дела п кпјем се дискууује.
Захуеви на писменпм испиуу: Сууденуи уреба да писменп пбраде пдреѐену уему и анализирају је на нашин кпји ёе биуи
прецизиран у упку насуаве. Тп мпже биуи акпрд, мпуив или уема, музишка решеница, фраза, сазвушје - па и цела
кпмппзиција. Биунп је да се п музици гпвпри на нашин кпји ёе аргуменупванп (узимајуёи у пбзир суешена знаоа из музишке
хармпније и пблика) уумашиуи оен ууицај на слущапца. Дужина писанпг рада или усмене анализе није прпписана; важнп је
да се уим пууем на щуп убедљивији нашин ппище сууденупвп запажаое п музици.
Захуеви на усменпм испиуу: Сууденуи уреба да усменп, крпз презенуацију за клавирпм (уз свираое)пбраде пдреѐену уему и
анализирају је на нашин кпји ёе указауи да су савладали вещуину дедукције музишкпг садржаја на нашин кпји је преппрушен
на предаваоима – упкпм гпдине. Преппрушљивп је да се за уему анализе изабере музишкп делп кпје је суудену свирап (или
уренуунп свира) да би анализа била прппраёена и пракуишним ппказиваоем за клавирпм.
Литература:
1. Хипплиу Тен Филпзпфија умеунпсуи "Дереуа" фпупуипскп издаое 1998
2. МПРАИЈА Кпрен-Бергамп Хумпр кап средсувп реалисуишкпг музишкпг језика у музици дп XIX века УНИВЕРЗИТЕТ
УМЕТНПСТИ У БЕПГРАДУ 1985
3. Лепнард Б. Мајер Емпција и знашеое у музици Нплиу 1986
4. Дерик Кук Језик музике НПЛИТ 1978
5. Ксенија Радпщ, Психплпгија музике
6. 6. Берислав Ппппвиё, Музишка фпрма или смисап у музици
Брпј часпва активне наставе:

Тепријска насуава: 2

Пракуишна насуава: 1

Метпде извпђеоа наставе:
Предаваоа: кплекуивна насуава, велишина групе дп 50
Вежбе: групна насуава, велишина групе дп 22
Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100):
Предиспиуне пбавезе:

Ппена - 60

Заврщни испиу:

Ппена - 40

Семинар-и

20

Усмени испиу

20

Акуивнпсу у упку предаваоа

20

Писмени испиу

20

Пракуишна насуава

20

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, масуер академске суудије
Назив предмета: MMOR1/1 - Биг бенд, OMOR1 - Биг бенд 1, OMOR2 - Биг бенд 2, OMOR3 - Биг бенд 3
Наставници: Никплпв Л. Владимир, ванредни прпфеспр; Игоаупвиё Н. Лука, дпцену; Илиё Д. Иван, дпцену; Мијпвиё Ш.
Нпвак, дпцену
Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 6
Услпв: нема
Циљ предмета:
Сууденуи суишу сппспбнпсу и искусувп за рад у биг бендпвима и прпфесипналним сасуавима чеза, пппуларне и ревијске
музике веёе фпрмације. Уппзнају се са специфишним захуевима пркесуарскпг музицираоа, кап и са прпцеспм рада у
прпфесипналнпм пркесуру свирајуёи щирпк реперупар дела за биг бенд у щирпкпм спекуру суилпва чеза.
Исхпд предмета:
Сууденуи пвадавају вещуинама у пбласуи умеунишкпг изражаваоа, свираоа у ансамблима са суилским пдликама чеза и
савремене пппуларне музике, јавнпг извпѐеоа, вежбаоа и пдржаваоа прпба, уепријским знаоем (ппзнаваое и
разумеваое реперупара и кпнуексуа дела), сампсуалнпсу у раду, психплпщкп разумеваое дела, криуишку свесу и вещуину
кпмуникације. Суудену је сппспбан да дауи музишки уексу анализира, прилагпди и присвпји на најбжи нашин, кап и да
креауивним присууппм дппринесе умеунишкпм квалиуеуу извпѐенпг реперупара.
Садржај предмета:
Савладаваое пркесуарских депница у насамблима за чез и пппуларну музику. Предаваое ппдразумева ппхаѐаое и акуивнп
ушесувпваое на прпбама са предмеуним прпфеспрпм, у пквиру пркесура у пунпм
сасуаву или у пквиру пдреѐених пркесуарских секција. Вежбе се извпде на секцијским и заједнишким
прпбама биг бенда са асисуенупм и/или предмеуним прпфеспрпм. Најмаое једнпм у мпдулу прганизује се јавни насууп,
кпји мпже биуи и у пквиру факулуеуа или некпг другпг кпнцерунпг или јавнпг прпсупра.
Литература:
1. Miller, Glenn: Избпр аранжмана за Биг бенд
2. Hefty, Neal: Избпр аранжмана за Биг бенд
3. Nestico, Sammy: Избпр аранжмана за Биг бенд
4. Jones, Thad: Избпр аранжмана за Биг бенд
5. Ellington, Duke: Избпр аранжмана за Биг бенд
6. Rokovid, Bora: Избпр аранжмана за Биг бенд
7. Skerl, Zvonimir: Избпр аранжмана за Биг бенд
8. Ilid, Ivan: Избпр аранжмана за Биг бенд
9. Simid, Vojislav: Избпр аранжмана за Биг бенд
Брпј часпва активне наставе:

Тепријска насуава: 0

Пракуишна насуава: 4

Метпде извпђеоа наставе:
Сви сууденуи свих гпдина слущају насуаву заједнп
Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100):
Предиспиуне пбавезе:

Ппена - 70

Акуивнпсу на насуави

20

Присуунпсу на насуави

10

Кплпквијум

10

Јавни насууп

30

Заврщни испиу:
Испиу – пракуишни деп

Ппена - 30
30

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, масуер академске суудије
Назив предмета: MEVL1/1 - Випла
Наставници: Млаѐенпвиё Ш. Дејан, редпвни прпфеспр; Велишкпвиё М. Пануа, ванредни прпфеспр; Марјанпвиё М. Немаоа,
ванредни прпфеспр; Миланпвиё С. Љубпмир, ванредни прпфеспр
Сарадници: Пваскаинен Р. Уки Лаури Алекси, сампсуални умеунишки сарадник; Радпјишиё-Фиревски А. Кауарина,
сампсуални умеунишки сарадник; Краварущиё-Бајиё М. Дејана, вищи умеунишки сарадник; Хпфман-Среуенпвиё С. Неда,
вищи умеунишки сарадник
Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 13
Услпв: Нема
Циљ предмета:
Сууденуи суишу сппспбнпсу за сампсуалну умеунишку акуивнпсу и ушещёе у раду ансамбала кап и сппспбнпсу за педагпщки и
креауивни рад у средоим музишким щкплама, щкплама ппщуепбразпвнпг уипа и инсуиууцијама кулууре. Циљ је и
дпсуизаое виспкпг прпфесипналнпг виплисуишкпг нивпа, крпз уехнишкп-инуерпреуауивну прпраду музишке лиуераууре за
виплу и
изграѐиваое индивидуалнпсуи виплисуе крпз јединсувп уехнишкпг и музишкпг елеменуа.
Исхпд предмета:
Владаое инсуруменупм, ппзнаваое суилпва и фпрме, разумеваое музишкпг садржаја, индивидуалнпсу у изражаваоу.
Сууденуи суишу виспк прпфесипнални нивп сппспбнпсуи за реализацију и изражаваое сппсувених умеунишких кпнцепауа,
прпщирују реперупар и прпдубљују знаоа у пбласуи реперупара, сппспбни су за преузимаое впдеёих улпга у ансамблима,
пвладавају
свепбухвауним знаоем реперупара главнпг предмеуа, имају дубпкп разумеваое пракуишних и уепријских суудија и умеју да
кприсуе уп знаое у даљем умеунишкпм развпју. Суишу сппспбнпсу ппупунп сампсуалнпг ушеоа и изврщаваоа кпмплексних
задауака, имају криуишку сампсвесу и сппспбни су да иницирају заједнишке прпјекуе, да рукпвпде заједнишким прпјекуима и
ушесувују у уимскпм раду, дпгпвараоу и прганизацији.
Садржај предмета:
Прпцес рада пбухвауа разумеваое суилпва кпмппзиупра разлишиуих еппха, уумашеое садржаја и фпрме кпмппзиција,
исураживаое на ппљу упнскпг пбликпваоа и динамишких мпгуёнпсуи инсуруменуа, кап и рад на фразираоу, агпгици,
инупнацији, аруикулацији.
Нарпшиуа пажоа ппсвеёује се фпрмираоу слпбпдне лишнпсуи индивидуалнпг израза и сампсуалнпсуи у прпцесу рада.
Испиуни прпграм: два суава из спнауа или паруиуа за сплп виплину Јпхана Себасуијана Баха, или прва два суава из свиуа за
виплпншелп сплп Јпхана Себасуијана Баха, кпмад пп избпру, велика спнауа. Прпграм се извпди напамеу, изузев спнауе.
Предаваоа држи прпфеспр, а вежбе клавирски сарадник. На вежбама се сууденуи усаврщавају у заједнишкпм музицираоу и
музишкпј кпмуникацији, савладавајуёи инуерпреуауивне прпблеме, и прпблеме везане за свираое у ансамблу. Најмаое ури
пууа се прганизује јавни насууп, кпји мпже биуи и у пквиру класе. Пбавезнп присусувп на најмаое ури кпнцеруа сууденауа
гудашких инсуруменауа.
Литература:
1. Hindemith, Paul Meditation aus "Nobilissima Visione" Schott 1966
2. Hindemith, Paul Trauermusik 1964
3. Schumann, Robert Märchenbilder, op. 113 Boosey and Hawkes 1956
4. Bruch, Max Romansa za violu i orkestar (klavir) 1992
5. Čajkovski, Petar Iljič Nocturno Walter Wollenweber PE. WW0901A 1993
6. Weber, Carl Maria von Andante and Rondo Hungarese Mainz, Schott 1938
7. Glinka, Michael Sonate, in d, 1835. Unvollendet (W. Borissowsky) Mus. Rara 1961
8. Stamitz, Karl Sonate, in B. (W. Primrose - W. Lebermann) Schott 1969
9. Martinu, Bohuslav Sonate Nr. 1 Associated Music Publishers 1955
10. Bach, Johann Sebastian Svite za violoncelo (violu) solo London: Peters 1994
11. Bach, Johann Sebastian Sonaten und Partiten für Violine solo New York, Peters 1948
12. Mendelssohn-Bartholdy, Felix Sonate, in c, 1824 Deutscher Verl. f. Mus. 1966
13. Schubert, Franz Sonata arpeggione 2000
14. Brahms, Johannes Scherzo za violinu (violu) i klavir 1999
15. Hummel, Johann Nepomuk Fantasie Musica Rara, London 1951
16. Enescu, George Concertpiece in F (Enoch) Masters Music Publications Inc (MT. M1110-SET) 1908
17. Schumann, Robert Adagio and Allegro Leipzig, Peters 1972
18. Marais, Marin Suite, in D (D. Dalton) Peters, N. Y. 1964

Брпј часпва активне наставе:

Тепријска насуава: 0

Пракуишна насуава: 2

Метпде извпђеоа наставе:
Предаваоа: индивидуална насуава
Вежбе: индивидуална насуава
Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100):
Предиспиуне пбавезе:

Ппена - 40

Јавни насууп

10

Присусувп на предаваоима

30

Заврщни испиу:
Испиу

Ппена - 60
60

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, масуер академске суудије
Назив предмета: MEVN1/1 - Виплина
Наставници: Аёимпски-Жикиё С. Ивана, редпвни прпфеспр; Јпканпвиё С. Марија, редпвни прпфеспр; МаксимпвиёВеселинпв В. Јасна, редпвни прпфеспр; Мауијевиё-Недељкпвиё Т. Гпрдана, редпвни прпфеспр; Јпсифпски П. Маркп,
ванредни прпфеспр; Мисиуа В. Марија, ванредни прпфеспр; Михаилпвиё Р. Љубпмир, ванредни прпфеспр; Супкиё
Васиљевиё И. Мадлен, ванредни прпфеспр; Щпенглер-Маркпвиё Е. Марија, ванредни прпфеспр
Сарадници: Марјанпвиё Л. Гпрдана, сампсуални умеунишки сарадник; Младенпвиё А. Науалија, сампсуални умеунишки
сарадник; Пваскаинен Р. Уки Лаури Алекси, сампсуални умеунишки сарадник; Павлпвиё С. Ивана, сампсуални умеунишки
сарадник; Пеукпвиё М. Саоа, сампсуални умеунишки сарадник; Хачи-Ануиё Тауиё А. Кауарина, сампсуални умеунишки
сарадник; Хпфман-Среуенпвиё С. Неда, вищи умеунишки сарадник
Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 13
Услпв: Нема
Циљ предмета:
Сууденуи суишу сппспбнпсу за сампсуалну умеунишку акуивнпсу и ушещёе у раду ансамбала кап и сппспбнпсу за педагпщки и
креауивни рад у средоим музишким щкплама, щкплама ппщуепбразпвнпг уипа и инсуиууцијама кулууре. Циљ је и
дпсуизаое виспкпг прпфесипналнпг виплинисуишкпг нивпа, крпз уехнишкп-инуерпреуауивну прпраду музишке лиуераууре за
виплину и
изграѐиваое индивидуалнпсуи виплинисуе крпз јединсувп уехнишкпг и музишкпг елеменуа.
Исхпд предмета:
Владаое инсуруменупм, ппзнаваое суилпва и фпрме, разумеваое музишкпг садржаја, ндивидуалнпсу у изражаваоу.
Сууденуи суишу виспк прпфесипнални нивп сппспбнпсуи за реализацију и изражаваое сппсувених умеунишких кпнцепауа,
прпщирујуреперупар и прпдубљују знаоа у пбласуи реперупара, сппспбни су за преузимаое впдеёих улпга у ансамблима,
пвладавају свепбухвауним знаоем реперупара главнпг предмеуа, имају дубпкп разумеваое пракуишних и уепријских
суудија и умеју да
кприсуе уп знаое у даљем умеунишкпм развпју. Суишу сппспбнпсу ппупунп сампсуалнпг ушеоа и изврщаваоа кпмплексних
задауака, имају криуишку сампсвесу и сппспбни су да иницирају заједнишке прпјекуе, да рукпвпде заједнишким прпјекуима и
ушесувују у уимскпм раду, дпгпвараоу и прганизацији.
Садржај предмета:
Прпцес рада пбухвауа разумеваое суилпва кпмппзиупра разлишиуих еппха, уумашеое садржаја и фпрме кпмппзиција,
исураживаое на ппљу упнскпг пбликпваоа и динамишких мпгуёнпсуи инсуруменуа, кап и рад на фразираоу, агпгици,
инупнацији, аруикулацији. Нарпшиуа пажоа ппсвеёује се фпрмираоу слпбпдне лишнпсуи индивидуалнпг израза и
сампсуалнпсуи у прпцесу рада.
Испиуни прпграм: прва два суава из сплп спнауе или Шакпнa из Паруиуе у де мплу Јпхана Себасуијана Баха, вируупзни кпмад,
спнауа за виплину и клавир насуала у перипду пд Л. В. Беупвена дп данас, и једнп делп 20. или 21. века. Прпграм се извпди
напамеу, изузев спнауе. Предаваоа држи прпфеспр, а вежбе клавирски сарадник. На вежбама се сууденуи усаврщавају у
заједнишкпм музицираоу и музишкпј кпмуникацији, савладавајуёи инуерпреуауивне прпблеме, и прпблеме везане
за свираое у ансамблу. Најмаое ури пууа, прганизује се јавни насууп, кпји мпже биуи и у пквиру класе. Пбавезнп присусувп
на најмаое ури кпнцеруа сууденауа гудашких инсуруменауа.
Литература:
1. Bach, Johann Sebastian Sonaten und Partiten für Violine solo New York, Peters 1948
2. Beethoven, Ludwig van Sonate für Violine und Klavier Budapest, Edito Musica 1962
3. Брамс, Ипганнес Спнауьі для скрипки и фпруепианп Мпсква "Музика" 1977
4. Debussy, Claude Sonate pour violon et piano Paris, Durand 1917
5. Прпкпфьев, Сергей Спнауьа Нп. 1 для скрипки и фпруепианп, спш. 80 Мпсква "Музика" 1976
6. Прпкпфьев, Сергей Спнауьа Нп. 2 для скрипки и фпруепианп, спш. 94бис Мпсква "Музика" 1946
7. Schumann, Robert Sonaten für Pianoforte und Violine Op. 105 & 121 Leipzig, Peters 1968
8. Щпсуакпвиш, Дмиурий Спнауьі для скрипки и фпруепианп, спш. 134 Мпсква, Музика 1974
9. Despid, Dejan Vinjete za violinu i klavir Op. 43 bez podataka o izdavaču 1966
10. Hofman, Srđan Pastorala za violinu solo izdanje autora 1972
11. Ivanovid, Milivoj Jugoslovenski autori, dela za violinu i klavir izdanje autora 1968
12. Милпјевиё, Милпје Шеуири импресије за виплину и клавир Пп. 62 Удружеое кпмппзиупра Србије 1979
13. Mihajlovid, Milan Elegija izdanje autora 1991
14. Logar, Mihovil Komadi za violinu i klavir Beograd, Prosveta 1959
15. Prokofiev, Sergej Fünf melodien Op. 35 Krakow, PWM Edition 1954
16. Ravel, Maurice Valses Nobles et Sentimentales New York, Carl Fischer 1942
17. Wieniawski, Henryk Polonaise brillante, Op. 4 Krakow, PWM Edition 1964
18. Wieniawski, Henryk Polonaise de concert Wien, Universal 1924
19. Wieniawski, Henryk Scherzo Tarentelle Op. 16 Leipzig, Peters 1912
20. Wieniawski, Henryk Le carnaval russe, Op. 11 Mainz, Schott 1911
21. Saint Saens, Camille Introduction und Rondo capriccioso Leipzig, Peters 1973
22. Sarasate, Pablo Introduction und Tarantela Leipzig, Peters 1961
23. Ravel, Maurice Tzigane Paris, Durand 1924
24. Chausson, Ernest Poeme Op. 25 Frankfurt, Peters 1931
25. Щпсуакпвиш, Дмиурий Шеуьіре прелюдии спш. 34 Мпсква "Музика" 1953

26. Szymanowski, Karol Notturno et Tarantella Krakow, PWM Edition 1972
27. Szymanowski, Karol Chant de Roxane Krakow, PWM Edition 1972
28. Szymanowski, Karol Sonata Op. 9 Krakow, PWM Edition 1972
29. Elgar, Edward Le capricieuse Op. 17 London, British and Cпntinental Music Agencies 1956
Брпј часпва активне наставе:

Тепријска насуава: 0

Пракуишна насуава: 2

Метпде извпђеоа наставе:
Предаваоа: индивидуална насуава
Вежбе: индивидуална насуава
Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100):
Предиспиуне пбавезе:

Ппена - 40

Јавни насууп

10

Присусувп на предаваоима

30

Заврщни испиу:
Испиу

Ппена - 60
60

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, масуер академске суудије
Назив предмета: MEVC1/1 - Виплпншелп
Наставници: Белиё С. Сандра, редпвни прпфеспр; Бпжиё Д. Дејан, ванредни прпфеспр; Ђпрѐевиё Ж. Драган, ванредни
прпфеспр; Среуенпвиё Б. Срѐан, ванредни прпфеспр
Сарадници: Пваскаинен Р. Уки Лаури Алекси, сампсуални умеунишки сарадник; Павлпвиё С. Ивана, сампсуални умеунишки
сарадник; Егериё М. Дущан, вищи умеунишки сарадник; Краварущиё-Бајиё М. Дејана, вищи умеунишки сарадник; ХпфманСреуенпвиё С. Неда, вищи умеунишки сарадник
Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 13
Услпв: Нема
Циљ предмета:
Сууденуи суишу сппспбнпсу за сампсуалну умеунишку акуивнпсу и ушещёе у раду ансамбала кап и сппспбнпсу за педагпщки и
креауивни рад у средоим музишким щкплама, щкплама ппщуепбразпвнпг уипа и инсуиууцијама кулууре. Циљ је и
дпсуизаое виспкпг прпфесипналнпг виплпншелисуишкпг нивпа, крпз уехнишкп-инуерпреуауивну прпраду музишке лиуераууре
за виплпншелп и изграѐиваое индивидуалнпсуи виплпншелисуе крпз јединсувп уехнишкпг и музишкпг елеменуа.
Исхпд предмета:
Владаое инсуруменупм, ппзнаваое суилпва и фпрме, разумеваое музишкпг садржаја, индивидуалнпсу у изражаваоу.
Сууденуи суишу виспк прпфесипнални нивп сппспбнпсуи за реализацију и изражаваое сппсувених умеунишких кпнцепауа,
прпщирују реперупар и прпдубљују знаоа у пбласуи реперупара, сппспбни су за преузимаое впдеёих улпга у ансамблима,
пвладавају
свепбухвауним знаоем реперупара главнпг предмеуа, имају дубпкп разумеваое пракуишних и уепријских суудија и умеју да
кприсуе уп знаое у даљем умеунишкпм развпју. Суишу сппспбнпсу ппупунп сампсуалнпг ушеоа и изврщаваоа кпмплексних
задауака, имају криуишку сампсвесу и сппспбни су да иницирају заједнишке прпјекуе, да рукпвпде заједнишким прпјекуима и
ушесувују у уимскпм раду, дпгпвараоу и прганизацији.
Садржај предмета:
Прпцес рада пбухвауа разумеваое суилпва кпмппзиупра разлишиуих еппха, уумашеое садржаја и фпрме кпмппзиција,
исураживаое на ппљу упнскпг пбликпваоа и динамишких мпгуёнпсуи инсуруменуа, кап и рад на фразираоу, агпгици,
инупнацији, аруикулацији. Нарпшиуа пажоа ппсвеёује се фпрмираоу слпбпдне лишнпсуи индивидуалнпг израза и
сампсуалнпсуи у прпцесу рада. Испиуни прпграм: једна пд свиуа за виплпншелп сплп Јпхана Себасуијана Баха (у целини),
спнауа за виплпншелп и клавир (укпликп је спнауа Л. В. Беупвена – 3. 4. или 5.), кпмад вируупзнпг каракуера, кпмппзиција задауа 2 недеље пре испиуа (дп 10 мин.) Предаваоа држи прпфеспр, а вежбе клавирски сарадник. На вежбама се сууденуи
усаврщавају у заједнишкпм музицираоу и музишкпј кпмуникацији, савладавајуёи инуерпреуауивне прпблеме, и прпблеме
везане за свираое у ансамблу. Најмаое ури пууа се прганизује јавни насууп, кпји мпже биуи и у пквиру класе. Пбавезнп
присусувп на најмаое ури кпнцеруа сууденауа гудашких инсуруменауа.
Литература:
1. Dvorak, Antonin Rondo SNKLHU, Praha 1955
2. Popper, David Hungarian Rapsody IMC New York City IMC New York City 1958
3. Bach, Johann Sebastian Šest svita za violončelo solo Barenreiter 1950
4. Popper, David 6 odabranih komada za violončelo i klavir Universal Edition 1962
5. Beethoven, Ludwig van Varijacije za violončelo i klavir Henle 1950
6. Franker, F. Sonata za violončelo i klavir Schott 1950
7. Schumann, Robert Fantastični komadi za violončelo i klavir G. Henle 1950
8. Brahms, Johannes Sonata u F-duru za violončelo i klavir opus 99 G. Henle 1950
9. Brahms, Johannes Sonata u e-molu za violončelo i klavir G. Henle 1950
10. Debussy, Claude Sonata za violončelo i klavir u d-molu G. Henle 1950
11. Stravinsky, Igor Italijanska svita za violončelo i klavir Boosey and Hawkes 1934
12. Šostakovič, Dmitrij Sonata za violončelo i klavir IMC, New Zork 1962
13. Schubert, Franz Sonata za violončelo i klavir "Arpeđone" Barenreiter 1950
14. Beethoven, Ludwig van Sonate za violončelo i klavir Leipzig, Peters 1962
15. Britten, Benjamin Sonata in Ce za violončelo i klavir Boosey and Hawkes 1956
16. Boccherini, Luigi Sonata za violončelo i klavir 1-9 Milano, Ricordi 1962
17. Boccherini, Luigi Sonate za violončelo i klavir 10-19 Ricordi 1956
18. Grieg, Edward Sonata za violončelo i klavir op. 36 Select music 1962
Брпј часпва активне наставе:

Тепријска насуава: 0

Пракуишна насуава: 2

Метпде извпђеоа наставе:
Предаваоа: индивидуална насуава
Вежбе: индивидуална насуава
Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100):
Предиспиуне пбавезе:

Ппена - 40

Јавни насууп

10

Присусувп на предаваоима

30

Заврщни испиу:
Испиу

Ппена - 60
60

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, масуер академске суудије
Назив предмета: MIGT1/1 - Гиуара
Наставници: Пгризпвиё М. Вера, редпвни прпфеспр; Тпщиё М. Срѐан, редпвни прпфеспр; Карајиё М. Даркп, ванредни
прпфеспр; Хачи-Ђпрѐевиё Д. Александар, дпцену
Сарадници: Загпрац П. Бпјана, сампсуални умеунишки сарадник
Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 11
Услпв: Нема
Циљ предмета:
Дпсуизаое виспкпг прпфесипналнпг гиуарисуишкпг нивпа, крпз уехнишкп-инуерпреуауивну прпраду музишке лиуераууре за
гиуару и изграѐиваое индивидуалнпсуи лишнпсуи гиуарисуе крпз јединсувп уехнишкпг и музишкпг елеменуа.
Исхпд предмета:
Дпсезаое виспкпг нивпа пригиналнпсуи и сампсуалнпсуи у присуупу инуерпреуацији музике за гиуару.
Садржај предмета:
Кпмппзиција пбавезна за извпѐеое за све сууденуе на пвпј гпдини суудијскпг прпграма (кпја се задаје на ппшеуку јесеоег
семесура, уј. на ппшеуку щкплске гпдине) и једна кпмппзиција из наведене лиуераууре пп избпру.
Литература:
1. A. Damjanovid, Freske, Zbirka savremenih srpskih kompozitora, AGV Novi Sad, 2015.
2. V. Tošid, Medial 1, Zbirka savremenih srpskih kompozitora, AGV Novi Sad, 2015.
3. V. Trajkovid, Balada op. 13, Zbirka savremenih srpskih kompozitora, AGV Novi Sad, 2015.
4. V. Trajkovid, Canto Ridato op. 30., Zbirka savremenih srpskih kompozitora, AGV Novi Sad, 2015.
5. V. Kulenovid, Tokatina, Zbirka savremenih srpskih kompozitora, AGV Novi Sad, 2015.
6. D. Bogdanovid, Ričerkar ‘’Guslarski’’, Zbirka savremenih srpskih kompozitora, AGV Novi Sad, 2015.
7. D. Jovanovid, Pure Energy, Zbirka savremenih srpskih kompozitora, AGV Novi Sad, 2015.
8. S. Jadimovid, Three Pieces for Guitar Solo, Zbirka savremenih srpskih kompozitora, AGV Novi Sad, 2015.
9. D. Bogdanovic, SONATA, Ed. Berben Ancona, 1979.
10. D. Bogdanovic, SONATA 2, Ed. Berben Ancona, 1988.
11. D. Bogdanovid, Omar s Fancy, GSP, San Francisco, 1994.
12. D. Bogdanovid, Seven Little Secrets, GSP, San Francisco, 1996.
13. D. Bogdanovid, Ricercar Kalij, d OZ, Quebec, Canada, 2012.
14. D. Bogdanovid, Variaciones Casi Latinas, Berben, Ancona, Italy
15. J. Rodrigo, Tres Piezas Espanolas, SCHOTT Mainz, GA 177
16. J. Rodrigo, Invocation et danse, ed. TECHNISONOR, Paris, 1973.
17. J. Rodrigo, Un Tiempo Fue Italica Famosa, SCHOTT Mainz, 1989.
18. N. Coste, Le Depart, E. Girod, Paris, 1857.
19. M. Llobet, Scherzo Vals, Union Musical Espanola, 1936.
20. M. Ponce, Preludes I, II, Schott, Mainz, GA 124, 125
Брпј часпва активне наставе:

Тепријска насуава: 0

Пракуишна насуава: 2

Метпде извпђеоа наставе:
Предаваоа: индивидуална насуава
Вежбе: индивидуална насуава
Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100):
Предиспиуне пбавезе:

Ппена - 50

Кпнцеруне праксе, јавни насуупи,
уакмишеоа

20

Акуивнпсу у упку предаваоа

30

Заврщни испиу:
Испиу

Ппена - 50
50

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, масуер академске суудије
Назив предмета: MBDI1 - Диригпваое
Наставници: Радпванпвиё-Брканпвиё Р. Биљана, редпвни прпфеспр; Суѐиё Д. Бпјан, редпвни прпфеспр
Сарадници: Радпјкпвиё Д. Споа, сампсуални умеунишки сарадник; Суефанпвиё Д. Младен, вищи умеунишки сарадник
Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 11
Услпв: нема
Циљ предмета:
Сууденуи суишу сппспбнпсу за сампсуалну кпнцеруну акуивнпсу и ушещёе у раду музишких ансамбала и пркесуара, кап и
кпмпеуенције за рад у музишкп-педагпщким усуанпвама на нивпу средоих щкпла
Исхпд предмета:
Сууденуи суишу виспк прпфесипнални нивп сппспбнпсуи за реализацију и изражаваое сппсувених умеунишких кпнцепауа,
прпщирују реперупар и прпдубљују знаоа у пбласуи реперупара, сппспбни су за преузимаое впдеёих улпга у ансамблима,
пвладавају свепбухвауним знаоем реперупара главнпг предмеуа, имају дубпкп разумеваое пракуишних и уепријских
суудија и умеју да кприсуе уп знаое у даљем умеунишкпм развпју. Суишу сппспбнпсу ппупунп сампсуалнпг ушеоа и
изврщаваоа кпмплексних задауака, имају криуишку сампсвесу и сппспбни су да иницирају заједнишке прпјекуе, да рукпвпде
заједнишким прпјекуима и ушесувују у уимскпм раду, дпгпвараоу и прганизацији.
Садржај предмета:
Изушаваое хпрских, пркесуарских и впкалнп-инсуруменуалних дела, нашин ппсуавке и реализације са ансамблпм. Испиу је у
фпрми прпбе за јавни кпнцеру на кпме се извпди једнп делп, симфпнијскп, кпнцеруанунп или впкалнп-инсуруменуалнп.
Литература:
1. Brahms, Johannes Complete Symphonies, Dover 1974
2. Beethoven, Ludwig van Six Great Overtures, Dover 1985
3. Beethoven, Ludwig van Symphonie Nr. 9 Leipzig, Ernst Eulenburg 1950
4. Прпкпфьев, Сергей Сергеевиш Romeo and Juliet, 3 suites Moskva, State music publisher 1963
5. Verdi, Giuseppe Messa da Requiem Riccordi 1968
6. Sibelius, Jan Sinfonies, Breitkopf 1931
7. Skrjabin, Aleksandar Sinfonie Nr 3 Belaieff 1971
8. Berlioz, Hector A Critical Study of Beethoven "s Nine Symphonies Illinois 2000
9. Del Mar, Norman Anatomy of the Orchestra California 1987
10. Carse, Adam The History of Orchestration Dover 1964
11. Puccini, Giacomo Madame Butterfly, Dover
Брпј часпва активне наставе:

Тепријска насуава: 1

Пракуишна насуава: 1

Метпде извпђеоа наставе:
Предаваоа: индивидуална насуава
Вежбе: индивидуална насуава
Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100):
Предиспиуне пбавезе:

Ппена - 40

Заврщни испиу:

Ппена - 60

Присусувп на предаваоима

10

Испиу - умеунишки ууисак

30

Акуивнпсу и залагаое на насуави

10

Испиу - уехнишка реализација

30

Насуупи и преслущаваоа у пквиру класе

20

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, масуер академске суудије
Назив предмета: MEZRL/1 - Заврщни рад - Випла
Наставници: --Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 14
Услпв: Пплпжени сви испиуи
Циљ предмета:
Развпј свих кпмппненауа музишке лишнпсуи сууденуа крпз прпцес сампсуалнпг суицаоа знаоа и умеёа неппхпдних за
слпјевиуп разумеваое и реализацију музишкпг дела, дпсуизаое виспкпг прпфесипналнпг виплисуишкпг нивпа и изграѐенпсу
индивидуалнпсуи виплисуе крпз јединсувп уехнишкпг и музишкпг елеменуа.
Исхпд предмета:
Пвладаваое свим сегменуима прпфесипналних захуева неппхпдних за успещну и свепбухвауну реализацију једнпг музишкпг
дела. Владаое исуруменупм, ппзнаваое суилпва и фпрме, разумеваое музишкпг садржаја. Сууденуи суишу виспк
прпфесипнални нивп сппспбнпсуи за реализацију и изражаваое сппсувених умеунишких кпнцепауа, прпщирују реперупар и
прпдубљују знаоа у пбласуи реперупара, имају дубпкп разумеваое пракуишних и уепријских суудија и умеју да кприсуе уп
знаое у даљем умеунишкпм развпју. Суишу сппспбнпсу ппупунп сампсуалнпг ушеоа и изврщаваоа кпмплексних задауака
Пдбранпм заврщнпг рада, сууденуи ппуврѐују да су псуварили пснпвне циљеве диплпмскпг суудијскпг прпграма Извпѐашке
умеунпсуи - мпдул випла, сппспбнпсу за сампсуалнп бављеое умеунишкпм делаунпщёу, кап и сппспбнпсу за рад у музишкппедагпщким инсуиууцијама на нивпу средоих щкпла.
Садржај предмета:
Заврщни рад предсуавља исураживашки рад сууденуа ка сампсуалнпј презенуацији умеунишкпг прпграма.
Прпцес рада пбухвауа разумеваое суилпва кпмппзиупра разлишиуих еппха, уумашеое садржаја и фпрме кпмппзиција,
исураживаое на ппљу упнскпг пбликпваоа и динамишких мпгуёнпсуи инсуруменуа, кап и рад на фразираоу, агпгици,
инупнацији, аруикулацији.
Захуеви Заврщнпг рада: један каприс или еуида, први или други и уреёи суав класишнпг кпнцеруа и велики кпнцеру, прпграм
се извпди напамеу.
Литература:
1. Walton, William Concerto in a, 1929 OUP 1958
2. Dont, Jakob Etide za violu 1989
3. Palaschko, Johannes Etide za violu op. 44 1999
4. Palaschko, Johannes Etide za violu op. 62 1999
5. Hoffmaister, Franz Anton Etide za violu 1994
6. Stamitz, Karl Koncert za violu D-dur 1996
7. Hoffmaister, Franz Anton Koncert za violu D-dur 1989
8. Forsyth, Cecil Koncert za violu i orkestar (klavir) 1987
9. Martinu, Bohuslav Koncertna rapsodija za violu i orkestar (klavir) 1994
10. Mozart, Wolfgang Amadeus Koncert za klarinet (violu) A-dur 1994
11. Šostakovič, Dmitrij Koncert za violoncelo (violu) i orkestar br. 1 1994
12. Bartók, Bela Concerto, op. posth Boosey and Hawkes 1989
13. Stamitz, Karl Konzert Nr. 3, in A Bärenreiter 1975
Брпј часпва активне наставе:

Тепријска насуава: 0

Пракуишна насуава: 0

Метпде извпђеоа наставе:
Сампсуални рад сууденуа
Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100):
Предиспиуне пбавезе:

Ппена - 0

Заврщни испиу:
Пдбрана заврщнпг рада

Ппена - 100
100

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, масуер академске суудије
Назив предмета: MEZRV/1 - Заврщни рад - Виплина
Наставници: --Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 14
Услпв: Пплпжени сви испиуи
Циљ предмета:
Развпј свих кпмппненауа музишке лишнпсуи сууденуа крпз прпцес сампсуалнпг суицаоа знаоа и умеёа неппхпдних за
слпјевиуп разумеваое и реализацију музишкпг дела, дпсуизаое виспкпг прпфесипналнпг виплинсуишкпг нивпа и
изграѐенпсу индивидуалнпсуи виплинисуе крпз јединсувп уехнишкпг и музишкпг елеменуа.
Исхпд предмета:
Пвладаваое свим сегменуима прпфесипналних захуева неппхпдних за успещну и свепбухвауну реализацију једнпг музишкпг
дела. Владаое исуруменупм, ппзнаваое суилпва и фпрме, разумеваое музишкпг садржаја. Сууденуи суишу виспк
прпфесипнални нивп сппспбнпсуи за реализацију и изражаваое сппсувених умеунишких кпнцепауа, прпщирују реперупар и
прпдубљују знаоа у пбласуи реперупара, имају дубпкп разумеваое пракуишних и уепријских суудија и умеју да кприсуе уп
знаое у даљем умеунишкпм развпју. Суишу сппспбнпсу ппупунп сампсуалнпг ушеоа и изврщаваоа кпмплексних задауака
Пдбранпм заврщнпг рада, сууденуи ппуврѐују да су псуварили пснпвне циљеве диплпмскпг суудијскпг прпграма Извпѐашке
умеунпсуи - мпдул виплина, сппспбнпсу за сампсуалнп бављеое умеунишкпм делаунпщёу, кап и сппспбнпсу за рад у
музишкп- педагпщким инсуиууцијама на нивпу средоих щкпла.
Садржај предмета:
Заврщни рад предсуавља исураживашки рад сууденуа ка сампсуалнпј презенуацији умеунишкпг прпграма.
Прпцес рада пбухвауа разумеваое суилпва кпмппзиупра разлишиуих еппха, уумашеое садржаја и фпрме кпмппзиција,
исураживаое на ппљу упнскпг пбликпваоа и динамишких мпгуёнпсуи инсуруменуа, кап и рад на фразираоу, агпгици,
инупнацији, аруикулацији.
Захуеви Заврщнпг рада: - један Паганинијев каприс, први или други и уреёи суав Мпцарупвпг кпнцеруа и велики кпнцеру,
прпграм се извпди напамеу
Литература:
1. Paganini, Niccolo Capricen Op. 1 Leipzig: Peters 1930
2. Mozart, Wolfgang Amadeus Violinkonzert KV 216 Wien, Universal 1968
3. Mozart, Wolfgang Amadeus Violinkonzert KV 218 Lepzig, Breitkopf&Härtel 1970
4. Mozart, Wolfgang Amadeus Violinkonzert KV 219 Mainz, Schott 1961
5. Beethoven, Ludwig van Violinkonzert Leipzig, Breitkopf und Hartel 1977
6. Bruch, Max Violinkonzert Op. 26 g moll Frankfurt, Peters 1949
7. Брамс, Ипганнес Кпнцеру для скрипки ре мажпр, спш. 77 Мпсква, Музыка 1968
8. Cajkovski, P I Violinkonzert Op. 35 Lepzig. Breitkopf&Härtel 1974
9. Dvorak, Antonin Violinkonzert Op. 53 Lepzig, Breitkopf&Härtel 1973
10. Paganini, Niccolo Violinkonzert Op. 6 No. 1 Mainz, B. Schott's Söhne 1972
11. Paganini, Niccolo Violinkonzert Op. 7 No. 2 Wien, Universal 1973
12. Прпкпфьев, Сергей Сергеевиш Кпнцеру для скрипки ре мажпр, спш. 19 Мпсква, Музыка 1973
13. ПрпкпфЬев, Сергей Кпнцеру для скрипки, спш. 63 Мпсква, Музыка 1974
14. Sibelius, Jan Violinkoncert op. 47 Berlin, Robert Lienau 1976
15. Stravinsky, Igor Concerto en re Mainz, B. Schott's Söhne 1931
16. Щпсуакпвиш, Дмиурий Кпнцеру Нп. 1 для скрипки, спш. 99 Мпсква, "Музика" 1956
17. Щпсуакпвиш, Дмиурий Кпнцеру Нп. 2 для скрипки спш. 129 Мпсква, "Музика" 1976
18. Wieniawski, Henryk Violinkonzert op. 14 fis moll No. 1 Leipzig, Peters 1963
19. Wieniawski, Henryk Violinkonzert op. 22 No. 2 Peters, Leipzig 1963
20. Барупк, Бела Кпнцеру Нп. 1 для скрипки Мпсква, "Музика" 1964
Брпј часпва активне наставе:

Тепријска насуава: 0

Пракуишна насуава: 0

Метпде извпђеоа наставе:
Сампсуални рад сууденуа
Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100):
Предиспиуне пбавезе:

Ппена - 0

Заврщни испиу:
Пдбрана заврщнпг рада

Ппена - 100
100

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, масуер академске суудије
Назив предмета: MEZRC/1 - Заврщни рад - Виплпншелп
Наставници: --Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 14
Услпв: Пплпжени сви испиуи
Циљ предмета:
Развпј свих кпмппненауа музишке лишнпсуи сууденуа крпз прпцес сампсуалнпг суицаоа знаоа и умеёа неппхпдних за
слпјевиуп разумеваое и реализацију музишкпг дела, дпсуизаое виспкпг прпфесипналнпг виплпншелисуишкпг нивпа и
изграѐенпсу индивидуалнпсуи виплпншелисуе крпз јединсувп уехнишкпг и музишкпг елеменуа.
Исхпд предмета:
Пвладаваое свим сегменуима прпфесипналних захуева неппхпдних за успещну и свепбухвауну реализацију једнпг музишкпг
дела. Владаое исуруменупм, ппзнаваое суилпва и фпрме, разумеваое музишкпг садржаја. Сууденуи суишу виспк
прпфесипнални нивп сппспбнпсуи за реализацију и изражаваое сппсувених умеунишких кпнцепауа, прпщирују реперупар и
прпдубљују знаоа у пбласуи реперупара, имају дубпкп разумеваое пракуишних и уепријских суудија и умеју да кприсуе уп
знаое у даљем умеунишкпм развпју. Суишу сппспбнпсу ппупунп сампсуалнпг ушеоа и изврщаваоа кпмплексних задауака
Пдбранпм заврщнпг рада, сууденуи ппуврѐују да су псуварили пснпвне циљеве диплпмскпг суудијскпг прпграма Извпѐашке
умеунпсуи - мпдул виплпншелп, сппспбнпсу за сампсуалнп бављеое умеунишкпм делаунпщёу, кап и сппспбнпсу за рад у
музишкп- педагпщким инсуиууцијама на нивпу средоих щкпла.
Садржај предмета:
Заврщни рад предсуавља исураживашки рад сууденуа ка сампсуалнпј презенуацији умеунишкпг прпграма.
Прпцес рада пбухвауа разумеваое суилпва кпмппзиупра разлишиуих еппха, уумашеое садржаја и фпрме кпмппзиција,
исураживаое на ппљу упнскпг пбликпваоа и динамишких мпгуёнпсуи инсуруменуа, кап и рад на фразираоу, агпгици,
инупнацији, аруикулацији.
Захуеви Заврщнпг рада: Кпнцеру (пд Хајдна Д дур), прпграм се извпди напамеу.
Литература:
1. Saint –Saens, Camille Concerto for Violoncello and Orchestra A Minor Op. 33, No. 1 (Cello / Piano) G. Henle Verlag 1963
2. Davidoff, Carl Concerto I op. 5 violoncello e piano Universal-Edition 1967
3. Golterman, Georg Koncert No. 1 a moll for violoncello Verlag von Breitkopf and Bartel Leipzig 1961
4. Dvorak, Antonin Koncert za violončelo i orkestar, h-mol Leipzig, Breitkopf 1950
5. Čajkovski, Petar Iljič Rokoko varijacije Boosey and Hawkes 1934
6. Šostakovič, Dmitrij Koncert za violončelo i orkestar br. 1 Boosey and Hawkes 1950
7. Elgar, Edward Koncert za violončelo i orkestar London, Novello 1919
8. Lalo, Edward Koncert za violončelo i orkestar Leipzig, Peters 1956
9. Haydn, Joseph Concerto for Violoncello and Orchestra D Hob. VIIb: 2 (Cello / Piano) G. Henle Verlag 1924
Брпј часпва активне наставе:

Тепријска насуава: 0

Пракуишна насуава: 0

Метпде извпђеоа наставе:
Сампсуални рад сууденуа
Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100):
Предиспиуне пбавезе:

Ппена - 0

Заврщни испиу:
Пдбрана заврщнпг рада

Ппена - 100
100

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, масуер академске суудије
Назив предмета: MIZRG/1 - Заврщни рад - Гиуара
Наставници: --Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 10
Услпв: Пплпжени сви испиуи
Циљ предмета:
Развпј свих кпмппненауа музишке лишнпсуи сууденуа крпз прпцес сампсуалнпг суицаоа знаоа и умеёа неппхпдних за
слпјевиуп разумеваое и реализацију музишкпг дела, дпсуизаое виспкпг прпфесипналнпг гиуарисуишкпг нивпа и изграѐенпсу
индивидуалнпсуи гиуарисуе крпз јединсувп уехнишкпг и музишкпг елеменуа.
Исхпд предмета:
Пвладаваое свим сегменуима прпфесипналних захуева неппхпдних за успещну и свепбухвауну реализацију једнпг музишкпг
дела. Владаое исуруменупм, ппзнаваое суилпва и фпрме, разумеваое музишкпг садржаја. Сууденуи суишу виспк
прпфесипнални нивп сппспбнпсуи за реализацију и изражаваое сппсувених умеунишких кпнцепауа, прпщирују реперупар и
прпдубљују знаоа у пбласуи реперупара, имају дубпкп разумеваое пракуишних и уепријских суудија и умеју да кприсуе уп
знаое у даљем умеунишкпм развпју. Суишу сппспбнпсу ппупунп сампсуалнпг ушеоа и изврщаваоа кпмплексних задауака
Пдбранпм заврщнпг рада, сууденуи ппуврѐују да су псуварили пснпвне циљеве масуер суудијскпг прпграма Извпѐашке
умеунпсуи - мпдул гиуара, сппспбнпсу за сампсуалнп бављеое умеунишкпм делаунпщёу, кап и сппспбнпсу за рад у музишкппедагпщким инсуиууцијама на нивпу средоих щкпла.
Садржај предмета:
Заврщни рад предсуавља исураживашки рад сууденуа ка сампсуалнпј презенуацији умеунишкпг прпграма.
Прпцес рада пбухвауа разумеваое суилпва кпмппзиупра разлишиуих еппха, уумашеое садржаја и фпрме кпмппзиција,
исураживаое на ппљу упнскпг пбликпваоа и динамишких мпгуёнпсуи инсуруменуа, кап и рад на фразираоу, агпгици,
аруикулацији.
Захуеви Заврщнпг рада: целпвешерои сплисуишки ресиуал, сасуављен пд знашајних дела кпнцерунпг реперупара за гиуару,
разлишиуих суилпва и каракуера.
Литература:
1. J. S. Bach, Lautenmusik, Hofmeister Musikverlag Leipzig, 1977.
2. J. S. Bach, The Solo Lute Works, Neil A. Kjos Music Company, CA, 1989.
3. J. S. Bach Six Unaccompanied Cello Suites Arranged For Guitar, Mel Bay Publications INC, 1998.
4. Д. Карајиё, Музика Ј. С. Баха у пбради за гиуару, Ценуар за рану музику Ренесанс, Бепград 2000
5. G. Santorsola, Sonata no. 2, ''Hispanica'', ed. Berben, Ancona, 1973
6. J. S. Bach, 3 Sonatas, SCHOTT, GA 535, 1998.
7. F. Sor, Complete Works For Guitar, Tecla Editions (B. Jeffery), 1980.
8. M. Giuliani, Complete Works For Guitar, Tecla Editions (B. Jeffery), 1982.
9. Klassiker der Gitarre I-VI, VEB Deutscher Verlag fur Musik, Leipzig
10. D. Bogdanovic, SONATA, Ed. Berben Ancona, 1979.
11. D. Bogdanovic, SONATA 2, Ed. Berben Ancona, 1988.
12. M. M. Ponce, Sonata Romantioca, SCHOTT Mainz, 1929.
13. Giulio Regondi, The Complete Works For Guitar, ed. Chanterelle S. A., ECH 415
14. A. Barrios, Complete Works for Guitar, Belwin-Mills Publishing Corp., 1972.
15. J. Manen, Fantasia Sonata, SCHOTT Mainz, GA 157
16. J. Rodrigo, Tres Piezas Espanolas, SCHOTT Mainz, GA 177
17. J. Rodrigo, Invocation et danse, ed. TECHNISONOR, Paris, 1973.
18. W. Walton, Five Bagatelles, Oxford University Press, 1974.
19. A. Jose, Sonata para guitarra, ed. Berben, Ancona, 1998.
20. A. Ginastera, Sonata, ed. Boosey&Hawkes, Inc., 1981.
Брпј часпва активне наставе:

Тепријска насуава: 0

Пракуишна насуава: 0

Метпде извпђеоа наставе:
Сампсуалан рад сууденуа на припреми заврщнпг рада.
Заврщни рад је јавнп извпѐеое наведенпг прпграма.
Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100):
Предиспиуне пбавезе:

Ппена - 0

Заврщни испиу:
Пдбрана Заврщнпг рада

Ппена - 100
100

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, масуер академске суудије
Назив предмета: MBZRD/1 - Заврщни рад - Диригпваое
Наставници: --Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 12
Услпв: Пплпжени сви испиуи
Циљ предмета:
Развпј свих кпмппненауа музишке лишнпсуи сууденуа крпз прпцес сампсуалнпг суицаоа знаоа и умеёа неппхпдних за
слпјевиуп разумеваое и реализацију музишкпг дела, дпсуизаое виспкпг прпфесипналнпг нивпа у раду са ансамблима
разлишиупг сасуава щуп псппспбљава сууденуа за извпѐеое слпжених впкалних, инсуруменуалних и впкалнпинсуруменуалних кпмппзиција разлишиуих суилских еппха и ауупра.
Исхпд предмета:
Пвладаваое свим сегменуима прпфесипналних захуева неппхпдних за успещну и свепбухвауну реализацију једнпг музишкпг
дела. Ппзнаваое свпјсуава ансамбла, ппзнаваое суилпва и фпрме, разумеваое музишкпг садржаја. Сууденуи суишу виспк
прпфесипнални нивп и сппспбнпсуи за реализацију и изражаваое сппсувених умеунишких кпнцепауа, прпщирују реперупар
и прпдубљују знаоа у пбласуи реперупара, имају дубпкп разумеваое пракуишних и уепријских суудија и умеју да кприсуе уп
знаое у даљем умеунишкпм развпју. Суишу сппспбнпсу ппупунп сампсуалнпг ушеоа и изврщаваоа кпмплексних задауака.
Пдбранпм заврщнпг рада, сууденуи ппуврѐују да су псуварили пснпвне циљеве диплпмскпг суудијскпг прпграма Извпѐашке
умеунпсуи - мпдул диригпваое, сппспбнпсу за сампсуалнп бављеое умеунишкпм делаунпщёу, кап и сппспбнпсу за рад у
музишкп- педагпщким инсуиууцијама на нивпу средоих щкпла.
Садржај предмета:
Заврщни рад предсуавља исураживашки рад сууденуа ка сампсуалнпј презенуацији умеунишкпг прпграма. Прпцес рада
пбухвауа разумеваое суилпва кпмппзиупра разлишиуих еппха, уумашеое садржаја и фпрме кпмппзиција, исураживаое на
ппљу уехнишких и изражајних мпгуёнпсуи ансамбала у циљу ефикаснијег рада са ансамблима. Испиу је у фпрми јавнпг
кпнцеруа на кпме се извпди једнп делп, симфпнијскп, кпнцеруанунп или впкалнп-инсуруменуалнп.
Литература:
1. Haydn, Joseph Simphonie no. 104 (Peters, Leipzig, 1936)
2. Haydn, Joseph Sinfonie "Mit dem Paukenschlag" (Philharmonia, Wien, 1938)
3. Haydn, Joseph Sinfonie "Mit dem Paukenwirbel" (Peters, Leipzig, 1948)
4. Mozart, Wolfgang Amadeus Sinfonie Nr. 39 Es-dur (Peters, Leipzig, 1952)
5. Mozart, Wolfgang Amadeus Simphonie no. 40 g- moll (Peters, Leipzig, 1952)
6. Beethoven, Ludwig van, Sinfonieн 1-9 (Peters, Leipzig, 1938)
7. Mozart, Wofgang Amadeus, Requiem (Eulenburg, Leipzig, 1983)
8. Mozart, Wolfgang Amadeus, Klavierkonzert KV. 537 (D-dur Peters, Leipzig, 1961)
9. Mozart, Wolfgang Amadeus, Klavierkonzert KV 466 d-moll 8Peters, Leipzig, 1961)
10. Mendelssohn-Bartholdy, Felix, Sinfonie Nr. 3 "Italienishe" (Peters, Leipzig, 1953)
11. Mendelssohn-Bartholdy, Felix, Ouvertire "Hebriden" (Peters, Leipzig, 1956)
12. Schubert, Franz, Sinfonie Nr. 5 B-dur (Eulenburg, Leipzig, 1958)
13. Schubert, Franz, Sinfonie Nr. 8 h-moll (Eulenburg, Leipzig, 1956)
14. Schumann, Robert, Klavierkonzert a-moll (Peters, Leipzig, 1961)
15. Verdi, Giuseppe, Il Trovatore (Ricordi, Milano, 1963)
16. Brahms, Johannes-Complete Symphonies (Dover, NY, 1974)
17. Beethoven, Ludwig van-Six great Ouvertures (Dover, NY, 1985)
18. Прпкпфијев, Сергеј-Рпмеп и Јулија (ури свиуе из балеуа) (Музгиз, Мпсква, 1963)
19. Verdi, Giuseppe-Messa da Requiem (Ricordi, Milano, 1968)
20. Sibelius, Jan-Sinfonien (Breitkopf, Leipzig, 1931)
21. Puccini, Giacomo-Madame Butterfly (Ricordi, Milano, 1978)
22. Dvorak, Antonin, Sinfonie op. 88 Nr. 8 G-dur (Philharmonia, Wien, 1968)
23. Dvorak, Antonin, Sinfonie "Aus der Neuen Welt" (Universal, Wien, 1937)
24. Franck, Cesar, Sinfonie d-moll (Eulenburg, Leipzig, 1973)
25. Liszt, Franz, Les Prelides (Boosey and Hawkes, London, 1976)
26. Mussorgsky, Modest, Eine Nacht auf dem kahlen Berge (Breitkopf, Leipzig, 1976)
27. Prokofieff, Sergej, Symphonie classique op. 25 (Boosey and Hawkes, New York, 1978)
28. Tschaikowsky, Peter, Sinfonieн Nr. 4-6 f-moll (Peters, Leipzig, 1963)
29. Tschaikowsky, Peter, Fantasie-Ouverture "Romeo und Julie" (Peters, Leipzig, 1976)
Брпј часпва активне наставе:

Тепријска насуава: 0

Пракуишна насуава: 0

Метпде извпђеоа наставе:
Сампсуални рад сууденуа
Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100):
Предиспиуне пбавезе:

Ппена - 0

Заврщни испиу:
Пдбрана заврщнпг рада

Ппена - 100
100

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, масуер академске суудије
Назив предмета: MKZR1/1 - Заврщни рад - Камерна музика
Наставници: --Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 16
Услпв: нема
Циљ предмета:
Развпј свих кпмппненауа музишке лишнпсуи сууденуа крпз прпцес сампсуалнпг суицаоа знаоа и умеёа неппхпдних за
слпјевиуп разумеваое и реализацију умеунишкпг дела, дпсуизаое виспкпг прпфесипналнпг нивпа камернпг музишара и
сппспбнпсуи инуерпреуације врхунских дела камерне лиуераууре у склппу разнпврсних камерних ансамбала.
Исхпд предмета:
Пвладаваое свим сегменуима прпфесипналних захуева неппхпдних за успещну и свепбухвауну реализацију камернпг
музишкпг дела. Ппзнаваое суилпва, фпрме, разумеваое улпге сппсувене депнице у слпјевиупј факуури камерне лиуераууре,
свесуранпсу у извпѐеоу у склппу разлишиуих сасуава. Сууденуи пбпгацёју реперупар, имају дубпкп разумеваое пракуишних и
уепријских знаоа и имају сппспбнпсу сампсуалне примене у даљем умеунишкпм развпју.
Садржај предмета:
Пракуишна насуава ппдразумева суудипзнп уппзнаваое са делима разлишиуих еппха, у зависнпсуи пд уипа ансамбла и
сппспбнпсуи сууденауа. Савладаваое нпунпг уексуа камернпг дела се пдвија крпз сурукууралну анализу и сагледаваое
пснпвних суилских пдлика, щуп дпвпди дп дпнпщеоа пдлука п пснпвним инуерпреуауивним парамеурима. Уз сагледаваое
аруикулаципних елеменауа, рещавају се извпѐашки прпблеми заједнишкпг свираоа у меуришкпм, риумишкпм и агпгишкпм
ппгледу. Ппсебан акценау је суављен на усаглащаваое упнскпг баланса ансамбла. У финалнпм сегменуу рада са ансамблпм
ппуребнп је псувариуи кпмпакуну упнску слику камернпг сасуава, дпследнпсу кпнцепције и убедљивпсу музишкпг израза.
Најмаое једнпм, прганизује се јавни насууп, кпји мпже биуи и у пквиру класе.
Испиуни прпграм пбухвауа ресиуал у урајаоу пд 40 дп 45 минууа.
Литература:
1. Фпрмира се у складу са пдабранпм уемпм заврщнпг рада.
Брпј часпва активне наставе:

Тепријска насуава: 0

Пракуишна насуава: 0

Метпде извпђеоа наставе:
Сампсуалан рад сууденуа на припреми заврщнпг рада.
Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100):
Предиспиуне пбавезе:

Ппена - 0

Заврщни испиу:
Пдбрана заврщнпг рада

Ппена - 100
100

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, масуер академске суудије
Назив предмета: MDZRK - Заврщни рад - Клавир
Наставници: --Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 11
Услпв: Пплпжени сви испиуи
Циљ предмета:
Развпј свих кпмппненауа музишке лишнпсуи сууденуа крпз прпцес сампсуалнпг суицаоа знаоа и умеёа неппхпдних за
слпјевиуп разумеваое и реализацију музишкпг дела, дпсуизаое виспкпг прпфесипналнпг извпѐашкпг нивпа и изграѐиваое
индивидуалнпсуи пијанисуе крпз јединсувп уехнишкпг и музишкпг елеменуа.
Исхпд предмета:
Пвладаваое свим сегменуима прпфесипналних захуева неппхпдних за успещну и свепбухвауну реализацију једнпг музишкпг
дела. Владаое уехникпм, ппзнаваое суилпва и фпрме, разумеваое музишкпг садржаја. Сууденуи суишу виспк
прпфесипнални нивп сппспбнпсуи за реализацију и изражаваое сппсувених умеунишких кпнцепауа, прпщирују реперупар и
прпдубљују знаоа у пбласуи реперупара, имају дубпкп разумеваое пракуишних и уепријских суудија и умеју да кприсуе уп
знаое у даљем умеунишкпм развпју. Суишу сппспбнпсу ппупунп сампсуалнпг ушеоа и изврщаваоа кпмплексних задауака
Пдбранпм заврщнпг рада, сууденуи ппуврѐују да су псуварили пснпвне циљеве диплпмскпг суудијскпг прпграма Извпѐашке
умеунпсуи - мпдул сплп певаое, сппспбнпсу за сампсуалнп бављеое умеунишкпм делаунпщёу, кап и сппспбнпсу за рад у
музишкп- педагпщким инсуиууцијама на нивпу средоих щкпла.
Садржај предмета:
Заврщни рад предсуавља исураживашки рад сууденуа ка сампсуалнпј презенуацији умеунишкпг прпграма. Прпцес рада
пбухвауа разумеваое суилпва кпмппзиупра разлишиуих еппха, уумашеое садржаја и фпрме кпмппзиција, исураживаое на
ппљу упнскпг пбликпваоа и динамишких мпгуёнпсуи инсуруменуа, кап и рад на фразираоу, агпгици, инупнацији,
педализацији, аруикулацији.
Избпр прпграма заврщнпг рада зависи пд уренууних мпгуёнпсуи свакпг сууденуа и усклаѐен је са нивппм преухпднп
суешенпг знаоа и оихпвим инуелекууалним, емпуивним и психпфизишким предисппзицијама.
Захуеви заврщнпг рада:
- Ресиуал минималнпг урајаоа пд 50 минууа у кпјем мпра биуи засуупљенп пп једнп делп из еппха барпка, класицизма,
рпмануизма и XX (XXI) века, кап и једнп делп дпмаёег ауупра. Прпграм мпра да садржи једну пплифпну кпмппзицију, а
једнп делп из еппхе класицизма, рпмануизма или XX века мпра биуи у фпрми спнауе.
Литература:
1. Mozart, Wolfgang Amadeus: Koncert za klavir i orkestar B-dur KV 595, Leipzig, Breitkopf und Hartel 1980
2. Mozart, Wolfgang Amadeus: Koncert za klavir i orkestar c-moll KV 491, Leipzig, Breitkopf und Hartel 1980
3. Mozart, Wolfgang Amadeus: Koncert za klavir i orkestar d-moll KV 466, Leipzig, Peters 1974
4. Beethoven, Ludwig van: Koncert za klavir i orkestar br. 4, G-dur, Leipzig, Breitkopf und Hartel 1917
5. Beethoven, Ludwig van: Koncert za klavir i orkestar br. 5, Es-dur, Leiozig, Peters 1957
6. Rahmaninov, Sergej: Koncert za klavir i orkestar br. 1, fis-moll, Moskva, Muzika 1972
7. Rahmanjinov, Serge: j Rapsodija na Paganinijevu temu za klavir i orkestar, 1980
8. Prokofjev, Sergej: Koncert za klavir i orkestar br. 3 C-dur, London, Boosey and Hawkes 1947
9. Liszt, Franz: Koncert za klavir i orkestar br. 1 Es-dur, Wien, Universal 1980
10. Liszt, Franz: Koncert za klavir i orkestar br. 2, A-dur, Wien, Universal 1980
11. Chopin, Fryderyk: Koncert za klavir i orkestar br. 1, e-moll, Leipzig, Peters 1979
12. Chopin, Fryderyk: Koncert za klavir i orkestar br. 2, f-moll, Leipzig, Peters 1980
13. Saint-Saens, Camille: Koncert za klavir i orkestar br. 2, g-moll, Paris, Durand 1980
14. Skrjabin, Aleksandar: Koncert za klavir i orkestar fis-moll, op. 20, Moskva, Muтika 1947
15. Chopin, Fryderyk: Sabrana dela za klavir III sveska, Warszava, PWM 1949
16. Schumann, Robert: Samtliche Klavierwerke Bd. III, Universal 1980
17. Liszt, Franz: Sabrana dela za klavir III sveska, Leipzig, Peters 1980
18. Debussy, Claude: Imaž I i II, Paris, Durand 1916
19. Ravel, Maurice: Ogledala, 1980
20. Razni autori: Antologija srpske klavirske muzike I sveska, Beograd: UKS 2005
21. Bach, Johann Sebastian: Dobro temperovani klavir I sveska, 1980
22. Bach, Johann Sebastian: Dobro temperovani klavir II sveska, 1980
23. Beethoven, Ludwig van: Sonate za klavir I sveska, Munhen, G. Henle Verlag 1952
24. Beethoven, Ludwig van: Sonate za klavir II sveska, Munhen, G. Henle Verlag 1952
25. Mozart, Wolfgang Amadeus: Sonate za klavir I sveska, 1980
26. Mozart, Wolfgang Amadeus: Sonate za klavir II sveska, 1980

Брпј часпва активне наставе:

Тепријска насуава: 0

Пракуишна насуава: 0

Метпде извпђеоа наставе:
Сампсуални рад сууденуа
Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100):
Предиспиуне пбавезе:

Ппена - 0

Заврщни испиу:
Пдбрана заврщнпг рада

Ппена - 100
100

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, масуер академске суудије
Назив предмета: MFZR3/1 - Заврщни рад - Кларинеу
Наставници: --Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 12
Услпв: Пплпжени сви испиуи
Циљ предмета:
Развпј свих кпмппненауа музишке лишнпсуи сууденуа крпз прпцес сампсуалнпг суицаоа знаоа и умеёа неппхпдних за
слпјевиуп разумеваое и реализацију музишкпг дела, дпсуизаое виспкпг прпфесипналнпг извпѐашкпг нивпа и изграѐиваое
индивидуалнпсуи сууденуа крпз јединсувп уехнишкпг и музишкпг елеменуа.
Исхпд предмета:
Пвладаваое свим сегменуима прпфесипналних захуева неппхпдних за успещну и свепбухвауну реализацију једнпг музишкпг
дела. Владаое исуруменупм, ппзнаваое суилпва и фпрме, разумеваое музишкпг садржаја. Сууденуи суишу виспк
прпфесипнални нивп сппспбнпсуи за реализацију и изражаваое сппсувених умеунишких кпнцепауа, прпщирују реперупар и
прпдубљују знаоа у пбласуи реперупара, имају дубпкп разумеваое пракуишних и уепријских суудија и умеју да кприсуе уп
знаое у даљем умеунишкпм развпју. Суишу сппспбнпсу ппупунп сампсуалнпг ушеоа и изврщаваоа кпмплексних задауака.
Пдбранпм заврщнпг рада, сууденуи ппуврѐују да су псуварили пснпвне циљеве диплпмскпг суудијскпг прпграма Извпѐашке
умеунпсуи - мпдул кларинеу, сппспбнпсу за сампсуалнп бављеое умеунишкпм делаунпщёу, кап и сппспбнпсу за рад у
музишкп-педагпщким инсуиууцијама на нивпу средоих щкпла.
Садржај предмета:
Заврщни рад предсуавља исураживашки рад сууденуа ка сампсуалнпј презенуацији умеунишкпг прпграма.
Прпцес рада пбухвауа разумеваое суилпва кпмппзиупра разлишиуих еппха, уумашеое садржаја и фпрме кпмппзиција,
исураживаое на ппљу упнскпг пбликпваоа и динамишких мпгуёнпсуи инсуруменуа, кап и рад на фразираоу, агпгици,
инупнацији, аруикулацији.
Избпр прпграма заврщнпг рада зависи пд уренууних мпгуёнпсуи свакпг сууденуа и усклаѐен је са нивппм преухпднп
суешенпг знаоа и оихпвим инуелекууалним, емпуивним и психпфизишким предисппзицијама.
Захуеви заврщнпг рада:
Ресиуал минималнпг урајаоа пд 45 минууа у кпјем мпра биуи засуупљен: кпнцеру, спнауа, кпмад и еуида.
Литература:
1. Bach, Johann Sebastian Trazerisione di N. Gampieri G. Ricordi Milano 1970
2. Uhl, Alfred Studij za klarinet Edicija Shott 3778 1970
3. Bach, Johann Sebastian Adaptacije za klarinet od U. Delakluz E. M. Alphonse Leduc 1936
4. Rose, Cyrille Etide za klarinet Carlfischer 1934
5. Giampieri, Alamiro Studi - capricci za klarinet G. Ricordi Milano 1965
6. Bach, Johann Sebastian Studie Leipzig, Breitkopf 1983
7. Bozza, Eugene Arabesques Paris, Alphonse Leduc 1960
8. Jeanjean, Paul Etudes modernes Paris: Alphonse Leduc 1947
Брпј часпва активне наставе:

Тепријска насуава: 0

Пракуишна насуава: 0

Метпде извпђеоа наставе:
Сампсуални рад сууденуа
Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100):
Предиспиуне пбавезе:

Ппена - 0

Заврщни испиу:
Пдбрана заврщнпг рада

Ппена - 100
100

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, масуер академске суудије
Назив предмета: MEZRB/1 - Заврщни рад - Кпнурабас
Наставници: --Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 14
Услпв: Пплпжени сви испиуи
Циљ предмета:
Развпј свих кпмппненауа музишке лишнпсуи сууденуа крпз прпцес сампсуалнпг суицаоа знаоа и умеёа неппхпдних за
слпјевиуп разумеваое и реализацију музишкпг дела, дпсуизаое виспкпг прпфесипналнпг кпнурабасисуишкпг нивпа и
изграѐенпсу индивидуалнпсуи кпнурабасисуе крпз јединсувп уехнишкпг и музишкпг елеменуа.
Исхпд предмета:
Пвладаваое свим сегменуима прпфесипналних захуева неппхпдних за успещну и свепбухвауну реализацију једнпг музишкпг
дела. Владаое исуруменупм, ппзнаваое суилпва и фпрме, разумеваое музишкпг садржаја. Сууденуи суишу виспк
прпфесипнални нивп сппспбнпсуи за реализацију и изражаваое сппсувених умеунишких кпнцепауа, прпщирују реперупар и
прпдубљују знаоа у пбласуи реперупара, имају дубпкп разумеваое пракуишних и уепријских суудија и умеју да кприсуе уп
знаое у даљем умеунишкпм развпју. Суишу сппспбнпсу ппупунп сампсуалнпг ушеоа и изврщаваоа кпмплексних задауака
Пдбранпм заврщнпг рада, сууденуи ппуврѐују да су псуварили пснпвне циљеве диплпмскпг суудијскпг прпграма Извпѐашке
умеунпсуи - мпдул кпнурабас, сппспбнпсу за сампсуалнп бављеое умеунишкпм делаунпщёу, кап и сппспбнпсу за рад у
музишкп- педагпщким инсуиууцијама на нивпу средоих щкпла
Садржај предмета:
Заврщни рад предсуавља исураживашки рад сууденуа ка сампсуалнпј презенуацији умеунишкпг прпграма.
Прпцес рада пбухвауа разумеваое суилпва кпмппзиупра разлишиуих еппха, уумашеое садржаја и фпрме кпмппзиција,
исураживаое на ппљу упнскпг пбликпваоа и динамишких мпгуёнпсуи инсуруменуа, кап и рад на фразираоу, агпгици,
инупнацији, аруикулацији.
Захуеви Заврщнпг рада: вируупзни кпмад Бпуесинија, први или други и уреёи суав класишнпг кпнцеруа, кап и један пд
најзахуевнијих кпнцерауа за кпнурабас, прпграм се извпди напамеу.
Литература:
1. Bottesini, Giovanni Allegretto capriccio fis-moll Doblinger Music 1972
2. Dittersdorf, Carl Ditters von Concerto in E Major, Krebs 172 (Double Bass /Piano) Schott Music HL. 49011028) 1989
3. Bottesini, Giovanni Concerto no. 2, b minor New York: IMC 1978
4. Bottesini, Giovanni Concerto Nr. 3 A-Dur (Concerto di bravura) Doblinger Music Publishers 1965
5. Cernoivanenko Koncert 1972
6. Mortari, Virgilio Concerto Milano, RICORDI 1992
7. Trovajoli, Armando Concerto Milano, RICORDI 1992
8. Fonten Koncert LEDUC 1984
9. Bottesini, Giovanni Tarantella in a minor International Music Company 1972
10. Hoffmeister Konzert D dur Peters 1979
11. Bottesini, Giovanni Allegretto capriccio fis-moll Doblinger Music 1972
12. Vanhal, Johann Concerto D major Boosey and Hawkes 1988
Брпј часпва активне наставе:

Тепријска насуава: 0

Пракуишна насуава: 0

Метпде извпђеоа наставе:
Сампсуални рад сууденуа
Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100):
Предиспиуне пбавезе:

Ппена - 0

Заврщни испиу:
Пдбрана заврщнпг рада

Ппена - 100
100

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, масуер академске суудије
Назив предмета: MFZR2/1 - Заврщни рад - Пбпа
Наставници: --Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 12
Услпв: Пплпжени сви испиуи
Циљ предмета:
Развпј свих кпмппненауа музишке лишнпсуи сууденуа крпз прпцес сампсуалнпг суицаоа знаоа и умеёа неппхпдних за
слпјевиуп разумеваое и реализацију музишкпг дела, дпсуизаое виспкпг прпфесипналнпг извпѐашкпг нивпа и изграѐиваое
индивидуалнпсуи сууденуа крпз јединсувп уехнишкпг и музишкпг елеменуа.
Исхпд предмета:
Пвладаваое свим сегменуима прпфесипналних захуева неппхпдних за успещну и свепбухвауну реализацију једнпг музишкпг
дела. Владаое исуруменупм, ппзнаваое суилпва и фпрме, разумеваое музишкпг садржаја. Сууденуи суишу виспк
прпфесипнални нивп сппспбнпсуи за реализацију и изражаваое сппсувених умеунишких кпнцепауа, прпщирују реперупар и
прпдубљују знаоа у пбласуи реперупара, имају дубпкп разумеваое пракуишних и уепријских суудија и умеју да кприсуе уп
знаое у даљем умеунишкпм развпју. Суишу сппспбнпсу ппупунп сампсуалнпг ушеоа и изврщаваоа кпмплексних задауака.
Пдбранпм заврщнпг рада, сууденуи ппуврѐују да су псуварили пснпвне циљеве диплпмскпг суудијскпг прпграма Извпѐашке
умеунпсуи - мпдул пбпа, сппспбнпсу за сампсуалнп бављеое умеунишкпм делаунпщёу, кап и сппспбнпсу за рад у музишкппедагпщким инсуиууцијама на нивпу средоих щкпла.
Садржај предмета:
Заврщни рад предсуавља исураживашки рад сууденуа ка сампсуалнпј презенуацији умеунишкпг прпграма.
Прпцес рада пбухвауа разумеваое суилпва кпмппзиупра разлишиуих еппха, уумашеое садржаја и фпрме кпмппзиција,
исураживаое на ппљу упнскпг пбликпваоа и динамишких мпгуёнпсуи инсуруменуа, кап и рад на фразираоу, агпгици,
инупнацији, аруикулацији.
Избпр прпграма заврщнпг рада зависи пд уренууних мпгуёнпсуи свакпг сууденуа и усклаѐен је са нивппм преухпднп
суешенпг знаоа и оихпвим инуелекууалним, емпуивним и психпфизишким предисппзицијама.
Захуеви заврщнпг рада:
Ресиуал минималнпг урајаоа пд 45 минууа у кпјем мпра биуи засуупљен: кпнцеру, спнауа, кпмад и еуида.
Литература:
1. Mozart, Wolfgang Amadeus Concerto C-dur Henle 1934
2. Mozart, Wolfgang Amadeus Kvartet F-dur Henle 1933
3. Krommer, Franz Concerto in F Master music 1934
4. Martinu, Bohuslav Concerto Eschig 1934
5. Bellini, Vincenzo Concerto in Es Ricordi 1933
6. Albinoni, Tomaso Concerto op 9. no. 2 International music 1965
7. Bach, Johan Sebastian Sonata in g Peters 1958
8. Bach, Carl Philipp Emanuel Sonata in g Breitkopf 1983
9. Bozza, Eugene Fantasie pastorale Leduc 1938
10. Daeli, Giovanni Fantasy on themes of Verdi "s Rigoletto Universal 1960
11. Kalliwoda, Johann Wenzel Morceau de salon Nova 1947
12. Hindemith, Paul Sonata Schott 1957
13. Saint-Seans, Camille Sonata Master music 1956
14. Poulenc, Francis Sonata Chester 1925
15. Grgin, Ante Biljana Theme and Variation Edition Marc Reift 2007
16. Vivaldi, Antonio Concerto in C major Schott 1940
Брпј часпва активне наставе:

Тепријска насуава: 0

Пракуишна насуава: 0

Метпде извпђеоа наставе:
Сампсуални рад сууденуа
Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100):
Предиспиуне пбавезе:

Ппена - 0

Заврщни испиу:
Пдбрана заврщнпг рада

Ппена - 100
100

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, масуер академске суудије
Назив предмета: MIZRO/1 - Заврщни рад - Пргуље
Наставници: --Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 7
Услпв: Пплпжени сви испиуи
Циљ предмета:
Дпсуизаое виспкпг суандарда у прпфесипналнпм извпѐашкпм уумашеоу дела пргуљске лиуераууре крпз кпмплекснп
прпушаваое и инуерпреуираое врхунских дела пргуљске лиуераууре, разлишиуих еппха и суилпва.
Исхпд предмета:
Савладаваое музишких и уехнишких захуева предвиѐених за пвај курс, развијаое индивидуалних извпѐашких мпгуёнпсуи
сууденуа, кап и суицаое кпмпеуенција за насуавнишки рад у средоим музишким щкплама, кпнцеруну делаунпсу (сплисуишка,
пркесуарска, камерна), мпгуёнпсу рада на виспким щкплама, мпгуёнпсу даљег умеунишкпг и инуерпреуауивнпг
усаврщаваоа.
Садржај предмета:
Сублимираое суешених знаоа из пбласуи ппзнаваоа инсуруменауа, гепграфске специфишнпсуи, разлике у регисурацији и
аруикулацији, каракуерисуике суила. Курс предвиѐа пп прпграму: капиуална дела велике фпрме ауупра 19. и 20. века
Рад на прпграму: суудипзнп уппзнаваое и савладаваое уексуа, крпз уехнишкп-мелпдијску, фпрмалнп-сурукууралну и
анализу регисурације.
Разрещаваое извпѐашких прпблема.
Исураживаое и експерименуисаое суилпм и инуерпреуацијпм, са нарпшиуим исуицаоем индивидуалнпг израза.
Испиуни захуев: Ресиуал музике 19. и 20. века, и једна кпмппзиција суарих мајсупра, у укупнпм урајаоу не краёем пд 45
минууа.
Литература:
1. Mendelssohn, Felix: Six Sonatas op. 65 (1844-45, publ. 1845) Dover Publications Inc. New York, 1991
2. Brahms, Johannes: Two Preludes and Fugues (1856-57, publ. 1927) Dover Publications Inc. New York, 1991
3. Frank, Cezar: Oeuvres Completes pour Orgue (1-4), Editions Alphonse Leduc, Paris, 1989
4. Vierne, Louis: Six Organ Symphonies, Dover Publications Inc. New York, 1996
5. Hindemith, Paul: Sonaten fur Orgel (1, 2, 3), B. Schott's Sohne, Mainz, 1937
6. Guilmant, Alexandre: First Sonate (Symphonie), op. 42, Wayne Leupold Editions, Boston, 1990
7. Poulenc, Francis: Concerto en Sol mineur, Editions Salabert, Paris, 1939
8. Widor, Charles-Marie: Complete Organ Symphonies (1-5), Dover Publications Inc. New York, 1991
9. D'Est en Ouest, Cinq pieces d'aujourd'hui pour grand-orgue, Les Editions du Chant du Monde, Bonchamp-Les-Laval, 2005
Брпј часпва активне наставе:

Тепријска насуава: 0

Пракуишна насуава: 0

Метпде извпђеоа наставе:
Сампсуалан рад сууденуа на припреми заврщнпг рада.
Заврщни рад је јавнп извпѐеое наведенпг прпграма.
Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100):
Предиспиуне пбавезе:

Ппена - 0

Заврщни испиу:
Пдбрана Заврщнпг рада

Ппена - 100
100

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, масуер академске суудије
Назив предмета: MCZR1 - Заврщни рад - Сплп певаое
Наставници: --Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 8
Услпв: Пплпжени сви испиуи
Циљ предмета:
Развпј свих кпмппненауа музишке лишнпсуи сууденуа крпз прпцес сампсуалнпг суицаоа знаоа и умеёа неппхпдних за
слпјевиуп разумеваое и реализацију музишкпг дела, дпсуизаое виспкпг прпфесипналнпг нивпа и изграѐенпсу
индивидуалнпсуи сплп певаша крпз јединсувп уехнишкпг и музишкпг елеменуа.
Исхпд предмета:
Сууденуи суишу виспк прпфесипнални нивп сппспбнпсуи за реализацију и изражаваое сппсувених умеунишких кпнцепауа,
прпщирују реперупар и прпдубљују знаоа у пбласуи реперупара, сценске и кпнцеруне делаунпсуи, сппспбни су за
преузимаое впдеёих улпга у ансамблима, пвладавају свепбухвауним знаоем реперупара главнпг предмеуа, имају дубпкп
разумеваое пракуишних и уепријских суудија и умеју да кприсуе уп знаое у даљем умеунишкпм развпју. Суишу сппспбнпсу
ппупунп сампсуалнпг ушеоа и изврщаваоа кпмплексних задауака, имају криуишку сампсвесу и сппспбни су да иницирају
заједнишке прпјекуе, да рукпвпде заједнишким прпјекуима и ушесувују у уимскпм раду, дпгпвараоу и прганизацији.
Садржај предмета:
Заврщни рад предсуавља исураживашки рад сууденуа ка сампсуалнпј презенуацији умеунишкпг прпграма.
Прпцес рада пбухвауа разумеваое суилпва кпмппзиупра разлишиуих еппха, уумашеое садржаја и фпрме кпмппзиција,
исураживаое на ппљу упнскпг пбликпваоа и динамишких мпгуёнпсуи, кап и рад на фразираоу, агпгици, инупнацији,
аруикулацији.
За финализацију масуер суудија предвиѐен је заврщни рад, на кпме суудену извпди:
1. Пперска улпга првпг фаха, или
2. Сплисуишка депница захуевнијег впкалнп инсуруменуалнпг дела, или
3. Ресиуал (45 минууа минимум, кпнципиран пп сппсувенпм избпру)
Литература:
1. В. А. Мпцару: Фигарпва женидба, Шарпбна фрула, Дпн Чпвани, Такп шине све – Пеуерс едиције 1966. г.
2. Г. Дпницеуи: Љубавни напиуак, Дпн Паскуале, Ана бплена, Лушија пд ламермура, Марија сујуард, Лукреција Бпрчија,
Рпберуп Девере, Кёи Пука, Фавприуа, - Рикпрди 2007. г.
3. В. Белини: Капулеуи и Мпнуеки, Нпрма, Пуриуани, Пирауа, Ла спнамбула – Рикпрди 2007. г.
4. Ђ. Рпсини: севиљски Берберин, Пепељуга, Иуалијанка у Алжиру – Рикпрди 2007. г.
5. Ђ. Верди: Аида, Ауила, Бал ппд маскама, Дпн Карлпс, Ернани, Фалсуаф, Мпё судбине, Лпмбарди, Луиза Милер,; акбеу,
Набукп, Пуелп, Ригплеуп, Симпн Бпканегра, Травиауа, Трубадур, Сицилијанске вешери – Рикпрди 2007. г.
6. Ђ. Пушини: Бпеми, Едгар, Девпјка са тапада, Ђани Скики, Мадам Бауерфлај, Манпн Лескп, Супр анчелика, Табарп,
Турандпу, Вили – Рикпрди 2007. г.
7. П. Маскаои: Кавалерија русуикана, Ирис – Спнзпоп 2000. г.
8. Щ. Гунп: Фаусу, Рпмеп и Јулија – Калмус 1999. г.
9. Ж. Бизе: Кармен – Калмус 1999. г.
10. Р. Бпиуп: Мефисупфеле – Рикпрди 1997. г.
11. С. Бинишки: На уранки – адапуација ангел Щурев 1999. г.
12. П. Шајкпвски: Евгеније Поегин, Пикпва дама, Јплануа – Музика Мпсква 1999. г.
13. Бпрпдин: Кнез Игпр – Музика Мпсква 1999. г.
Брпј часпва активне наставе:

Тепријска насуава: 0

Пракуишна насуава: 0

Метпде извпђеоа наставе:
Сампсуални рад сууденуа
Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100):
Предиспиуне пбавезе:

Ппена - 0

Заврщни испиу:
Пдбрана заврщнпг рада

Ппена - 100
100

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, масуер академске суудије
Назив предмета: MFZR7/1 - Заврщни рад - Трпмбпн
Наставници: --Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 12
Услпв: Пплпжени сви испиуи
Циљ предмета:
Развпј свих кпмппненауа музишке лишнпсуи сууденуа крпз прпцес сампсуалнпг суицаоа знаоа и умеёа неппхпдних за
слпјевиуп разумеваое и реализацију музишкпг дела, дпсуизаое виспкпг прпфесипналнпг извпѐашкпг нивпа и изграѐиваое
индивидуалнпсуи сууденуа крпз јединсувп уехнишкпг и музишкпг елеменуа.
Исхпд предмета:
Пвладаваое свим сегменуима прпфесипналних захуева неппхпдних за успещну и свепбухвауну реализацију једнпг музишкпг
дела. Владаое исуруменупм, ппзнаваое суилпва и фпрме, разумеваое музишкпг садржаја. Сууденуи суишу виспк
прпфесипнални нивп сппспбнпсуи за реализацију и изражаваое сппсувених умеунишких кпнцепауа, прпщирују реперупар и
прпдубљују знаоа у пбласуи реперупара, имају дубпкп разумеваое пракуишних и уепријских суудија и умеју да кприсуе уп
знаое у даљем умеунишкпм развпју. Суишу сппспбнпсу ппупунп сампсуалнпг ушеоа и изврщаваоа кпмплексних задауака.
Пдбранпм заврщнпг рада, сууденуи ппуврѐују да су псуварили пснпвне циљеве диплпмскпг суудијскпг прпграма Извпѐашке
умеунпсуи - мпдул урпмбпн, сппспбнпсу за сампсуалнп бављеое умеунишкпм делаунпщёу, кап и сппспбнпсу за рад у
музишкп-педагпщким инсуиууцијама на нивпу средоих щкпла.
Садржај предмета:
Заврщни рад предсуавља исураживашки рад сууденуа ка сампсуалнпј презенуацији умеунишкпг прпграма.
Прпцес рада пбухвауа разумеваое суилпва кпмппзиупра разлишиуих еппха, уумашеое садржаја и фпрме кпмппзиција,
исураживаое на ппљу упнскпг пбликпваоа и динамишких мпгуёнпсуи инсуруменуа, кап и рад на фразираоу, агпгици,
инупнацији, аруикулацији.
Избпр прпграма заврщнпг рада зависи пд уренууних мпгуёнпсуи свакпг сууденуа и усклаѐен је са нивппм преухпднп
суешенпг знаоа и оихпвим инуелекууалним, емпуивним и психпфизишким предисппзицијама.
Захуеви заврщнпг рада:
Ресиуал минималнпг урајаоа пд 45 минууа у кпјем мпра биуи засуупљен: кпнцеру, спнауа, кпмад и еуида.
Литература:
1. Bozza, Eugene Ballade Paris, Alphonse Leduc 1944
2. Dutilleux, Henri Choral, cadence et fugato Paris, Alphonse Leduce 1950
3. Grgin, Ante Sonatina Edition Marc Reift 2008
4. Martin, Frank Ballade Universal Edition 1941
5. Wagenseil, Georg Christoph Koncert Willy Muller 1963
6. Marcello, Benedetto Sonata in E minor International music Company 1961
7. Haendel, Georg Friedrich Concerto en fa mineur Paris, Alphonse Leduce 1948
8. David, Ferdinand Concertino Atlanta Brass society press 1969
9. Perrin, Jean Introduction et Allegro Gerard Billaudot 1973
10. Serly, Tibor Concerto Southern Music Publishing Company 1957
11. Šulek, Stjepan Sonata The Brass press 1975
12. Mozart, Wolfgang Amadeus Sonata International music Company 1968
13. Casterede, Jacques Sonatina Paris: Alphonse Leduc 1958
14. Corelli, Archangello Sonata br. 8 New York: International music Company 1959
15. Corelli, Arcangelo Sonata br. 9 Gerard Billaudot 1968
16. Bonneau, Paul Capriccio Alphonse Leduce 1946
17. Barta, Lubor Concertino Praha, Statni Hudebni Vydavatelstvi 1966
18. Bozza, Eugene Ciaccona Paris, Alphonse Leduc 1967
Брпј часпва активне наставе:

Тепријска насуава: 0

Пракуишна насуава: 0

Метпде извпђеоа наставе:
Сампсуални рад сууденуа
Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100):
Предиспиуне пбавезе:

Ппена - 0

Заврщни испиу:
Пдбрана заврщнпг рада

Ппена - 100
100

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, масуер академске суудије
Назив предмета: MFZR5/1 - Заврщни рад - Труба
Наставници: --Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 12
Услпв: Пплпжени сви испиуи
Циљ предмета:
Развпј свих кпмппненауа музишке лишнпсуи сууденуа крпз прпцес сампсуалнпг суицаоа знаоа и умеёа неппхпдних за
слпјевиуп разумеваое и реализацију музишкпг дела, дпсуизаое виспкпг прпфесипналнпг извпѐашкпг нивпа и изграѐиваое
индивидуалнпсуи сууденуа крпз јединсувп уехнишкпг и музишкпг елеменуа.
Исхпд предмета:
Пвладаваое свим сегменуима прпфесипналних захуева неппхпдних за успещну и свепбухвауну реализацију једнпг музишкпг
дела. Владаое исуруменупм, ппзнаваое суилпва и фпрме, разумеваое музишкпг садржаја. Сууденуи суишу виспк
прпфесипнални нивп сппспбнпсуи за реализацију и изражаваое сппсувених умеунишких кпнцепауа, прпщирују реперупар и
прпдубљују знаоа у пбласуи реперупара, имају дубпкп разумеваое пракуишних и уепријских суудија и умеју да кприсуе уп
знаое у даљем умеунишкпм развпју. Суишу сппспбнпсу ппупунп сампсуалнпг ушеоа и изврщаваоа кпмплексних задауака.
Пдбранпм заврщнпг рада, сууденуи ппуврѐују да су псуварили пснпвне циљеве диплпмскпг суудијскпг прпграма Извпѐашке
умеунпсуи - мпдул уруба, сппспбнпсу за сампсуалнп бављеое умеунишкпм делаунпщёу, кап и сппспбнпсу за рад у музишкппедагпщким инсуиууцијама на нивпу средоих щкпла.
Садржај предмета:
Заврщни рад предсуавља исураживашки рад сууденуа ка сампсуалнпј презенуацији умеунишкпг прпграма.
Прпцес рада пбухвауа разумеваое суилпва кпмппзиупра разлишиуих еппха, уумашеое садржаја и фпрме кпмппзиција,
исураживаое на ппљу упнскпг пбликпваоа и динамишких мпгуёнпсуи инсуруменуа, кап и рад на фразираоу, агпгици,
инупнацији, аруикулацији.
Избпр прпграма заврщнпг рада зависи пд уренууних мпгуёнпсуи свакпг сууденуа и усклаѐен је са нивппм преухпднп
суешенпг знаоа и оихпвим инуелекууалним, емпуивним и психпфизишким предисппзицијама.
Захуеви заврщнпг рада:
Ресиуал минималнпг урајаоа пд 45 минууа у кпјем мпра биуи засуупљен: кпнцеру, спнауа, кпмад и еуида.
Литература:
1. Chalier, Theo 36 TRANCEDENTALNIH ETIDA Allphonse Leduc 1965
2. Bitsch, Marcel Vingt Etudes A. leduc 1965
3. Gisondi, Michael Bach for the Trumpet or Cornet 1970
4. Stamp, James Warm Ups and Studies 1970
5. Caruso, Carmine Musical Calisthenics for brass Hal Leonard 1979
6. Haydn, Joseph Koncert Es dur Universal Editions 1970
7. Hummel, Johann Nepomuk Koncert Es dur Boosey&Hawkes 1975
8. Bohme, Oskar Koncert 1970
9. Brandt, Wassily Koncertni komad Br. 2 Sikorski 1970
10. Rueff, J. Piese de Concourse Allphonse Leduc 1965
11. Bozza, Eugene Caprice Allphonse Leduc 1965
12. Bozza, Eugene Rustiques Allphonse Leduc 1965
13. Grgin, Ante Laura-Svita za trubu 2008
14. Jevtid, Ivan Sonata za trubu i klavir Paris, Gerard Billaudot 2000
15. Enesko, George Legenda 1965
Брпј часпва активне наставе:

Тепријска насуава: 0

Пракуишна насуава: 0

Метпде извпђеоа наставе:
Сампсуални рад сууденуа
Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100):
Предиспиуне пбавезе:

Ппена - 0

Заврщни испиу:
Пдбрана заврщнпг рада

Ппена - 100
100

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, масуер академске суудије
Назив предмета: MFZR8/1 - Заврщни рад - Туба
Наставници: --Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 12
Услпв: Пплпжени сви испиуи
Циљ предмета:
Развпј свих кпмппненауа музишке лишнпсуи сууденуа крпз прпцес сампсуалнпг суицаоа знаоа и умеёа неппхпдних за
слпјевиуп разумеваое и реализацију музишкпг дела, дпсуизаое виспкпг прпфесипналнпг извпѐашкпг нивпа и изграѐиваое
индивидуалнпсуи сууденуа крпз јединсувп уехнишкпг и музишкпг елеменуа.
Исхпд предмета:
Пвладаваое свим сегменуима прпфесипналних захуева неппхпдних за успещну и свепбухвауну реализацију једнпг музишкпг
дела. Владаое исуруменупм, ппзнаваое суилпва и фпрме, разумеваое музишкпг садржаја. Сууденуи суишу виспк
прпфесипнални нивп сппспбнпсуи за реализацију и изражаваое сппсувених умеунишких кпнцепауа, прпщирују реперупар и
прпдубљују знаоа у пбласуи реперупара, имају дубпкп разумеваое пракуишних и уепријских суудија и умеју да кприсуе уп
знаое у даљем умеунишкпм развпју. Суишу сппспбнпсу ппупунп сампсуалнпг ушеоа и изврщаваоа кпмплексних задауака.
Пдбранпм заврщнпг рада, сууденуи ппуврѐују да су псуварили пснпвне циљеве диплпмскпг суудијскпг прпграма Извпѐашке
умеунпсуи - мпдул ууба, сппспбнпсу за сампсуалнп бављеое умеунишкпм делаунпщёу, кап и сппспбнпсу за рад у музишкппедагпщким инсуиууцијама на нивпу средоих щкпла.
Садржај предмета:
Заврщни рад предсуавља исураживашки рад сууденуа ка сампсуалнпј презенуацији умеунишкпг прпграма.
Прпцес рада пбухвауа разумеваое суилпва кпмппзиупра разлишиуих еппха, уумашеое садржаја и фпрме кпмппзиција,
исураживаое на ппљу упнскпг пбликпваоа и динамишких мпгуёнпсуи инсуруменуа, кап и рад на фразираоу, агпгици,
инупнацији, аруикулацији.
Избпр прпграма заврщнпг рада зависи пд уренууних мпгуёнпсуи свакпг сууденуа и усклаѐен је са нивппм преухпднп
суешенпг знаоа и оихпвим инуелекууалним, емпуивним и психпфизишким предисппзицијама.
Захуеви заврщнпг рада:
Ресиуал минималнпг урајаоа пд 45 минууа у кпјем мпра биуи засуупљен: кпнцеру, спнауа, кпмад и еуида.
Литература:
1. J. S. Bach Suite per Violoncello solo arr. R. King for tuba, BB Robert King Music Company
2. J. S. Bach - Partita a moll for tuba solo, arr. Tinkham Tuba Euphonium Press
3. J. S. Bach - Sonata II for tuba and klavier or orgel, arr. W. Hilgers Editions Marc Reift
4. T. Madsen - Sonata for tuba and piano, Musikk-Huset, Oslo
5. J. Filas - Sonata for tuba and piano, Editions BIM
6. A. Arutunian - Concerto for tuba and orchestra, Editions BIM
7. J. Duda - Concerto for tuba and orchestra
8. J. Koetsier - Concerto for tuba and string orchestra, Editions BIM
9. C. Daniellson - Koncertantna Suita za tubu i 4 horne, Carl Gehrmans Musikforlag
10. J. Stevens - Tuba Journey BB, Editions BIM
11. R. Srauss - 1. Horn concerto transc. for tuba, Anderson Thomas Edition, ing.
12. J. Williams - Tuba Concerto. Editions BIM
Брпј часпва активне наставе:

Тепријска насуава: 0

Пракуишна насуава: 0

Метпде извпђеоа наставе:
Сампсуални рад сууденуа
Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100):
Предиспиуне пбавезе:

Ппена - 0

Заврщни испиу:
Пдбрана заврщнпг рада

Ппена - 100
100

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, масуер академске суудије
Назив предмета: MIZRU/1 - Заврщни рад - Удараљке
Наставници: --Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 9
Услпв: Пплпжени сви испиуи
Циљ предмета:
Развпј свих кпмппненауа музишке лишнпсуи сууденуа крпз прпцес сампсуалнпг суицаоа знаоа и умеёа неппхпдних за
слпјевиуп разумеваое и реализацију музишкпг дела, дпсуизаое виспкпг прпфесипналнпг перкусипнисуишкпг нивпа и
изграѐенпсу индивидуалнпсуи перкусипнисуе-удараша крпз јединсувп уехнишкпг и музишкпг елеменуа.
Исхпд предмета:
Пвладаваое свим сегменуима прпфесипналних захуева неппхпдних за успещну и свепбухвауну реализацију једнпг музишкпг
дела. Владаое инсуруменупм, ппзнаваое суилпва и фпрме, разумеваое музишкпг садржаја. Сууденуи суишу виспк
прпфесипнални нивп сппспбнпсуи за реализацију и изражаваое сппсувених умеунишких кпнцепауа, прпщирују реперупар и
прпдубљују знаоа у пбласуи реперупара, имају дубпкп разумеваое пракуишних и уепријских суудија и умеју да кприсуе уп
знаое у даљем умеунишкпм развпју. Суишу сппспбнпсу ппупунп сампсуалнпг ушеоа и изврщаваоа кпмплексних задауака.
Пдбранпм заврщнпг рада, сууденуи ппуврѐују да су псуварили пснпвне циљеве суудијскпг прпграма Извпѐашке умеунпсуи мпдул удараљке, сппспбнпсу за сампсуалнп бављеое умеунишкпм делаунпщёу, кап и сппспбнпсу за рад у музишкппедагпщким инсуиууцијама на нивпу средоих щкпла
Садржај предмета:
Заврщни рад предсуавља исураживашки рад сууденуа ка сампсуалнпј презенуацији умеунишкпг прпграма.
Прпцес рада пбухвауа уумашеое садржаја и фпрме кпмппзиција, исураживаое на ппљу упнскпг пбликпваоа и динамишких
мпгуёнпсуи инсуруменауа, кап и рад на фразираоу, агпгици, инупнацији, аруикулацији.
Захуеви Заврщнпг рада: Сууденуи извпде прпграм у фпрми ресиуала кпји пбухвауа мембранпфпне, мелпдијске и риумишке
удараљке у урајаоу пд најмаое 60 минууа. Кпмппзиције за мелпдијске инсуруменуе се извпде напамеу. У прпграму
кпнцеруа акценау суавиуи на кпнцеруне кпмаде сплп и кпмаде уз прауоу клавира.
Литература:
1. N.J.Živkovd,“Ten etudes for snare drum“ No. 5-10 - Studio 4 Productions,USA
2. Chuck Kerrigan,“12 etudes for snare drum“ No. 6-12 - Mel Bays publications,USA
3. Sperie Karas,“Seven pieces for Concert prformance“ No. 5-7 - Hal Leonard corporation,USA
4. John Beck,“Advanced Solos for Snare drum“ No. 3-4 - Almira Music co. Inc. NY 14042,USA
5. Jacques Delecluse,“TEST-CLAIRE“ for snare drum solo No. 7-12 - Alphonse Leduc,Paris
6. Dr.F.-R. Berger,“Ra D'ac“ for snare drum solo – by Dante Agostini,Paris
7. Elliott Carter,“Eight pieces for Four Timpani“ No. 5-8 - Associated Music Publishers,NY,USA 1950-1966
8. William J.Schinstine,“Artiste sonata“ timpani solo - Southern Music Company,USA
9. William J.Schinstine,“Sonata No.2“ for timpani - Southern Music Company,USA
10. Alex Orfaly,“5 Intermediate Pieces“ for solo timpani No. 4-5 - C.Alan publication,USA
11. Pete Zambito,“Mainland Express“ for timpani - C.Alan publication,USA
12. Leigh Howard Stevens,“Method of Movement for Marimba“,Copyright by L.H.Stevens,1979
13. Nancy Zeltsman,“Four-Mallet Marimba playing“,Hal Leonard Corporation,USA
14. Nebojša J.Živkovid,“The principle of Mallet Technique“,Copyright by Nebojša J.Živkovid
15. J.S.Bach,“Sech Suiten“fur Violoncello solo BWV 1011-1012,Edition Breitkopf,4280
16. Morris Goldenberg,“Modern school for Xylophone“ No. 36-40 , Chappell & Co.,Inc,USA
17. George Lawrence Stone,“Mallet Controle“ for mellodic percussion - by George B.Stone & Son, Inc.USA
18. Сергеи Веурпв,“Сбпрник упражнении длр ксилпфпна“ Мпсква 2005
19. Jacques Delecluse,“Twenty studies for Xylophone“ No. 16-20, Alphonse Leduc,Paris
20. David Kovins,“Vibraphone Virtuosity“ No. 30-35, - Visionary Music Publishing Co.USA
21. David Fridman,“Vibraphone Technique - dampening and pedaling“- Copyright by D.Fridma.USA
22. Ianis Xenakis,“Rebonds A“ set- up solo, percussion solo - Editions Salabert Paris 1991
Брпј часпва активне наставе:

Тепријска насуава: 0

Пракуишна насуава: 0

Метпде извпђеоа наставе:
Сампсуалан рад сууденуа на припреми заврщнпг рада.
Заврщни рад је јавнп извпѐеое наведенпг прпграма.
Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100):
Предиспиуне пбавезе:

Ппена - 0

Заврщни испиу:
Пдбрана Заврщнпг рада

Ппена - 100
100

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, масуер академске суудије
Назив предмета: MFZR4/1 - Заврщни рад - Фагпу
Наставници: --Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 12
Услпв: Пплпжени сви испиуи
Циљ предмета:
Развпј свих кпмппненауа музишке лишнпсуи сууденуа крпз прпцес сампсуалнпг суицаоа знаоа и умеёа неппхпдних за
слпјевиуп разумеваое и реализацију музишкпг дела, дпсуизаое виспкпг прпфесипналнпг извпѐашкпг нивпа и изграѐиваое
индивидуалнпсуи сууденуа крпз јединсувп уехнишкпг и музишкпг елеменуа.
Исхпд предмета:
Пвладаваое свим сегменуима прпфесипналних захуева неппхпдних за успещну и свепбухвауну реализацију једнпг музишкпг
дела. Владаое исуруменупм, ппзнаваое суилпва и фпрме, разумеваое музишкпг садржаја. Сууденуи суишу виспк
прпфесипнални нивп сппспбнпсуи за реализацију и изражаваое сппсувених умеунишких кпнцепауа, прпщирују реперупар и
прпдубљују знаоа у пбласуи реперупара, имају дубпкп разумеваое пракуишних и уепријских суудија и умеју да кприсуе уп
знаое у даљем умеунишкпм развпју. Суишу сппспбнпсу ппупунп сампсуалнпг ушеоа и изврщаваоа кпмплексних задауака.
Пдбранпм заврщнпг рада, сууденуи ппуврѐују да су псуварили пснпвне циљеве диплпмскпг суудијскпг прпграма Извпѐашке
умеунпсуи - мпдул фагпу, сппспбнпсу за сампсуалнп бављеое умеунишкпм делаунпщёу, кап и сппспбнпсу за рад у музишкппедагпщким инсуиууцијама на нивпу средоих щкпла.
Садржај предмета:
Заврщни рад предсуавља исураживашки рад сууденуа ка сампсуалнпј презенуацији умеунишкпг прпграма.
Прпцес рада пбухвауа разумеваое суилпва кпмппзиупра разлишиуих еппха, уумашеое садржаја и фпрме кпмппзиција,
исураживаое на ппљу упнскпг пбликпваоа и динамишких мпгуёнпсуи инсуруменуа, кап и рад на фразираоу, агпгици,
инупнацији, аруикулацији.
Избпр прпграма заврщнпг рада зависи пд уренууних мпгуёнпсуи свакпг сууденуа и усклаѐен је са нивппм преухпднп
суешенпг знаоа и оихпвим инуелекууалним, емпуивним и психпфизишким предисппзицијама.
Захуеви заврщнпг рада:
Ресиуал минималнпг урајаоа пд 45 минууа у кпјем мпра биуи засуупљен: кпнцеру, спнауа, кпмад и еуида.
Литература:
1. Giamperi, Alamiro 16 studija za fagot Milano, Ricordi 1936
2. Tansman, Alexandre Sonatina za fagot i klavir Paris, Editions Max Escnig 1952
3. Gordon, Jacob Koncert za fagot i orkestar Wiliams Limited 1948
4. Weber, Carl Maria von Andante e Rondo Ungarese za fagot i klavir Schott 1967
5. Koret, M. Sonata Paris, Leduc 1960
6. Hummel, F. Konzert Leipzig, Edition Peters 1976.
Брпј часпва активне наставе:

Тепријска насуава: 0

Пракуишна насуава: 0

Метпде извпђеоа наставе:
Сампсуални рад сууденуа
Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100):
Предиспиуне пбавезе:

Ппена - 0

Заврщни испиу:
Пдбрана заврщнпг рада

Ппена - 100
100

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, масуер академске суудије
Назив предмета: MFZR1/1 - Заврщни рад - Флаууа
Наставници: --Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 12
Услпв: Пплпжени сви испиуи
Циљ предмета:
Развпј свих кпмппненауа музишке лишнпсуи сууденуа крпз прпцес сампсуалнпг суицаоа знаоа и умеёа неппхпдних за
слпјевиуп разумеваое и реализацију музишкпг дела, дпсуизаое виспкпг прпфесипналнпг извпѐашкпг нивпа и изграѐиваое
индивидуалнпсуи сууденуа крпз јединсувп уехнишкпг и музишкпг елеменуа.
Исхпд предмета:
Пвладаваое свим сегменуима прпфесипналних захуева неппхпдних за успещну и свепбухвауну реализацију једнпг музишкпг
дела. Владаое исуруменупм, ппзнаваое суилпва и фпрме, разумеваое музишкпг садржаја. Сууденуи суишу виспк
прпфесипнални нивп сппспбнпсуи за реализацију и изражаваое сппсувених умеунишких кпнцепауа, прпщирују реперупар и
прпдубљују знаоа у пбласуи реперупара, имају дубпкп разумеваое пракуишних и уепријских суудија и умеју да кприсуе уп
знаое у даљем умеунишкпм развпју. Суишу сппспбнпсу ппупунп сампсуалнпг ушеоа и изврщаваоа кпмплексних задауака.
Пдбранпм заврщнпг рада, сууденуи ппуврѐују да су псуварили пснпвне циљеве диплпмскпг суудијскпг прпграма Извпѐашке
умеунпсуи - мпдул флаууа, сппспбнпсу за сампсуалнп бављеое умеунишкпм делаунпщёу, кап и сппспбнпсу за рад у музишкппедагпщким инсуиууцијама на нивпу средоих щкпла.
Садржај предмета:
Заврщни рад предсуавља исураживашки рад сууденуа ка сампсуалнпј презенуацији умеунишкпг прпграма.
Прпцес рада пбухвауа разумеваое суилпва кпмппзиупра разлишиуих еппха, уумашеое садржаја и фпрме кпмппзиција,
исураживаое на ппљу упнскпг пбликпваоа и динамишких мпгуёнпсуи инсуруменуа, кап и рад на фразираоу, агпгици,
инупнацији, аруикулацији.
Избпр прпграма заврщнпг рада зависи пд уренууних мпгуёнпсуи свакпг сууденуа и усклаѐен је са нивппм преухпднп
суешенпг знаоа и оихпвим инуелекууалним, емпуивним и психпфизишким предисппзицијама.
Захуеви заврщнпг рада:
Ресиуал минималнпг урајаоа пд 45 минууа у кпјем мпра биуи засуупљен: кпнцеру, спнауа, кпмад и еуида.
Литература:
1. Moyse, Marcel De la sonorite, art et tehnique Paris, Alphonse Leduc 1968
2. Moyse, Marcel Games et arpeges Paris, Alphonse Leduc 1933
3. Moyse, Marcel Exercices journalier Paris, Alphonse Leduc 1934
4. Moyse, Marcel Ecole de l "articulation Paris: Alphonse Leduc 1934
5. Moyse, Marcel Etudes et excercices techniques Paris, Alphonse Leduc 1933
6. Taffanel, Paul & Philippe Gaubert Methode complete de la Flute Paris, Alphonse Leduc 1958
7. Debost, Michel Une simple Flute Van de Velde 1996
8. Bach, Johann Sebastian Studie Leipzig, Breitkopf 1983
9. Karg-Elert, Sigfried 30 kaprisa za flautu solo Zimmermann 1925
10. Bozza, Eugene Arabesques Paris, Alphonse Leduc 1960
11. Jeanjean, Paul Etudes modernes Paris: Alphonse Leduc 1947
12. Paganini, Niccolo 24 kaprisa za flautu solo International Music Company 1975
13. Sigfrid, Karg-Elert Sonata "Appassionata" za flautu solo Zimmermann 1921
14. Bach, Carl Philipp Emanuel Sonata a-moll za flautu solo Frankfurt, Wilhelm Zimmerman 1925
15. Telemann, Georg Philip 12 fantazija za flautu solo Kassel, Barenreiter 1955
16. Bozza, Eugene Image za flautu solo Paris, Alphonse Leduc 1940
17. Ibert, Jacques Piece za flautu solo Paris: Alphonse Leduc 1936
Брпј часпва активне наставе:

Тепријска насуава: 0

Пракуишна насуава: 0

Метпде извпђеоа наставе:
Сампсуални рад сууденуа
Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100):
Предиспиуне пбавезе:

Ппена - 0

Заврщни испиу:
Пдбрана заврщнпг рада

Ппена - 100
100

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, масуер академске суудије
Назив предмета: MIZRH/1 - Заврщни рад - Харфа
Наставници: --Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 9
Услпв: Пплпжени сви испиуи
Циљ предмета:
Развпј свих кпмппненауа музишке лишнпсуи сууденуа крпз прпцес сампсуалнпг суицаоа знаоа и умеёа неппхпдних за
слпјевиуп разумеваое и реализацију музишкпг дела, дпсуизаое виспкпг прпфесипналнпг харфисуишкпг нивпа и изграѐенпсу
индивидуалнпсуи харфисуе крпз јединсувп уехнишкпг и музишкпг елеменуа.
Исхпд предмета:
Пвладаваое свим сегменуима прпфесипналних захуева неппхпдних за успещну и свепбухвауну реализацију једнпг музишкпг
дела. Владаое исуруменупм, ппзнаваое суилпва и фпрме, разумеваое музишкпг садржаја. Сууденуи суишу виспк
прпфесипнални нивп сппспбнпсуи за реализацију и изражаваое сппсувених умеунишких кпнцепауа, прпщирују реперупар и
прпдубљују знаоа у пбласуи реперупара, имају дубпкп разумеваое пракуишних и уепријских суудија и умеју да кприсуе уп
знаое у даљем умеунишкпм развпју. Суишу сппспбнпсу ппупунп сампсуалнпг ушеоа и изврщаваоа кпмплексних задауака
Пдбранпм заврщнпг рада, сууденуи ппуврѐују да су псуварили пснпвне циљеве масуер суудијскпг прпграма Извпѐашке
умеунпсуи - мпдул харфа, сппспбнпсу за сампсуалнп бављеое умеунишкпм делаунпщёу, кап и сппспбнпсу за рад у музишкппедагпщким инсуиууцијама на нивпу средоих щкпла.
Садржај предмета:
Заврщни рад предсуавља исураживашки рад сууденуа ка сампсуалнпј презенуацији умеунишкпг прпграма. Прпцес рада
пбухвауа разумеваое суилпва кпмппзиупра разлишиуих еппха, уумашеое садржаја и фпрме кпмппзиција, исураживаое на
ппљу упнскпг пбликпваоа и динамишких мпгуёнпсуи инсуруменуа, кап и рад на фразираоу, агпгици, аруикулацији,
педализацији.
Захуеви Заврщнпг рада: Ресиуал у урајаоу не маое пд 50 минууа: кпмппзиција суарпг мајсупра, спнауа или свиуа, вируупзна
кпмппзиција, делп дпмаёег кпмппзиупра и кпнцеруна еуида. Прпграм се извпди напамеу.
Литература:
1. Bach, Johann Sebastian – Grandjany, Marcel. 12 Etudes for Harp, Carl Fischer, New York, 1970
2. Posse, Wilhelm. Concert studies 1-7, Zimmermann, Frankfurt, 1957
3. Parish-Alvars, Elias. La Mandoline, Gerard Billaudot Editeur, Paris, 1977
4. Bach, Carl Philipp Emanuel- Grandjany, Marcel. Sonata in F Major, Durand & Cie, Paris, 1963
5. Flagello, Nicolas. Sonata for Harp, Lyra Music Company, New York, 1963
6. Hindemith, Paul. Sonate, Schott, Mainz, 1940
7. Krenek, Ernst. Sonata for Harp Op 150, Barenreiter, London
8. Bach, Johann Sebastian – Rayan-Forero, Maria Luisa. Partitas Nos. 1-3, BWV 825-827, Lyon & Healy Publications 2007
9. Britten, Benjamin. Suite for Harp Op 83
10. Schafer, R Murray. The Crown of Ariadne, Arcana Editions, Canada, 1980
11. Кпмади за харфу бепградских кпмппзиупра. Факулуеу музишке умеунпсуи, Бепград, 1987
12. Francisque, Antoine – Grandjany, Marcel. Pavane et Bransles, Associated Music Publishers, New York, 1949
13. Mudarra, Alonso. Fantasia en la manera de Ludovico, Adlais, 1983
14. Kirchhoff, Gottfried. Aria and Gigaudon, Associated Music Publishers, New York, 1949
15. Caplet, Andre. Divertissements: A l'Espagnole, Durand & Cie, Paris, 1925
16. Caplet, Andre. Divertissements: A la Francaise, Durand & Cie, Paris, 1925
17. Damase, Jean-Michel. Sicilienne Variee, Editions Henry Lemoine, Paris
18. Gradnjany, Marcel. Children at play, Durand, Paris, 1929
19. Liszt, Franz – Renie, Henriette. Le Rossignol, Alphonse Leduc, Paris, 1958
20. Liszt, Franz – Renie, Henriette. Un Sospiro, Salvi Publications, London
21. Renie, Henriette. Legende d'apres les Elfes de Leconte de Lisle, Lyra Music Company, New York
22. Salzedo, Carlos. Scintillation, Salvi Publications, London
23. Damase, Jean Michel. Theme et Variations pour Harpe
24. Posse, Wilhelm. Carnival de Venice, Lyra Music Company, New York
25. Sancan, Pierre. Theme et variations pour harpe, Durand, Paris, 1975
26. Spohr, Louis. Variations Op 36, Zimmermann, Frankfurt
Брпј часпва активне наставе:

Тепријска насуава: 0

Пракуишна насуава: 0

Метпде извпђеоа наставе:
Сампсуалан рад сууденуа на припреми заврщнпг рада.
Заврщни рад је јавнп извпѐеое наведенпг прпграма.
Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100):
Предиспиуне пбавезе:

Ппена - 0

Заврщни испиу:
Пдбрана Заврщнпг рада

Ппена - 100
100

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, масуер академске суудије
Назив предмета: MFZR6/1 - Заврщни рад - Хпрна
Наставници: --Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 12
Услпв: Пплпжени сви испиуи
Циљ предмета:
Развпј свих кпмппненауа музишке лишнпсуи сууденуа крпз прпцес сампсуалнпг суицаоа знаоа и умеёа неппхпдних за
слпјевиуп разумеваое и реализацију музишкпг дела, дпсуизаое виспкпг прпфесипналнпг извпѐашкпг нивпа и изграѐиваое
индивидуалнпсуи сууденуа крпз јединсувп уехнишкпг и музишкпг елеменуа.
Исхпд предмета:
Пвладаваое свим сегменуима прпфесипналних захуева неппхпдних за успещну и свепбухвауну реализацију једнпг музишкпг
дела. Владаое исуруменупм, ппзнаваое суилпва и фпрме, разумеваое музишкпг садржаја. Сууденуи суишу виспк
прпфесипнални нивп сппспбнпсуи за реализацију и изражаваое сппсувених умеунишких кпнцепауа, прпщирују реперупар и
прпдубљују знаоа у пбласуи реперупара, имају дубпкп разумеваое пракуишних и уепријских суудија и умеју да кприсуе уп
знаое у даљем умеунишкпм развпју. Суишу сппспбнпсу ппупунп сампсуалнпг ушеоа и изврщаваоа кпмплексних задауака.
Пдбранпм заврщнпг рада, сууденуи ппуврѐују да су псуварили пснпвне циљеве диплпмскпг суудијскпг прпграма Извпѐашке
умеунпсуи - мпдул хпрна, сппспбнпсу за сампсуалнп бављеое умеунишкпм делаунпщёу, кап и сппспбнпсу за рад у музишкппедагпщким инсуиууцијама на нивпу средоих щкпла.
Садржај предмета:
Заврщни рад предсуавља исураживашки рад сууденуа ка сампсуалнпј презенуацији умеунишкпг прпграма.
Прпцес рада пбухвауа разумеваое суилпва кпмппзиупра разлишиуих еппха, уумашеое садржаја и фпрме кпмппзиција,
исураживаое на ппљу упнскпг пбликпваоа и динамишких мпгуёнпсуи инсуруменуа, кап и рад на фразираоу, агпгици,
инупнацији, аруикулацији.
Избпр прпграма заврщнпг рада зависи пд уренууних мпгуёнпсуи свакпг сууденуа и усклаѐен је са нивппм преухпднп
суешенпг знаоа и оихпвим инуелекууалним, емпуивним и психпфизишким предисппзицијама.
Захуеви заврщнпг рада:
Ресиуал минималнпг урајаоа пд 45 минууа у кпјем мпра биуи засуупљен: кпнцеру, спнауа, кпмад и еуида.
Литература:
1. Maxime, Alphones 40 Etudes mouene force Алпхпнсе Ледуц>/енг> 1960
2. Thevet Twenty studies Alphonse Leduc 1960
3. Muller, Klaus Etide sveska 2 Chambers 1960
4. Cooke, Arnold Altair komad sa klavirom Chambers 1950
5. Desportes, Yvonne Ballade Normande Alphonse Leduc 1960
6. Bozza, Eugene En Irlande Alphonse Leduc 1962
7. Mozart, Wolfgang Amadeus Koncertni rondo Leipzig, Breitkopf 1950
8. Akimenko, Theodor Nocturno Moskva: Muzika 1970
9. Duous A. Varijacije Alphonse Leduc 1960
10. Mozart, Wolfgang Amadeus Koncert Es Dur br. 2 Breitkopf 1960
11. Haydn, Joseph Koncert D dur br. 2 Leipzig, Breitkopf 1962
12. Ambrozius Sonata Sikorsky 1966
13. Corelli Archangello Sonata br. 5 Ricordi 1962
14. Ries, Ferdinand Sonata Sikorski 1966
15. Duvernoy, Frederic Sonata Paris, Alphonse Leduc 1962
Брпј часпва активне наставе:

Тепријска насуава: 0

Пракуишна насуава: 0

Метпде извпђеоа наставе:
Сампсуални рад сууденуа
Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100):
Предиспиуне пбавезе:

Ппена - 0

Заврщни испиу:
Пдбрана заврщнпг рада

Ппена - 100
100

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, масуер академске суудије
Назив предмета: MIZRN/1 - Заврщни рад - Шембалп
Наставници: --Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 10
Услпв: Пплпжени сви испиуи
Циљ предмета:
Дпсуизаое виспкпг прпфесипналнпг и умеунишкпг нивпа у инуерпреуацији капиуалних дела шембалисуишке лиуераууре.
Сууденуи суишу сппспбнпсу за сампсуалну кпнцеруну акуивнпсу и ушещёе у раду музишких ансамбала и пркесуара, кап и
кпмпеуенције за рад у музишкп-педагпщким усуанпвама на нивпу средоих щкпла. Сууденуи суишу сппспбнпсу рада у
медијима и инсуиууцијама кулууре.
Исхпд предмета:
Сууденуи суишу виспки прпфесипнални нивп сппспбнпсуи за реализацију и изражаваое сппсувених умеунишких кпнцепауа,
прпщирују реперупар и прпдубљују знаоа у пбласуи реперупара за шембалп. Сппспбни су за преузимаое впдеёе улпге у
ансамблу, пвладавају свепбухвауним знаоем реперупара главнпг предмеуа, уз дубпкп разумеваое пракуишних и уепријских
суудија и умеју да кприсуе уп знаое у даљем умеунишкпм развпју. Суишу сппспбнпсу ппупунп сампсуалнпг ушеоа и
изврщаваоа кпмплексних задауака, ппседују криуишку сампсвесу и сппспбни су да иницирају заједнишке прпјекуе, рукпвпде
заједнишким прпјекуима крпз уимски рад, дпгпвпр и прганизацију.
Садржај предмета:
Кпмплекснп прпушаваое и инуерпреуираое капиуалних дела шембалисуишке лиуераууре 16. дп 18, кап и 20. и 21. века.
Испиуни захуеви предсуављају јавнп извпѐеое прпграма у урајаоу 50-55 минууа кпји се сасупји пд:
– најмаое једнпг капиуалнпг музишкпг дела 16. или 17. века*
– капиуалнпг пплифпнпг дела Ј. С. Баха
– циклишнпг дела ауупра францускпг барпка
– најмаое две вируупзне кпмппзиције Д. Скарлауија
Извпѐеое испиуа је јавнп, пред кпмисијпм.
*Делп 16. или 17. века пп жељи сууденуа мпже биуи замеоенп делпм 20. века.
Литература:
1. Bach, Johann Sebastian: Das Wohltemperierte Klavier 1, Henle Verlag, 1997
2. Bach, Johann Sebastian: Das Wohltemperierte Klavier 2, Henle Verlag, 1997
3. Bach, Johann Sebastian: Italianisches Konzert, Franzosische Ouverture, Vier Duette, Goldberg-Variationen, Henle Verlag, 1979
4. Bach, Johann Sebastian: Toccaten, Henle Verlag, 1990
5. Couperin, Francios: Complete Keyboard Works - Series One, Dover Publications, 1988
6. Couperin, Francios: Complete Keyboard Works - Series Two, Dover Publications, 1988
7. Forqueray, Antoine: Pieces de Clavecin, Heugel & Cie, 2003
8. Francaix, Jean: L'Insectarium pour clavecin, Schott Music, 1987
9. Fuller, J. Maitland and Barclay, W. Squire: Fitzwilliam Virginal Book volume 1, Dover Publications, 1979
10. Fuller, J. Maitland and Barclay, W. Squire: Fitzwilliam Virginal Book volume 2, Dover Publications, 1979
11. Kulenovid, Vuk: Bukolike za čembalo, Udruženje kompozitora Srbije, 1978
12. Ligeti, György: Continuum for harpsichord, Schott Music, 1998
13. Ligeti, György: Hungarian Rock, for Harpsichord, Schott Music, 1979
14. Martinu, Bohuslav: Deux pieces pour clavecin, Universal, 2001
15. Rameau, Jean-Philippe: Pieces de Clavecin, Nouvelle edition integrale, Barenreiter, 2004
16. Scarlatti, Domenico: Sixty Sonatas, volume 1, G. Schirmer 1953
17. Scarlatti, Domenico: Sixty Sonatas, volume 2, G. Schirmer 1953
18. Scarlatti, Domenico: 150 Sonaten, volume 1, Peters, 1985
19. Scarlatti, Domenico: 150 Sonaten, volume 2, Peters 1984
20. Scarlatti, Domenico: 150 Sonaten, volume 3, Peters 1985
Брпј часпва активне наставе:

Тепријска насуава: 0

Пракуишна насуава: 0

Метпде извпђеоа наставе:
Сампсуалан рад сууденуа на припреми заврщнпг рада.
Заврщни рад је јавнп извпѐеое наведенпг прпграма.
Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100):
Предиспиуне пбавезе:

Ппена - 0

Заврщни испиу:
Пдбрана Заврщнпг рада

Ппена - 100
100

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, масуер академске суудије
Назив предмета: MMZR1/1 - Заврщни рад - Чез бубоеви
Наставници: --Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 10
Услпв: Пплпжени сви псуали испиуи
Циљ предмета:
Развпј свих кпмппненауа музишке лишнпсуи сууденуа крпз прпцес сампсуалнпг суицаоа знаоа и умеёа неппхпдних за
слпјевиуп разумеваое и реализацију музишкпг дела, кап и развијаое криуишкпг нашина мищљеоа.
Пдбранпм заврщнпг рада, сууденуи ппуврѐују да су псуварили пснпвне циљеве диплпмскпг суудијскпг прпграма Чез
бубоеви, сппспбнпсу за сампсуалнп бављеое умеунишкпм делаунпщёу, кап и сппспбнпсу за рад у музишкп-педагпщким
инсуиууцијама на нивпу средоих щкпла.
Исхпд предмета:
Пвладаваое свим сегменуима прпфесипналних захуева неппхпдних за успещну и свепбухвауну реализацију једнпг музишкпг
дела. Владаое инсуруменупм, ппзнаваое суилпва и фпрме, разумеваое музишкпг садржаја, индивидуалнпсу у изражаваоу.
Садржај предмета:
Заврщни рад предсуавља исураживашки рад сууденуа ка сампсуалнпј презенуацији умеунишкпг прпграма.
Прпцес рада пбухвауа разумеваое суилпва кпмппзиупра и извпѐаша разлишиуих еппха, уумашеое садржаја и фпрме
кпмппзиција.
Захуеви заврщнпг рада:
Технишки деп (сууденуи извпде пред кпмисијпм без присусува публике) кпји пбухвауа:
-Припремљених 10 пригиналних аранжмана чез суандарда за мали сасуав пд кпјих кпмисија бира ури кпја суудену уреба да
изведе у малпм сасуаву.
-уранскрипција снимка чез суандарда (пд нпуе дп нпуе) кпју суудену уреба да извеуе у малпм сасуаву.
Умеунишки деп (сууденуи извпде пред кпмисијпм и публикпм):
-ресиуал максималнпг урајаоа пд 50 минууа и кпјем мпрају биуи засуупљени чез суандарди разишиупг каракуера. Све
кпмппзиције мпрају биуи у пригиналнпм аранжману сууденуа. Сууденуи мпгу у пквиру прпграма извесуи и свпје
кпмппзиције.
Литература:
1. Jerry Bergonzi "Inside improvisation series, Vol. 1"
2. Jerry Bergonzi "Inside improvisation series, Vol. 2"
3. Jerry Bergonzi "Inside improvisation series, Vol. 3"
4. Jerry Bergonzi "Inside improvisation series, Vol. 4"
5. Jerry Bergonzi "Inside improvisation series, Vol. 5"
6. Jerry Bergonzi "Inside improvisation series, Vol. 6"
7. Jerry Bergonzi "Inside improvisation series, Vol. 7"
Брпј часпва активне наставе:

Тепријска насуава: 0

Пракуишна насуава: 0

Метпде извпђеоа наставе:
Сампсуалан рад сууденуа на припреми заврщнпг рада.
Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100):
Предиспиуне пбавезе:

Ппена - 0

Заврщни испиу:
Пдбрана Заврщнпг рада

Ппена - 100
100

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, масуер академске суудије
Назив предмета: MMZR2/1 - Заврщни рад - Чез гиуара
Наставници: --Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 10
Услпв: Пплпжени сви псуали испиуи
Циљ предмета:
Развпј свих кпмппненауа музишке лишнпсуи сууденуа крпз прпцес сампсуалнпг суицаоа знаоа и умеёа неппхпдних за
слпјевиуп разумеваое и реализацију музишкпг дела, кап и развијаое криуишкпг нашина мищљеоа.
Пдбранпм заврщнпг рада, сууденуи ппуврѐују да су псуварили пснпвне циљеве диплпмскпг суудијскпг прпграма Чез гиуара,
сппспбнпсу за сампсуалнп бављеое умеунишкпм делаунпщёу, кап и сппспбнпсу за рад у музишкп-педагпщким инсуиууцијама
на нивпу средоих щкпла.
Исхпд предмета:
Пвладаваое свим сегменуима прпфесипналних захуева неппхпдних за успещну и свепбухвауну реализацију једнпг музишкпг
дела. Владаое инсуруменупм, ппзнаваое суилпва и фпрме, разумеваое музишкпг садржаја, индивидуалнпсу у изражаваоу.
Садржај предмета:
Заврщни рад предсуавља исураживашки рад сууденуа ка сампсуалнпј презенуацији умеунишкпг прпграма.
Прпцес рада пбухвауа разумеваое суилпва кпмппзиупра и извпѐаша разлишиуих еппха, уумашеое садржаја и фпрме
кпмппзиција.
Захуеви заврщнпг рада:
Технишки деп (сууденуи извпде пред кпмисијпм без присусува публике) кпји пбухвауа:
-Припремљених 10 пригиналних аранжмана чез суандарда за мали сасуав пд кпјих кпмисија бира ури кпја суудену уреба да
изведе у малпм сасуаву.
-уранскрипција снимка чез суандарда (пд нпуе дп нпуе) кпју суудену уреба да извеуе у малпм сасуаву.
Умеунишки деп (сууденуи извпде пред кпмисијпм и публикпм):
-ресиуал максималнпг урајаоа пд 50 минууа и кпјем мпрају биуи засуупљени чез суандарди разишиупг каракуера. Све
кпмппзиције мпрају биуи у пригиналнпм аранжману сууденуа. Сууденуи мпгу у пквиру прпграма извесуи и свпје
кпмппзиције.
Литература:
1. Jerry Bergonzi "Inside improvisation series, Vol. 1"
2. Jerry Bergonzi "Inside improvisation series, Vol. 2"
3. Jerry Bergonzi "Inside improvisation series, Vol. 3"
4. Jerry Bergonzi "Inside improvisation series, Vol. 4"
5. Jerry Bergonzi "Inside improvisation series, Vol. 5"
6. Jerry Bergonzi "Inside improvisation series, Vol. 6"
7. Jerry Bergonzi "Inside improvisation series, Vol. 7"
Брпј часпва активне наставе:

Тепријска насуава: 0

Пракуишна насуава: 0

Метпде извпђеоа наставе:
Сампсуалан рад сууденуа на припреми заврщнпг рада.
Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100):
Предиспиуне пбавезе:

Ппена - 0

Заврщни испиу:
Пдбрана Заврщнпг рада

Ппена - 100
100

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, масуер академске суудије
Назив предмета: MMZR3/1 - Заврщни рад - Чез клавир
Наставници: --Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 10
Услпв: Пплпжени сви псуали испиуи
Циљ предмета:
Развпј свих кпмппненауа музишке лишнпсуи сууденуа крпз прпцес сампсуалнпг суицаоа знаоа и умеёа неппхпдних за
слпјевиуп разумеваое и реализацију музишкпг дела, кап и развијаое криуишкпг нашина мищљеоа.
Пдбранпм заврщнпг рада, сууденуи ппуврѐују да су псуварили пснпвне циљеве диплпмскпг суудијскпг прпграма Чез клавир,
сппспбнпсу за сампсуалнп бављеое умеунишкпм делаунпщёу, кап и сппспбнпсу за рад у музишкп-педагпщким инсуиууцијама
на нивпу средоих щкпла.
Исхпд предмета:
Пвладаваое свим сегменуима прпфесипналних захуева неппхпдних за успещну и свепбухвауну реализацију једнпг музишкпг
дела. Владаое инсуруменупм, ппзнаваое суилпва и фпрме, разумеваое музишкпг садржаја, индивидуалнпсу у изражаваоу.
Садржај предмета:
Заврщни рад предсуавља исураживашки рад сууденуа ка сампсуалнпј презенуацији умеунишкпг прпграма.
Прпцес рада пбухвауа разумеваое суилпва кпмппзиупра и извпѐаша разлишиуих еппха, уумашеое садржаја и фпрме
кпмппзиција.
Захуеви заврщнпг рада:
Технишки деп (сууденуи извпде пред кпмисијпм без присусува публике) кпји пбухвауа:
-Припремљених 10 пригиналних аранжмана чез суандарда за мали сасуав пд кпјих кпмисија бира ури кпја суудену уреба да
изведе у малпм сасуаву.
-уранскрипција снимка чез суандарда (пд нпуе дп нпуе) кпју суудену уреба да извеуе у малпм сасуаву.
Умеунишки деп (сууденуи извпде пред кпмисијпм и публикпм):
-ресиуал максималнпг урајаоа пд 50 минууа и кпјем мпрају биуи засуупљени чез суандарди разишиупг каракуера. Све
кпмппзиције мпрају биуи у пригиналнпм аранжману сууденуа. Сууденуи мпгу у пквиру прпграма извесуи и свпје
кпмппзиције.
Литература:
1. Jerry Bergonzi "Inside improvisation series, Vol. 1"
2. Jerry Bergonzi "Inside improvisation series, Vol. 2"
3. Jerry Bergonzi "Inside improvisation series, Vol. 3"
4. Jerry Bergonzi "Inside improvisation series, Vol. 4"
5. Jerry Bergonzi "Inside improvisation series, Vol. 5"
6. Jerry Bergonzi "Inside improvisation series, Vol. 6"
7. Jerry Bergonzi "Inside improvisation series, Vol. 7"
Брпј часпва активне наставе:

Тепријска насуава: 0

Пракуишна насуава: 0

Метпде извпђеоа наставе:
Сампсуалан рад сууденуа на припреми заврщнпг рада.
Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100):
Предиспиуне пбавезе:

Ппена - 0

Заврщни испиу:
Пдбрана Заврщнпг рада

Ппена - 100
100

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, масуер академске суудије
Назив предмета: MMZR4/1 - Заврщни рад - Чез кпнурабас
Наставници: --Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 10
Услпв: Пплпжени сви псуали испиуи
Циљ предмета:
Развпј свих кпмппненауа музишке лишнпсуи сууденуа крпз прпцес сампсуалнпг суицаоа знаоа и умеёа неппхпдних за
слпјевиуп разумеваое и реализацију музишкпг дела, кап и развијаое криуишкпг нашина мищљеоа.
Пдбранпм заврщнпг рада, сууденуи ппуврѐују да су псуварили пснпвне циљеве диплпмскпг суудијскпг прпграма Чез
кпнурабас, сппспбнпсу за сампсуалнп бављеое умеунишкпм делаунпщёу, кап и сппспбнпсу за рад у музишкп-педагпщким
инсуиууцијама на нивпу средоих щкпла.
Исхпд предмета:
Пвладаваое свим сегменуима прпфесипналних захуева неппхпдних за успещну и свепбухвауну реализацију једнпг музишкпг
дела. Владаое инсуруменупм, ппзнаваое суилпва и фпрме, разумеваое музишкпг садржаја, индивидуалнпсу у изражаваоу.
Садржај предмета:
Заврщни рад предсуавља исураживашки рад сууденуа ка сампсуалнпј презенуацији умеунишкпг прпграма.
Прпцес рада пбухвауа разумеваое суилпва кпмппзиупра и извпѐаша разлишиуих еппха, уумашеое садржаја и фпрме
кпмппзиција.
Захуеви заврщнпг рада:
Технишки деп (сууденуи извпде пред кпмисијпм без присусува публике) кпји пбухвауа:
-Припремљених 10 пригиналних аранжмана чез суандарда за мали сасуав пд кпјих кпмисија бира ури кпја суудену уреба да
изведе у малпм сасуаву.
-уранскрипција снимка чез суандарда (пд нпуе дп нпуе) кпју суудену уреба да извеуе у малпм сасуаву.
Умеунишки деп (сууденуи извпде пред кпмисијпм и публикпм):
-ресиуал максималнпг урајаоа пд 50 минууа и кпјем мпрају биуи засуупљени чез суандарди разишиупг каракуера. Све
кпмппзиције мпрају биуи у пригиналнпм аранжману сууденуа. Сууденуи мпгу у пквиру прпграма извесуи и свпје
кпмппзиције.
Литература:
1. Jerry Bergonzi "Inside improvisation series, Vol. 1"
2. Jerry Bergonzi "Inside improvisation series, Vol. 2"
3. Jerry Bergonzi "Inside improvisation series, Vol. 3"
4. Jerry Bergonzi "Inside improvisation series, Vol. 4"
5. Jerry Bergonzi "Inside improvisation series, Vol. 5"
6. Jerry Bergonzi "Inside improvisation series, Vol. 6"
7. Jerry Bergonzi "Inside improvisation series, Vol. 7"
Брпј часпва активне наставе:

Тепријска насуава: 0

Пракуишна насуава: 0

Метпде извпђеоа наставе:
Сампсуалан рад сууденуа на припреми заврщнпг рада.
Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100):
Предиспиуне пбавезе:

Ппена - 0

Заврщни испиу:
Пдбрана Заврщнпг рада

Ппена - 100
100

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, масуер академске суудије
Назив предмета: MMZR5/1 - Заврщни рад - Чез певаое
Наставници: --Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 10
Услпв: Пплпжени сви псуали испиуи
Циљ предмета:
Развпј свих кпмппненауа музишке лишнпсуи сууденуа крпз прпцес сампсуалнпг суицаоа знаоа и умеёа неппхпдних за
слпјевиуп разумеваое и реализацију музишкпг дела, кап и развијаое криуишкпг нашина мищљеоа.
Пдбранпм заврщнпг рада, сууденуи ппуврѐују да су псуварили пснпвне циљеве диплпмскпг суудијскпг прпграма Чез
певаое, сппспбнпсу за сампсуалнп бављеое умеунишкпм делаунпщёу, кап и сппспбнпсу за рад у музишкп-педагпщким
инсуиууцијама на нивпу средоих щкпла.
Исхпд предмета:
Пвладаваое свим сегменуима прпфесипналних захуева неппхпдних за успещну и свепбухвауну реализацију једнпг музишкпг
дела. Владаое инсуруменупм, ппзнаваое суилпва и фпрме, разумеваое музишкпг садржаја, индивидуалнпсу у изражаваоу.
Садржај предмета:
Заврщни рад предсуавља исураживашки рад сууденуа ка сампсуалнпј презенуацији умеунишкпг прпграма.
Прпцес рада пбухвауа разумеваое суилпва кпмппзиупра и извпѐаша разлишиуих еппха, уумашеое садржаја и фпрме
кпмппзиција.
Захуеви заврщнпг рада:
Технишки деп (сууденуи извпде пред кпмисијпм без присусува публике) кпји пбухвауа:
-Припремљених 10 пригиналних аранжмана чез суандарда за мали сасуав пд кпјих кпмисија бира ури кпја суудену уреба да
изведе у малпм сасуаву.
-уранскрипција снимка чез суандарда (пд нпуе дп нпуе) кпју суудену уреба да извеуе у малпм сасуаву.
Умеунишки деп (сууденуи извпде пред кпмисијпм и публикпм):
-ресиуал максималнпг урајаоа пд 50 минууа и кпјем мпрају биуи засуупљени чез суандарди разишиупг каракуера. Све
кпмппзиције мпрају биуи у пригиналнпм аранжману сууденуа. Сууденуи мпгу у пквиру прпграма извесуи и свпје
кпмппзиције.
Литература:
1. Jerry Bergonzi "Inside improvisation series, Vol. 1"
2. Jerry Bergonzi "Inside improvisation series, Vol. 2"
3. Jerry Bergonzi "Inside improvisation series, Vol. 3"
4. Jerry Bergonzi "Inside improvisation series, Vol. 4"
5. Jerry Bergonzi "Inside improvisation series, Vol. 5"
6. Jerry Bergonzi "Inside improvisation series, Vol. 6"
7. Jerry Bergonzi "Inside improvisation series, Vol. 7"
Брпј часпва активне наставе:

Тепријска насуава: 0

Пракуишна насуава: 0

Метпде извпђеоа наставе:
Сампсуалан рад сууденуа на припреми заврщнпг рада.
Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100):
Предиспиуне пбавезе:

Ппена - 0

Заврщни испиу:
Пдбрана Заврщнпг рада

Ппена - 100
100

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, масуер академске суудије
Назив предмета: MMZR6/1 - Заврщни рад - Чез сакспфпн
Наставници: --Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 10
Услпв: Пплпжени сви псуали испиуи
Циљ предмета:
Развпј свих кпмппненауа музишке лишнпсуи сууденуа крпз прпцес сампсуалнпг суицаоа знаоа и умеёа неппхпдних за
слпјевиуп разумеваое и реализацију музишкпг дела, кап и развијаое криуишкпг нашина мищљеоа.
Пдбранпм заврщнпг рада, сууденуи ппуврѐују да су псуварили пснпвне циљеве диплпмскпг суудијскпг прпграма Чез
сакспфпн, сппспбнпсу за сампсуалнп бављеое умеунишкпм делаунпщёу, кап и сппспбнпсу за рад у музишкп-педагпщким
инсуиууцијама на нивпу средоих щкпла.
Исхпд предмета:
Пвладаваое свим сегменуима прпфесипналних захуева неппхпдних за успещну и свепбухвауну реализацију једнпг музишкпг
дела. Владаое инсуруменупм, ппзнаваое суилпва и фпрме, разумеваое музишкпг садржаја, индивидуалнпсу у изражаваоу.
Садржај предмета:
Заврщни рад предсуавља исураживашки рад сууденуа ка сампсуалнпј презенуацији умеунишкпг прпграма.
Прпцес рада пбухвауа разумеваое суилпва кпмппзиупра и извпѐаша разлишиуих еппха, уумашеое садржаја и фпрме
кпмппзиција.
Захуеви заврщнпг рада:
Технишки деп (сууденуи извпде пред кпмисијпм без присусува публике) кпји пбухвауа:
-Припремљених 10 пригиналних аранжмана чез суандарда за мали сасуав пд кпјих кпмисија бира ури кпја суудену уреба да
изведе у малпм сасуаву.
-уранскрипција снимка чез суандарда (пд нпуе дп нпуе) кпју суудену уреба да извеуе у малпм сасуаву.
Умеунишки деп (сууденуи извпде пред кпмисијпм и публикпм):
-ресиуал максималнпг урајаоа пд 50 минууа и кпјем мпрају биуи засуупљени чез суандарди разишиупг каракуера. Све
кпмппзиције мпрају биуи у пригиналнпм аранжману сууденуа. Сууденуи мпгу у пквиру прпграма извесуи и свпје
кпмппзиције.
Литература:
1. Jerry Bergonzi "Inside improvisation series, Vol. 1"
2. Jerry Bergonzi "Inside improvisation series, Vol. 2"
3. Jerry Bergonzi "Inside improvisation series, Vol. 3"
4. Jerry Bergonzi "Inside improvisation series, Vol. 4"
5. Jerry Bergonzi "Inside improvisation series, Vol. 5"
6. Jerry Bergonzi "Inside improvisation series, Vol. 6"
7. Jerry Bergonzi "Inside improvisation series, Vol. 7"
Брпј часпва активне наставе:

Тепријска насуава: 0

Пракуишна насуава: 0

Метпде извпђеоа наставе:
Сампсуалан рад сууденуа на припреми заврщнпг рада.
Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100):
Предиспиуне пбавезе:

Ппена - 0

Заврщни испиу:
Пдбрана Заврщнпг рада

Ппена - 100
100

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, масуер академске суудије
Назив предмета: MMZR7/1 - Заврщни рад - Чез урпмбпн
Наставници: --Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 10
Услпв: Пплпжени сви псуали испиуи
Циљ предмета:
Развпј свих кпмппненауа музишке лишнпсуи сууденуа крпз прпцес сампсуалнпг суицаоа знаоа и умеёа неппхпдних за
слпјевиуп разумеваое и реализацију музишкпг дела, кап и развијаое криуишкпг нашина мищљеоа.
Пдбранпм заврщнпг рада, сууденуи ппуврѐују да су псуварили пснпвне циљеве диплпмскпг суудијскпг прпграма Чез
урпмбпн, сппспбнпсу за сампсуалнп бављеое умеунишкпм делаунпщёу, кап и сппспбнпсу за рад у музишкп-педагпщким
инсуиууцијама на нивпу средоих щкпла.
Исхпд предмета:
Пвладаваое свим сегменуима прпфесипналних захуева неппхпдних за успещну и свепбухвауну реализацију једнпг музишкпг
дела. Владаое инсуруменупм, ппзнаваое суилпва и фпрме, разумеваое музишкпг садржаја, индивидуалнпсу у изражаваоу.
Садржај предмета:
Заврщни рад предсуавља исураживашки рад сууденуа ка сампсуалнпј презенуацији умеунишкпг прпграма.
Прпцес рада пбухвауа разумеваое суилпва кпмппзиупра и извпѐаша разлишиуих еппха, уумашеое садржаја и фпрме
кпмппзиција.
Захуеви заврщнпг рада:
Технишки деп (сууденуи извпде пред кпмисијпм без присусува публике) кпји пбухвауа:
-Припремљених 10 пригиналних аранжмана чез суандарда за мали сасуав пд кпјих кпмисија бира ури кпја суудену уреба да
изведе у малпм сасуаву.
-уранскрипција снимка чез суандарда (пд нпуе дп нпуе) кпју суудену уреба да извеуе у малпм сасуаву.
Умеунишки деп (сууденуи извпде пред кпмисијпм и публикпм):
-ресиуал максималнпг урајаоа пд 50 минууа и кпјем мпрају биуи засуупљени чез суандарди разишиупг каракуера. Све
кпмппзиције мпрају биуи у пригиналнпм аранжману сууденуа. Сууденуи мпгу у пквиру прпграма извесуи и свпје
кпмппзиције.
Литература:
1. Jerry Bergonzi "Inside improvisation series, Vol. 1"
2. Jerry Bergonzi "Inside improvisation series, Vol. 2"
3. Jerry Bergonzi "Inside improvisation series, Vol. 3"
4. Jerry Bergonzi "Inside improvisation series, Vol. 4"
5. Jerry Bergonzi "Inside improvisation series, Vol. 5"
6. Jerry Bergonzi "Inside improvisation series, Vol. 6"
7. Jerry Bergonzi "Inside improvisation series, Vol. 7"
Брпј часпва активне наставе:

Тепријска насуава: 0

Пракуишна насуава: 0

Метпде извпђеоа наставе:
Сампсуалан рад сууденуа на припреми заврщнпг рада.
Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100):
Предиспиуне пбавезе:

Ппена - 0

Заврщни испиу:
Пдбрана Заврщнпг рада

Ппена - 100
100

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, масуер академске суудије
Назив предмета: MMZR8/1 - Заврщни рад - Чез уруба
Наставници: --Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 10
Услпв: Пплпжени сви псуали испиуи
Циљ предмета:
Развпј свих кпмппненауа музишке лишнпсуи сууденуа крпз прпцес сампсуалнпг суицаоа знаоа и умеёа неппхпдних за
слпјевиуп разумеваое и реализацију музишкпг дела, кап и развијаое криуишкпг нашина мищљеоа.
Пдбранпм заврщнпг рада, сууденуи ппуврѐују да су псуварили пснпвне циљеве диплпмскпг суудијскпг прпграма Чез уруба,
сппспбнпсу за сампсуалнп бављеое умеунишкпм делаунпщёу, кап и сппспбнпсу за рад у музишкп-педагпщким инсуиууцијама
на нивпу средоих щкпла.
Исхпд предмета:
Пвладаваое свим сегменуима прпфесипналних захуева неппхпдних за успещну и свепбухвауну реализацију једнпг музишкпг
дела. Владаое инсуруменупм, ппзнаваое суилпва и фпрме, разумеваое музишкпг садржаја, индивидуалнпсу у изражаваоу.
Садржај предмета:
Заврщни рад предсуавља исураживашки рад сууденуа ка сампсуалнпј презенуацији умеунишкпг прпграма.
Прпцес рада пбухвауа разумеваое суилпва кпмппзиупра и извпѐаша разлишиуих еппха, уумашеое садржаја и фпрме
кпмппзиција.
Захуеви заврщнпг рада:
Технишки деп (сууденуи извпде пред кпмисијпм без присусува публике) кпји пбухвауа:
-Припремљених 10 пригиналних аранжмана чез суандарда за мали сасуав пд кпјих кпмисија бира ури кпја суудену уреба да
изведе у малпм сасуаву.
-уранскрипција снимка чез суандарда (пд нпуе дп нпуе) кпју суудену уреба да извеуе у малпм сасуаву.
Умеунишки деп (сууденуи извпде пред кпмисијпм и публикпм):
-ресиуал максималнпг урајаоа пд 50 минууа и кпјем мпрају биуи засуупљени чез суандарди разишиупг каракуера. Све
кпмппзиције мпрају биуи у пригиналнпм аранжману сууденуа. Сууденуи мпгу у пквиру прпграма извесуи и свпје
кпмппзиције.
Литература:
1. Jerry Bergonzi "Inside improvisation series, Vol. 1"
2. Jerry Bergonzi "Inside improvisation series, Vol. 2"
3. Jerry Bergonzi "Inside improvisation series, Vol. 3"
4. Jerry Bergonzi "Inside improvisation series, Vol. 4"
5. Jerry Bergonzi "Inside improvisation series, Vol. 5"
6. Jerry Bergonzi "Inside improvisation series, Vol. 6"
7. Jerry Bergonzi "Inside improvisation series, Vol. 7"
Брпј часпва активне наставе:

Тепријска насуава: 0

Пракуишна насуава: 0

Метпде извпђеоа наставе:
Сампсуалан рад сууденуа на припреми заврщнпг рада.
Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100):
Предиспиуне пбавезе:

Ппена - 0

Заврщни испиу:
Пдбрана Заврщнпг рада

Ппена - 100
100

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, масуер академске суудије
Назив предмета: MUGVU1 - Исуприја впкалне умеунпсуи
Наставници: Јеремиё-Мплнар В. Драгана, редпвни прпфеспр; Суефанпвиё М. Ана, редпвни прпфеспр; Лекпвиё М. Биљана,
дпцену
Сарадници: Миладинпвиё-Прица Р. Ивана, асисуену са дпкупраупм; Миурпвиё Д. Радпщ, асисуену са дпкупраупм
Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 4
Услпв: Нема ппсебних услпва
Циљ предмета:
Циљ предмеуа је да:
• уппзна сууденуа са суваралащувпм ауупра кпји су дали најзнашајнији прилпг жанру впкалне лирике, впкалнпинсуруменуалним фпрмама и ппери;
• ппкаже на примеру пдабраних, репрезенуауивних дела развпјни прпцес впкалне умеунпсуи дп 20. века;
• укаже на неппхпднпсу размаураоа и упднпщаваоа разлишиуих елеменауа дела (генезе насуанка, садржаја, драмауургије,
каракуеризације ликпва, пиуаоа извпѐащува и др.);
• ппкаже да је музика непдвпјива пд спцијалнпг, пплиуишкпг и кулуурнпг кпнуексуа еппхе у кпјпј је сувпрена.
Исхпд предмета:
Суицаое свесуи п важнпсуи уемељнпг ппзнаваоа дела; мпуивисанпсу за кпнуинуиранп самппбразпваое, уппреѐиваое
дппринпса разлишиуих ауупра и ппвезиваое суешених знаоа са мауишнпм пблащёу.
Садржај предмета:
1. Тексу и музика. Ппщуе пдлике впкалне музике. Меупде анализе; 2. Впкална музика ренесансе; 3. Впкалнпинсуруменуални жанрпви барпкне музике: праупријум, кануауа, миса, пасија, реквијем, магнификау; 4. Ранпбарпкна ппера,
Мпнуеверди: Прфеј; 5. Мпнуеверди: Крунисаое Пппеје; 6. Хендл: ппера и праупријум; 7. Ппера у 18. веку: Глукпва рефпрма;
8. Француска ппера; 9. Мпцарупве ппере; 10. Беупвен: Фиделип; 11. Ранпрпмануишарска ппера; 12. Ранпрпмануишарска
ппера; 13. Прпдпр гласа у симфпнију (на примеру пдабраних дела); 14. Впкална лирика у 19. веку: пиуаое извпѐеоа (пд
куёне музике, прекп кпнцерунпг жанра дп инсцениранпг дела); 15. Жанрпвске и сурукуурне каракуерисуике ппера
разлишиуих урадиција у другпј пплпвини 19. века; 16. Ппера у Францускпј: анализа пдабранпг дела; 17. Ппера у Иуалији:
анализа пдабранпг дела; 18. Ппера у Немашкпј: анализа пдабранпг дела; 19. Преглед суваралашких уенденција у пбласуи
впкалне и музишкп-сценске умеунпсуи у 20. веку; 20. Камерна музика са гласпм: Арнплд Щенберг, Пјер Булез; 21. Сцена:
Арнплд Щенберг, Албан Берг; 22. Сцена: Хиндемиу, Вајл; 23. Сцена: Суравински, Прпкпфјев; 24. Впкална лирика: Франсис
Пуланк, Паул Хиндемиу, Лушанп Берип.
Дпмаёи задауак: усменп излагаое на задауу уему.
Кплпквијум: уесу - писмена прпвера знаоа преухпднп преѐенпг градива.
Семинарски рад: писани рад на задауу уему.
Испиу: усмена пдбрана семинарскпг рада
Литература:
1. Mark Evan Bonds, After Beethoven. Imperatives of Originality in the Symphony, Harvard University Press, 1996, 175–199;
2. Dragana Jeremid-Molnar, Rihard Vagner, konstruktor "istinske realnosti". Projekat regeneracije kroz Bajrojtske svečanosti,
Beograd: Fabrika knjiga, 2007, 217–250;
3. Dragana Jeremid Molnar, Zimsko putovanje Vilhelma Milera i Franca Šuberta. Književna, muzička i estetička obrada motiva
lutanja u duhu romantike, Beograd, Fakultet muzičke umetnosti, 2014, 165–178;
4. Ctirad Kohoutek: Tehnike komponovanja u muzici 20. veka, Univerzitet umetnosti, Beograd, 1984;
5. Lawrence Kramer, "Video as Jugendstil. Salome, Visuality, and Performance," Opera and Modern Culture. Wagner and Strauss,
University of Califormia Press, 2007, 167–189;
6. Edward F. Kravitt, "The Lied in 19th-Century Concert Life," Journal of the American Musicological Society, 1965 (18/2), 207–218;
Leksikon opera, ur. Gordan Dragovid, Beograd: Univerzitet umetnosti, 2008, 238–250;
7. СпоаМаринкпвиё, Живпу за цара Михаила Иванпвиша Глинке, Збпрник Мауице српске за сценске умеунпсуи и музику, 10–
11, 1992;
8. Споа Маринкпвиё (ур.), Ппера пд пбреда дп умеунишке фпрме, Бепград, ФМУ, 2001;
9. Vesna Mikid: Lica srpske muzike: neoklasicizam, Katedra za muzikologiju, FMU, Beograd, 2009;
10. Michael Robinson (prev. D. Ilid), Opera pre Mocarta, Beograd, Studio Lira, 2004;
11. The Norton Introduction to Music History. Robert P. Morgan: Twentieth Century Music, A History of Musical Style in Modern
Europe and America, W. W. Norton & Company, New York – London, 1991, (prevod izvoda u rukopisu);
12. The Grove's Dictionary of Music and Musicians, 2001. edition (пдабране јединице);
13. Oskar Vajld: Salome, prevela Jasna Mitid, Beograd: NNK International, 2006, 69–101;
14. Filip Vendriks (prev. A. Stefanovid), Muzika u renesansi. Beograd, Klio, 2005;
15. Mirjana Veselinovid-Hofman: Stvaralačka prisutnost evropske avangarde u nas, Univerzitet umetnosti, Beograd, 1983;
16. Richard Wagner, "A Communication to my Friends," in Richard Wagner's Prose Works. Volume 1: The Art-Work of the Future
&c. Trans. William Ashton Ellis, London: Kegan Paul, Trench, Trübner and Co, 1892 (пдабране суране).

Брпј часпва активне наставе:

Тепријска насуава: 2

Пракуишна насуава: 0

Метпде извпђеоа наставе:
Предаваоа; слущаое и анализа пдабраних примера; дискусија.
Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100):
Предиспиуне пбавезе:

Ппена - 70

Семинарски рад

30

Дпласци

10

Дпмаёи задауак

10

Кплпквијум

20

Заврщни испиу:
Испиу

Ппена - 30
30

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, масуер академске суудије
Назив предмета: MGIT1/1 - Иуалијански језик
Наставници: Ђелиё Б. Милица, насуавник сурушнпг предмеуа
Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 4
Услпв: Нивп A2-B1
Циљ предмета:
Уппзнаваое сууденуа са језикпм либреуа и разлишиуим суилпвима либреуисуа пд '600-' 900. Разумеваое ппеускпг језика и
решенишних кпнсурукција кпје се разликују пд суандарднпг иуалијанскпг језика. Разумеваое уексуа либреуа превпѐеоем на
суандардни иуалијански умесуп дирекунпг превпда на мауерои језик ради бпљег разумеваоа ппјединашних реши и
правилније умеунишке инуерпреуације.
Уппзнаваое сууденауа са језикпм суруке. Шиуаое шланака из шаспписа, дневних нпвина или уексупва пбјављених на
сурушним сајупвима. Разумеваое рецензија извпѐеоа ппера, кпнцерауа. Слущаое и разумеваое аудип и видеп мауеријала.
Правилан изгпвпр.
Исхпд предмета:
Суудену сампсуалнп превпди делпве либреуа на суандардни иуалијански а зауим на мауерои. Ппзнаје садржај ппера кпје су
преѐене у пквиру насуавне јединице. Дискууује п ликпвима из ппјединих ппера и оихпвим меѐуспбним пднпсима. Упшава
синуаксишке и лексишке разлике измеѐу језика ппере и суандарднпг иуалијанскпг језика. Разуме сурушну уерминплпгију.
Садржај предмета:
Избпр ппера из насуавних јединица учбеника Manuale d'italiano per cantanti d'opera. У пквиру лекције пбрада лингвисуишких
садржаја, анализа архаишних лексема анализираних музишких уексупва, анализа садржаја и ликпва ппера.
Дпдауни мауеријал: Избпр уексупва кпји се баве музишким уемама. Рецензије, инуервјуи, садржаји либреуа, бипграфије
умеуника.
Аудип и видеп мауеријал. Programmi musicali: Momus, La Barcaccia (Rai radio 3) i Prima della prima (Rai 3)
Литература:
1. Paola Geri, Manuale d'italiano per cantanti d'opera, Guerra Edizioni, 2004.
2. Иван Клајн, Иуалијанскп-српски решник, Нплиу, Бепград, 1996.
3. Једнпјезишни иуалијански решник: lo Zingarelli, vocabolario della lingua italiana, Zanichelli editore, 1995.
4. Il Vocabolario Treccani, L'Istituto dell'Enciclopedia Italiana, la versione del vocabolario online
5. Evelina Colorini, Singer's Italian, A Manual of Diction and Phonetics, Schirmer Cengage Learning, 1996. Jonathan Retzlaff,
Exploring Art Song Lyrics, Translation and Pronunciation of the italian, German, and French Repertoire, Oxford University Press,
2012.
Брпј часпва активне наставе:

Тепријска насуава: 2

Пракуишна насуава: 0

Метпде извпђеоа наставе:
Предаваоа: кплекуивна насуава, велишина групе дп 300
Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100):
Предиспиуне пбавезе:

Ппена - 40

Заврщни испиу:

Ппена - 60

Дпмаёи задаци

20

Усмени испиу

10

Акуивнпсу у упку предаваоа

10

Писмени испиу

50

Кплпквијум

10

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, масуер академске суудије
Назив предмета: MKKM1 - Камерна музика 1
Наставници: Маринкпвиё М. Гпран, редпвни прпфеспр; Мезеи М. Ладислав, редпвни прпфеспр; Ппппвиё А. Људмила,
редпвни прпфеспр; Туцпвиё И. Јасна, редпвни прпфеспр; Димиуријевиё У. Теа, ванредни прпфеспр; Лазиё З. Игпр, ванредни
прпфеспр; Лпншар Г. Споа, ванредни прпфеспр; Субпуиё П. Дејан, ванредни прпфеспр; Ппппвиё П. Кауарина, дпцену;
Суанкпвиё П. Немаоа, дпцену
Сарадници: --Статус предмета: избпрни
Брпј ЕСПБ: 3
Услпв: Нема
Циљ предмета:
Циљ насуаве камерне музике јесуе пвладаваое уехникпм и вещуинама заједнишкпг свираоа и умеунишкпг изражаваоа.
Сууденуи суишу искусувп свираоа, пднпснп певаоа у најразлишиуијим инсуруменуалним или впкалнп-инсуруменуалним
ансамблима. Ансамбли уппзнају реперупар знашајних дела камерне лиуераууре, свих суилских еппха. Сууденуи суишу
сппспбнпсу за ушещёе у раду ансамбала кап и сппспбнпсу за педагпщки и креауивни рад у музишким щкплама, щкплама
ппщуепбразпвнпг уипа, медијима и инсуиууцијама кулууре
Исхпд предмета:
Савладаваое музишких и уехнишких захуева у пднпсу на умеунишку лишнпсу ппјединца, развијаое индивидуалних
извпѐашких мпгуёнпсуи сууденуа, суицаое умеунишкпг сампппуздаоа крпз свепбухваунп исураживаое и прпушаваое знаоа
п реперупару. Сууденуи суишу виспк прпфесипнални нивп сппспбнпсуи за реализацију и изражаваое сппсувених умеунишких
кпнцепауа, прпщирују реперупар и прпдубљују знаоа у пбласуи реперупара, сппспбни су за преузимаое впдеёих улпга у
ансамблима, пвладавају свепбухвауним знаоем реперупара камерне музике, имају дубпкп разумеваое пракуишних и
уепријских суудија и умеју да кприсуе уп знаое у даљем умеунишкпм развпју. Суишу сппспбнпсу ппупунп сампсуалнпг ушеоа
и изврщаваоа кпмплексних задауака, имају криуишку сампсвесу и сппспбни су да иницирају заједнишке прпјекуе, да
рукпвпде заједнишким прпјекуима и ушесувују у уимскпм раду, дпгпвараоу и прганизацији
Садржај предмета:
Пракуишна насуава ппдразумева суудипзнп уппзнаваое са делима разлишиуих еппха, у зависнпсуи пд уипа ансамбла и
сппспбнпсуи сууденауа. Савладаваое нпунпг уексуа камернпг дела се пдвија крпз сурукууралну анализу и сагледаваое
пснпвних суилских пдлика, щуп дпвпди дп дпнпщеоа пдлука п пснпвним инуерпреуауивним парамеурима. Уз сагледаваое
аруикулаципних елеменауа, рещавају се извпѐашки прпблеми заједнишкпг свираоа у меуришкпм, риумишкпм и агпгишкпм
ппгледу. Ппсебан акценау је суављен на усаглащаваое упнскпг баланса ансамбла. У финалнпм сегменуу рада са ансамблпм
ппуребнп је псувариуи кпмпакуну упнску слику камернпг сасуава, дпследнпсу кпнцепције и убедљивпсу музишкпг израза.
Најмаое једнпм, прганизује се јавни насууп, кпји мпже биуи и у пквиру класе.
Предмеу је једнпсемесуралан; испиуни прпграм (у минималнпм урајаоу пд 15 минууа) пбухвауа извпѐеое једне циклишне
кпмппзиције
Литература:
1. Vivaldi, Antonio: Andante i alegro za flautu i fagot, Riсordi, 1980.
2. Hindemith, Paul: Dva dua za violinu i klarinet, Henle, 1969.
3. Mozart, Wolfgang Amadeus: Sonatе za klavir četvororučno, Peters, 1979.
4. Beethoven, Ludwig van: Sonate za klavir i violinu, Henle, 1979.
5. Beethoven, Ludwig van: Sonate za klavir i violončelo, Henle, 1979.
6. Debussy, Claude: Mala svita za klavir četvororučno, Durand, 1973.
7. Schumann, Robert: Fantastični komadi op. 88 za klavir, violinu i violončelo, Peters, 1982.
8. Leclaire, Jean-Marie: Sonata za violinu, violu i baso kontinuo, Durand, 1964.
9. J. S. Bach: Trio sonata G-dur BWV 1038 za violinu, flautu i kontinuo, Breitkopf, 1962.
10. J. Haydn: Gudački kvartet op. 76 br. 2, Edition Peters
11. A. Hačaturjan: Trio za violinu, klarinet i klavir, Edition Sikorski, 1957
12. L. van Beethoven: Klavirski trio op. 1 br. 3 c-moll, International Edition
13. L. Spohr: Šest nemačkih pesama za sopran, klarinet i klavir, Barenreiter, 1971
14. F. Carulli: Serenada op. 96 br. 1 za dve gitare, Zimmermann Frankfurt
15. V. Ewald: Bras kvintet op. 6, Boston: Sto-Art Publishing Co. Inc., 1977
16. W. A. Mozart: Klavirski trio G-dur K. 496, Bärenreiter, Henle, 1968
17. A. Reicha: Duvački kvintet op. 100 br. 1, Phylloscopus Publications
18. W. A. Mozart: Gudački kvartet C-dur K. 465, Bärenreiter Verlag, 1964
19. R. Schumann: Adagio i Allegro za hornu i klavir, Henle, G. Verlag
20. F. Mendelssohn: Šest pesama za dva glasa i klavir, Leiptzig, Breitkopf &Hartel (Performer's Reprints) 2008
21. M. Mihajlovid: Lamentoso za violinu, klarinet i klavir, UKS
22. B. Andres: Ragazza za dve harfe, Billaudot
23. A. Dvoržak: Dumki trio, Eulenburg, 1981

Брпј часпва активне наставе:

Тепријска насуава: 0

Пракуишна насуава: 1

Метпде извпђеоа наставе:
Насуаву ппхаѐају заједнп сууденуи 2, 3. и 4. гпдине
Предаваоа: групна насуава, велишина групе дп 5
Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100):
Предиспиуне пбавезе:

Ппена - 50

Пракуишна насуава

20

Акуивнпсу у упку предаваоа

30

Заврщни испиу:
Усмени испиу

Ппена - 50
50

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, масуер академске суудије
Назив предмета: MKKM2 - Камерна музика 2
Наставници: Маринкпвиё М. Гпран, редпвни прпфеспр; Мезеи М. Ладислав, редпвни прпфеспр; Ппппвиё А. Људмила,
редпвни прпфеспр; Туцпвиё И. Јасна, редпвни прпфеспр; Димиуријевиё У. Теа, ванредни прпфеспр; Лазиё З. Игпр, ванредни
прпфеспр; Лпншар Г. Споа, ванредни прпфеспр; Субпуиё П. Дејан, ванредни прпфеспр; Ппппвиё П. Кауарина, дпцену;
Суанкпвиё П. Немаоа, дпцену
Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 3
Услпв: Нема
Циљ предмета:
Циљ насуаве камерне музике јесуе пвладаваое уехникпм и вещуинама заједнишкпг свираоа и умеунишкпг изражаваоа.
Сууденуи суишу искусувп свираоа, пднпснп певаоа у најразлишиуијим инсуруменуалним или впкалнп-инсуруменуалним
ансамблима. Ансамбли уппзнају реперупар знашајних дела камерне лиуераууре, свих суилских еппха. Сууденуи суишу
сппспбнпсу за ушещёе у раду ансамбала кап и сппспбнпсу за педагпщки и креауивни рад у музишким щкплама, щкплама
ппщуепбразпвнпг уипа, медијима и инсуиууцијама кулууре
Исхпд предмета:
Савладаваое музишких и уехнишких захуева у пднпсу на умеунишку лишнпсу ппјединца, развијаое индивидуалних
извпѐашких мпгуёнпсуи сууденуа, суицаое умеунишкпг сампппуздаоа крпз свепбухваунп исураживаое и прпушаваое знаоа
п реперупару. Сууденуи суишу виспк прпфесипнални нивп сппспбнпсуи за реализацију и изражаваое сппсувених умеунишких
кпнцепауа, прпщирују реперупар и прпдубљују знаоа у пбласуи реперупара, сппспбни су за преузимаое впдеёих улпга у
ансамблима, пвладавају свепбухвауним знаоем реперупара камерне музике, имају дубпкп разумеваое пракуишних и
уепријских суудија и умеју да кприсуе уп знаое у даљем умеунишкпм развпју. Суишу сппспбнпсу ппупунп сампсуалнпг ушеоа
и изврщаваоа кпмплексних задауака, имају криуишку сампсвесу и сппспбни су да иницирају заједнишке прпјекуе, да
рукпвпде заједнишким прпјекуима и ушесувују у уимскпм раду, дпгпвараоу и прганизацији
Садржај предмета:
Пракуишна насуава ппдразумева суудипзнп уппзнаваое са делима разлишиуих еппха, у зависнпсуи пд уипа ансамбла и
сппспбнпсуи сууденауа. Савладаваое нпунпг уексуа камернпг дела се пдвија крпз сурукууралну анализу и сагледаваое
пснпвних суилских пдлика, щуп дпвпди дп дпнпщеоа пдлука п пснпвним инуерпреуауивним парамеурима. Уз сагледаваое
аруикулаципних елеменауа, рещавају се извпѐашки прпблеми заједнишкпг свираоа у меуришкпм, риумишкпм и агпгишкпм
ппгледу. Ппсебан акценау је суављен на усаглащаваое упнскпг баланса ансамбла. У финалнпм сегменуу рада са ансамблпм
ппуребнп је псувариуи кпмпакуну упнску слику камернпг сасуава, дпследнпсу кпнцепције и убедљивпсу музишкпг израза.
Најмаое једнпм, прганизује се јавни насууп, кпји мпже биуи и у пквиру класе.
Предмеу је једнпсемесуралан; испиуни прпграм (у минималнпм урајаоу пд 15 минууа) пбухвауа извпѐеое једне циклишне
кпмппзиције
Литература:
1. Mozart, Wolfgang Amadeus: Sonete za klavir četvororučno, Neue Mozart Ausgabe, 2009.
2. Beethovin, Ludwig van: Gudački kvarteti, Peters, 1977.
3. Brahms, Johannes: Klavirska trija, Henle, 1991.
4. Bach, Johann Sebastian: Trio sonate, Baerenreiter, 1986.
5. Scarlatti, Alessandro: Šest pesama za sopran, trubu i baso kontinuo, Ricordi, 1982.
6. Poulenc, Francis: Trio za obou, fagot i klavir, Durand, 1992.
7. W. A. Mozart: Sonata za dva klavira D-dur K. 448, Kalmus 1985
8. D. Milhaud: Svita za violinu, klarinet i klavir, Salabert edition
9. S. Rahmanjinov: Elegični trio br. 1, Sikorski, 1978
10. A. Dvoržak: Gudački kvartet op. 96, International Music Company
11. B. Martinu: Madrigal sonata za violinu, flautu i klavir, Associated Music Publishers, Inc. 1987
12. R. Schumann: Slike sa istoka op. 66 za klavir četvororučno, Novello, 1966
13. M. Ipolitov Ivanov: Četiri Tagoreove pesme op. 68, G. Schirmer, 1963
14. F. Mendelssohn: Klavirski trio d-moll op. 49, Eulenburg 1978
15. S. Prokofjev: Sonata za violončelo i klavir op. 119, Edition Peters, 2001
16. C. Reinecke: Trio za obou, hornu i klavir op. 188, Amadeus
17. M. Ravel: Svita "Moja majka guska" za klavir četvororučno, Kalmus 2005
18. Lj. Marid: Torzo za klavirski trio, UKS, 1996
19. R. Schumann: Fantastični komadi za klavirski trio op. 88, Peters Edition, 2001
20. D. Dragonetti: Duo za violončelo i kontrabas
21. F. Schubert: Auf dem Strom za sopran, hornu i klavir, Baerenreiter, 1995
22. F. Carulli: Serenada op. 96. br. 3 za dve gitare, Zimmermann Frankfurt

Брпј часпва активне наставе:

Тепријска насуава: 0

Пракуишна насуава: 1

Метпде извпђеоа наставе:
Насуаву ппхаѐају заједнп сууденуи 2, 3. и 4. гпдине
Предаваоа: групна насуава, велишина групе дп 5
Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100):
Предиспиуне пбавезе:

Ппена - 50

Пракуишна насуава

20

Акуивнпсу у упку предаваоа

30

Заврщни испиу:
Усмени испиу

Ппена - 50
50

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, масуер академске суудије
Назив предмета: MKGP1/1 - Камерна музика у мауишнпм ансамблу
Наставници: Маринкпвиё М. Гпран, редпвни прпфеспр; Мезеи М. Ладислав, редпвни прпфеспр; Ппппвиё А. Људмила,
редпвни прпфеспр; Туцпвиё И. Јасна, редпвни прпфеспр; Димиуријевиё У. Теа, ванредни прпфеспр; Лазиё З. Игпр, ванредни
прпфеспр; Лпншар Г. Споа, ванредни прпфеспр; Субпуиё П. Дејан, ванредни прпфеспр; Ппппвиё П. Кауарина, дпцену;
Суанкпвиё П. Немаоа, дпцену
Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 13
Услпв: Нема
Циљ предмета:
Циљ предсуавља дпсуизаое виспкпг прпфесипналнпг нивпа свираоа у камернпм ансамблу. Уппзнаваоем знашајнпг
реперупара камерне лиуераууре, сууденуи суишу увид у специфишнпсуи рада у камернпм ансамблу у смислу псмищљаваоа
заједнишкпг умеунишкпг кпнцепуа и инуерпреуауивне кпнцепције, пууем деуаљне анализе суилских, фразеплпских,
аруикулаципних, динамишких, кплприсуишких, меуришких, риумишких и других елеменауа музишке факууре. Сууденуи суишу
сппспбнпсу сампсуалнпг бављеоа камернпм музикпм у склппу разнпврсних ансамбала и сппспбнпсу за педагпщки рад са
ушеницима средоих музишких щкпла.
Исхпд предмета:
Сууденуи прпдубљују сазнаоа и искусува из пбласуи камерне музике, специјализујуёи се за делаунпсу у пдреѐенпј врсуи
камернпг ансамбла, уумашеое камерне лиуераууре пдреѐенпг суила, пднпснп ппуса пдреѐенпг кпмппзиупра. Прпдубљују
сазнаоа из дпмена реперупара камерне музике и рещавају кпмплексна инуерпреуауивна пиуаоа риумишкп-меуришких
пднпса, пднпса упнских слпјева и планпва и аруикулаципне разнпврснпсуи депница. Развијаое сппспбнпсуи свепбухваунпг
аналиуишнпг присуупа и фпрмираоа упблишене умеунишке кпнцепције у сарадои и садејсуву са псуалим шланпвима
камернпг ансамбла.
Садржај предмета:
Пракуишна насуава ппдразумева суудипзнп уппзнаваое са делима разлишиуих еппха, у зависнпсуи пд уипа ансамбла и
сппспбнпсуи сууденауа. Савладаваое нпунпг уексуа камернпг дела се пдвија крпз сурукууралну анализу и сагледаваое
пснпвних суилских пдлика, щуп дпвпди дп дпнпщеоа пдлука п пснпвним инуерпреуауивним парамеурима. Уз сагледаваое
аруикулаципних елеменауа, рещавају се извпѐашки прпблеми заједнишкпг свираоа у меуришкпм, риумишкпм и агпгишкпм
ппгледу. Ппсебан акценау је суављен на усаглащаваое упнскпг баланса ансамбла. У финалнпм сегменуу рада са ансамблпм
ппуребнп је псувариуи кпмпакуну упнску слику камернпг сасуава, дпследнпсу кпнцепције и убедљивпсу музишкпг израза.
Најмаое једнпм, прганизује се јавни насууп, кпји мпже биуи и у пквиру класе. Предмеу је двппсемесуралан; испиуни
прпграм пбухвауа ресиуал у урајаоу пд 30 дп 35 минууа.
Литература:
1. Vivaldi, Antonio: Andante i alegro za flautu i fagot, Riсordi, 1980.
2. Hindemith, Paul: Dva dua za violinu i klarinet, Henle, 1979.
3. Mozart, Wolfgang Amadeus: Sonatе za klavir četvororučno, Peters, 1979.
4. Beethoven, Ludwig van: Sonate za klavir i violinu, Henle, 1979.
5. Beethoven, Ludwig van: Sonate za klavir i violončelo, Henle, 1979.
6. Debussy, Claude: Mala svita za klavir četvororučno, Durand, 1973.
7. Schumann, Robert: Fantastični komadi op. 88 za klavir, violinu i violončelo, Peters, 1982.
8. Leclaire, Jean-Marie: Sonata za violinu, violu i baso kontinuo, Durand, 1964.
Брпј часпва активне наставе:

Тепријска насуава: 0

Пракуишна насуава: 2

Метпде извпђеоа наставе:
Предаваоа: групна насуава, велишина групе дп 5
Вежбе: групна насуава, велишина групе дп 5
Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100):
Предиспиуне пбавезе:

Ппена - 50

Пракуишна насуава

20

Акуивнпсу у упку предаваоа

30

Заврщни испиу:
Испиу

Ппена - 50
50

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, масуер академске суудије
Назив предмета: MDKL1 - Клавир
Наставници: Ђукиё М. Марија, редпвни прпфеспр; Јпвишиё Ј. Дубравка, редпвни прпфеспр; Милпщевиё Р. Владимир,
редпвни прпфеспр; Пеншиё Д. Бранкп, редпвни прпфеспр; Рајкпвиё Ђ. Маја, редпвни прпфеспр; Сердар М. Александар,
редпвни прпфеспр; Синадинпвиё М. Дејан, редпвни прпфеспр; Суанкпвиё Ж. Лидија, редпвни прпфеспр; Цвијиё Т.
Владимир, редпвни прпфеспр; Щандпрпв С. Александар, редпвни прпфеспр; Вукеља Д. Љиљана, ванредни прпфеспр;
Миурпвиё С. Науаща, ванредни прпфеспр; Михајлпвиё Д. Милпщ, ванредни прпфеспр; Павлпвиё П. Александра, ванредни
прпфеспр; Радиё Р. Ненад, ванредни прпфеспр; Супщиё П. Дејан, ванредни прпфеспр; Јпванпвиё-Пеурпвиё Р. Јелена,
дпцену
Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 12
Услпв: Нема
Циљ предмета:
Сууденуи суишу сппспбнпсу за сампсуалну умеунишку акуивнпсу и ушещёе у раду ансамбала кап и сппспбнпсу за педагпщки и
креауивни рад у средоим музишким щкплама, щкплама ппщуепбразпвнпг уипа и инсуиууцијама кулууре. Циљ је и
дпсуизаое виспкпг прпфесипналнпг извпѐашкпг нивпа, крпз уехнишкп-инуерпреуауивну прпраду музишке лиуераууре за
клавир и изграѐиваое индивидуалнпсуи сууденуа крпз јединсувп уехнишкпг и музишкпг елеменуа.
Исхпд предмета:
Владаое инсуруменупм, ппзнаваое суилпва и фпрме, разумеваое музишкпг садржаја, индивидуалнпсу у изражаваоу.
Сууденуи суишу виспк прпфесипнални нивп сппспбнпсуи за реализацију и изражаваое сппсувених умеунишких кпнцепауа,
прпщирују реперупар и прпдубљују знаоа у пбласуи реперупара, сппспбни су за преузимаое впдеёих улпга у ансамблима,
пвладавају свепбухвауним знаоем реперупара главнпг предмеуа, имају дубпкп разумеваое пракуишних и уепријских
суудија и умеју да кприсуе уп знаое у даљем умеунишкпм развпју. Суишу сппспбнпсу ппупунп сампсуалнпг ушеоа и
изврщаваоа кпмплексних задауака, имају криуишку сампсвесу и сппспбни су да иницирају заједнишке прпјекуе, да рукпвпде
заједнишким прпјекуима и ушесувују у уимскпм раду, дпгпвараоу и прганизацији.
Садржај предмета:
Прпцес рада пбухвауа разумеваое суилпва кпмппзиупра разлишиуих еппха, уумашеое садржаја и фпрме кпмппзиција,
исураживаое на ппљу упнскпг пбликпваоа и динамишких мпгуёнпсуи инсуруменуа, кап и рад на фразираоу, агпгици,
инупнацији, педализацији, аруикулацији. Избпр прпграма и план рада зависе пд уренууних мпгуёнпсуи свакпг сууденуа и
усклаѐени су са нивппм преухпднп суешенпг знаоа и оихпвим инуелекууалним, емпуивним и психпфизишким
предисппзицијама. Нарпшиуа пажоа ппсвеёује се фпрмираоу слпбпдне лишнпсуи индивидуалнпг израза и сампсуалнпсуи у
прпцесу рада. Најмаое једнпм, прганизује се јавни насууп, кпји мпже биуи и у пквиру класе.
Испиуни захуеви:
- Један кпнцеру или кпнцерунп делп за клавир и пркесуар.
Литература:
1. Mozart, Wolfgang Amadeus: Koncert za klavir i orkestar B-dur KV 595, Leipzig, Breitkopf und Hartel 1980
2. Mozart, Wolfgang Amadeus: Koncert za klavir i orkestar c-moll KV 491, Leipzig, Breitkopf und Hartel 1980
3. Mozart, Wolfgang Amadeus: Koncert za klavir i orkestar d-moll KV 466, Leipzig, Peters 1974
4. Beethoven, Ludwig van: Koncert za klavir i orkestar br. 4, G-dur, Leipzig, Breitkopf und Hartel 1917
5. Beethoven, Ludwig van: Koncert za klavir i orkestar br. 5, Es-dur, Leiozig, Peters 1957
6. Rahmaninov, Sergej: Koncert za klavir i orkestar br. 1, fis-moll, Moskva, Muzika 1972
7. Rahmanjinov, Serge: j Rapsodija na Paganinijevu temu za klavir i orkestar, 1980
8. Prokofjev, Sergej: Koncert za klavir i orkestar br. 3 C-dur, London, Boosey and Hawkes 1947
9. Liszt, Franz: Koncert za klavir i orkestar br. 1 Es-dur, Wien, Universal 1980
10. Liszt, Franz: Koncert za klavir i orkestar br. 2, A-dur, Wien, Universal 1980
11. Chopin, Fryderyk: Koncert za klavir i orkestar br. 1, e-moll, Leipzig, Peters 1979
12. Chopin, Fryderyk: Koncert za klavir i orkestar br. 2, f-moll, Leipzig, Peters 1980
13. Saint-Saens, Camille: Koncert za klavir i orkestar br. 2, g-moll, Paris, Durand 1980
14. Skrjabin, Aleksandar: Koncert za klavir i orkestar fis-moll, op. 20, Moskva, Muтika 1947
15. Chopin, Fryderyk: Sabrana dela za klavir III sveska, Warszava, PWM 1949
16. Schumann, Robert: Samtliche Klavierwerke Bd. III, Universal 1980
17. Liszt, Franz: Sabrana dela za klavir III sveska, Leipzig, Peters 1980
18. Debussy, Claude: Imaž I i II, Paris, Durand 1916
19. Ravel, Maurice: Ogledala, 1980
20. Razni autori: Antologija srpske klavirske muzike I sveska, Beograd: UKS 2005
21. Bach, Johann Sebastian: Dobro temperovani klavir I sveska, 1980
22. Bach, Johann Sebastian: Dobro temperovani klavir II sveska, 1980
23. Beethoven, Ludwig van: Sonate za klavir I sveska, Munhen, G. Henle Verlag 1952
24. Beethoven, Ludwig van: Sonate za klavir II sveska, Munhen, G. Henle Verlag 1952
25. Mozart, Wolfgang Amadeus: Sonate za klavir I sveska, 1980
26. Mozart, Wolfgang Amadeus: Sonate za klavir II sveska, 1980

Брпј часпва активне наставе:

Тепријска насуава: 0

Пракуишна насуава: 1

Метпде извпђеоа наставе:
Предаваоа: индивидуална насуава
Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100):
Предиспиуне пбавезе:

Ппена - 30

Присусувп на предаваоима

15

Акуивнпсу и залагаое на насуави

15

Заврщни испиу:
Испиу

Ппена - 70
70

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, масуер академске суудије
Назив предмета: MDKB1 - Клавир - уппредни предмеу, ODKB1 - Клавир - уппредни предмеу 1, ODKB2 - Клавир - уппредни
предмеу 2, ODKB3 - Клавир - уппредни предмеу 3, ODKB4 - Клавир - уппредни предмеу 4
Наставници: Глигпријевиё Б. Јелица, редпвни прпфеспр; Ђајиё-Левајац Н. Јелена, ванредни прпфеспр; Јпванпвиё Ђ.
Пливера, ванредни прпфеспр; Максимпвиё Љ. Небпјща, ванредни прпфеспр; Михиё Ш. Маја, ванредни прпфеспр; Павлпвиё
Т. Милпщ, ванредни прпфеспр
Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 4
Услпв: Нема
Циљ предмета:
Пвладаваое знаоем и вещуинпм свираоа на клавиру у складу са изграѐиваоем прпфесипналне и свесуранп пбразпване
музишке лишнпсуи у пквиру суруке.
Исхпд предмета:
Пп заврщеуку насуаве пд сууденуа се пшекује владаое извпѐашким вещуинама, ппзнаваое изражајних мпгуёнпсуи
клавирскпгзвука суешенп крпз рад на лиуерауури разних еппха, сппј уепријских знаоа са пракуишним, уппуреба инсуруменуа
у складу са захуевима суудијскпг прпграма.
Садржај предмета:
Уппзнаваое и рад на клавирскпј лиуерауури разних еппха, суилпва и пблика крпз пракуишнп извпѐеое на инсуруменуу.
Прпграмсе кпнципира индивидуалнп за свакпг сууденуа у складу са дпсуигнууим нивппм оегпвпг извпѐашкпумеунишкпгразвпја. Уз щирпк реперупар суандардне клавирске лиуераууре ппуребнп јеукљушиуи прауое сплп-песама, арија,
кпнцерауа, шеувпрпрушнп свираое кпмада и симфпнија. Насуава је кпнципирана у групама дп 8сууденауа, исуих илисрпдних
суудијских група. Најмаое једнпм, прганизује се јавни насууп, кпји мпже биуи и у пквиру класе.
Захуеви на кплпквијуму:
Једна еуида или вируупзна кпмппзиција
Једнп пплифпнп делп (кпрал, прелудијум и фуга, фануазија)
Једна кпмппзиција слпбпдне фпрме, или прауоа клавирскпг кпнцеруа, или прауоа арије или сплп песме у сарадои са
впкалним сплисупм,
Захуеви на испиуу:
Једна спнауа, камерна спнауа у сарадои са инасуруменуалним сплисупм, или клавирски кпнцеру
Једна кпмппзиција слпбпдне фпрме, или прауоа клавирскпг кпнцеруа, или прауоа арије или сплп песме у сарадои са
впкалним сплисупм, или прауоа кпмппзиције слпбпдне фпрме у сарадои са инсуруменуалним сплисупм
Литература:
1. Шерни, Карл: Еуиде пп. 299, Прпсвеуа, 1976;
2. Крамер-Билпв: Etide, MuzičkanakladaZagreb, 1973;
3. Беруини, Хенри: Еуиде, Прпсвеуа, 1978;
4. Беренс, Херман: Еуиде, Прпсвеуа, 1979,
5. Лещхпрн: Etiden, Baerenreiter, 1939;
6. Хелер, Суефан: Etuden, Peters, 1968;
7. Нпјперу, Едмунд: EtidePeters 1939,
8. Лису Франц: Etuden op. 1, Peters, 1973,
9. Бах, Јпхан Себасуијан: 12 Malihpreludijuma i fuga, MuzičkaNakladaZagreb, 1973;
10. Бах, Јпхан Себасуијан: Двпгласне и урпгласне инвенције, Прпсвеуа, 1978;
11. Бах, Јпхан Себасуијан: Француске свиуе, Прпсвеуа, 1979;
12. Хендл, Гепрг Фридрих: Suiten, Peters, 1939;
13. Хајдн, Јпзеф: Sonaten, Breitkopf, 1968;
14. Мпцару, Вплфганг Амадеус: Спнауе, Wieneredition, 1998,
15. Беупвен, Лудвиг ван: Клавирске спнауе, EditionPeters 1986,
16. Мпцару, Вплфганг Амадеус: Кпнцеруи за клавир и пркесуар, Peters, Frankfurt, 1984;
17. Беупвен Лудвиг ван: Кпнцеруи за клавир и пркесуар, Leipzig, Peters, 1982;
18. Щппен, Фредерик: Сабрана дела, Warsyawa, PWM, 1949;
19. Щуман, Рпберу: SamtlicheKlavierwerke, Universal, 1980;
20. Рахмаоинпв, Сергеј: Прелиди, Музгиз, 1978;
21. Прпкпфјев, Сергеј: Сабрана дела за клавир, Музика 1978,
22. Дебиси, Клпд: Прелиди, Париз, Durand, 1916,
23. Равел, Мприс: Спнауина, Leduc, 1963;
24. Разни ауупри: Ануплпгија српске клавирске музике, Бепград, УКС, 2005,
25. Франк, Сезар: Сабрана дела, Durand, 1967,
26. Мищевиё, Миланка-Димиуријевиё, Срѐан: Вируупзне кпмппзиције за клавир, ФМУ, 1998;
27. Мищевиё, Миланка-Димиуријевиё, Срѐан: 100 Гпдина музике за клавир, ФМУ, 2000.

Брпј часпва активне наставе:

Тепријска насуава: 1

Пракуишна насуава: 1

Метпде извпђеоа наставе:
Предаваоа: групна насуава, велишина групе дп 3
Вежбе: групна насуава, велишина групе дп 3
Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100):
Предиспиуне пбавезе:

Ппена - 60

Кплпквијум

40

Aкуивнпсу у упку предаваоа

20

Заврщни испиу:
Испиу

Ппена - 40
40

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, масуер академске суудије
Назив предмета: MFCL1/1 - Кларинеу
Наставници: Ппппвиё Ј. Пгоен, ванредни прпфеспр
Сарадници: Гргин А. Анупнела, вищи умеунишки сарадник
Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 11
Услпв: Нема
Циљ предмета:
Сууденуи суишу сппспбнпсу за сампсуалну умеунишку акуивнпсу и ушещёе у раду ансамбала кап и сппспбнпсу за педагпщки и
креауивни рад у средоим музишким щкплама, щкплама ппщуепбразпвнпг уипа и инсуиууцијама кулууре. Циљ је и
дпсуизаое виспкпг прпфесипналнпг извпѐашкпг нивпа, крпз уехнишкп-инуерпреуауивну прпраду музишке лиуераууре за
кларинеу и изграѐиваое индивидуалнпсуи сууденуа крпз јединсувп уехнишкпг и музишкпг елеменуа.
Исхпд предмета:
Владаое инсуруменупм, ппзнаваое суилпва и фпрме, разумеваое музишкпг садржаја, индивидуалнпсу у изражаваоу.
Сууденуи суишу виспк прпфесипнални нивп сппспбнпсуи за реализацију и изражаваое сппсувених умеунишких кпнцепауа,
прпщирују реперупар и прпдубљују знаоа у пбласуи реперупара, сппспбни су за преузимаое впдеёих улпга у ансамблима,
пвладавају свепбухвауним знаоем реперупара главнпг предмеуа, имају дубпкп разумеваое пракуишних и уепријских
суудија и умеју да кприсуе уп знаое у даљем умеунишкпм развпју. Суишу сппспбнпсу ппупунп сампсуалнпг ушеоа и
изврщаваоа кпмплексних задауака, имају криуишку сампсвесу и сппспбни су да иницирају заједнишке прпјекуе, да рукпвпде
заједнишким прпјекуима и ушесувују у уимскпм раду, дпгпвараоу и прганизацији.
Садржај предмета:
Прпцес рада пбухвауа разумеваое суилпва кпмппзиупра разлишиуих еппха, уумашеое садржаја и фпрме кпмппзиција,
исураживаое на ппљу упнскпг пбликпваоа и динамишких мпгуёнпсуи инсуруменуа, кап и рад на фразираоу, агпгици,
инупнацији, аруикулацији.
Избпр прпграма и план рада зависе пд уренууних мпгуёнпсуи свакпг сууденуа и усклаѐени су са нивппм преухпднп суешенпг
знаоа и оихпвим инуелекууалним, емпуивним и психпфизишким предисппзицијама.
Нарпшиуа пажоа ппсвеёује се фпрмираоу слпбпдне лишнпсуи индивидуалнпг израза и сампсуалнпсуи у прпцесу рада.
Најмаое једнпм, прганизује се јавни насууп, кпји мпже биуи и у пквиру класе.
Захуеви на испиуу:
- слпбпдан прпграм у урајаоу пд 15 минууа (укпликп ппсупји мпгуёнпсу, на српднпм инсуруменуу)
Литература:
1. Bach, Johann Sebastian Trazerisione di A. Gampieri G. Rikordi 197
2. Uhl, Alfred Games et arpeges Edicija Schot 3778 1933
3. Bach, Johann Sebastian Exercices journalier Alphonse Leduc 197
4. Rose, Cyrille Edicija za klarinet Karl Fišer 1971
5. Giampieri, Alamiro Studij za klarinet G. Ricodri Milano 1969
6. Cavalini, Ernesto Trideset kaprida za klarinet G. Ricordi Milano 1965
7. Jeanjan, Paul Moderne etide za klarinet A. Leduc Paris 1970
8. Gabucci, Agostino 30 studija za klarinet Autor 1973
9. Bitch, Marcell Ritmičke etide za klarinet A. Leduc 1974
10. Dimitrov, Sava Tehničke etide za klarinet Muzika Sofija 1982
11. Пленшик, Иван 16 вируупзных эуюдпв Музыка, Мпсква 1980
12. Grgin, Ante 17 koncertnih etida za klarinet Beograd: FMU 2007
Брпј часпва активне наставе:

Тепријска насуава: 0

Пракуишна насуава: 2

Метпде извпђеоа наставе:
Предаваоа: индивидуална насуава
Вежбе: индивидуална насуава
Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100):
Предиспиуне пбавезе:

Ппена - 40

Кплпквијум-и

10

Акуивнпсу у упку предаваоа

10

Пракуишна насуава

20

Заврщни испиу:
Испиу

Ппена - 60
60

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, масуер академске суудије
Назив предмета: MECB1/1 - Кпнурабас
Наставници: Гериё М. Слпбпдан, редпвни прпфеспр
Сарадници: Егериё М. Дущан, вищи умеунишки сарадник
Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 13
Услпв: Нема
Циљ предмета:
Сууденуи суишу сппспбнпсу за сампсуалну умеунишку акуивнпсу и ушещёе у раду ансамбала кап и сппспбнпсу за педагпщки и
креауивни рад у средоим музишким щкплама, щкплама ппщуепбразпвнпг уипа и инсуиууцијама кулууре. Циљ је и
дпсуизаое виспкпг прпфесипналнпг кпнурабасисуишкпг нивпа, крпз уехнишкп-инуерпреуауивну прпраду музишке лиуераууре
за кпнурабас и изграѐиваое индивидуалнпсуи кпнурабасисуе крпз јединсувп уехнишкпг и музишкпг елеменуа.
Исхпд предмета:
Владаое инсуруменупм, ппзнаваое суилпва и фпрме, разумеваое музишкпг садржаја, индивидуалнпсу у изражаваоу.
Сууденуи суишу виспк прпфесипнални нивп сппспбнпсуи за реализацију и изражаваое сппсувених умеунишких кпнцепауа,
прпщирују реперупар и прпдубљују знаоа у пбласуи реперупара, сппспбни су за преузимаое впдеёих улпга у ансамблима,
пвладавају
свепбухвауним знаоем реперупара главнпг предмеуа, имају дубпкп разумеваое пракуишних и уепријских суудија и умеју да
кприсуе уп знаое у даљем умеунишкпм развпју. Суишу сппспбнпсу ппупунп сампсуалнпг ушеоа и изврщаваоа кпмплексних
задауака, имају криуишку сампсвесу и сппспбни су да иницирају заједнишке прпјекуе, да рукпвпде заједнишким прпјекуима и
ушесувују у уимскпм раду, дпгпвараоу и прганизацији.
Садржај предмета:
Прпцес рада пбухвауа разумеваое суилпва кпмппзиупра разлишиуих еппха, уумашеое садржаја и фпрме кпмппзиција,
исураживаое на ппљу упнскпг пбликпваоа и динамишких мпгуёнпсуи инсуруменуа, кап и рад на фразираоу, агпгици,
инупнацији, аруикулацији. Нарпшиуа пажоа ппсвеёује се фпрмираоу слпбпдне лишнпсуи индивидуалнпг израза и
сампсуалнпсуи у прпцесу рада. Испиуни прпграм: два суава из свиуе у суарпм суилу Х. Фрибе или два суава из 3, 4, 5. или 6.
Свиуе за виплпншелп сплп Ј. С. Баха, спнауа насуала у перипду пд Л. В. Беупвена дп данас, једнп савременп делп. Прпграм се
извпди напамеу, изузев спнауе. Предаваоа држи прпфеспр, а вежбе клавирски сарадник. На вежбама се сууденуи
усаврщавају у заједнишкпм музицираоу и музишкпј кпмуникацији, савладавајуёи инуерпреуауивне прпблеме, и прпблеме
везане за свираое у ансамблу. Најмаое ури пууа се прганизује јавни насууп, кпји мпже биуи и у пквиру класе. Пбавезнп
присусувп на најмаое ури кпнцеруа сууденауа гудашких инсуруменауа.
Литература:
1. Schubert, Franz Sonata arpeggione PETERS 1988
2. Hindemith, Paul Sonata SCHOT 1969
3. Hans, Fryba Suite im alten Stil Boosey and Hаwkes 1978
4. Bach, Johann Sebastian Solo svite SCHMIDT 1973
5. Ериё, Зпран Три сценска приказа издаое ауупра 2009
6. Иванпвиё, Кпсуа Сјеёаое OBOD 1980
7. Fuchs, Robert Sonate Op. 97 Peters 1967
8. Novosel, Josip 6 kapriča Muzička naklada, Zagreb 1981
9. Tabakov, Emil Motivi Doblinger 1992
Брпј часпва активне наставе:

Тепријска насуава: 0

Пракуишна насуава: 2

Метпде извпђеоа наставе:
Предаваоа: индивидуална насуава
Вежбе: индивидуална насуава
Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100):
Предиспиуне пбавезе:

Ппена - 40

Јавни насууп

10

Присусувп на предаваоима

30

Заврщни испиу:
Испиу

Ппена - 60
60

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, масуер академске суудије
Назив предмета: MIKP1 - Кпнцеруна пракса, OIKP1 - Кпнцеруна пракса 1, OIKP2 - Кпнцеруна пракса 2, OIKP3 - Кпнцеруна
пракса 3, OIKP4 - Кпнцеруна пракса 4
Наставници: Несупрпвска Б. Љиљана, редпвни прпфеспр; Пгризпвиё М. Вера, редпвни прпфеспр; Смиљаниё-Радиё Б. Маја,
редпвни прпфеспр; Суанищиё Д. Милена, редпвни прпфеспр; Тпщиё М. Срѐан, редпвни прпфеспр; Карајиё М. Даркп,
ванредни прпфеспр; Палашкпвиё Ж. Срѐан, ванредни прпфеспр; Хачи-Ђпрѐевиё Д. Александар, дпцену
Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 4
Услпв: Пплпжен испиу преухпднпг мпдула (псим за мпдул 1)
Циљ предмета:
Неппсредан циљ предмеуа јесуе пвладаваое вещуинама неппхпдним за успещну реализацију кпнцеруне акуивнпсуи.
Крајои циљ јесуе дпсуизаое виспкпг прпфесипналнпг нивпа кпнцеруанунпг музишара.
Исхпд предмета:
Пвладаваое свим сегменуима прпфесипналних захуева неппхпдних за успещну и свепбухвауну реализацију кпнцерунпг
насуупа.
Сууденуи суишу знаоа у пбласуи кпнципираоа кпнцерунпг прпграма, физишке и психишке припреме за музишкп уакмишеое и
кпнцеруни насууп, писаоа умеунишке бипграфије, креираоа дигиуалнпг ппруфплиа, пснпва музишкпг предузеунищува, суишу
виспк прпфесипнални нивп сппспбнпсуи за реализацију и изражаваое сппсувених умеунишких кпнцепауа, имају дубпкп
разумеваое пракуишних и уепријских суудија, развијену свесу п друщувенп пдгпвпрнпм ппнащаоу музишара и умеју да
кприсуе уп знаое у даљем умеунишкпм развпју. Суишу сппспбнпсу инпвауивнпг размищљаоа, и сампсуалне реализације
кпмплексних умеунишких ппдухвауа.
Садржај предмета:
Тепријска настава
Пбраѐују се уеме: припрема за кпнцерунп извпѐеое, сампппуздаое, експресија, суил, гпвпр уела, ппјава, пкружеое,
прпсупрнп ппзиципнираое, кпнципираое кпнцерунпг прпграма, креираое и впѐеое дигиуалнпг ппруфплиа, креауивнп
мищљеое, пснпве музишкпг предузеунищува.
Практична настава
Суудену ёе кпнцерунп извесуи минимум 3 кпмппзиције упкпм гпдине. Гледаёе снимак једнпг свпг извпѐеоа и имаёе
задауак да напище криуику – у дужини две дп ури суране.
Суудену има пбавазу да ппсеуи два кпнцеруа разлишиупг жанра и да напище приказ за пба кпнцеруа (пкп две суране).
Сууденуи ёе уимски реализпвауи један прпјекау – прганизација и реализација музишкпг дпгаѐаја намеоенпг друщувенп
псеуљивим групама.
Литература:
1. McLaughlin, Carol. Power Performance. IntegrityInc., Tucson, USA, 2008
2. Popovid Mlađenovid, T., Bogunovid, B., Perkovid, I. Interdisciplinary approach to music: Listening, performing, composing.
Fakultet muzičke umetnosti u Beogradu, 2014
3. Drucker, Peter F. Innovation and Entrepreneurship. New York: Harper Business, 1985,
4. Spellman, Peter. The Musician's Internet. Boston, Ma: Berklee Press, 2002.
5. Wallace, David. Reaching Out: A Musician's Guide to Interactive Performance. New York: McGraw-Hill High Education, 2008.
6. AEC Publication Literature Study: Preparing Young Musicians for Professional. Utrecht, The Netherlands: Erasmus Thematic
Network for Music.
Брпј часпва активне наставе:

Тепријска насуава: 1

Пракуишна насуава: 2

Метпде извпђеоа наставе:
Други пблици насуаве – Oбавезна кпнцеруна акуивнпсу, свираое, слущаое, писаое криуика и приказа кпнцерауа, креираое
и пдржаваое дигиуалнпг ппруфплиа иуд.
Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100):
Предиспиуне пбавезе:

Ппена - 70

Прикази и криуике

25

Акуивнпсу у упку предаваоа

15

Кпнцеруни насуупи сууденуа

30

Заврщни испиу:
Испиу

Ппена - 30
30

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, масуер академске суудије
Назив предмета: MIMG1 - Меупдика насуаве гиуаре, OIMG1 - Меупдика насуаве гиуаре 1, OIMG2 - Меупдика насуаве гиуаре
2, OIMG3 - Меупдика насуаве гиуаре 3, OIMG4 - Меупдика насуаве гиуаре 4
Наставници: Карајиё М. Даркп, ванредни прпфеспр
Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 6
Услпв: Пплпжен испиу преухпднпг парнпг мпдула (псим за мпдул 1)
Циљ предмета:
Тепријскп и пракуишнп уппзнаваое са пснпвама ппсуавке инсуруменуа, фазама припреме дела, прпблемауикпм разлишиуих
врсуа мемприје, прпблемауикпм јавнпг насуупа кап и са педагпщким ппсуупкпм у пснпвнпј музишкпј щкпли.
Исхпд предмета:
Ппзнаваое педагпщкпг прпцеса-уехника свираоа, фазе у извпѐеоу насуаве, вежбаое мемприсаоа и прганизација шаса (30
или 45 минууа).
Садржај предмета:
Суудену се псппспбљава, уепријски и пракуишнп, да разуме и примени пснпвне уехнишке ппсуавке инсуруменуа, да примени
пдгпварајуёе фазе припреме дела, да ушеника уппзна са разлишиуим врсуама мемприје, да га припреми за јавни насууп кап
и да псувари пдгпварајуёи присууп насуави у пснпвнпј музишкпј щкпли.
Литература:
1. Пгризпвиё Вера: Гиуара-исуприја, лиуерауура, насуава, Самиздау, Бепград, 1999.
2. ScottTennant: Pumpingnylon, MelBay, LosAngeles, 1990.
3. Pujol Emilio: Ecoleraisonnéedelaguitare, Ricordi Americana, BuenosAires, 1956.
Брпј часпва активне наставе:

Тепријска насуава: 2

Пракуишна насуава: 1

Метпде извпђеоа наставе:
Кпмбинпвана меупда. Предаваоа пп задауим уемама. Дискусије у пквиру предаваоа. Насуаву слущају сви сууденуи мпдула
гиуара заједнп.
Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100):
Предиспиуне пбавезе:

Ппена - 50

Кплпквијум-и

30

Акуивнпсу у упку предаваоа

20

Заврщни испиу:
Усмени испиу

Ппена - 50
50

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, масуер академске суудије
Назив предмета: MKME1 - Меупдика насуаве камерне музике
Наставници: Маринкпвиё М. Гпран, редпвни прпфеспр; Мезеи М. Ладислав, редпвни прпфеспр; Ппппвиё А. Људмила,
редпвни прпфеспр; Туцпвиё И. Јасна, редпвни прпфеспр; Димиуријевиё У. Теа, ванредни прпфеспр; Лазиё З. Игпр, ванредни
прпфеспр; Лпншар Г. Споа, ванредни прпфеспр; Субпуиё П. Дејан, ванредни прпфеспр; Ппппвиё П. Кауарина, дпцену;
Суанкпвиё П. Немаоа, дпцену
Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 4
Услпв: Нема
Циљ предмета:
Суудипзнп пвладаваое вещуинпм суицаоа знаоа и сазнаоа из умеунишке пбласуи камерне музике, а кап и пракуишна
примена суешених искусуава у умеунишкпм и педагпщкпм раду, крпз меупдплпщкп-педагпщку прпраду пдгпварајуце
инсуруменуалне лиуераууре свих еппха. Сууденуи суишу сппспбнпсу за сампсуалну кпнцеруну акуивнпсу и ушещёе у раду
музишких ансамбала и пркесуара, кап и кпмпеуенције за рад у музишкп-педагпщким усуанпвама на нивпу средоих щкпла,
кпмпеуенције за рад у медијима и инсуиууцијама кулууре.
Исхпд предмета:
Сууденуи се псппспбљавају за рад са разлишиуим врсуама камерних ансамбала, уппзнајуёи оихпве пснпвне пдлике и
специфишнпсуи. Суишу сазнаоа п нашинима упнскпг усаглащаваоа и псувариваоа звушнпг баланса, инупнауивнпг
нивелисаоа, аруикулкаципнпг изједнашаваоа и упблишаваоа заједнишкпг фразираоа. Уппзнају се са бпгаупм камернпм
лиуерауурпм намеоенпј разлишиуим узрасуима и нивпима прпфесипналнпг искусува и пвладавају уехникама савладаваоа
музишкпг уексуа, риумишких и меуришких кпмппненуи камерних паруиуура и псувариваоа специфишне заједнишке упнске
бпје сасуава. Сууденуи се пбразују п уиппвима камерних ансамбала, оихпвпј исупријскпј генези и суилским пдликама
разнпврсних кпмппзиција. Суишу меупдплпщка знаоа п нашинима рещаваоа каракуерисуишних прпблема у фпрмираоу
инуерпреуауивне кпнцепције и савладаваоу ппуещкпёа у прпцесу сазреваоа камернпг сасуава.
Садржај предмета:
Меупдплпгија насуаве камерне музике у пквиру једнпг ансамбла кпји кандидау сам бира (дуп, гудашки ансамбл, ансамбли
са клавирпм, дувашки ансамбли са или без клавира и сл.).
Ппсуавка пснпве уезе крпз аналиуишку пбраду саме пдабране кпмппзиције, пдредјиваое нашина, уј. ппсуупка при раду са
пдабраним ансамблпм кап и преппзнаваое релевануних елеменуа, репрезенуауивних за пдредјену врсуу ансамбла. Испиу
на крају гпдине. Испиуи се сасупји пд писанпг рада и пракуишнпг дела - држаое шаса и пдбрана пред предмеуним
прпфеспрпм.
Литература:
1. Donington, Robert Baroque Music: Style and Performance Faber Music, Ltd 1982
2. Schumann, Otto Der Grosse Konzert-fuhrer Schott 1983
3. Klaus, Peter Richter Johann Sebastian Bach- Leben und Werk in Daten und Bildern Insel Verlag Frankfurt am Main 1985
Брпј часпва активне наставе:

Тепријска насуава: 0

Пракуишна насуава: 3

Метпде извпђеоа наставе:
ДПН: Сууденуи присусувују насуави камерне музике на пснпвним суудијама
Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100):
Предиспиуне пбавезе:

Ппена - 40

Заврщни испиу:

Ппена - 60

Семинар-и

10

Усмени испиу

30

Акуивнпсу у упку предаваоа

20

Писмени испиу

30

Пракуишна насуава

10

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, масуер академске суудије
Назив предмета: MDMK1/1 - Меупдика насуаве клавира
Наставници: Синшук Н. Александар, дпцену
Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 6
Услпв: Нема
Циљ предмета:
Уппзнаваое сууденауа са прпблемауикпм клавирске педагпгије на нивпу средоег музишкпг пбразпваоа.
Исхпд предмета:
Фпрмираое целпвиуе, прпфесипналне и умеунишке лишнпсуи клавирскпг педагпга. Псппспбљаваое сууденуа за
прпфесипналнп бављеое клавирскпм педагпгијпм на нивпу средоег музишкпг пбразпваоа.
Садржај предмета:
Анализа исупријскпг, уепријскпг и пракуишнпг аспекуа свираоа инсуруменуа. Изушаваое уепријскпг присуупа прганизацијe
музишке фразе. Прпушаваое коиге др. Зпрана Бпжаниёа "музишка фраза". У коизи је деуаљнп пбјащоен уепријски принцип
прганизације музишке фразе. Пбраѐиваёе се пбласуи пснпвни вид фразираоа, висински факупр, временска прганизација,
хармпнска кпмппненуа фразе, фигурациа и уембралнпсу. Сви елеменуи из коиге ёе биуи приказани крпз лиуераууру и
пбјащоени на разлишиуим делима разлишиуих еппха.
Ппсебни аспекуи насуаве:
музишки извпѐашки уаленaу; музишка изражајна средсува (уемпп, риуам, меуар, динамика, агпгика, аруикулација,
акценууација, инсуруменуација - графишке и вербалне пзнаке - апсплуунп, релауивнп и субјекуивнп шиуаое инуерпреуација); украси (називи – бележеое - нашин извпѐеоа); педализација (уехнишки, упнски, суилски и есуеуски
аспекуи); прпблемауика прсупреда (принцип удпбнпсуи – принцип симеурије - принцип музишке сврсисхпднпсуи); пспбине
клавира (специфишнпсу клавирскпг звука - механизам прпизвпдое звука – свпјсува педала - изражајне мпгуёнпсуи
инсуруменуа); урадиципнални педагпщки ппсуупци у клавирскпј насуави (певаое, брпјаое, уакуираое, имиуираое,
демпнсурација - анализа и криуишки псвру); физиплпщка прпблемауика свираоа на клавиру.
- суудену држи шас ушенику пснпвне музишке щкпле (накнадна дискусија следи у пквиру групе). Семинарски рад
(индивидуалне кпнсулуације), аналиуишки шаспви (суудену-суудену) и демпнсураципни шаспви (прпфеспр-суудену).
Тпкпм другпг семесура, гпвприёе се п анализи исупријскпг, уепријскпг и пракуишнпг аспекуа извпѐеоа насуаве клавира и
свираоа инсуруменуа. Изушаваое меупде Аруура Щнабела деуаљнп приказане у коизи Кпнада Вплфа, "Щнабелпва
инуерпреуација клавирске музике". Тексу се у ппупунпсуи пслаоа на анализу фразе пбјащоену крпз уепријску праксу.
Щнабел пбјащоава нашин прганизације фразе на клавиру кап и оене специфишнпсуи. Разлике у прганизацији фразе збпг
специфишнпсуи инсуруменуа и мпгуёнпсуи прганизације у пднпсу на инуерпреуауивне мпгуёнпсуи инсуруменуа.
Oрганизација мелпдије, хармпније кап и пднпс меура и риума. Уппреѐиваое уепријске праксе и Щнабелпве примене исуих
елеменауа на клавиру. Агпгика кап средсувп израза приказаним крпз пднс риума и пулса. Ппмерљивпсу риума пууем
прганизпване агпгике и ппсупјаое пбјекуивне пулсације. Пбјащоеое агпгишких правила у перипду барпка кап и оен знашај
у инуерпреуацији на суарим инсуруменуима. Развпј фразираоа, агпгике, риума и пулса кап звука у класишнпм перипду.
Щппен и агпгика у оегпвим делима кап и прганизација уексуа.
Сууденуи држе шас једни другима кап и ушеницима средоих щкпла.
На кплпквијуму сууденуи држе шаспве једни другима из инуерпреуауивне анализе клавирске музике барпка и класицизма.
На испиуу сууденуи пдгпварају на пиуаоа кпја се пднпсе на мауеријал из коиге "Музишка фраза" Зпрана Бпжаниёа.
Литература:
1. Нејгауз, Хенрик: П умеунпсуи свираоа на клавиру, Универзиуеу умеунпсуи, Бепград 1970
2. Timakin, Evgenij: Vaspitanje pijaniste, Udruženje muzičkih i baletskih pedagoga Srbije 1983
3. Šdapov, Arsenij: Metodika nastave klavira, FMU, Beograd 1963
4. Сердар, Александар: Развпј пијанисуишке уехнике, Црнпгпрски кулуурни ценуар, Ппдгприца 2012
5. Щпбајиё, Драгпљуб: Темељи савременпг пијанизма, Свеупви, Нпви Сад 1996
6. Либерман, Ј: Рад на усврщаваоу клавирске уехнике, изд. Саща Супјанпвиё 2001
7. Бпжаниё, Зпран: Музишка фраза, Клип, Бепград 2007
Брпј часпва активне наставе:

Тепријска насуава: 2

Пракуишна насуава: 2

Метпде извпђеоа наставе:
Предаваоа: кплекуивна насуава, велишина групе дп 50
Вежбе: групна насуава, велишина групе дп 22
Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100):
Предиспиуне пбавезе:

Ппена - 60

Семинар

10

Присусувп на предаваоима

20

Кплпквијум

30

Заврщни испиу:
Испиу

Ппена - 40
40

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, масуер академске суудије
Назив предмета: MLMK1 - Принципи меупдике насуаве музишке кулууре за средое щкпле, MULMK1/1 - Меупдика насуаве
музишке кулууре за средое щкпле
Наставници: П'Брајан М. Нада, дпцену
Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 10
Услпв: Нема
Циљ предмета:
Фпрмираое насуавнпг кадра за ппуребе насуаве музике у ппщуепбразпвним и средоим сурушним щкплама.
Исхпд предмета:
Усвајаое знаоа и меупда у вези са насуавпм предмеуа Музишка кулуура са ппсебним акценупм на развпјну улпгу музике,
есуеуишки аспеку и спцијалну пдгпвпрнпсу. Суицаое вещуина у пренпщеоу знаоа п музици, извпѐеоу и сувараоу музике у
пквиру ппщуепбразпвнпг сисуема, кап и извпѐеоу насуавнпг плана и прпграма у сарадои са инсуиууцијама кулууре. Суудену
је усвпјип уепријскп знаое и у суаоу је да аргуменупванп прпблемауизује уеме из преѐених пбласуи, демпнсурирајуёи
аналиуишкп и криуишкп мищљеое.
Суудену мпже да псмисли и изведе шас на пснпву билп кпје насуавне јединице из градива музишке умеунпсуи у пквиру
предщкплскпг и пснпвнпщкплскпг сисуема.
Суудену разуме насуаву музике у пквиру пбразпвних кпмпеуенција, суандарда, исхпда и насуавнпг прпграма
Суудену разуме и мпже да примени криуеријуме вреднпваоа знаоа
Садржај предмета:
Пбразпвни суандарди, кпмпеуенције, исхпди, насуавни плам и прпграм.
Насуава музике у средоем пбразпваоу. Меупдишки присууп насуавним уемама у насуавнпм прпграму.
Развпјни аспеку сваке ппједине пбласуи и нашини оегпве аруикулације у насуавнп - педагпщкпм прпцесу.
Разлишиуе мпгуёнпсуи реализације насуавнпг прпграма. Вреднпваое знаоа. Инклузија.
Музишкп пбразпваое и спцијална свесу. Увид у разлишиуе сисуеме музишкпг пбразпваоа и праксе.
Пгледни шас 1 – презенуација;
Пгледни шас 1 – реализација у гимназији;
Пгледни шас 2 – презенуација;
Пгледни шас 2 – реализација у гимназији.
Семинарски рад
Дубински увид у прпблемауику насуавне уеме и припрема шаса.
Заврщни испиу
Писмени испиу: прпвера уепријскпг знаоа из пбласуи пбразпвних суандарда, кпмпеуенција, исхпда ушеоа, меупдишкпг
присуупа суилу, исупријским еппхама и духу времена, вреднпваоу знаоа.
Усмени испиу: прпвера разумеваоа меупдишкпг присуупа градиву у гимназији.
Литература:
1. Gardner, Howard, Art, Mind and Brain, BCA, New York.
2. Hanshumaker, James, The Effects of Arts Education on Intelectual and Social Development, Urbana, Illinois, 1982.
3. Huizinga, Johan, Homo Ludens, London, 1955.
4. Irjo-Koskinen, Tula, Institucije kulture i njihovi obrazovni programi, BalkanKult, Beograd, 2003.
5. Ivanovid, Nada, Metodika opšteg muzičkog obrazovanja za osnovnu školu, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
6. Lind, John, Music and the Small Human Being, Acta Pediatrica Scandinavia, Stockholm, 1980.
7. Paunter, John, Classroom Projects in Creative Music, London, 1970.
8. Read, Herbert, Education through Art, New York, 1985.
9. Strategija procesa inkluzije u obrazovanju, Ministarstvo prosvete i sporta Republike Srbije, 2005.
10. Swanwick, Keith, Music, Mind and Education, London, 1988
Брпј часпва активне наставе:

Тепријска насуава: 2

Пракуишна насуава: 2

Метпде извпђеоа наставе:
Предаваоа, презенуације, радипнице
Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100):
Предиспиуне пбавезе:

Ппена - 50

Заврщни испиу:

Ппена - 50

Семинар-и

10

Усмени испиу

25

Акуивнпсу у упку предаваоа

10

Писмени испиу

25

Пракуишна насуава

20

Кплпквијум-и

10

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, масуер академске суудије
Назив предмета: MHMT1/1 - Меупдика насуаве музишкп-уепријских предмеуа 1, MUHMT1 - Меупдика насуаве музишкпуепријских предмеуа 1
Наставници: Илиё Р. Ивана, дпцену; Алексиё Р. Маркп, насуавник сурушнпг предмеуа; Јеленкпвиё С. Јелена, насуавник
сурушнпг предмеуа; Павлишиё Б. Филип, насуавник сурушнпг предмеуа
Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 5
Услпв: Нема
Циљ предмета:
Уппзнаваое насуавних прпграма и сагледаваое прпблемауике насуаве уепријских предмеуа (Теприја музике, Хармпнија) у
средопј музишкпј щкпли; сувараое акуивнпг пднпса и ппдсуицаое креауивнпг присуупа према мауерији из насуавнпг плана
и прпграма; развијаое инуереспваоа за педагпщки рад; пракуишнп псппспбљаваое за држаое насуаве.
Исхпд предмета:
Пп заврщеуку ппхаѐаоа насуаве пд сууденуа се пшекује да: суекне уемељан увид у насуавне планпве и прпграме уепријских
дисциплина и да развије криуишки и аналиуишки пднпс према оима, развије знаоа у меупдплпгији насуаве уепреуских
предмеуа, пвлада вещуинама пренпщеоа знаоа, буде пракуишнп псппспбљен за држаое насуаве, развије креауиван и
инеракуиван присууп у насуави.
Садржај предмета:
1. Уппзнаваое са циљем и садржајем предмеуа, прпблемауикпм насуаве уепреуских дисциплина у средопј музишкпј щкпли,
предпшаваое пбавеза пкп хпспиупваоа и пракуишнпг држаоа шаса, план изврщаваоа пбавеза. 2. Предмеу Теприја музике:
Уппзнаваое са насуавним планпм и прпгрампм, нашелнп уппзнаваое са меупдским упуусувима и меупдским прилазима;
Циљеви и задаци предмеуа Теприја музике; прилаз предмеуу. 3. Уппзнаваое са ппсупјеёпм дпмаёпм и суранпм
учбенишкпм лиуерауурпм. 4. Преглед пбласуи из предмеуа Теприја музике; упуусува за реализацију меупдских јединица у
пквиру Теприје музике: упнски сисуем, разни кљушеви, лесувице, мпдуси, упналиуеу. 5. Пбрада инуервала и акпрада у
пквиру Теприје музике 6. Предмеу Хармпнија: Циљеви и задаци предмеуа Хармпнија; уппзнаваое са насуавним планпм и
прпгрампм; прилаз предмеуу. 7. Уппзнаваое са ппсупјеёпм дпмаёпм и суранпм учбенишкпм лиуерауурпм. 8. Меупдска
упуусува за реализацију најважнијих насуавних јединица у Хармпнији 1: елеменуи рада у пбради квинуакпрада. 9. Пбрада
сексуакпрада (главни суупоеви, сппредни суупоеви). 10. Пбрада дпминанунпг сепуакпрда. 11. Предмеу Хармпнија 2:
Пбрада ванупналних дпминануи. 12. Пбрада дијаупнских мпдулација. 13. Пбрада алуерација. 14. Предмеу Хармпнија 3:
Пбрада хрпмауских мпдулација; пбрада слпженијих алуерација. 15. Пбрада енхармпнских мпдулација; врсуе вежби за
свираое хармпније на клавиру.
Литература:
1. Живкпвиё, Мирјана, Меупдика уепријске насуаве, скрипуа 1979.
2. Анѐелкпвиё, Јасенка, Испиуиваое меупдских прилаза музишкп-уепријским дисциплинама у Щкпли за музишкеуаленуе у
Ћуприји, магисуарски рад, 1996.
3. Супјанпвиё, Слаѐана, Исураживаоа меупда насуаве хармпније, магисуарски рад, 2006.
4. Пгледни учбеник из Теприје музике (рариуеу): Danhauser, Henry: Theorie de la Musique, Paris, 1872.
5. Пгледни учбеник из Теприје музике: Вахрпмеев, В, Елеменуарная уеприя музыке, Мпсква, 1947.
6. Пгледни учбеници из Хармпније: Живкпвиё, Мирјана, Учбеник из хармпније за други разред средое музишке щкпле;
Учбеник из хармпније за уреёи и шеувруи разред средое музишке щкпле, Завпд за насуавна средсува, Бепград, 2004.
7. Пгледни учбеник из Хармпније: Дубпвский, И, Евсеев, С, Сппспбин, И, Спкплпв, В, Ушебник гармпнии, Мпсква, 1938.

Брпј часпва активне наставе:

Тепријска насуава: 2

Пракуишна насуава: 4

Метпде извпђеоа наставе:
1. Уппзнаваое са циљем и садржајем предмеуа, прпблемауикпм насуаве уепреуских дисциплина у средопј музишкпј щкпли,
предпшаваое пбавеза пкп хпспиупваоа и пракуишнпг држаоа шаса, план изврщаваоа пбавеза. 2. Предмеу Теприја музике:
Уппзнаваое са насуавним планпм и прпгрампм, нашелнп уппзнаваое са меупдским упуусувима и меупдским прилазима;
Циљеви и задаци предмеуа Теприја музике; прилаз предмеуу. 3. Уппзнаваое са ппсупјеёпм дпмаёпм и суранпм
учбенишкпм лиуерауурпм. 4. Преглед пбласуи из предмеуа Теприја музике; упуусува за реализацију меупдских јединица у
пквиру Теприје музике: упнски сисуем, разни кљушеви, лесувице, мпдуси, упналиуеу. 5. Пбрада инуервала и акпрада у
пквиру Теприје музике 6. Предмеу Хармпнија: Циљеви и задаци предмеуа Хармпнија; уппзнаваое са насуавним планпм и
прпгрампм; прилаз предмеуу. 7. Уппзнаваое са ппсупјеёпм дпмаёпм и суранпм учбенишкпм лиуерауурпм. 8. Меупдска
упуусува за реализацију најважнијих насуавних јединица у Хармпнији 1: елеменуи рада у пбради квинуакпрада. 9. Пбрада
сексуакпрада (главни суупоеви, сппредни суупоеви). 10. Пбрада дпминанунпг сепуакпрда. 11. Предмеу Хармпнија 2:
Пбрада ванупналних дпминануи. 12. Пбрада дијаупнских мпдулација. 13. Пбрада алуерација. 14. Предмеу Хармпнија 3:
Пбрада хрпмауских мпдулација; пбрада слпженијих алуерација. 15. Пбрада енхармпнских мпдулација; врсуе вежби за
свираое хармпније на клавиру.
Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100):
Предиспиуне пбавезе:

Ппена - 40

Заврщни испиу:

Ппена - 60

Семинарски рад (писмена меупдска
припрема шаса)

20

Усмени испиу

30

Акуивнпсу у упку предаваоа

10

Пракуишни испиу

30

Присусувп на предаваоима

10

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, масуер академске суудије
Назив предмета: MHMT2/1 - Меупдика насуаве музишкп-уепријских предмеуа 2, MUHMT2 - Меупдика насуаве музишкпуепријских предмеуа 2
Наставници: Бпжаниё Ж. Зпран, ванредни прпфеспр; Сабп И. Ауила, дпцену; Јеленкпвиё С. Јелена, насуавник сурушнпг
предмеуа; Павлишиё Б. Филип, насуавник сурушнпг предмеуа
Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 5
Услпв: Испуоене предиспиуне пбавезе за предмеу Меупдика насуаве музишкп-уепријских предмеуа 1 (MHMT1)
Циљ предмета:
Уппзнаваое насуавних прпграма и сагледаваое прпблемауике насуаве уепријских предмеуа (Музишки пблици, Кпнурапунку)
у средопј музишкпј щкпли; Сувараое акуивнпг пднпса и ппдсуицаое креауивнпг присуупа према мауерији из насуавнпг
плана и прпграма; Развијаое инуереспваоа за педагпщки рад; Пракуишнп псппспбљаваое за држаое насуаве.
Исхпд предмета:
Пп заврщеуку ппхаѐаоа насуаве пд сууденуа се пшекује да: суекне уемељан увид у насуавне планпве и прпграме уепријских
дисциплина и да развије криуишки и аналиуишки пднпс према оима, развије знаоа у меупдплпгији насуаве уепреуских
предмеуа, пвлада вещуинама пренпщеоа знаоа, буде пракуишнп псппспбљен за држаое насуаве, развије креауиван и
инеракуиван присууп у насуави.
Садржај предмета:
Насуавни прпграм рада у средопј музишкпј щкпли на предмеуу Кпнурапунку, пбразпвни циљ предмеуа и исхпди
пбразпваоа, криуишки псвру на пднпс садржаја и упуусува за реализацију прпграма. 2. Прганизација насуавнпг прпцеса,
фпрме рада на предмеуу Кпнурапунку, планираое и припрема насуаве, пцена знаоа. 3. Мелпдијске каракуерисуике
впкалнпг кпнурапункуа (присууп у акууелнпм учбенику и мпгуёнпсуи унапреѐеоа насуаве). 4. Нашини изушаваоа двпгласнпг
и урпгласнпг впкалнпг кпнурапункуа, прпблемауика урпгласне канпнске имиуације. 5. Мелпдијске каракуерисуике
инсуруменуалнпг кпнурапункуа (присууп у акууелнпм учбенику и мпгуёнпсуи унапреѐеоа насуаве), реализација двпгласнпг
и урпгласнпг инсуруменуалнпг кпнурапункуа. 6. Пбрада имиуације и двпсурукпг кпнурапункуа, пбразпваое мпдулирајуёих
секвенци. 7. Специфишнпсуи кпд израде заврщних радпва.
8. Насуавни прпграм рада у средопј музишкпј щкпли на предмеуу музишки пблици – криуишки псвру на пднпс садржаја и
упуусува за реализацију прпграма. 9. Пднпс акууелне учбенишке лиуераууре према извпрним принципима науке п музишким
пблицима. 10. Пднпс ауупра - К. Б. Јирак, В. Перишиё–Д. Скпвран, М. Михајлпвиё и Б. Ппппвиё - према музишким пблицима
кап насуавнпј дисциплини. 11. Музишка решеница – ппсуављаое пвпг фенпмена у музишкпм упку и принципа реализације.
12. Присууп пбради ппјединашних музишких фпрми. 13. Пбрада класишнпг рпнда – кпраци у уумашеоу каракуерисуика
фпрме. 14. Пбрада пблика варијација у пквиру насуавнпг прпграма за средоу музишку щкплу.
Пракуишни испиу: израда писмене меупдске припреме шаса, пракуишнп пдражаваое шаса.
Усмени испиу: Пдгпвпр на два пиуаоа из преѐенпг градива.
Литература:
1. Перишиё, Власуимир, Впкални кпнурапунку, Завпд за учбенике и насуавна средсува, Бепград, 1991.
2. Перишиё, Власуимир, Впкални кпнурапунку, скрипуа.
3. Живкпвиё, Мирјана, Меупдика уепријске насуаве, скрипуа, Бепград, 1979.
4. Живкпвиё, Мирјана, Инсуруменуални кпнурапунку, Завпд за учбенике и насуавна средсува, Бепград, 1991.
5. Milan Mihajlovid, Muzički oblici, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Beograd, 1989.
6. Skovran Dušan, Vlastimir Peričid, Nauka o muzičkim oblicima, šesto dopunjeno izdanje, Univerzitet umetnosti, Beograd, 1986.
7. Sabo Anica, The Concept and Status of the Subject Musical Forms at the Belgrade University-level Institution - History and Certain
Key Methodological Questions, In: Tatjana Markovid & Vesna Mikid (Eds.), Music and Networking, FMU, Belgrad, 293-300, 2007.
8. Sabo, Anica, Analitičke nedoumice u tumačenju forme ronda, u: Mirjana Živkovid, Ana Stefanovid i Miloš Zatkalik (red.), Muzička
teorija i analiza 1, Fakultet muzičke umetnosti, Beograd, 2004, 91–101.
9. Sabo, Anica, Nastava predmeta muzički oblici u srednjim muzičkim školama, u: Sonja Marinkovid, Sanda Dodik i Ana Petrov (red.),
Tradicija kao inspiracija, Akademija umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci, 2014, 363–376.
Брпј часпва активне наставе:

Тепријска насуава: 2

Пракуишна насуава: 4

Метпде извпђеоа наставе:
Предаваоа: аналиуишки и кпмпауариувни присууп лиуерауури, аналиуишки присууп планпвима и прпграмима, приказиваое
меупда рада у пквиру свих наведених предмеуа. Вежбе: меупдска упуусува за пракуишнп пдражаваое шаса, израда писмене
меупдске припреме шаса. Рад у библипуеци – прикупљаое и суудираое лиуераууре.
Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100):
Предиспиуне пбавезе:

Ппена - 40

Заврщни испиу:

Ппена - 60

Припрема за шас

20

Усмени испиу

30

Акуивнпсу и залагаое на насуави

10

Пракуишни испиу

30

Присусувп на предаваоима

10

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, масуер академске суудије
Назив предмета: MCME1/1 - Меупдика насуаве сплп певаоа
Наставници: Паншеупвиё-Радакпвиё В. Виплеуа, ванредни прпфеспр
Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 8
Услпв: Нема
Циљ предмета:
Меупдика насуаве сплп-певаоа припрема сууденуе за сампсуалну прпфесипналну делаунпсу и креауиван рад у музишким и
щкплама ппщуе пбразпвнпг уипа, медијима и инсуиууцијама кулууре. Крпз насуаву пвпг предмеуа сууденуи уреба да суекну
неппхпдна уепријска и пракуишна сазнаоа из пбласуи кпју предају, сппспбнпсу аналиуишкпг пбједиоаваоа сппсувенпг
извпѐашкпг искусува са дпсуигнуёима свеуске впкалне педагпгије и сппспбнпсу да сампсуалнп делују на ушенике са кпјима
ёе у неппсреднпм кпнуакуу радиуи у упку свпје педагпщке акуивнпсуи.
Исхпд предмета:
Сууденуи пвладавају уехникама и прекуишним вещуинама, уепријским знаоем и суишу сппспбнпсу да аргуменупванп
пбразлпже уеме из преѐених пбласуи, демпнсурирајуёи свпје аналиуишкп и криуишкп мищљеое.
Садржај предмета:
Крпз насуаву пвпг предмеуа сууденуи уреба да суекну неппхпдна уепријска сазнаоа из пбласуи впкалне педагпгије,
сппспбнпсу аналиуишкпг пбједиоаваоа сппсувенпг извпѐашкпг искусува са дпсуигнуёима свеуске педагпгије у пвпј пбласуи и
сппспбнпсу да сампсуалнп делују на ушенике на нивпу пснпвних и средоих щкпла са кпјима ёе у неппсреднпм кпнуакуу
радиуи у упку свпје педагпщке акуивнпсуи.
1. сасуав и функција гласпвнпг сисуема;
2.пснпвне вреднпсуи упна;
3.уемпп- динамика;
4.садржај кпмада(мисап,емпције,акценуи);
5.умеунишкп певаое(анализа свих елеменауа инуерпреуације);
6.суилпви( суил музишкпг дела,суилпви еппха, кпмппзиупри)
7.умеунишкп певаое( анализа свих елеменауа умеунишкпг певаоа, уј.умеуницке инуерпреуације)
8.пблици певашке прпдукције(кпнцрунп,пперскп певаое).
Кплпвијум - усмена прпвера знаоа преѐенпг градива.
Семинарски рад се пище на уему прпграма Заврщнпг рада.
Испиу се сасупји из усменпг дела и пракуишнпг дела - држаоа шаса.
Пбрадa ппјединих меупдских јединица и оихпвп извпѐеое у класи или у певашким класама нижих и средоих музишких
щкпла, уз присусувп целе класе и са криуишкпм анализпм целпг шаса.
Литература:
1. Špiler Bruna, Umjetnost solo pevanja, Сарајевп 1972
2. Lhotka- Kalinski Ivo, Umetnost pjevanja, Загреб 1975
3. Garcia M. Кпмплеуна расправа п певашкпм умеёу, 1. 2. Бепград, ФМУ 2002
4. Hjalmar Alberg, Belcanto, Leipzig: Breitkopf & Hartel 1933
Брпј часпва активне наставе:

Тепријска насуава: 2

Пракуишна насуава: 1

Метпде извпђеоа наставе:
Предаваоа: кплекуивна насуава, велишина групе дп 50
Дпдауни пблик насуаве: групна насуава, велишина групе дп 22
Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100):
Предиспиуне пбавезе:

Ппена - 40

Заврщни испиу:

Ппена - 60

Семинар-и

10

Испиу – усмени деп

30

Акуивнпсу у упку предаваоа

10

Испиу – пракуишни деп

30

Пракуишна насуава

10

Кплпквијум-и

10

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, масуер академске суудије
Назив предмета: MFOB1/1 - Пбпа
Наставници: Лазиё Б. Драган, редпвни прпфеспр
Сарадници: Пеёанац Д. Рада, сампсуални умеунишки сарадник
Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 11
Услпв: Нема
Циљ предмета:
Сууденуи суишу сппспбнпсу за сампсуалну умеунишку акуивнпсу и ушещёе у раду ансамбала кап и сппспбнпсу за педагпщки и
креауивни рад у средоим музишким щкплама, щкплама ппщуепбразпвнпг уипа и инсуиууцијама кулууре. Циљ је и
дпсуизаое виспкпг прпфесипналнпг извпѐашкпг нивпа, крпз уехнишкп-инуерпреуауивну прпраду музишке лиуераууре за пбпу
и изграѐиваое индивидуалнпсуи сууденуа крпз јединсувп уехнишкпг и музишкпг елеменуа.
Исхпд предмета:
Владаое инсуруменупм, ппзнаваое суилпва и фпрме, разумеваое музишкпг садржаја, индивидуалнпсу у изражаваоу.
Сууденуи суишу виспк прпфесипнални нивп сппспбнпсуи за реализацију и изражаваое сппсувених умеунишких кпнцепауа,
прпщирују реперупар и прпдубљују знаоа у пбласуи реперупара, сппспбни су за преузимаое впдеёих улпга у ансамблима,
пвладавају свепбухвауним знаоем реперупара главнпг предмеуа, имају дубпкп разумеваое пракуишних и уепријских
суудија и умеју да кприсуе уп знаое у даљем умеунишкпм развпју. Суишу сппспбнпсу ппупунп сампсуалнпг ушеоа и
изврщаваоа кпмплексних задауака, имају криуишку сампсвесу и сппспбни су да иницирају заједнишке прпјекуе, да рукпвпде
заједнишким прпјекуима и ушесувују у уимскпм раду, дпгпвараоу и прганизацији.
Садржај предмета:
Прпцес рада пбухвауа разумеваое суилпва кпмппзиупра разлишиуих еппха, уумашеое садржаја и фпрме кпмппзиција,
исураживаое на ппљу упнскпг пбликпваоа и динамишких мпгуёнпсуи инсуруменуа, кап и рад на фразираоу, агпгици,
инупнацији, аруикулацији.
Избпр прпграма и план рада зависе пд уренууних мпгуёнпсуи свакпг сууденуа и усклаѐени су са нивппм преухпднп суешенпг
знаоа и оихпвим инуелекууалним, емпуивним и психпфизишким предисппзицијама.
Нарпшиуа пажоа ппсвеёује се фпрмираоу слпбпдне лишнпсуи индивидуалнпг израза и сампсуалнпсуи у прпцесу рада.
Најмаое једнпм, прганизује се јавни насууп, кпји мпже биуи и у пквиру класе.
Захуеви на испиуу:
- слпбпдан прпграм у урајаоу пд 15 минууа (укпликп ппсупји мпгуёнпсу, на српднпм инсуруменуу)
Литература:
1. Bozza, Eugene 18 Etudes Paris, Alphonse Leduc 1934
2. Brod, Henri 20 Etudes et 6 Grandes sonates Paris, Alphonse Leduc 1933
3. Debondue, Albert 25 Etudes Paris, Alphonse Leduc 1934
4. Ferling, Franz Wilhelm 144 Preludes & Etides vol. 1 Billaudot 1934
5. Ferling, Franz Wilhelm 144 Preludes & Etudes vol. 2 Billaudot 1935
6. Brod, Henri 24 Etudes Billaudot 1958
7. Paessler, Carlo 24 Larghi per oboe Ricordi 1965
8. Pasculli, Antonio Capricci Ricordi 1953
9. Wiedemann, Ludwig 45 Etuden Breitkopf 1936
10. Rothwell, Evelyn Difficult passages vol. 1 Boosey & Hawks 1960
11. Rothwell, Evelyn Difficult passages vol. 2 Boosey & Hawkes 1961
12. Mille 25 Studien und capricen Hofmeister 1967
Брпј часпва активне наставе:

Тепријска насуава: 0

Пракуишна насуава: 2

Метпде извпђеоа наставе:
Предаваоа: индивидуална насуава
Вежбе: индивидуална насуава
Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100):
Предиспиуне пбавезе:

Ппена - 40

Кплпквијум-и

10

Акуивнпсу у упку предаваоа

10

Пракуишна насуава

20

Заврщни испиу:
Испиу

Ппена - 60
60

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, масуер академске суудије
Назив предмета: MIOR1 - Пргуље
Наставници: Смиљаниё-Радиё Б. Маја, редпвни прпфеспр
Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 8
Услпв: Нема
Циљ предмета:
Дпсуизаое виспкпг суандарда у прпфесипналнпм извпѐашкпм уумашеоу дела пргуљске лиуераууре крпз кпмплекснп
прпушаваое и инуерпреуираое врхунских дела пргуљске лиуераууре, разлишиуих еппха и суилпва.
Исхпд предмета:
Савладаваое музишких и уехнишких захуева предвиѐених за пвај курс, развијаое индивидуалних извпѐашких мпгуёнпсуи
сууденуа, кап и суицаое кпмпеуенција за насуавнишки рад у средоим музишким щкплама, кпнцеруну делаунпсу (сплисуишка,
пркесуарска, камерна), мпгуёнпсу рада на виспким щкплама, мпгуёнпсу даљег умеунишкпг и инуерпреуауивнпг
усаврщаваоа.
Садржај предмета:
Сублимираое суешених знаоа из пбласуи ппзнаваоа инсуруменауа, гепграфске специфишнпсуи, разлике у регисурацији и
аруикулацији, каракуерисуике суила.
Курс предвиѐа пп прпграму: капиуална дела Ј. С. Баха
Рад на прпграму: суудипзнп уппзнаваое и савладаваое уексуа, крпз уехнишкп-мелпдијску, фпрмалнп-сурукууралну и
анализу регисурације.
Разрещаваое извпѐашких прпблема.
Исураживаое и експерименуисаое суилпм и инуерпреуацијпм, са нарпшиуим исуицаоем индивидуалнпг израза.
Испиуни захуев: Ресиуал са делима Ј.С. Баха у урајаоу не краёем пд 45 минууа.
Литература:
1. Bach, Johann Sebastian: Orgelwerke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, C. F. Peters, New York, 1951
Брпј часпва активне наставе:

Тепријска насуава: 0

Пракуишна насуава: 1

Метпде извпђеоа наставе:
Предаваоа: индивидуална насуава
Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100):
Предиспиуне пбавезе:

Ппена - 30

Пракуишна насуава

15

Акуивнпсу у упку предаваоа

15

Заврщни испиу:
Испиу

Ппена - 70
70

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, масуер академске суудије
Назив предмета: MBOR1 - Пркесуар, OBOR1 - Пркесуар 1, OBOR2 - Пркесуар 2, OBOR3 - Пркесуар 3, OBOR4 - Пркесуар 4,
SBOR1 - Пркесуар
Наставници: Суѐиё Д. Бпјан, редпвни прпфеспр
Сарадници: Јелиё М. Милица, асисуену
Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 6
Услпв: нема
Циљ предмета:
Сууденуи суишу сппспбнпсу за рад у прпфесипналним камерним, симфпнијским и пперским пркесурима, уппзнавајуёи се са
специфишним захуевима пркесуарскпг музицираоа, кап и са прпцеспм рада у прпфесипналнпм пркесуру, свирајуёи
захуевна дела из симфпнијскпг реперупара са највищим умеунишким захуевима.
Исхпд предмета:
Сууденуи пвладавају пракуишним вещуинама (у пбласуима умеунишкпг изражаваоа, свираоа у ансамблима, јавнпг
извпѐеоа, вежбаоа и пдржаваоа прпба), уепријским знаоем (ппзнаваое и разумеваое реперупара и кпнуексуа дела),
суишу сампсуалнпсу у раду, психплпщкп разумеваое извпѐащува, криуишку свесу и вещуину кпмуникације.
Садржај предмета:
Свираое у симфпнијскпм пркесуру уз преухпднп савладану пркесуарску депницу. Врщи се прпвера знаоа свираоем задауих
пркесуарских кпмппзиција на кплпквијуму и испиуу. Предаваое ппдразумева ппхаѐаое прпба са предмеуним прпфеспрпм,
а вежбе, пднпснп припремне прпбе се извпде са асисуенупм. На насуави пркесура се свирају кпмппзиције симфпнијске
музике примерене сууденускпм нивпу, ради се на заједнишкпј инупнацији, звуку, изразу и кпрелацији меѐу пркесуарским
групама. У упку гпдине се прганизују најмаое два кпнцеруа.
Литература:
1. W. A. Mozart- Sinfonie Nr. 40 g-moll KV550 (Breitkopf, Leipzig, 1975)
2. Д. Щпсуакпвиш- Симфпнија бр. 1 (Музгиз, Мпсква, 1973)
3. L. v. Beethoven- Sinfonies I-IX (Dover Publication, New York, 1998)
4. J. Brahms-Sinfonien I-IV (Philharmonia, Wien, 1960)
5. P. I. Tschaikowsky- Sinfonien IV-VI (Peters, Leipzig, 1968)
6. W. A. Mozart- Requiem KV626 (Peters, Leipzig, 1936)
7. Berlioz, Hector, Requiem (Durand, Paris, 1990)
8. Rachmaninoff, Sergey, Piano concerto No. 2 (Dover Publication, New York, 1990)
9. Rachmaninoff, Sergey, Piano concerto No. 3 (Dover Publication, New York, 1990)
10. Кпопвиё, Пеуар, Трипуихпн (Удружеое кпмппзиупра Србије, Бепград, 1978)
11. Хрисуиё, Суеван, Пхридска легенда (Удружеое кпмппзиупра Србије, Бепград, 1985)
12. Mihajlovid, Milan, Memento (Izdanje autora, Beograd 1993)
Брпј часпва активне наставе:

Тепријска насуава: 2

Пракуишна насуава: 4

Метпде извпђеоа наставе:
Предаваоа: кплекуивна насуава, велишина групе дп 300
Вежбе: кплекуивна насуава, велишина групе дп 300
Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100):
Предиспиуне пбавезе:

Ппена - 70

Кплпквијум 2

20

Акуивнпсу и залагаое на насуави

15

Присусувп на предаваоима

15

Кплпквијум 1

20

Заврщни испиу:
Пракуишни испиу/јавни насууп

Ппена - 30
30

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, масуер академске суудије
Назив предмета: MFAD1 - Пркесуарске депнице – дрвени дуваши, припрема за аудицију
Наставници: Васиљевиё Ј. Милпщ, редпвни прпфеспр; Кленкпвски М. Вељкп, дпцену
Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 4
Услпв: Нема
Циљ предмета:
Сууденуи пвладавају пракуишним вещуинама у пбласуима умеунишкпг изражаваоа, свираоа у симфпнијским и пперским
пркесурима, јавним насуупима, вежбаоу и пдржаваоу прпба, уепријским знаоем ппзнаваоа и разумеваоа реперупара и
суилскпг и извпѐашкпг кпнуексуа дела.
Исхпд предмета:
Суицаое сампсуалнпсуи у раду, психплпщкпг разумеваоа извпѐащува, криуишке свесуи и вещуине меѐуспбне умеунишке
ипсихплпщке кпмуникације.
Садржај предмета:
Насуавни план и прпграм пвпг предмеуа су уеснп ппвезани са радпм Симфпнијскпг пркесура ФМУ упкпм гпдине (уј.
предмеупм Пркесуар) и прпграмске јединице се усклаѐују меѐуспбнп ради пбпсуранп ппуребне кпмуникације и радои са
циљем щуп бпљег и (за сууденуе) кприснијег псувареоа јавних насуупа упкпм гпдине. Нагласак је дау на прпбраним сплп
депницама за дрвене дувашке инсуруменуе кпје се најшещёе захуевају на аудицијама за симфпнијске и пперске пркесуре
кпд нас и у свеуу.
Литература:
1. Bartok, Bela Concerto for orchestra, London: Boosey & Hawks 1981
2. Stravinski, Igor – suite (1919) L'ossieu de feu, London: Boosey & Hawks 1983
3. Stravinski Igor – suite La Sacre du primtemps; London: Boosey & Hawks 1983
4. Ravel, Maurice Daphnis et Cloe, suite No. 2, Paris: Durand 1934
5. Hindemith, Paul – simphonie Mathis der Mahler, Meinz: Schott, 1934,
6. Hindemith, Paul – Simphonic metamorphoses; Meinz: Schott, 1943
7. Mahler, Gustav Simphonie No. 4; Edwin F. Kalmus 1983
8. Mahler, Gustav ''Lied von der Erde''; Edwin F. Kalmus 1983
9. Strauss, Richard Sinfonia Domestica; Orchestral excepts International music company 1967
10. Strauss, Richard Till Eulenspiegel; Orchestral excepts, International music company 1967
11. Strauss, Richard ''Salome''; Orchestral excerpts, International music company 1967
12. Ravel, Maurice Rhapsodie espagnol, Paris: Durand 1946
13. Ravel, Maurice Alborada del grazioso; Paris: Durand 1947
14. Ravel, Maurice Piano concerto No. 1, Paris: Durand 1935
15. Sibelius, Jan Simphonie No. 2, Edwin F. Kalmus 1956
16. De Falla, Manuel suite No. 2 ''Three Cornered Hat'', London: Chester 1934
17. Janacek, Leos, Sinfonietta, Wien: United editions 1926
18. Enescu Georges, Romanian Rhapsody No. 1, Paris: Max Eschig 1909
19. Rossini, Gioacchino overture ''Semiramide'', Milano: Ricordi 1910
20. Bruckner, Anton Simphonie No. 5, Wien: United editions 1896
21. Schumann, Robert Simphonie No. 1, Leipzig: Breitkopf & Hartel 1924
22. Wagner, Richard Orchestral excepts International music company 1969
23. Суефанпвиё Миленкп Пркесуарске суудије за кларинеу 1 и 2; Коажевац: ''Нпуа'', 1980
24. Пеурущевски Љубища Пркесуарске суудије за пбпу 1 и 2; Коажевац: ''Нпуа'' 1980
25. Бплфан Маријан Пркесуарске суудије за фагпу 1 и 2; Коажевац: ''Нпуа'' 1980
Брпј часпва активне наставе:

Тепријска насуава: 0

Пракуишна насуава: 1

Метпде извпђеоа наставе:
Предаваоа: кплекуивна насуава, велишина групе дп 50
Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100):
Предиспиуне пбавезе:

Ппена - 70

Заврщни испиу:

Ппена - 30

Преѐенп градивп у упку насуаве

20

Пракуишни испиу

30

Акуивнпсу у упку предаваоа

20

Јавни насуупи

30

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, масуер академске суудије
Назив предмета: MFAL1 - Пркесуарске депнице – лимени дуваши, припрема за аудицију
Наставници: Ђпрѐевиё М. Милпщ, дпцену
Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 4
Услпв: Нема
Циљ предмета:
Сууденуи пвладавају пракуишним вещуинама у пбласуима умеунишкпг изражаваоа, свираоа у симфпнијским и пперским
пркесурима, јавним насуупима, вежбаоу и пдржаваоу прпба, уепријским знаоем ппзнаваоа и разумеваоа реперупара и
суилскпг и извпѐашкпг кпнуексуа дела.
Исхпд предмета:
Суицаое сампсуалнпсуи у раду, психплпщкпг разумеваоа извпѐащува, криуишке свесуи и вещуине меѐуспбне умеунишке
ипсихплпщке кпмуникације.
Садржај предмета:
Насуавни план и прпграм пвпг предмеуа су уеснп ппвезани са радпм Симфпнијскпг пркесура ФМУ упкпм гпдине (уј.
предмеупм Пркесуар) и прпграмске јединице се усклаѐују меѐуспбнп ради пбпсуранп ппуребне кпмуникације и радои са
циљем щуп бпљег и (за сууденуе) кприснијег псувареоа јавних насуупа упкпм гпдине. Нагласак је дау на прпбраним сплп
депницама за лимене дувашке инсуруменуе кпје се најшещёе захуевају на аудицијама за симфпнијске и пперске пркесуре
кпд нас и у свеуу.
Литература:
1. Hofmeister-Orchester studien, Peters Leipzig 1958.
2. Orchestral Excerpts-International music company, New York 1967.
3. Orchester Studien fur alle instrumente, Musikverlag Fridrich Hofmeister, Frankfurt am Main 1962.
4. Mahler Gustav, Simphony No. 1; Edwin F Kalmus 1983
5. Strauss Richard, ''Don Juan''; Edwin F Kalmus 1961
6. Stravinski Igor, Fire bird; London, Boosey & Hawks 1947
7. Brahms, Simf. No. 2, No. 3, No. 4
8. Bruckner-Simf. No. 4
Брпј часпва активне наставе:

Тепријска насуава: 0

Пракуишна насуава: 1

Метпде извпђеоа наставе:
Предаваоа: кплекуивна насуава, велишина групе дп 50
Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100):
Предиспиуне пбавезе:

Ппена - 70

Заврщни испиу:

Ппена - 30

Преѐенп градивп у упку насуаве

20

Пракуишни испиу

30

Акуивнпсу у упку предаваоа

20

Јавни насуупи

30

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, масуер академске суудије
Назив предмета: MIDU1 - Пркесуарске депнице - удараљке, OIDU1 - Пркесуарске депнице 1 - удараљке, OIDU2 Пркесуарске депнице 2 - удараљке, OIDU3 - Пркесуарске депнице 3 - удараљке, OIDU4 - Пркесуарске депнице 4 - удараљке,
SIDU1 - Пркесуарске депнице - удараљке
Наставници: Палашкпвиё Ж. Срѐан, ванредни прпфеспр
Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 4
Услпв: Пплпжен испиу преухпднпг парнпг мпдула (псим за мпдул 1)
Циљ предмета:
Сууденуи суишу сппспбнпсу за сампсуалну умеунишку акуивнпсу и ушещёе у раду ансамбала. Псппспбљаваое за рад у
пркесуру. Неппсредан циљ предмеуа је изушаваое фпрми и суилпва разлишиуих еппха крпз уппзнаваое и извпѐеое
пркесуарске лиуераууре за ударашке инсуруменауе.
Исхпд предмета:
Сууденуи пвладавају пракуишним вещуинама (у пбласуима умеунишкпг изражаваоа, свираоа у ансамблима, јавнпг
извпѐеоа, брзпг шиуаоа нпвпг нпунпг уексуа, вежбаоа и пдржаваоа прпба), уепријским знаоем (ппзнаваое и разумеваое
реперупара и кпнуексуа дела), суишу сампсуалнпсу у раду, психплпщкп разумеваое извпѐащува, криуишку свесу и вещуину
кпмуникације. Пвладаваое градивпм и сппспбнпсу примене суешених знаоа у пквиру пркесура.
Садржај предмета:
Уппзнаваое симфпнијске, балеуске и пперске пркесуарске лиуераууре, суицаое праксе у вещупм шиуаоу и свираоу
пркесуарских депница. Уппуреба разлишиуих инсуруменауа у разлишиуим пркесуарским делима. Прпрада разнпврснпг
пркесуарскпг мауеријала. Најмаое једнпм, прганизује се јавни насууп, кпји мпже биуи и у пквиру класе.
Пракуишна насуава Суицаое праксе у вещупм шиуаоу и свираоу нпунпг уексуа, кап и дирекуна примена наушених уехника на
специфишна месуа у пркесуарскпј лиуерауури. Пракуишна прпрада пркесуарске лиуераууре са ппсебним псврупм на уехнику и
нашин извпѐеоа. Збпг малпг брпја сууденауа на гпдини, а збпг екпнпмишнпсуи извпѐеоа насуаве и прирпде предмеуа кпји
ппуенцира меѐуспбну извпѐашку кпмпуникацију, у пквиру исупг предмеуа пбједиоени су сви сууденуи удараљки кпји ёе
упкпм щкплпваоа пбрадиуи све предвиѐене меупдске јединице
Литература:
1. ТИМПАНИ
УВЕРТИРЕ; СИМФПНИЈСКЕ ППЕМЕ; СИМФПНИЈСКЕ ИГРЕ; ПРАТОЕ; ППЕРСКА И БАЛЕТСКА ЛИТЕРАТУРА И КАМЕРНА МУЗИКА
В. А. МПЦАРТ, Шарпбна фрула, B. Schott's Söhne, Mainz, 1993.; Л. В. БЕТПВЕН, Егмпну, B. Schott's Söhne, Mainz, 1993.; Ђ.
РПСИНИ, Вилием Тел, Edizioni Suvini Zerboni-Milano, 1973.; Ј. БРАМС, Академска фесуивалска уверуира, B. Schott's Söhne,
Mainz, 1993.
А. ДВПРЖАК, Карневал, B. Schott's Söhne, Mainz, 1993.; Х. БЕРЛИПЗ, Римски карневал, Edizioni Suvini Zerboni-Milano, 1973.
А. ДВПРЖАК, Слпвенска игра бр. 8, Мпсква Музыка, 1987.; П. И. ШАЈКПВСКИ, Рпмеп и Јулија – Фануазија, Мпсква Музыка,
1987.; С. РАХМАОИНПВ, Симфпнијске игре, Мпсква Музыка, 1987.; С. ПРПКПФЈЕВ, Пеёа и вук, Мпсква Музыка, 1987.; Р.
ВАГНЕР, Хплаѐанин лууалица, B. Schott's Söhne, Mainz, 1993.; Р. ВАГНЕР, Сумрак бпгпва – Ппсмруни марщ, B. Schott's Söhne,
Mainz, 1993.; Р. ВАГНЕР, Лпенгрин - 3. шин, 3. сцена, B. Schott's Söhne, Mainz, 1993.; Ј. ХАЈДН, Симфпнија бр. 94 Изненаѐеоа,
B. Schott's Söhne, Mainz, 1993.; В. А. МПЦАРТ, Симфпнија бр. 39, B. Schott's Söhne, Mainz, 1993.; В. А. МПЦАРТ, Симфпнија бр.
41 Јупиуер, B. Schott's Söhne, Mainz, 1993.; Л. В. БЕТПВЕН, Симфпнија бр. 1, B. Schott's Söhne, Mainz, 1993.; Л. В. БЕТПВЕН,
Симфпнија бр. 3, B. Schott's Söhne, Mainz, 1993.; Л. В. БЕТПВЕН, Симфпнија бр. 5, B. Schott's Söhne, Mainz, 1993; Л. В.
БЕТПВЕН, Симфпнија бр. 6, B. Schott's Söhne, Mainz, 1993.; Л. В. БЕТПВЕН, Симфпнија бр. 7, B. Schott's Söhne, Mainz, 1993.; Л.
В. БЕТПВЕН, Симфпнија бр. 8, B. Schott's Söhne, Mainz, 1993.; Л. В. БЕТПВЕН, Симфпнија бр. 9, B. Schott's Söhne, Mainz, 1993.;
Ф. ЩУБЕРТ, Симфпнија бр. 7 (9) Ц-дур, B. Schott's Söhne, Mainz, 1993.; Ф. МЕНДЕЛСПН, Симфпнија бр. 3, B. Schott's Söhne,
Mainz, 1993.; Ф. МЕНДЕЛСПН, Симфпнија бр. 4, B. Schott's Söhne, Mainz, 1993.
2. ДПБПЩ
Д. ПБЕР, Фра Диавплп, Edizioni Suvini Zerboni-Milano, 1973.; Ђ. РПСИНИ, Сврака крадљивица, Edizioni Suvini Zerboni-Milano,
1973.; Ђ. ВЕРДИ, Набукп, Edizioni Suvini Zerboni-Milano, 1973.; Ф. В. СУПЕ, Пикпва дама, Edizioni Suvin i Zerboni-Milano, 1973.;
Н. РИМСКИ-КПРСАКПВ, Щпански капришп, Мпсква Музыка, 1987.; Н. РИМСКИ-КПРСАКПВ, Щехерезада 3. и 4. суав, Мпсква
Музыка, 1987.; М. РАВЕЛ, Албпрада дел граципсп, Edizioni Suvini Zerboni-Milano, 1973.; М. РАВЕЛ, Дафнес и Клпе - свиуе 1 и
2, Edizioni Suvini Zerboni-Milano, 1973.; М. РАВЕЛ, Бплерп, Edizioni Suvini Zerboni-Milano, 1973.; Г. ХПЛСТ, Планеуе, B. Schott's
Söhne, Mainz, 1993.; А. БПРПДИН, Пплпвеуске игре, Мпсква Музыка, 1987.
3. ВЕЛИКИ БУБАО И ШИНЕЛЕ
П. И. ШАЈКПВСКИ, Лабудпвп језерп – Шардащ, Мпсква Музыка, 1987.; П. И. ШАЈКПВСКИ, Рпмеп и Јулија – Фануазија, Мпсква
Музыка, 1987.; П. И. ШАЈКПВСКИ, Симфпнија бр. 4, 4. суав, Мпсква Музыка, 1987.; М. РАВЕЛ, Албпрада дел граципсп, Edizioni
Suvini Zerboni-Milano, 1973.
4. КСИЛПФПН
П. КПОПВИЋ, Кпщуана, Удружеое кпмппзиупра Србије, Бепград; К. СЕН-САНС, Карневал живпуиоа - бр. 12 – Фпсили,
Edizioni Suvini Zerboni-Milano, 1973.; Ч. ГЕРЩВИН, Американац у Паризу, B. Schott's Söhne, Mainz, 1993.; А. ХАШАТУРИЈАН,
Игра сабљи, Мпсква Музыка, 1987.; И. СТРАВИНСКИ, Пеурущка, Мпсква Музыка, 1987.; М. РАВЕЛ, Мпја мама гуска, Edizioni
Suvini Zerboni-Milano, 1973.; И. СТРАВИНСКИ, Жар пуица, Мпсква Музыка, 1987.; И. СТРАВИНСКИ, Свадба, Мпсква Музыка,
1987.; С. ПРПКПФЈЕВ, Александар Невски, Мпсква Музыка, 1987.
5. ГЛПКЕНЩПИЛ
П. И. ШАЈКПВСКИ, Лабудпвп језерп – Мазурка, Мпсква Музыка, 1987.: П. И. ШАЈКПВСКИ, Успавана леппуица – Валцер, Мпсква
Музыка, 1987.; С. РАХМАОИНПВ, Симфпнијске игре, Мпсква Музыка, 1987.; А. ГЛАЗУНПВ, Кпнцеру за виплину и пркесуар,

Мпсква Музыка, 1987.; С. ПРПКПФЈЕВ, Клавирски кпнцеру бр. 4, Мпсква Музыка, 1987.; С. ПРПКПФЈЕВ, Александар Невски,
Мпсква Музыка, 1987.
6. ДАИРЕ - ТАМБУРИН
П. И. ШАЈКПВСКИ, Иуалијански капришп, Мпсква Музыка, 1987.; П. И. ШАЈКПВСКИ, Крцкп Пращшиё - Арапска игра, Мпсква
Музыка, 1987.; Ж. БИЗЕ, Кармен - уверуира за 3. шин, Edizioni Suvini Zerboni-Milano, 1973.; Ж. БИЗЕ, Кармен – Фарандпла,
Edizioni Suvini Zerboni-Milano, 1973.
7. КАСТАОЕТЕ
П. И. ШАЈКПВСКИ, Лабудпвп језерп - Щпанска игра, Мпсква Музыка, 1987.; Ж. БИЗЕ, Кармен 2. шин, Edizioni Suvini ZerboniMilano, 1973.; С. ПРПКПФЈЕВ, Клавирски кпнцеру бр. 3, Мпсква Музыка, 1987.; К. ПРФ, Кармина Бурана - бр. 22, B. Schott's
Söhne, Mainz, 1993.
8. ТРИАНГЛ
Ф. ЛИСТ, Клавирски кпнцеру бр. 1, Ес-дур 3. суав, B. Schott's Söhne, Mainz, 1993. Ј. БРАМС, Маѐарска игра бр. 5, B. Schott's
Söhne, Mainz, 1993.
9. ДРВЕНИ БЛПК
С. ПРПКПФЈЕВ, Симфпнија бр. 5, Мпсква Музыка, 1987, С. ПРПКПФЈЕВ, Александар Невски, Мпсква Музыка, 1987.
Брпј часпва активне наставе:

Тепријска насуава: 0

Пракуишна насуава: 2

Метпде извпђеоа наставе:
Насуаву слущају сви сууденуи мпдула удараљке заједнп.
Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100):
Предиспиуне пбавезе:

Ппена - 50

Кплпквијум

20

Акуивнпсу у упку предаваоа

30

Заврщни испиу:
Испиу

Ппена - 50
50

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, масуер академске суудије
Назив предмета: MIDH1 - Пркесуарске депнице - харфа, OIDH1 - Пркесуарске депнице 1 - харфа, OIDH2 - Пркесуарске
депнице 2 - харфа, OIDH3 - Пркесуарске депнице 3 - харфа, OIDH4 - Пркесуарске депнице 4 - харфа, SIDH1 - Пркесуарске
депнице - харфа
Наставници: Суанищиё Д. Милена, редпвни прпфеспр
Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 4
Услпв: Пплпжен испиу преухпднпг парнпг мпдула (псим за мпдул 1)
Циљ предмета:
Сууденуи суишу сппспбнпсу за сампсуалну умеунишку акуивнпсу и ушещёе у раду ансамбала. Псппспбљаваое за рад у
пркесуру.
Исхпд предмета:
Сууденуи пвладавају пракуишним вещуинама (у пбласуима умеунишкпг изражаваоа, свираоа у ансамблима, јавнпг
извпѐеоа, брзпг шиуаоа нпвпг нпунпг уексуа, вежбаоа и пдржаваоа прпба), уепријским знаоем (ппзнаваое и разумеваое
реперупара и кпнуексуа дела), суишу сампсуалнпсу у раду, психплпщкп разумеваое извпѐащува, криуишку свесу и вещуину
кпмуникације. Пвладаваое градивпм и сппспбнпсу примене суешених знаоа у пквиру пркесура.
Садржај предмета:
Уппзнаваое симфпнијске, балеуске и пперске пркесуарске лиуераууре, суицаое праксе у вещупм шиуаоу и свираоу
пркесуарских депница. Уппуреба разлишиуих инсуруменауа у разлишиуим пркесуарским делима. Прпрада разнпврснпг
пркесуарскпг мауеријала. Најмаое једнпм, прганизује се јавни насууп, кпји мпже биуи и у пквиру класе.
Суицаое праксе у вещупм шиуаоу и свираоу нпунпг уексуа, кап и дирекуна примена наушених уехника на специфишна месуа
у пркесуарскпј лиуерауури. Пракуишна прпрада пркесуарске лиуераууре са ппсебним псврупм на уехнику и нашин извпѐеоа.
Збпг малпг брпја сууденауа на гпдини (планиранп дп 2), а збпг екпнпмишнпсуи извпѐеоа насуаве и прирпде предмеуа кпји
ппуенцира меѐуспбну извпѐашку кпмпуникацију, у пквиру исупг предмеуа пбједиоени су сви сууденуи харфе кпји ёе упкпм
щкплпваоа пбрадиуи све предвиѐене меупдске јединице.
Литература:
1. Римский-Кпрсакпв, Никплай Андреевиш. Щехерезада, oп. 35, Музгиз, Мпсква 1931
2. Ravel, Maurice. Concerto pour Piano et Orchestre, Durand, Paris, 1932
3. César Franck: Symphonie pour Orchestre en Ré mineur, J. Hamelle, Paris, 1890
4. Donizetti, Gaetano. Lucia di Lamermour, Dover Publications, New York, 1992
5. Minkus, Ludwig. La Bayadere, Music, Moscow, 1982
6. Tchaikovsky, Peter Ilich. The Swan Lake ballet. Broude Brothers, New York, 1951
7. Tchaikovsky, Peter Ilich. The Sleeping Beauty. Edwin F Kalmus & Co Inc., Bova Raton, Florida, 1988
8. Tchaikovsky, Peter Ilich. The Nutcracher Ballet. Broude Brothers, New York, 1951
9. Glazounov, Alexandre. Raymonda. M. P. Belaieff, Leipzig, 1899
10. Minkus, Ludwig. Don Quixote, Music, Moscow, 1982
11. Britten, Benjamin. Young Persons Guide to the Orchestra, Boosey & Hawkes, London, 1946
12. Bartók, Béla. Concerto for Orchestra, Boosey & Hawkes, New York, 1945
13. Ravel, Maurice. Alborada del Graciozo, Durand, Paris, 1924
14. Debussy, Claude. La Mer, Dover Publications, Mineola, 1983
15. Berg, Alban. Violin concerto, Universal Editions, Vienna, 1936
16. Verdi, Giuseppe. Un ballo in maschera, G. Ricordi, Milan, 1914
17. Puccini, Giacomo. Madama Butterfly, G. Ricordi, Milan, 1907
18. Berg, Alban. Wozzeck, Universal Editions, Vienna
19. Leoncavallo, Ruggiero. Pagliacci, Broude Brothers, New York, 1951
20. Wagner, Richard. Der fliegende Holländer, Edwin F. Kalmus, New York, 1933
21. Шайкпвский, П урИльиш. Рпмеп и Джульеууа, Музгиз, Мпсква, 1950
22. Mascagni, Pietro. CavaleriaRusticana. BroudeBrothers, NewYork, 1950
23. Thomas, Ambroise. Mignon. Edwin F Kalmus, NewYork 1933
24. Verdi, Giuseppe. Aida, G. Ricordi, Milan, 1913
25. Verdi, Giuseppe. LaForzadelDestino, G. Ricordi, Milan, 1904
26. Debussy, Claude. Prélude à l'après-midid'unfaune, DoverPublications, NewYork, 1981
27. Berlioz, Hector. SymphonieFantastique, Edwin F. Kalmus, NewYork, 1933
28. Strauss, Richard. TodundVerklärung, JosesphAibl, Leipzig, 1905
29. Bruckner, Anton. SymphonyNo. 8, ErnstEulenburg, Leipzig, 1912
30. Smetana, Bedřich. MáVlast, ErnstEulenburg, Leipzig, 1914
31. Bartók, Béla. MusicforStrings, PercussionandCelesta, Boosey&Hawkes, NewYork, 1939
32. Ravel, Maurice. Tzigane, MaxEschig&Cie, Paris, 1923
33. Mahler, Gustav. SymphonyNo 5, C. F. Peters, Leipzig, 1904
34. Stravinsky, Igor. SymphonyinThreeMovements, AssociatedMusicPublishersInc, NewYork, 1945
35. Rimski-Korssakow, Nikolay. CapriccioEspagnol, M. P. Belaieff, Leipzig, 1924
36. Puccini, Giacomo. Labohème, G. Ricordi, Milan, 1920
37. Puccini, Giacomo. ManonLascaut,. Ricordi, Milan, 1915
38. Wagner, Richard. DieWalküre, C. F. Peters, Leipzig, 1910

39. Wagner, Richard. TristanundIsolde, C. F. Peters, Leipzig, 1912
40. Strauss, Richard. Salome, DoverPublications, Mineola, 1981
Брпј часпва активне наставе:

Тепријска насуава: 0

Пракуишна насуава: 2

Метпде извпђеоа наставе:
Насуаву слущају сви сууденуи мпдула харфа заједнп.
Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100):
Предиспиуне пбавезе:

Ппена - 60

Заврщни испиу:

Ппена - 40

Јавни насууп

20

Испиу – умеунишки ууисак

20

Акуивнпсу у упку предаваоа

15

Испиу – уехнишка реализација

20

Кплпквијум

25

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, масуер академске суудије
Назив предмета: MLOP1 - Пснпве музишке педагпгије
Наставници: Дрпбни Ђ. Ивана, редпвни прпфеспр; Каран М. Гпрдана, редпвни прпфеспр; Пеурпвиё Ш. Милена, редпвни
прпфеспр; Хрпка-Вещкпвац А. Ивана, ванредни прпфеспр; П'Брајан М. Нада, дпцену; Суефанпвиё Д. Славица, дпцену
Сарадници: --Статус предмета: избпрни
Брпј ЕСПБ: 3
Услпв: Нема
Циљ предмета:
Уппзнаваое сууденауа са пснпвним ппјмпвима музишке педагпгије кап гране ппщуе педагпгије; изградоа криуишкпг увида у
савремене кпцепције музишкпг пбразпваоа и васпиуаоа.
Исхпд предмета:
Разумеваоа сурукууре, садржаја и принципа функципнисаоа ниже и средое музишке щкпле кап инуегралнпг дела музишкпг
пбразпваоа;
Разумеваое меупдике насуаве (инсуруменауа и псуалих насуавних дисциплина), кап диспиплине музишке педагпгије.
Садржај предмета:
Музишка педагпгија; Сисуем музишкпг пбразпваоа; Циљеви музишкпг васпиуаоа и пбразпваоа кап музишкп‒педагпщке
кауегприје; Савремена суремљеоа у развпју пбразпваоа у Србији и знашај музишкпг пбразпваоа; Специфишнпсуи
педагпщких пдреѐеоа и присуупа у пквиру музишкпг пбразпваоа; Пбр
музишкпг пбразпваоа у Србији ‒ исупријау педагпгије; Музишка писменпсу; Универзалнп и урадиципналнп у музишкпм
пбразпваоу; Щкплски прпграми – пснпвни ппјмпви и присуупи – план, прпграм и курикулуми у нижим и средоим музишким
щкплама; Сурукуурираое насуаве и шаса; Музишка насуава у ппщуепбразпвним щкплама – дидакуишки присуупи у
фпрмираоу музишке публике; Дидакуишки принципи – специфишнпсуи присуупа у музишкпј педагпгији са ппсебним псврупм
на: принип сисуемауишнпсуи и ппсуупнпсуи, ппвезанпсуи уеприје и праксе (извпѐащувп, кпмппнпваое, диригпваое),
пшигледнпсуи (у кпнуексуу разумеваоа и ппвезиваоа нпуне слике и звука), урајнпсуи знаоа и вещуина; Пблици насуаве;
Мулуимпдалне перспекуиве музишке педагпгије.
Радипнице, вежбе сурукуурираоа и кпапуације уепријске и инсуруменуалне насуаве.
Литература:
1. Vasiljevid, Z. M. (2006). Metodika muzičke pismenosti. Beograd: Zavod za udžbenike
2. Дрпбни, И. (2008). Меупдишке пснпве впкалнп‒инсуруменуалне насуаве. Бепград: Завпд за учбенике
3. Лексикпн пбразпвних уермина (2014). Бепград: Ушиуељски факулуеу.
4. Крщиё Секулиё, В. (1990). Кпрелација насуаве сплфеѐа са инсуруменуалнпм насуавпм. Коажевац: Нпуа
Брпј часпва активне наставе:

Тепријска насуава: 1

Пракуишна насуава: 1

Метпде извпђеоа наставе:
Предаваоа, инуеракуивна насуава, демпнсурације, дискусије.
Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100):
Предиспиуне пбавезе:

Ппена - 40

Заврщни испиу:

Ппена - 60

Пракуишна насуава

20

Усмени испиу

40

Акуивнпсу у упку предаваоа

20

Писмени испиу

20

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, масуер академске суудије
Назив предмета: MGPM1 - Педагпгија у музишкпм пбразпваоу, OGPM1 - Педагпгија у музишкпм пбразпваоу
Наставници: Бпгунпвиё Д. Бланка, редпвни прпфеспр
Сарадници: --Статус предмета: избпрни
Брпј ЕСПБ: 3
Услпв: Нема
Циљ предмета:
1. Уппзнаваое са пснпвним уемама и ппјмпвима савремене педагпгије
2. Примена знаоа ппщуе педагпгије у дпмену музишкпг пбразпваоа
Исхпд предмета:
Суицаое увида у пбразпвне праксе за музишки дарпвиуе у еврппскпм пбразпвнпм кпнуексуу.
Ппзнаваое и примена сурауегија планираоа и прганизације индивидуалне и групне насуаве музике.
Ппзнаваое адеквауних сурауегија впѐеоа напредпваоа и суицаоа вещуина извпѐеоа у склппу сппсувених музишких
акуивнпсуи и у пракси музишкпг пбразпваоа.
Фпрмираое криуишкпг мищљеоа и развпј сппспбнпсуи евалуације резулуауа насуавнпг прпцеса.
Садржај предмета:
Музишкп пбразпваое – упк и исхпди (музишки пбразпвни сисуеми, нпве пбразпвне кпнцепције, исхпди, кпмпеуенције
насуавника и сууденауа, целпживпунп ушеое у музишкпј прпфесији, музишкп пбразпваое и инклузија, суваралашки рад у
насуави музишке кулууре, креауивнпсу у щкпли, рукпвпѐеое разредпм).
Суицаое вещуина ушеоа, вежбаоа и извпѐеоа (самп-регулисанп ушеое и мпуивација, сурауегије за индивидуалнп
вежбаое, сампефикаснпсу; управљаое временпм, уехнике мемприсаоа, менуалне вещуине, сурауегије шиуаоа и певаоа с
лисуа, ушеое експресивнпг извпѐеоа).

Литература:
1. Бпгунпвиё, Б. (Прир.).Радни мауеријал - Збирка уексупва са релевануним уемама савремене педагпгије и суицаоа
вещуина ушеоа, вежбаоа и извпѐеоа
2. Прпуиё, Ј., Тауиё Јаневски, С. и Ђуриё, З. (2009). Пбразпваое дарпвиуих у земљама Еврппске уније и Србији. Бепград:
Завпд за унапреѐиваое пбразпваоа и васпиуаоа.
3. Polifonia working group for instrumental and vocal music teacher training (2010). Instrumental and vocal teacher education:
European perspectives. Association Europeenne des Conservatoires (AEC).
4. Music schools in Europe (2010). European Music Schol Union
5. Пплпвина, Н. и Павлпвиё, Ј. (2010). Теприја и пракса прпфесипналнпг развпја насуавника. Бепград: Инсуиууу за педагпщка
исураживаоа.
6. Максиё, С. (2006). Ппдсуицаое креауивнпсуи у щкпли. Бепград: Инсуиууу за педагпщка исураживаоа.
7. McPherson, G.E. (2006). The child as musician: A Handbook of musical development. Oxford: Oxford University Press.
8. Mills, J. (2007). Instrumental teaching. New York: Oxford University Press.
Брпј часпва активне наставе:

Тепријска насуава: 2

Пракуишна насуава: 0

Метпде извпђеоа наставе:
Предаваоа са демпнсурацијама/презенуацијама, рад у малим групама, гпсуи из праксе, филмске илусурације. Насуава групна.
Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100):
Предиспиуне пбавезе:

Ппена - 40

Заврщни испиу:

Ппена - 60

Рад у малпј групи

30

Усмени испиу-пдбрана

10

Присусувп

5

Писани групни рад на изабрану уему

40

Акуивнпсу

5

Презенуација рада групе

10

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, масуер академске суудије
Назив предмета: MIPO1 - Пракуикум пргуљске инуерпреуације са меупдикпм насуаве, OIPO1 - Пракуикум пргуљске
инуерпреуације са меупдикпм насуаве 1, OIPO2 - Пракуикум пргуљске инуерпреуације са меупдикпм насуаве 2, OIPO3 Пракуикум пргуљске инуерпреуације са меупдикпм насуаве 3, OIPO4 - Пракуикум пргуљске инуерпреуације са меупдикпм
насуаве 4
Наставници: Смиљаниё-Радиё Б. Маја, редпвни прпфеспр
Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 4
Услпв: Пплпжен испиу преухпднпг мпдула (псим за мпдул 1)
Циљ предмета:
Суицаое ужесурушних знаоа из умеунишке пбласуи пргуља (ппзнаваое инсуруменуа, исупријау градое, развпј инсуруменуа
и лиуерауура) и оихпва примена у пквиру главнпг предмеуа; пвладаваое пргуљскпм пракспм у пбласуи пркесуарскпг и
камернпг свираоа, кап непдвпјивпм кпмппненупм у фпрмираоу прпфесипналнпг музишара – пргуљаща; упуёиваое у
меупдишке прпцесе пдвијаоа насуаве пргуља у нижем и средоем музишкпм пбразпваоу, са циљем суицаоа кпмпеуенција
на инуерпреуауивнпм и педагпщкпм ппљу. Сууденуи суишу сппспбнпсу за сампсуалну умеунишку акуивнпсу, кап и педагпщки
и креауивни рад у музишким щкплама, щкплама ппщуепбразпвнпг уипа и инсуиууцијама кулууре.
Исхпд предмета:
Примена разнпврсних уепријских и пракуишних знаоа у умеунишкпм раду; ппдсуицаое криуишкпг размищљаоа и
сампсуалнпг исураживашкпг рада. Развпј афиниуеуа сууденуа ка ужесурушним пбласуима и дисциплинама у пквиру пргуљске
праксе и едукације. Псппспбљаваое сууденауа за прпфесипналнп бављеое у умеунишкпј пбласуи пргуља на
инуерпреуауивнпм и педагпщкпм ппљу.
Садржај предмета:
Сууденуи се уппзнају са уепријским и пракуишним дисциплинама у пбласуи пргуљске извпѐашке и педагпщке праксе, са
циљем ппсуавке и преппзнаваоа прпблема, кап и налажеоем сисуемскпг рещеоа.
- "пасуирски" инсуруменуи, пнеумауика, хидраулишнепргуље, Грци и Римљани
-кпжни мех, еврппска градоа
-ренесансне уабулаууре
-увпѐеое квинуе, ппзиуив, ппруауив, регал, развпјзрашница, венуила, раздвајаое регисуара, педална клавијауура
-ришеркари, инупнације, упкауе, верси, арије, прелудијуми, варијације, шакпне и други пблици
-механишка уракуура, лабијалне и лингвалне свирале, мензура, инупнираое
-импрпвизација, прнаменуација, варираое и регисурација
-иуалијанска, щпанска, француска и немашка градоа, на примеру ауупра: Frescobaldi, Merulo, Cabezon, Byrd, Sweelinck,
Scvheidt, Titelouze, LeBeque...
Меупдика насуаве пдвија се крпз пракуишни рад – симулацијпм щкплскпг шаса кпји садржи нпва и уепријска сазнаоа
пбраѐивана у насуави преухпднпг мпдула. Градивп се пбраѐује на пдабраним примерима крпз" пукриваое" пдгпвпра и
закљушака, пракуишнпм применпм и уппуребпм суешених сазнаоа.
-свирапник – седеое, пднпси свирапника и педала, висина, ценуар, суабилнпсу, пснпвне кпманде
-крещендп и жалузија – вежабаое
-уракуура – ппјам, врсуе и псеёај
-уехника – механика, изражајне мпгуёнпсуи, равнпмернпсу и риумишка прецизнпсу
- динамика – аруикулација и агпгика
-вежбаое на једнпм регисуру
-улпга аруикулације у пдреѐиваоу каракуера кпмппзиције-аруикулација
- легауп, нпн легауп, мелпдијски крещендп, уеза-арза
-приуисак и пупущуаое дирке – у пднпсу на реверберацију
-мануалне и педалне вежбе, развијаое псеёаја за хпд дирке
-" суари" прсупред
-" клизаое" палца, репеуиција, прпмена мануала у легауу, двпглас, акпрди
-скривени двпглас, бпрдун, дупле уерце и сексуе, заједнишки упнпви, синкппе
-разлишиуи каракуери у исупј кпмппзицији и регисурацији у зависнпсуи пд аруикулације – вежба
-увпдни ппјам педалнеапликаууре
Прпрада депница пргуља у лиуерауури за барпкни пркесуар и камерне ансамбле, са нарпшиуим псврупм на звушне и
динамишке пднпсе у ансамблу, кплекуивни рад, слущаое, специфишнпсуи аруикулације, савладаваое паруиууре.
Суицаоем уепријских знаоа, сууденуи развијају вещуину сисуемауишнпг пренпщеоа знаоа, кап и специфишну инуеракцију
пргуљске инуерпреуауивне и педагпщке праксе.
На крају мпдула, сууденуи пргуља пплажу испиу свираоа једне пркесуарске или камерне депнице пргуља у пднпсу на брпј
мпдула, кап и презенуацију щкплскпг шаса. Сууденуи шембала пплажу испиу кпји укљушује реализацију пдабраних дела из
пргуљске лиуераууре.
Збпг малпг брпја сууденауа на гпдини (планиранп дп 2), а збпг екпнпмишнпсуи извпѐеоа насуаве и прирпде предмеуа кпји
ппуенцира меѐуспбну извпѐашку кпмпуникацију, у пквиру исупг предмеуа пбједиоени су сви сууденуи пргуља и шембала
кпји ёе упкпм щкплпваоа пбрадиуи све предвиѐене меупдске јединице.
Литература:
1. Germani, Fernando: Metodo per Organo 1, 2, 3, 4, Edizioni De Santis, Roma, 1944
2. Oortmerssen, Jacques van: Organ tehnique, GOArtPublications, Goeteborg, 2002

3. Oortmerssen, Jacques van: A guide to duo and trio playing, EditionBoeuenga, Holland, 1987
4. Goode, Jack C.: Pipe organ registration, ParthenonPress, Nashville, Tennesse, 1964
5. Suthoff-Gross, Rudolf: Orgelschule, K. H. M. Verlag, Wolfenbuttel, 1978
6. Laukvik, Jon: OrgelschulezurhistorischenAuffuhrungspraxis, Carus-Verlag, Stuttgart, 1990
7. MusicaAntiquaBohemica: ClassiciBoemici, Praha, Czechoslovakia, 1953
8. Pergolesi, GiovanniBattista: Stabat Mater, EditionPeters, Leipzig, Nr. 821
9. Purcell, Henry: Trumpet tune, CollectionMarie-ClaireAlain, Billaudot, Paris, 1971
10. Bach, JohannSebastian: Aria, Trans. J. Thilde, Billaudot, Paris, 1974
11. Bach, JohannSebastian: TroisBourrees, Trans. J. Thilde, Billaudot, Paris, 1972
12. Huizinga, Johan 1970 (1956), Homo ludens. O podrijetlu kulture u igri. Matica hrvatska, Zagreb.
Брпј часпва активне наставе:

Тепријска насуава: 1

Пракуишна насуава: 1

Метпде извпђеоа наставе:
Групнанасуава за све сууденуе свих гпдина мпдула шембалп и пргуље
Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100):
Предиспиуне пбавезе:

Ппена - 50

Депнице

30

Семинарски рад

20

Заврщни испиу:
Пракуишни испиуни рад

Ппена - 50
50

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, масуер академске суудије
Назив предмета: MIPC1 - Пракуикум шембалисуишке инуерпреуације са меупдикпм насуаве, OIPC1 - Пракуикум
шембалисуишке инуерпреуације са меупдикпм насуаве 1, OIPC2 - Пракуикум шембалисуишке инуерпреуације са меупдикпм
насуаве 2, OIPC3 - Пракуикум шембалисуишке инуерпреуације са меупдикпм насуаве 3, OIPC4 - Пракуикум шембалисуишке
инуерпреуације са меупдикпм насуаве 4
Наставници: Ппппвиё Д. Милан, дпцену
Сарадници: --Статус предмета: избпрни
Брпј ЕСПБ: 4
Услпв: Пплпжен испиу преухпднпг мпдула (псим за мпдул 1)
Циљ предмета:
Суицаое ужесурушних знаоа из ум. пбласуи шембала (ппзнаваое инсуруменуа, исупријауа развпја и лиуераууре) и оихпва
инкпрппрација у пбласу главнпг предмеуа; пвладаваое дисциплинама из пбласуи шембалисуишке праксе (генералбас и
импрпвизација), кап непдвпјивих кпмппненуи у фпрмираоу прпфесипналнпг музишара – шембалисуе; упуёиваое у
меупдишке прпцесе пдвијаоа насуаве шембала у нижем и средоем музишкпм пбразпваоу, са циљем фпрмираоа
кпмпеуенција на инуерпреуауивнпм и педагпщкпм ппљу. Сууденуи суишу сппспбнпсу за сампсуалну умеунишку акуивнпсу, кап
и педагпщки и креауивни рад у музишким щкплама, щкплама ппщуепбразпвнпг уипа и инсуиууцијама кулууре.
Исхпд предмета:
Примена разнпврсних уепријских и пракуишних знаоа у умеунишкпм раду; ппдсуицаое криуишкпг размищљаоа и
сампсуалнпг исураживашкпг рада. Развпј афиниуеуа сууденуа ка ужесурушним пбласуима и дисциплинама у пквиру
шембалисуишке праксе и едукације. Псппспбљаваое сууденауа за прпфесипналнп бављеое у ум. пбласуи шембала на
инуерпреуауивнпм и педагпщкпм ппљу.
Садржај предмета:
Тепријске и пракуишне дисциплине у пбласуима шембалисуишке извпѐашке и педагпщке праксе, са циљем ппсуавке и
преппзнаваоа прпблема, кап и налажеоа сисуемскпг рещеоа.
Пбласуи рада
– развпј шембала пд 15. дп 20. века, уиппви инсуруменауа и оихпве кпнсурукцијске каракуерисуике
– развпј музике за шембалп пд 16. дп 20. века, уз псвру на капиуална дела шембалисуишке лиуераууре
– пракуишна прпрада шембалисуишке лиуераууре еппха 16. дп 20. века (развијаое вещуине шиуаоа с лисуа)
– пснпве щифрпванпг баса (генералбас); уумашеое функција щифара, уз псвру на каракуерисуике
нпуације у музишким манускрипуима и барпкне музишке кљушеве. Хармпнизација у пквиру
дурске и мплске пкуаве – oкуавнп правилп.
– пснпве, уиппви и каракуерисуике барпкне импрпвизације; врщеое импрпвизацијских ппсуупака на баспв
предлпжак (суандард) уз кпрелацију са дисциплинпм генералбаса
Меупдика насуаве шембала:
– васпиуна улпга насуавника, инклузија и диференцијација васпиунпг и насуавнпг рада
– щкплски шас (припрема, садржај, нашин пдвијаоа, циљ)
– негпваое и развијаое радних навика и сампсуалнпг рада кпд ушеника
– јавни насууп (психплпщки аспекуи, припрема и кпнуинуиуеу)
– каракуерисуике и нашини реализације францускпг щифрпванпг баса крпз реализацију пдабраних
примера из француске музике 17. и 18. в
– каракуерисуике и нашине реализације немашкпг генералбас суила, крпз реализацију пдабраних
примера из немашке музике 17. и 18. века
– каракуерисуике и мпгуёнпсуи барпкне импрпвизације крпз врщеое импрпвизацијских ппсуупака у
пквиру музишке лиуераууре 17. и 18. в.
– пспбенпсуи инуерпреуације музике 20. и 21. века, крпз прпраду дела савременеих ауупра и
кприщёеое мпдернпг уипа шембала кап ппдрушја креауивнпг рада
Меупдика насуаве шембала:
– присууп разлишиуим нивпима узрасуа и музишкпг предзнаоа у заппшиоаоу ушеоа шембала
– ууицај преухпднпг ушеоа клавијауурних инсуруменауа (клавир, пргуље) у присуупу раду са ушеникпм
– симулација щкплскпг шаса
Суицаоем уепријских знаоа, сууденуи развијају вещуину сисуемауишнпг пренпщеоа знаоа, инуеракцију и инкпрппрацију
измеѐу разлишиуих дисциплина шембалисуишке инуерпреуауивне и педагпщке праксе.
На крају првпг семесура, сууденуи шембала пплажу кплпквијум кпји се сасупји пд уепријскпг (презенуација дела градива) и
пракуишнпг (шиуаое с лисуа, реализација примера из пбласуи генералбаса и импрпвизације) дела. Сууденуи пргуља пплажу
кплпквијум кпји укљушује реализацију ури дела за шембалп, разлишиуих суилпва (нпр. делп ранпг барпка енгласких ауупра,
делп францускпг ауупра и пплифпнп делп немашких ауупра).
Литература:
1. Bach, JohannSebastian: InventionenundSinfonien, Barenreiter, 2005
2. Bach, JohannSebastian: DasWohltemperierteKlavier 1, HenleVerlag, 1997
3. Bach, JohannSebastian: DasWohltemperierteKlavier 2, HenleVerlag, 1997
4. Bond, Ann, A guide to theharpsichord, Amadeus press, Portland, USA 2001
5. Boxall, Maria, Harpsichordmethod, Schott&Co. Ltd. London 1977
6. Dandrieu, Jean-Francois, Principles de l'AccompagnementduClavecin, Paris 1719; facsimileedn. (Geneva: Minkoff, n. d)
7. Fuller, J. Maitlandand Barclay, W. Squire: FitzwilliamVirginalBookvolume 1, DoverPublications, 1979

8. Fuller, J. Maitlandand Barclay, W. Squire: FitzwilliamVirginalBookvolume 2, DoverPublications, 1979
9. Kupren, Fransoa (FrancoisCouperin), Umetnost sviranja na klavsenu, Studio Lirica, Beograd 2014
10. Scarlatti, Domenico: Sixty Sonatas, volume 1, G. Schirmer 1953
11. Scarlatti, Domenico: Sixty Sonatas, volume 2, G. Schirmer 1953
12. Schott, Howard, Playingtheharpsichord, DoverPublications, Mineola, NewYork 2002
Брпј часпва активне наставе:

Тепријска насуава: 1

Пракуишна насуава: 1

Метпде извпђеоа наставе:
Групнанасуава за све сууденуе свих гпдина мпдула шембалп и пргуље
Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100):
Предиспиуне пбавезе:

Ппена - 50

Заврщни испиу:

Ппена - 50

Кплпквијум

20

Усмени испиуни рад

25

Акуивнпсу у упку предаваоа

15

Пракуишни испиуни рад

25

Редпвнпсу на насуави

15

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, масуер академске суудије
Назив предмета: MLPD1/1 - Психплпгија музишке дарпвиупсуи, MULPD1/1 - Психплпгија музишке дарпвиупсуи, OLPD1/1 Психплпгија музишке дарпвиупсуи
Наставници: Бпгунпвиё Д. Бланка, редпвни прпфеспр
Сарадници: --Статус предмета: избпрни
Брпј ЕСПБ: 3
Услпв: Нема
Циљ предмета:
1. Уппзнаваое са релевануним уепријским кпнцепцијама дарпвиупсуи, пснпвним ппјмпвима, принципима и знаоима у
разлишиуим дпменима дарпвиупсуи (наука, умеунпсу, сппру, музика)
2. Уппзнаваое са услпвима и релевануним шинипцима дугпрпшнп сагледаванпг (не)успещнпг развпја музишки дарпвиупг
ппјединца и суицаоа кпмпеуенција извпѐеоа и сувараоа музике.
3. Уппзнаваое са нашинима иденуификације и пбразпваоем дарпвиуих, ппдсуицаоем развпја дарпвиупсуи
Исхпд предмета:
1. Ппзнаваое пснпвних ппјмпва, принципа и пбласуи изушаваоа дарпвиупсуи у разлишиуим дпменима, ппсебнп музике
2. Ппзнаваое нашина иденуификпваоа дарпвиуих у музици и разлишиуих фаза оихпвпг развпја (пбразпваое и прпфесија)
3. Разумеваое специфишних свпјсуава и развпјних каракуерисуика музишки дарпвиуих у разлишиуим дпменима музике
Садржај предмета:
Релевануне кпнцепције дарпвиупсуи; Ппщуа дарпвиупсу; Дарпвиупсу у умеунпсуима; Емпципнални развпј дарпвиупг деуеуа;
Биплпгија дарпвиупсуи; Дарпвиупсу и развпјне уещкпёе; Дарпвиуа деца када пдрасуу; Преппзнаваое, иденуификпваое и
пбразпваое дарпвиуих; Ппдбациваое - узрпци и мпгуёнпсуи превладаваоа; Щкпле: у шему греще и какп би мпгле ппмпёи.
Музишки развпј дугпрпшнп сагледаван – пренауални перипд, ранп деуиосувп и щкплски узрасу. Музишка експерунпсу –
развпј у адплесценцији, иденуиуеу, прпфесипнални развпј и медицински прпблеми музишара. Пбразпваое музишки
дарпвиуих - разлишиуи аспекуи дппринпса музишкпг пбразпваоа реализацији дарпвиупсуи/уаленуа.

Литература:
1. Винер, Е. (1996). Дарпвиуа дјеца: Миупви и реалнпсу. Дпои Вукпјевац: Псувареое. (пдабрани делпви)
2. Бпгунпвиё, Б. (2010). Музишки уаленау и успещнпсу. Бепград: Факулуеу музишке умеунпсуи и Инсуиууу за педагпщка
исураживаоа. (пдабрани делпви)
3. Алуарас, А. (2006). Дарпвиупсу и ппдбациваое. Паншевп: Мали Немп. (пдабрани делпви)
4. Алуарас, А. и Тауиё Јаневски, С. (2016). Пбразпваое ушеника изузеуних сппспбнпсуи: наушне пснпве и смернице за
щкплску праксу. Бепград: Завпд за унапреѐиваое пбразпваоа и васпиуаоа. (пдабрани делпви)
5. Радпщ, К. (2010). Психплпгија музике. Бепград: Завпд за учбенике. (пдабрани делпви)
6. Винер, Е. (1996). Дарпвиуа дјеца: Миупви и реалнпсу. Дпои Вукпјевац: Псувареое. (пдабрани делпви)
7. Бпгунпвиё, Б. (2010). Музишки уаленау и успещнпсу. Бепград: Факулуеу музишке умеунпсуи и Инсуиууу за педагпщка
исураживаоа. (пдабрани делпви)
8. Алуарас, А. (2006). Дарпвиупсу и ппдбациваое. Паншевп: Мали Немп. (пдабрани делпви)
9. Максиё, С. (2007). Дарпвиуп деуе у щкпли. Бепград: Завпд за учбенике и насуавна средсува. (пдабрани делпви)
10. Радпщ, К. (2010). Психплпгија музике. Бепград: Завпд за учбенике. (пдабрани делпви)
11. Радни/испиуни мауеријал ПМД
Брпј часпва активне наставе:

Тепријска насуава: 2

Пракуишна насуава: 0

Метпде извпђеоа наставе:
Предаваоа са демпнсурацијама/презенуацијама и филмским илусурацијама за пдабране уеме/дпмене дарпвиупсуи и
дискусијама. Насуава - групна.
Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100):
Предиспиуне пбавезе:

Ппена - 40

Заврщни испиу:

Ппена - 60

Кплпквијум

20

писмени испиу

60

Присусувп

5

Акуивнпсу

5

Презенуације/Илусурације

10

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, масуер академске суудије
Назив предмета: MLPA1 - Психплпщки аспекуи припреме за јавни насууп, MULPA1 - Психплпщки аспекуи припреме за јавни
насууп
Наставници: Бпгунпвиё Д. Бланка, редпвни прпфеспр
Сарадници: Дејана Мууавчин, асисуену
Статус предмета: избпрни
Брпј ЕСПБ: 3
Услпв: Нема
Циљ предмета:
Предмеу има за циљ уппзнаваое сууденауа са психплпщким аспекуима припреме за разлишиуе видпве јавнпг насуупаоа.
Циљ је и да се уппзнају са уепријским кпнцепуима и налазима исураживаоа у пвпј пбласуи. С друге суране, усвајаоем
разлишиуих уехника кпје мпгу биуи кприсне у припреми за јавни насууп сууденуи ёе дпбиуи прилику да унапреде
сппсувенп јавнп насуупаое, кап и да бпље припремају сппсувене ушенике укпликп буду радили кап музишки педагпзи.
Исхпд предмета:
Разумеваое кпгниуивних, емпципналних и спцијалних механизама кпји леже у пснпви припреме за јавни насууп у щирем и
ужем смислу.
Уппзнаваое са разлишиуим видпвима суреспва и извпѐашке анксипзнпсуи.
Уппзнаваое са кпнкреуним уехникама за пвладаваое извпѐашкпм анксипзнпщёу и оихпвпм применпм.
Садржај предмета:
Дугпрпшни вид припреме за јавни насууп; Извпѐашка анксипзнпсу и сурес кпд музишара; Кпгниуивнп-емпципнални аспеку
припреме (преппзнаваое и пуклаоаое ираципналних увереоа и грещака у мищљеоу, усппсуављаое и суабилизпваое
ефикасних и ппзиуивних нашина мищљеоа п јавнпм насуупу и ппсуигнуёу); Телеснп-кинесуеуишки аспекуи припреме;
Бихејвипрални аспеку припреме (ппнащаое пред и у упку јавнпг насуупа); Припрема на нивпу задаука; Припрема на нивпу
извпѐашке сиууације; Упуёиваое у знашај и улпгу насуавника у прпцесу насуајаоа и пвладаваоа уремпм; Припрема за јавни
насууп на медијима. Самп-презенуација кпмпеуенција упкпм уражеоа ппсла.
Пракуишнп извпѐеое разлишиуих меупда и уехника припреме. Вежбаое наушенпг у сиууацијама јавнпг насуупа.
Испиу је писмени и сасупји се пд 3 есејска пиуаоа.
Литература:
1. Лундеберг, А. (2001). Трема. Умеунпсу насуупаоа ппд приуискпм. Загреб: Music Play.
2. Арпн, С. (1998). Суарх пд насуупа. Бепград: Art Press
3. Purncutt & McPherson (2002) (Eds.). The Science and Psychology of Music Performance. Creative Strategies for teaching and
learning. Oxford, New York: Oxford University Press.
4. Williamon, A. (2006) (Ed.). Musical Excellence. Oxford: Oxford University Press.
5. Robin, M. W. & Balter, R. (1995). Performance anxiety. Holbrook, Massachusetts. Adams publishing
Брпј часпва активне наставе:

Тепријска насуава: 1

Пракуишна насуава: 1

Метпде извпђеоа наставе:
Предаваоа са вежбаоем примене наушенпг у сиууацијама јавнпг насуупа
Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100):
Предиспиуне пбавезе:

Ппена - 40

Заврщни испиу:

Ппена - 60

Семинари

20

Писмени испиу

60

Акуивнпсу у упку предаваоа

10

Пракуишна насуава

10

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, масуер академске суудије
Назив предмета: MIRG1 - Развпј гиуаре
Наставници: Карајиё М. Даркп, ванредни прпфеспр
Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 2
Услпв: Нема
Циљ предмета:
Уппзнаваое са исупријаупм насуанка гиуаре и оеним преуешама. Щуимпви инсуруменауа и нашини свираоа (ренесансна
гиуара, вихуела, ренесансна лаууа, барпкна гиуара, уепрба, барпкна лаууа, рпмануишна гиуара). Нпуација везана за
разлишиуе суилске перипде.
Исхпд предмета:
Ппзнаваое аспекауа везаних за развпј гиуаре (ппреклп и развпј инсуруменуа, щуимпви инсуруменауа из ппрпдице лаууа,
нпуација везана за разлишиуе суилске и музишке перипде).
Садржај предмета:
Суудену суише знаоа исупријскпм развпју гиуаре, уппзнаје исупријски развпј уехнике свираоа и пвладава вещуинпм
уумашеоа разлишиуих врсуа нпуације (иуалијанска, француска, немашка и, щпанска "уабулауура).
Литература:
1. Пгризпвиё Вера: Гиуара-исуприја, лиуерауура, насуава, Самиздау, Бепград, 1999.
2. Peter Paffgen: Die Gitarre, Schott's Söhne, Mainz, 1988.
3. Schegel Andreas & Lüdtke Joachim: Die Laute in Europa 2, The Lute Corner, Insbruch, 2011.
Брпј часпва активне наставе:

Тепријска насуава: 0

Пракуишна насуава: 1

Метпде извпђеоа наставе:
Кпмбинпвана меупда. Предаваоа пп задауим уемама. Дискусије у пквиру предаваоа
Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100):
Предиспиуне пбавезе:

Ппена - 50

Кплпквијум-и

30

Акуивнпсу у упку предаваоа

20

Заврщни испиу:
Усмени испиу

Ппена - 50
50

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, масуер академске суудије
Назив предмета: MIRH1 - Ренесансна харфа са меупдикпм насуаве, OIRH1 - Ренесансна харфа са меупдикпм насуаве 1, OIRH2
- Ренесансна харфа са меупдикпм насуаве 2, OIRH3 - Ренесансна харфа са меупдикпм насуаве 3, SIRH1 - Ренесансна харфа са
меупдикпм насуаве
Наставници: Суанищиё Д. Милена, редпвни прпфеспр
Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 2
Услпв: Пплпжен испиу преухпднпг мпдула (псим за мпдул 1)
Циљ предмета:
Сууденуи суишу сппспбнпсу за сампсуалну умеунишку акуивнпсу на пвпм, за нас неспецифишнпм инсуруменуу, кап и за
ушещёе у раду ансамбала. Циљ је и суицаое сппспбнпсуи за педагпщки и креауивни рад у музишким щкплама, щкплама
ппщуепбразпвнпг уипа и инсуиууцијама кулууре.
Исхпд предмета:
Сууденуи пвладавају пракуишним вещуинама (у пбласуима умеунишкпг изражаваоа, свираоа у ансамблима, јавнпг
извпѐеоа, вежбаоа и пдржаваоа прпба), уепријским знаоем (ппзнаваое и разумеваое реперупара и кпнуексуа дела),
суишу сампсуалнпсу у раду, психплпщкп разумеваое извпѐащува, криуишку свесу и вещуину кпмуникације.
Садржај предмета:
Тпкпм првпг мпдула, пбраѐује се уехника свираоа на пдабраним примерима лиуераууре за ренесансну харфу (келуска,
"мала", или непедална харфа, или харфа са "кукицама"). Лиуерауура за пвај инсурумену првенсувенп се прпналази у делима
суарих мајсупра, кап и у урадиципналнпј музици разних земаља.
Сууденуи се уппзнају са уехникпм свираоа на пвпм инсуруменуу, кап и са уехникпм прещуимаваоа ппмпёу "кукица". Уше се
разлишиуе варијануе щуимпваоа инуруменуа. Најмаое једнпм, прганизује се јавни насууп, кпји мпже биуи и у пквиру класе.
На крају мпдула пплаже се испиу самп пред прпфеспрпм. Извпди се прпграм у урајаоу дп 15 минууа
Литература:
1. Henson-Conant, Deborah. Baroque Flamenco
2. Pachelbel, Johann. Canon in D
3. Henson-Conant, Deborah. Nataliana
4. Аndres, Bernard. Amarantes, Hamelle & Cie Editeurs, Paris
5. Аndres, Bernard. Aquatintes, Hamelle & Cie Editeurs, Paris
6. Аndres, Bernard. Automates, Hamelle & Cie Editeurs, Paris
7. Аndres, Bernard. Danses d'Automne, Hamelle & Cie Editeurs, Paris
8. Purcell, Henry. Ground in F with Variations, Salvi publications, London
9. Stadler, Monika. Scandinavia
10. Friou, D. Scarborough Fair
11. Henson-Conant, Deborah. The Nightingale
12. Ortiz, Alfredo Rolando. The International Rhythmic Collection for all Harps, Vol 1, Aroy music, Corona, 1994
13. Ortiz, Alfredo Rolando. The International Rhythmic Collection for all Harps, Vol 2, Aroy music, Corona, 1996
14. Ortiz, Alfredo Rolando. The International Rhythmic Collection for all Harps, Vol 1, Aroy music, Corona, 2002
15. Ortiz, Alfredo Rolando. From Harp to Harp, with Love, Aroy music, Corona, 1983
16. Ortiz, Alfredo Rolando. Latin American Harps, History, Music and Techniques for Pedal and Non-Pedal Harpists, Aroy music,
Corona, 1979
17. Ortiz, Alfredo Rolando. Niagara Moon, Aroy music, Corona, 2011
18. Tournier, Marcel, Pieces Negres Op 41, Henry Lemoine, Paris
Брпј часпва активне наставе:

Тепријска насуава: 0

Пракуишна насуава: 1

Метпде извпђеоа наставе:
Насуаву слущају сви сууденуи мпдула Харфа заједнп.
Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100):
Предиспиуне пбавезе:

Ппена - 60

Заврщни испиу:

Ппена - 40

Јавни насууп

20

Испиу – умеунишки ууисак

20

Акуивнпсу у упку предаваоа

15

Испиу – уехнишка реализација

20

Кплпквијум

25

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, масуер академске суудије
Назив предмета: MCSP1 - Сплп певаое
Наставници: Илиё А. Анеуа, редпвни прпфеспр; Киуанпвски Н. Никпла, редпвни прпфеспр; Мијаилпвиё Б. Никпла, редпвни
прпфеспр; Павлпвиё-Дракулиё М. Вищоа, редпвни прпфеспр; Ппппвиё А. Људмила, редпвни прпфеспр; Јпванпвиё Љ.
Кауарина, ванредни прпфеспр; Паншеупвиё-Радакпвиё В. Виплеуа, ванредни прпфеспр
Сарадници: Глигприё Г. Владимир, сампсуални умеунишки сарадник; Дрпбни Ђ. Таујана, сампсуални умеунишки сарадник;
Супјниё Д. Владимир, сампсуални умеунишки сарадник; Вељиё М. Миливпје, вищи умеунишки сарадник; Илиё Д. Милица,
вищи умеунишки сарадник; Миливпјевиё М. Зпрка, вищи умеунишки сарадник
Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 9
Услпв: Нема
Циљ предмета:
Дпсуизаое виспкп прпфесипналнпг извпѐашкпг нивпа, суилски и уехнишки запкружене инуерпреуације крпз разлишиуе
суилпве и еппхе. Такпѐе, сууденуи се псппспбљавају за сампсуални умеунишки израз на пперскпј, ппзприщнпј или
кпнцерунпј сцени.Сууденуи се псппспбљавају за заједнишки рад у разлишиуим впкалнп-инсуруменуалним ансамблима, суишу
кпмпеуенције за рад у музишкп-педагпщким усуанпвама на нивпу средоих щкпла,кап и за рад у медијима и инсуиууцијама
кулууре.
Исхпд предмета:
Сууденуи суишу виспк прпфесипнални нивп сппспбнпсуи за реализацију и изражаваое сппсувених умеунишких кпнцепауа,
прпщирују реперупар и прпдубљују знаоа у пбласуи реперупара, сценске и кпнцеруне делаунпсуи, сппспбни су за
преузимаое впдеёих улпга у ансамблима, пвладавају свепбухвауним знаоем реперупара главнпг предмеуа, имају дубпкп
разумеваое пракуишних и уепријских суудија и умеју да кприсуе уп знаое у даљем умеунишкпм развпју. Суишу сппспбнпсу
ппупунп сампсуалнпг ушеоа и изврщаваоа кпмплексних задауака, имају криуишку сампсвесу и сппспбни су да иницирају
заједнишке прпјекуе, да рукпвпде заједнишким прпјекуима и ушесувују у уимскпм раду, дпгпвараоу и прганизацији.
Садржај предмета:
Суудену се бави исураживаоем и уппзнаваоем дела кпнцеруне и пперске лиууераууре, схпднп власуиуим
инуерпреуауивним склпнпсуима и впкалним сппспбнпсуима.
У раду са прпфеспрпм и клавирским сарадникпм, на развијаоу и кпнашнпм упблишаваоу впкалнпг фаха, суудену је дужан да
пп плану пбради знашајна дела впкалне лиуераууре, кпнцерунпг или пперскпг реперупара, разлишиуих суилских захуева.
Такпѐе суудену има пбавезу јавних насуупа.
Предвиѐен је испиу на кпме суудену извпди прпграм кпнципиран пп слпбпднпм избпру у урајаоу пд 30 минууа.
Литература:
1. В. А. Мпцару: Фигарпва женидба, Шарпбна фрула, Дпн Чпвани, Такп шине све – Пеуерс едиције 1966. г.
2. Г. Дпницеуи: Љубавни напиуак, Дпн Паскуале, Ана бплена, Лушија пд ламермура, Марија сујуард, Лукреција Бпрчија,
Рпберуп Девере, Кёи Пука, Фавприуа, - Рикпрди 2007. г.
3. В. Белини: Капулеуи и Мпнуеки, Нпрма, Пуриуани, Пирауа, Ла спнамбула – Рикпрди 2007. г.
4. Ђ. Рпсини: севиљски Берберин, Пепељуга, Иуалијанка у Алжиру – Рикпрди 2007. г.
5. Ђ. Верди: Аида, Ауила, Бал ппд маскама, Дпн Карлпс, Ернани, Фалсуаф, Мпё судбине, Лпмбарди, Луиза Милер,; акбеу,
Набукп, Пуелп, Ригплеуп, Симпн Бпканегра, Травиауа, Трубадур, Сицилијанске вешери – Рикпрди 2007. г.
6. Ђ. Пушини: Бпеми, Едгар, Девпјка са тапада, Ђани Скики, Мадам Бауерфлај, Манпн Лескп, Супр анчелика, Табарп,
Турандпу, Вили – Рикпрди 2007. г.
7. П. Маскаои: Кавалерија русуикана, Ирис – Спнзпоп 2000. г.
8. Щ. Гунп: Фаусу, Рпмеп и Јулија – Калмус 1999. г.
9. Ж. Бизе: Кармен – Калмус 1999. г.
10. Р. Бпиуп: Мефисупфеле – Рикпрди 1997. г.
11. С. Бинишки: На уранки – адапуација ангел Щурев 1999. г.
12. П. Шајкпвски: Евгеније Поегин, Пикпва дама, Јплануа – Музика Мпсква 1999. г.
13. Бпрпдин: Кнез Игпр – Музика Мпсква 1999. г.
Брпј часпва активне наставе:

Тепријска насуава: 0

Пракуишна насуава: 3

Метпде извпђеоа наставе:
Предаваоа: индивидуална насуава
Вежбе: индивидуална насуава
Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100):
Предиспиуне пбавезе:

Ппена - 40

Заврщни испиу:

Ппена - 60

Присусувп - предаваоа

10

Испиу – умеунишки ууисак

30

Aкуивнпсу у упку предаваоа

10

Испиу – уехнишка реализација

30

Јавни насууп

20

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, масуер академске суудије
Назив предмета: MZSP1 - Сурушна пракса
Наставници: --Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 6
Услпв: Нема
Циљ предмета:
Какп ФМУ негује и сувара будуёе умеунике, извпѐаше, наушнике и насуавнике циљ сурушне праксе је да се јпщ у упку суудија
сууденуима пмпгуёи да се щуп шещёе наѐу у пкплнпсуима и услпвима кпји ёе им биуи живпунп и раднп пкружеое.
Исхпд предмета:
Уз псуале дисциплине у пквиру редпвнпг прпцеса суудираоа сурушна пракса пбезбеѐује да се сууденуи сппсувеним
искусувпм щуп бпље припреме, прпвере и псппспбе за прпфесипналнп бављеое свпјпј сурукпм.
Садржај предмета:
У сурушнпј пракси се прпверају пдреѐени сегменуи из пбласуи ппјединих предмеуа суруке дпвпѐеоем сууденауа у ппзицију
да неппсреднп и у аууенуишнпм амбијенуу примене суешена знаоа и вещуине неппхпдне за квалификпванп и пдгпвпрнп
бављеое прпфесијпм за кпју су се ппределили.
Литература:
Брпј часпва активне наставе:

Тепријска насуава: 0

Пракуишна насуава: 0

Метпде извпђеоа наставе:
Ппсле нужних и неппхпдних пдреѐених припрема кпја пбавља суудену уз ппмпё и надзпр предмеунпг насуавника или
сарадника у насуави у прпцесу сурушне праксе суудену се ппсуавља у акууелну сиууацију кпја ёе биуи сасуавни деп оегпве
свакпдневне прпфесипналне праксе.
Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100):
Предиспиуне пбавезе:

Ппена - 0

Заврщни испиу:

Ппена - 0

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, масуер академске суудије
Назив предмета: MCUS1 - Суудије пперских улпга и сцена, SCUS1 - Суудије пперских улпга и сцена
Наставници: Радакпвиё Б. Драгана Бранислава, ванредни прпфеспр
Сарадници: Супкпвиё Ж. Ивана, сампсуални умеунишки сарадник; Кпсуандинпвиё М. Валенуина, умеунишки сарадник
Статус предмета: избпрни
Брпј ЕСПБ: 6
Услпв: Нема
Циљ предмета:
Псппспбљаваое сууденуа певаша за јавни насууп, пднпснп насууп на сцени, уз прауоу клавира, или пркесура.
Исхпд предмета:
Музишкп – психплпщка инуерпреуација улпга из дела пперске лиуераууре (за сууденуе сплп певаоа). Кпрепеуиција из
клавирских извпда пперске лиуераууре (за сууденуе диригпваоа). Суудену ппзнаје щирпки расппн суилпва, има развијену
индивидуалну сценску вещуину и преппзнауљив сценски гпвпр у пдреѐенпм музишкп - сценскпм делу, исуи мпже
предсуавиуи пред публикпм на јавним насуупима, или прпјекуима, исправља грещке у држаоу уела и развија свесу п
креуаоу у прпсупру – сцени.
Развија сппспбнпсу прилагпѐаваоа разлишиуим захуевима на сцени. Развија сппспбнпсу аналиуишкпг шиуаоа и
нуерпреуираоа либреуа кап свпјеврснпг лиуерарнп – драмскпг увпда улпге и оене инсценације. Сппспбан је да примени –
разуме меѐупднпсе музишкпг и сценскпг дела псппспбљаваоа.
Садржај предмета:
Накпн пдреѐиваоа адекваунпг прпграма, сууденуи раде на музишкпј припреми са умеунишким сардникпм и диригенупм. У
следеёпј фази музишки савладани прпграм биёе сценски ппсуављан. Пбрада музишкп – лиуерарнпг уексуа са аспекуа
музишкп драмске акуивнпсуи лика у пперскпм делу. Инуерпреуација решиуауива, арије, дуеуа, уерцеуа, или веёег ансамбла.
Правилна дикција језика на кпм се извпди ппера у пригиналу у служби гласа (иуалијански, француски, руски, немашки.).
На крају мпдула сууденуи пплажу испиу – музишки, или музишкп сценски јавни насууп са задауим прпгрампм (арије, или
ансамбли).
Литература:
1. В. А. Мпцару: Фигарпва женидба, Шарпбна фрула, Дпн Чпвани, Такп шине све – Пеуерс едиције 1966. г.
2. Г. Дпницеуи: Љубавни напиуак, Дпн Паскуале, Ана бплена, Лушија пд ламермура, Марија сујуард, Лукреција Бпрчија,
Рпберуп Девере, Кёи Пука, Фавприуа, - Рикпрди 2007. г.
3. В. Белини: Капулеуи и Мпнуеки, Нпрма, Пуриуани, Пирауа, Ла спнамбула – Рикпрди 2007. г.
4. Ђ. Рпсини: севиљски Берберин, Пепељуга, Иуалијанка у Алжиру – Рикпрди 2007. г.
5. Ђ. Верди: Аида, Ауила, Бал ппд маскама, Дпн Карлпс, Ернани, Фалсуаф, Мпё судбине, Лпмбарди, Луиза Милер,; акбеу,
Набукп, Пуелп, Ригплеуп, Симпн Бпканегра, Травиауа, Трубадур, Сицилијанске вешери – Рикпрди 2007. г.
6. Ђ. Пушини: Бпеми, Едгар, Девпјка са тапада, Ђани Скики, Мадам Бауерфлај, Манпн Лескп, Супр анчелика, Табарп,
Турандпу, Вили – Рикпрди 2007. г.
7. П. Маскаои: Кавалерија русуикана, Ирис – Спнзпоп 2000. г.
8. Щ. Гунп: Фаусу, Рпмеп и Јулија – Калмус 1999. г.
9. Ж. Бизе: Кармен – Калмус 1999. г.
10. Р. Бпиуп: Мефисупфеле – Рикпрди 1997. г.
11. С. Бинишки: На уранки – адапуација ангел Щурев 1999. г.
12. П. Шајкпвски: Евгеније Поегин, Пикпва дама, Јплануа – Музика Мпсква 1999. г.
13. Бпрпдин: Кнез Игпр – Музика Мпсква 1999. г.
Брпј часпва активне наставе:

Тепријска насуава: 1

Пракуишна насуава: 2

Метпде извпђеоа наставе:
Предаваоа: кплекуивна насуава, велишина групе дп 50
Вежбе: групна насуава, велишина групе дп 22
Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100):
Предиспиуне пбавезе:

Ппена - 40

Заврщни испиу:

Ппена - 60

Присусувп на предаваоима

10

Испиу – умеунишки ууисак

30

Акуивнпсу у упку предаваоа

10

Испиу – уехнишка реализација

30

Јавни насууп

20

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, масуер академске суудије
Назив предмета: MZSIR/2 - Суудијски исураживашки рад
Наставници: --Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 9
Услпв: Нема
Циљ предмета:
Сууденуи суишу сппспбнпсу за сампсуалну кпнцеруну акуивнпсу и ушещёе у раду музишких ансамбала и пркесуара, кап и
кпмпеуенције за рад у музишкп-педагпщким усуанпвама на нивпу средоих щкпла.
Суудијски исураживашки рад је деп припрема заврщнпг рада у ужпј умеунишкпј пбласуи, али пбухвауа и припрему других
предмеуа и умеунишких прпјекауа.
Оегпва пснпвна улпга је впѐеое и усмераваое сууденуа у примени суешених знаоа (инуерпреуауивних, уепријских,
аналиуишких, меупдплпщких) у циљу сампсуалнпг:
- усаврщаваоа и самппсувариваоа у изабранпм ппдрушју умеунишкпг рада, према склпнпсуима и сппспбнпсуима кандидауа;
- прпушаваоа мпгуёнпсуи и меупда за рещеое задауака уз ппмпё лиуераууре или дпбре умеунишке праксе;
- прпушаваоа прпблема и закљушиваое п мпгуёим рещеоима на пснпву спрпведених исураживаоа и анализа.
Исхпд предмета:
Сууденуи прпщирују реперупар и прпдубљују знаоа у пбласуи реперупара, сппспбни су за преузимаое впдеёих улпга у
ансамблима,
Пвладавају свепбухвауним знаоем реперупара главнпг предмеуа, имају дубпкп разумеваое пракуишних и уепријских
суудија и умеју да кприсуе уп знаое у даљем умеунишкпм развпју.
Суишу сппспбнпсу ппупунп сампсуалнпг ушеоа и изврщаваоа кпмплексних задауака, имају криуишку сампсвесу и сппспбни су
да иницирају заједнишке прпјекуе, да рукпвпде заједнишким прпјекуима и ушесувују у уимскпм раду, дпгпвараоу и
прганизацији. B805
Садржај предмета:
Фпрмира се у складу са пдабраним прпграмима свакпг ппјединашнпг кандидауа, оегпвпм слпженпщёу и сурукуурпм:
- мпже пбухвауиуи пбласуи једнпг или вище предмеуа кпји припадају ужпј умеунишкпј пбласуи;
- припрема кпмплекснпг прпграма умеунишкпг насуупа
Литература:
1. Фпрмира се у складу са пдабраним прпграмима свакпг ппјединашнпг кандидауа.
Брпј часпва активне наставе:

Тепријска насуава: 0

Пракуишна насуава: 9

Метпде извпђеоа наставе:
Сампсуални рад кандидауа и кпнсулуације
Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100):
Предиспиуне пбавезе:

Ппена - 0

Заврщни испиу:

Ппена - 0

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, масуер академске суудије
Назив предмета: MFTB1/1 - Трпмбпн
Наставници: Беншиё Б. Александар, редпвни прпфеспр
Сарадници: Беншиё М. Мелиуа, сампсуални умеунишки сарадник
Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 11
Услпв: Нема
Циљ предмета:
Сууденуи суишу сппспбнпсу за сампсуалну умеунишку акуивнпсу и ушещёе у раду ансамбала кап и сппспбнпсу за педагпщки и
креауивни рад у средоим музишким щкплама, щкплама ппщуепбразпвнпг уипа и инсуиууцијама кулууре. Циљ је и
дпсуизаое виспкпг прпфесипналнпг извпѐашкпг нивпа, крпз уехнишкп-инуерпреуауивну прпраду музишке лиуераууре за
урпмбпн и изграѐиваое индивидуалнпсуи сууденуа крпз јединсувп уехнишкпг и музишкпг елеменуа.
Исхпд предмета:
Владаое инсуруменупм, ппзнаваое суилпва и фпрме, разумеваое музишкпг садржаја, индивидуалнпсу у изражаваоу.
Сууденуи суишу виспк прпфесипнални нивп сппспбнпсуи за реализацију и изражаваое сппсувених умеунишких кпнцепауа,
прпщирују реперупар и прпдубљују знаоа у пбласуи реперупара, сппспбни су за преузимаое впдеёих улпга у ансамблима,
пвладавају свепбухвауним знаоем реперупара главнпг предмеуа, имају дубпкп разумеваое пракуишних и уепријских
суудија и умеју да кприсуе уп знаое у даљем умеунишкпм развпју. Суишу сппспбнпсу ппупунп сампсуалнпг ушеоа и
изврщаваоа кпмплексних задауака, имају криуишку сампсвесу и сппспбни су да иницирају заједнишке прпјекуе, да рукпвпде
заједнишким прпјекуима и ушесувују у уимскпм раду, дпгпвараоу и прганизацији.
Садржај предмета:
Прпцес рада пбухвауа разумеваое суилпва кпмппзиупра разлишиуих еппха, уумашеое садржаја и фпрме кпмппзиција,
исураживаое на ппљу упнскпг пбликпваоа и динамишких мпгуёнпсуи инсуруменуа, кап и рад на фразираоу, агпгици,
инупнацији, аруикулацији.
Избпр прпграма и план рада зависе пд уренууних мпгуёнпсуи свакпг сууденуа и усклаѐени су са нивппм преухпднп суешенпг
знаоа и оихпвим инуелекууалним, емпуивним и психпфизишким предисппзицијама.
Нарпшиуа пажоа ппсвеёује се фпрмираоу слпбпдне лишнпсуи индивидуалнпг израза и сампсуалнпсуи у прпцесу рада.
Најмаое једнпм, прганизује се јавни насууп, кпји мпже биуи и у пквиру класе.
Захуеви на испиуу:
- слпбпдан прпграм у урајаоу пд 15 минууа (укпликп ппсупји мпгуёнпсу, на српднпм инсуруменуу)
Литература:
1. Bozza, Eugene Ballade Paris, Alphonse Leduc 1944
2. Dutilleux, Henri Choral, cadence et fugato Paris, Alphonse Leduce 1950
3. Grgin, Ante Sonatina Edition Marc Reift 2008
4. Martin, Frank Ballade Universal Edition 1941
5. Wagenseil, Georg Christoph Koncert Willy Muller 1963
6. Marcello, Benedetto Sonata in E minor International music Company 1961
7. Haendel, Georg Friedrich Concerto en fa mineur Paris, Alphonse Leduce 1948
8. David, Ferdinand Concertino Atlanta Brass society press 1969
Брпј часпва активне наставе:

Тепријска насуава: 0

Пракуишна насуава: 2

Метпде извпђеоа наставе:
Предаваоа: индивидуална насуава
Вежбе: индивидуална насуава
Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100):
Предиспиуне пбавезе:

Ппена - 40

Кплпквијум-и

10

Акуивнпсу у упку предаваоа

10

Пракуишна насуава

20

Заврщни испиу:
Испиу

Ппена - 60
60

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, масуер академске суудије
Назив предмета: MFTR1/1 - Труба
Наставници: Ђпрѐевиё Р. Младен, редпвни прпфеспр
Сарадници: Пеёанац Д. Рада, сампсуални умеунишки сарадник
Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 11
Услпв: Нема
Циљ предмета:
Сууденуи суишу сппспбнпсу за сампсуалну умеунишку акуивнпсу и ушещёе у раду ансамбала кап и сппспбнпсу за педагпщки и
креауивни рад у средоим музишким щкплама, щкплама ппщуепбразпвнпг уипа и инсуиууцијама кулууре. Циљ је и
дпсуизаое виспкпг прпфесипналнпг извпѐашкпг нивпа, крпз уехнишкп-инуерпреуауивну прпраду музишке лиуераууре за
урубу и изграѐиваое индивидуалнпсуи сууденуа крпз јединсувп уехнишкпг и музишкпг елеменуа.
Исхпд предмета:
Владаое инсуруменупм, ппзнаваое суилпва и фпрме, разумеваое музишкпг садржаја, индивидуалнпсу у изражаваоу.
Сууденуи суишу виспк прпфесипнални нивп сппспбнпсуи за реализацију и изражаваое сппсувених умеунишких кпнцепауа,
прпщирују реперупар и прпдубљују знаоа у пбласуи реперупара, сппспбни су за преузимаое впдеёих улпга у ансамблима,
пвладавају свепбухвауним знаоем реперупара главнпг предмеуа, имају дубпкп разумеваое пракуишних и уепријских
суудија и умеју да кприсуе уп знаое у даљем умеунишкпм развпју. Суишу сппспбнпсу ппупунп сампсуалнпг ушеоа и
изврщаваоа кпмплексних задауака, имају криуишку сампсвесу и сппспбни су да иницирају заједнишке прпјекуе, да рукпвпде
заједнишким прпјекуима и ушесувују у уимскпм раду, дпгпвараоу и прганизацији.
Садржај предмета:
Прпцес рада пбухвауа разумеваое суилпва кпмппзиупра разлишиуих еппха, уумашеое садржаја и фпрме кпмппзиција,
исураживаое на ппљу упнскпг пбликпваоа и динамишких мпгуёнпсуи инсуруменуа, кап и рад на фразираоу, агпгици,
инупнацији, аруикулацији.
Избпр прпграма и план рада зависе пд уренууних мпгуёнпсуи свакпг сууденуа и усклаѐени су са нивппм преухпднп суешенпг
знаоа и оихпвим инуелекууалним, емпуивним и психпфизишким предисппзицијама.
Нарпшиуа пажоа ппсвеёује се фпрмираоу слпбпдне лишнпсуи индивидуалнпг израза и сампсуалнпсуи у прпцесу рада.
Најмаое једнпм, прганизује се јавни насууп, кпји мпже биуи и у пквиру класе.
Захуеви на испиуу:
- слпбпдан прпграм у урајаоу пд 15 минууа (укпликп ппсупји мпгуёнпсу, на српднпм инсуруменуу)
Литература:
1. Chalier, Theo 36 TRANCEDENTALNIH ETIDA Allphonse Leduc 1970
2. Gisondi, Michael Bach for the Trumpet or Cornet 1970
3. Bitsch, Marcel Vingt Etudes Allphonse Leduc 1954
4. Stamp, James Warm Ups and Studies Editions Alphonse Leduc 1970
5. Caruso, Carmine Musical Calisthenics for brass Hal Leonard 1979
6. Hummel, Johann Nepomuk Koncert Es dur Boosey&Hawkes 1975
7. Haydn, Joseph Koncert Es dur Universal Editions 1970
8. Hindemit, Paul Sonata za trubu i klavir peters 1960
9. Bohme, Oskar Koncert Editions Alphonse Leduc 1970
10. Brandt, Wassily Koncert komad Br. 2 Sikorski 1970
11. Rueff, Jeanine Fantasia concertante Allphonse Leduc 1970
12. Bozza, Eugene Caprice Allphonse Leduc 1960
13. Bozza, Eugene Rustiques Allphonse Leduc 1970
14. Jevtid, Ivan Sonata za trubu i klavir Paris, Gerard Billaudot 2000
15. Grgin, Ante Laura-Svita za trubu 2008
Брпј часпва активне наставе:

Тепријска насуава: 0

Пракуишна насуава: 2

Метпде извпђеоа наставе:
Предаваоа: индивидуална насуава
Вежбе: индивидуална насуава
Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100):
Предиспиуне пбавезе:

Ппена - 40

Кплпквијум-и

10

Акуивнпсу у упку предаваоа

10

Пракуишна насуава

20

Заврщни испиу:
Испиу

Ппена - 60
60

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, масуер академске суудије
Назив предмета: MFTU1/1 - Туба
Наставници: Бабиё Ј. Крунпслав, гпсуујуёи прпфеспр
Сарадници: Беншиё М. Мелиуа, сампсуални умеунишки сарадник
Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 11
Услпв: Нема
Циљ предмета:
Сууденуи суишу сппспбнпсу за сампсуалну умеунишку акуивнпсу и ушещёе у раду ансамбала кап и сппспбнпсу за педагпщки и
креауивни рад у средоим музишким щкплама, щкплама ппщуепбразпвнпг уипа и инсуиууцијама кулууре. Циљ је и
дпсуизаое виспкпг прпфесипналнпг извпѐашкпг нивпа, крпз уехнишкп-инуерпреуауивну прпраду музишке лиуераууре за уубу
и изграѐиваое индивидуалнпсуи сууденуа крпз јединсувп уехнишкпг и музишкпг елеменуа.
Исхпд предмета:
Владаое инсуруменупм, ппзнаваое суилпва и фпрме, разумеваое музишкпг садржаја, индивидуалнпсу у изражаваоу.
Сууденуи суишу виспк прпфесипнални нивп сппспбнпсуи за реализацију и изражаваое сппсувених умеунишких кпнцепауа,
прпщирују реперупар и прпдубљују знаоа у пбласуи реперупара, сппспбни су за преузимаое впдеёих улпга у ансамблима,
пвладавају свепбухвауним знаоем реперупара главнпг предмеуа, имају дубпкп разумеваое пракуишних и уепријских
суудија и умеју да кприсуе уп знаое у даљем умеунишкпм развпју. Суишу сппспбнпсу ппупунп сампсуалнпг ушеоа и
изврщаваоа кпмплексних задауака, имају криуишку сампсвесу и сппспбни су да иницирају заједнишке прпјекуе, да рукпвпде
заједнишким прпјекуима и ушесувују у уимскпм раду, дпгпвараоу и прганизацији.
Садржај предмета:
Прпцес рада пбухвауа разумеваое суилпва кпмппзиупра разлишиуих еппха, уумашеое садржаја и фпрме кпмппзиција,
исураживаое на ппљу упнскпг пбликпваоа и динамишких мпгуёнпсуи инсуруменуа, кап и рад на фразираоу, агпгици,
инупнацији, аруикулацији.
Избпр прпграма и план рада зависе пд уренууних мпгуёнпсуи свакпг сууденуа и усклаѐени су са нивппм преухпднп суешенпг
знаоа и оихпвим инуелекууалним, емпуивним и психпфизишким предисппзицијама.
Нарпшиуа пажоа ппсвеёује се фпрмираоу слпбпдне лишнпсуи индивидуалнпг израза и сампсуалнпсуи у прпцесу рада.
Најмаое једнпм, прганизује се јавни насууп, кпји мпже биуи и у пквиру класе.
Захуеви на испиуу:
- слпбпдан прпграм у урајаоу пд 15 минууа (укпликп ппсупји мпгуёнпсу, на српднпм инсуруменуу)
Литература:
1. J. S. Bach Suite per Violoncello solo arr. R. King for tuba, BB Robert King Music Company
2. J. S. Bach - Partita a moll for tuba solo, arr. Tinkham Tuba Euphonium Press
3. J. S. Bach - Sonata II for tuba and klavier or orgel, arr. W. Hilgers Editions Marc Reift
4. T. Madsen - Sonata for tuba and piano, Musikk-Huset, Oslo
5. J. Filas - Sonata for tuba and piano, Editions BIM
6. A. Arutunian - Concerto for tuba and orchestra, Editions BIM
7. J. Duda - Concerto for tuba and orchestra
8. J. Koetsier - Concerto for tuba and string orchestra, Editions BIM
9. C. Daniellson - Koncertantna Suita za tubu i 4 horne, Carl Gehrmans Musikforlag
10. J. Stevens - Tuba Journey BB, Editions BIM
11. R. Srauss - 1. Horn concerto transc. for tuba, Anderson Thomas Edition, ing.
12. J. Williams - Tuba Concerto. Editions BIM
13. E. Bozza - Concertino for tuba and orchestra, Alphonse Leduc
Брпј часпва активне наставе:

Тепријска насуава: 0

Пракуишна насуава: 2

Метпде извпђеоа наставе:
Предаваоа: индивидуална насуава
Вежбе: индивидуална насуава
Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100):
Предиспиуне пбавезе:

Ппена - 40

Кплпквијум-и

10

Акуивнпсу у упку предаваоа

10

Пракуишна насуава

20

Заврщни испиу:
Испиу

Ппена - 60
60

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, масуер академске суудије
Назив предмета: MIUD1/1 - Удараљке
Наставници: Палашкпвиё Ж. Срѐан, ванредни прпфеспр
Сарадници: Загпрац П. Бпјана, сампсуални умеунишки сарадник
Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 10
Услпв: Нема
Циљ предмета:
Дпсуизаое виспкпг прпфесипналнпг перкусипнисуишкпг нивпа, крпз уехнишкп-инуерпреуауивну прпраду музишке лиуераууре
за удараљке и изграѐиваое индивидуалнпсуи лишнпсуи перкусипнисуе-удараша крпз јединсувп уехнишкпг и музишкпг
елеменуа.
Исхпд предмета:
Ппсуизаое виспкпг нивпа у извпѐеоу умеунишке музике за удараљке, кап и сампсуалнпсу у псмищљаваоу и извпѐеоу
целпвешероег кпнцерунпг насуупа.
Садржај предмета:
Целпвешерои сплисуишки ресиуал- знашајна дела савремене перкусипнисуишке лиуераууре, изведена на мембранпфпним ,
мелпдијским и риумишким ударашким инсуруменуима, са акценупм на кпнцеруне еуиде.
Литература:
1. N.J.Živkovd,“Ten etudes for snare drum“ No. 1-5 - Studio 4 Productions,USA
2. Chuck Kerrigan,“12 etudes for snare drum“ No.1-6 - Mel Bays publications,USA
3. Sperie Karas,“Seven pieces for Concert prformance“ No. 1-4 - Hal Leonard corporation,USA
4. John Beck,“Advanced Solos for Snare drum“ No. 1-2 - Almira Music co. Inc. NY 14042,USA
5. Jacques Delecluse,“TEST-CLAIRE“ for snare drum solo No. 1-6 – Alphonse Leduc,Paris
6. Elliott Carter,“Eight pieces for Four Timpani“ No. 1-4 - Associated Music Publishers,NY,USA 1950-1966
7. William J.Schinstine,“Artiste sonata“ timpani solo, I суав - Southern Music Company,USA
8. William J.Schinstine,“Sonata No.2“ for timpani, I суав - Southern Music Company,USA
9. Alex Orfaly,“5 Intermediate Pieces“ for solo timpani Nп. 1-3 - C.Alan publication,USA
10. Pete Zambito,“Mainland Express“ for timpani - C.Alan publication,USA
11. Leigh Howard Stevens,“Method of Movement for Marimba“,Copyright by L.H.Stevens,1979
12. Nancy Zeltsman,“Four-Mallet Marimba playing“,Hal Leonard Corporation,USA
13. Nebojša J.Živkovid,“The principle of Mallet Technique“,Copyright by Nebojša J.Živkovid
14. J.S.Bach,“Sech Suiten“fur Violoncello solo BWV 1009-1010, Edition Breitkopf,4280
15. Morris Goldenberg,“Modern school for Xylophone“ No. 30-35, Chappell & Co.,Inc,USA
16. George Lawrence Stone,“Mallet Controle“ for mellodic percussion - by George B.Stone & Son, Inc.USA
17. Сергеи Веурпв,“Сбпрник упражнении длр ксилпфпна“ Мпсква 2005
18. Jacques Delecluse,“Twenty studies for Xylophone“, No. 10-15, Alphonse Leduc,Paris
19. David Kovins,“Vibraphone Virtuosity“ No. 25-30, Visionary Music Publishing Co.USA
20. David Fridman,“Vibraphone Technique - dampening and pedaling“ - Copyright by D.Fridma.USA
Брпј часпва активне наставе:

Тепријска насуава: 0

Пракуишна насуава: 2

Метпде извпђеоа наставе:
Предаваоа: индивидуална насуава
Вежбе: индивидуална насуава
Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100):
Предиспиуне пбавезе:
Акуивнпсу у упку предаваоа

Ппена - 50
50

Заврщни испиу:
Испиу

Ппена - 50
50

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, масуер академске суудије
Назив предмета: MFFG1/1 - Фагпу
Наставници: Јпуиё З. Иван, дпцену
Сарадници: Беншиё М. Мелиуа, сампсуални умеунишки сарадник; Раиё А. Драгана, вищи умеунишки сарадник
Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 11
Услпв: Нема
Циљ предмета:
Сууденуи суишу сппспбнпсу за сампсуалну умеунишку акуивнпсу и ушещёе у раду ансамбала кап и сппспбнпсу за педагпщки и
креауивни рад у средоим музишким щкплама, щкплама ппщуепбразпвнпг уипа и инсуиууцијама кулууре. Циљ је и
дпсуизаое виспкпг прпфесипналнпг извпѐашкпг нивпа, крпз уехнишкп-инуерпреуауивну прпраду музишке лиуераууре за
фагпу и изграѐиваое индивидуалнпсуи сууденуа крпз јединсувп уехнишкпг и музишкпг елеменуа.
Исхпд предмета:
Владаое инсуруменупм, ппзнаваое суилпва и фпрме, разумеваое музишкпг садржаја, индивидуалнпсу у изражаваоу.
Сууденуи суишу виспк прпфесипнални нивп сппспбнпсуи за реализацију и изражаваое сппсувених умеунишких кпнцепауа,
прпщирују реперупар и прпдубљују знаоа у пбласуи реперупара, сппспбни су за преузимаое впдеёих улпга у ансамблима,
пвладавају свепбухвауним знаоем реперупара главнпг предмеуа, имају дубпкп разумеваое пракуишних и уепријских
суудија и умеју да кприсуе уп знаое у даљем умеунишкпм развпју. Суишу сппспбнпсу ппупунп сампсуалнпг ушеоа и
изврщаваоа кпмплексних задауака, имају криуишку сампсвесу и сппспбни су да иницирају заједнишке прпјекуе, да рукпвпде
заједнишким прпјекуима и ушесувују у уимскпм раду, дпгпвараоу и прганизацији.
Садржај предмета:
Прпцес рада пбухвауа разумеваое суилпва кпмппзиупра разлишиуих еппха, уумашеое садржаја и фпрме кпмппзиција,
исураживаое на ппљу упнскпг пбликпваоа и динамишких мпгуёнпсуи инсуруменуа, кап и рад на фразираоу, агпгици,
инупнацији, аруикулацији.
Избпр прпграма и план рада зависе пд уренууних мпгуёнпсуи свакпг сууденуа и усклаѐени су са нивппм преухпднп суешенпг
знаоа и оихпвим инуелекууалним, емпуивним и психпфизишким предисппзицијама.
Нарпшиуа пажоа ппсвеёује се фпрмираоу слпбпдне лишнпсуи индивидуалнпг израза и сампсуалнпсуи у прпцесу рада.
Најмаое једнпм, прганизује се јавни насууп, кпји мпже биуи и у пквиру класе.
Захуеви на испиуу:
- слпбпдан прпграм у урајаоу пд 15 минууа (укпликп ппсупји мпгуёнпсу, на српднпм инсуруменуу)
Литература:
1. Jacobi, Carl etudes Editio Musica, Budapest 1958
2. Hindemith, Paul Sonata za fagot i klavir Schott, Mainz 1939
3. Mozart, Wolfgang Amadeus Koncert za fagot i klavir Bretkopf 1969
4. Grovlez, Gabriel Siciliene et Allegro giocosso za fagot i klavir Constalit, Paris 1978
5. David, Ferdinand Končertino Schott, Mainz 1950
6. Seint-Saens, C. Sonate Paris, Alphonse Leduc 1956
Брпј часпва активне наставе:

Тепријска насуава: 0

Пракуишна насуава: 2

Метпде извпђеоа наставе:
Предаваоа: индивидуална насуава
Вежбе: индивидуална насуава
Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100):
Предиспиуне пбавезе:

Ппена - 40

Кплпквијум-и

10

Акуивнпсу у упку предаваоа

10

Пракуишна насуава

20

Заврщни испиу:
Испиу

Ппена - 60
60

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, масуер академске суудије
Назив предмета: MFFL1/1 - Флаууа
Наставници: Јпванпвиё Д. Љубища, редпвни прпфеспр; Симпнпвиё В. Мипмир, редпвни прпфеспр
Сарадници: Бпјиё-Радпјшиё Т. Мери, сампсуални умеунишки сарадник; Раиё А. Драгана, вищи умеунишки сарадник
Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 11
Услпв: Нема
Циљ предмета:
Сууденуи суишу сппспбнпсу за сампсуалну умеунишку акуивнпсу и ушещёе у раду ансамбала кап и сппспбнпсу за педагпщки и
креауивни рад у средоим музишким щкплама, щкплама ппщуепбразпвнпг уипа и инсуиууцијама кулууре. Циљ је и
дпсуизаое виспкпг прпфесипналнпг извпѐашкпг нивпа, крпз уехнишкп-инуерпреуауивну прпраду музишке лиуераууре за
флаууу и изграѐиваое индивидуалнпсуи сууденуа крпз јединсувп уехнишкпг и музишкпг елеменуа.
Исхпд предмета:
Владаое инсуруменупм, ппзнаваое суилпва и фпрме, разумеваое музишкпг садржаја, индивидуалнпсу у изражаваоу.
Сууденуи суишу виспк прпфесипнални нивп сппспбнпсуи за реализацију и изражаваое сппсувених умеунишких кпнцепауа,
прпщирују реперупар и прпдубљују знаоа у пбласуи реперупара, сппспбни су за преузимаое впдеёих улпга у ансамблима,
пвладавају свепбухвауним знаоем реперупара главнпг предмеуа, имају дубпкп разумеваое пракуишних и уепријских
суудија и умеју да кприсуе уп знаое у даљем умеунишкпм развпју. Суишу сппспбнпсу ппупунп сампсуалнпг ушеоа и
изврщаваоа кпмплексних задауака, имају криуишку сампсвесу и сппспбни су да иницирају заједнишке прпјекуе, да рукпвпде
заједнишким прпјекуима и ушесувују у уимскпм раду, дпгпвараоу и прганизацији.
Садржај предмета:
Прпцес рада пбухвауа разумеваое суилпва кпмппзиупра разлишиуих еппха, уумашеое садржаја и фпрме кпмппзиција,
исураживаое на ппљу упнскпг пбликпваоа и динамишких мпгуёнпсуи инсуруменуа, кап и рад на фразираоу, агпгици,
инупнацији, аруикулацији.
Избпр прпграма и план рада зависе пд уренууних мпгуёнпсуи свакпг сууденуа и усклаѐени су са нивппм преухпднп суешенпг
знаоа и оихпвим инуелекууалним, емпуивним и психпфизишким предисппзицијама.
Нарпшиуа пажоа ппсвеёује се фпрмираоу слпбпдне лишнпсуи индивидуалнпг израза и сампсуалнпсуи у прпцесу рада.
Најмаое једнпм, прганизује се јавни насууп, кпји мпже биуи и у пквиру класе.
Захуеви на испиуу:
- слпбпдан прпграм у урајаоу пд 15 минууа (укпликп ппсупји мпгуёнпсу, на српднпм инсуруменуу)
Литература:
1. Moyse, Marcel De la sonorite, art et tehnique Paris, Alphonse Leduc 1968
2. Moyse, Marcel Games et arpeges Paris, Alphonse Leduc 1933
3. Moyse, Marcel Exercices journalier Paris, Alphonse Leduc 1934
4. Moyse, Marcel Ecole de l "articulation Paris: Alphonse Leduc 1934
5. Moyse, Marcel Etudes et excercices techniques Paris, Alphonse Leduc 1933
6. Taffanel, Paul & Philippe Gaubert Methode complete de la Flute Paris, Alphonse Leduc 1958
7. Debost, Michel Une simple Flute Van de Velde 1996
8. Bach, Johann Sebastian Studie Leipzig, Breitkopf 1983
Брпј часпва активне наставе:

Тепријска насуава: 0

Пракуишна насуава: 2

Метпде извпђеоа наставе:
Предаваоа: индивидуална насуава
Вежбе: индивидуална насуава
Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100):
Предиспиуне пбавезе:

Ппена - 40

Кплпквијум-и

10

Акуивнпсу у упку предаваоа

10

Пракуишна насуава

20

Заврщни испиу:
Испиу

Ппена - 60
60

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, масуер академске суудије
Назив предмета: MIHF1 - Харфа
Наставници: Несупрпвска Б. Љиљана, редпвни прпфеспр; Суанищиё Д. Милена, редпвни прпфеспр
Сарадници: Загпрац П. Бпјана, сампсуални умеунишки сарадник
Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 8
Услпв: Нема
Циљ предмета:
Неппсредан циљ предмеуа јесуе развијаое суешених есуеуских и умеунишкп-уехнишких знаоа крпз непрекидна сазнајна
исураживаоа у ппсуизаоу аууенуишне умеунишке инуерпреуације. Крајои циљ јесуе дпсуизаое виспкпг прпфесипналнпг
харфисуишкпг нивпа крпз уехнишкп-инуерпреуауивну прпраду музишке лиуераууре за харфу и изграѐиваое индивидуалнпсуи
лишнпсуи сплисуе и пркесуарскпг музишара, крпз јединсувп уехнишкпг и музишкпг елеменуа. Сууденуи суишу сппспбнпсу за
сампсуалну умеунишку акуивнпсу и ушещёе у раду ансамбала кап и сппспбнпсу за педагпщки и креауивни рад у музишким
щкплама, щкплама ппщуепбразпвнпг уипа и инсуиууцијама кулууре.
Исхпд предмета:
Савладаваое музишких и уехнишких захуева предвиѐених за пвај суудијски прпграм, развијаое индивидуалних извпѐашких
мпгуёнпсуи сууденуа, кап и суицаое кпмпеуенција за насуавнишки рад у средоим музишким щкплама, кпнцеруну делаунпсу
(сплисуишка, пркесуарска, камерна), мпгуёнпсу рада на виспким щкплама, мпгуёнпсу даљег умеунишкпг и инуерпреуауивнпг
усаврщаваоа.
Садржај предмета:
Сублимираое суешених знаоа из пбласуи ппзнаваоа инсуруменауа, гепграфске специфишнпсуи, разлике у инуерпреуацији и
аруикулацији, каракуерисуике суилпва.
Рад на прпграму: суудипзнп уппзнаваое и савладаваое уексуа, крпз уехнишкп-мелпдијску и фпрмалнп-сурукууралну
анализу. Разрещаваое извпѐашких прпблема. Исураживаое и експерименуисаое суилпм и инуерпреуацијпм, са нарпшиуим
исуицаоем индивидуалнпг израза.
Испиуни захуев: Кпнцеру или кпнцеруанунп делп уз прауоу клавира.
Литература:
1. Caplet, André. Le Masque de la Mort Rouge, Conte Fantastique, Editions Durand, Paris, 1908
2. Debussy, Claude. Danses, Durand & Cie, Paris, 1910
3. Gossec, Francois-Joseph. Concertante du Ballet de Mirza, Editions Jobert, Paris, 1964
4. Boieldieu, Francois-Adrien. Concerto pour Harp, Ricordi, Milano, 1934
5. Francaix, Jean. Concerto pour 2 harpes et 11 instruments a cordes, Schott, Mainz.
6. Francaix, Jean. Concerto pour harpe, Schott, Mainz.
7. Francaix, Jean. Jeux Poetique, Schott, Mainz.
8. Ginastera, Albero. Harp Concerto op 25, Boowey & Hawkes, London, 1975
9. Глиер, Рајнар. Кпнцеру, Музыка, Мпсква, 1977
10. Jolivet, Andre. Concetro pour harpe, G Billaudot, Paris, 1952
11. Maayani, Ami. Concerto, Israel Music Associates, Jerusalem
12. Grandjany, Marcel. Aria in Classic Style, Associated Music Publishers, New York, 1944
13. Ravel, Maurice. Introduction et Allegro, Lyra Music Company, New York
14. Rodrigo, Joaquin. Concierto Serenata, Union Musical Espanola, Madrid, 1962
15. Damase, Jean Michele. Concertiono pour harpe et instruments a cordes, Editions Henry Lemoine, Paris
16. Dussek, Jan Ladislav. Concerto in E flat for Harp, Salvi Publications, London
17. Glenvile-Hicks, Peggy. Concertino Antico, Lyon & Healy Publications
18. Rodrigo, Joaquin. Concierto de Aranjuez
19. Mozart, Wolfgang Amadeus. Koncert C-Dur, Edition Breitkopf, Leipzig
20. Handel, Georg Fridrich – Grandjany, Marcel. Concerto en si bemol, Durand & Cie, Paris, 1933
Брпј часпва активне наставе:

Тепријска насуава: 0

Пракуишна насуава: 2

Метпде извпђеоа наставе:
Предаваоа: индивидуална насуава
Вежбе: индивидуална насуава
Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100):
Предиспиуне пбавезе:

Ппена - 50

Заврщни испиу:

Ппена - 50

Кпнцеруне праксе, јавни насуупи,
уакмишеоа

20

Испиу – умеунишки ууисак

25

Акуивнпсу у упку предаваоа

30

Испиу – уехнишка реализација

25

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, масуер академске суудије
Назив предмета: MFHR1/1 - Хпрна
Наставници: Радиё Д. Милан, редпвни прпфеспр
Сарадници: Беншиё М. Мелиуа, сампсуални умеунишки сарадник
Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 11
Услпв: Нема
Циљ предмета:
Сууденуи суишу сппспбнпсу за сампсуалну умеунишку акуивнпсу и ушещёе у раду ансамбала кап и сппспбнпсу за педагпщки и
креауивни рад у средоим музишким щкплама, щкплама ппщуепбразпвнпг уипа и инсуиууцијама кулууре. Циљ је и
дпсуизаое виспкпг прпфесипналнпг извпѐашкпг нивпа, крпз уехнишкп-инуерпреуауивну прпраду музишке лиуераууре за
хпрну и изграѐиваое индивидуалнпсуи сууденуа крпз јединсувп уехнишкпг и музишкпг елеменуа.
Исхпд предмета:
Владаое инсуруменупм, ппзнаваое суилпва и фпрме, разумеваое музишкпг садржаја, индивидуалнпсу у изражаваоу.
Сууденуи суишу виспк прпфесипнални нивп сппспбнпсуи за реализацију и изражаваое сппсувених умеунишких кпнцепауа,
прпщирују реперупар и прпдубљују знаоа у пбласуи реперупара, сппспбни су за преузимаое впдеёих улпга у ансамблима,
пвладавају свепбухвауним знаоем реперупара главнпг предмеуа, имају дубпкп разумеваое пракуишних и уепријских
суудија и умеју да кприсуе уп знаое у даљем умеунишкпм развпју. Суишу сппспбнпсу ппупунп сампсуалнпг ушеоа и
изврщаваоа кпмплексних задауака, имају криуишку сампсвесу и сппспбни су да иницирају заједнишке прпјекуе, да рукпвпде
заједнишким прпјекуима и ушесувују у уимскпм раду, дпгпвараоу и прганизацији.
Садржај предмета:
Прпцес рада пбухвауа разумеваое суилпва кпмппзиупра разлишиуих еппха, уумашеое садржаја и фпрме кпмппзиција,
исураживаое на ппљу упнскпг пбликпваоа и динамишких мпгуёнпсуи инсуруменуа, кап и рад на фразираоу, агпгици,
инупнацији, аруикулацији.
Избпр прпграма и план рада зависе пд уренууних мпгуёнпсуи свакпг сууденуа и усклаѐени су са нивппм преухпднп суешенпг
знаоа и оихпвим инуелекууалним, емпуивним и психпфизишким предисппзицијама.
Нарпшиуа пажоа ппсвеёује се фпрмираоу слпбпдне лишнпсуи индивидуалнпг израза и сампсуалнпсуи у прпцесу рада.
Најмаое једнпм, прганизује се јавни насууп, кпји мпже биуи и у пквиру класе.
Захуеви на испиуу:
- слпбпдан прпграм у урајаоу пд 15 минууа (укпликп ппсупји мпгуёнпсу, на српднпм инсуруменуу)
Литература:
1. Muller, Klaus Etide sveska 1 Chambers 1951Koppras 60 Etida Chambers 1960
2. Zanella Pet melodijskih etida Ricordi 1960
3. Busser, Henry Piece en re op. 28 Alphonse Leduc1951
4. Pooth, M Legenda Alphonse Leduc1960
5. Desportes, Yvonne Improvizacija Alphonse Leduc 1961
6. Radid, Dušan Pesma i igra Beograd, Udruženje kompozitora Srbije 1990
7. Maxime, Alphones 40 Etudes mouene force Alphonse Leduc 1960
8. Cooke, Arnold Rondo Chambers 1960
9. Danzi, Franz Sonata op. 44 Chambers 1957
10. Cherubini, Luigi Sonata br. 1 Chambers 1960
11. Mozart, Wolfgang Amadeus Koncert br. 1 D dur Breitkopf 1960
12. Mozart, Wolfgang Amadeus Koncert br. 3 Es dur Breitkopf 1960
13. Matus, Karl Koncert op. 24 Moskva, Muzika 1951
Брпј часпва активне наставе:

Тепријска насуава: 0

Пракуишна насуава: 2

Метпде извпђеоа наставе:
Предаваоа: индивидуална насуава
Вежбе: индивидуална насуава
Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100):
Предиспиуне пбавезе:

Ппена - 40

Кплпквијум-и

10

Акуивнпсу у упку предаваоа

10

Пракуишна насуава

20

Заврщни испиу:
Испиу

Ппена - 60
60

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, масуер академске суудије
Назив предмета: MBHO1 - Хпрскп певаое, OBHO1 - Хпрскп певаое 1, OBHO2 - Хпрскп певаое 2, OBHO3 - Хпрскп певаое 3
Наставници: Радпванпвиё-Брканпвиё Р. Биљана, редпвни прпфеспр; Јпванпвиё В. Драгана, ванредни прпфеспр
Сарадници: Кљајиё М. Бпјан, асисуену
Статус предмета: избпрни
Брпј ЕСПБ: 6
Услпв: Пплпжен испиу из Хпрскпг певаоа преухпднпг нивпа
Циљ предмета:
Предмеу је усмерен ка уппзнаваоу, развпју и савладаваоу елеменауа хпрскпг певаоа, пре свега, хармпнскпг слуха и
впкалне уехнике. Циљ је псппспбљаваое сууденуа да свпја уепријска знаоа (сплфеѐп, кпнурапунку, хармпнска, сурукуурна и
суилска анализа) примени у пракси.
Исхпд предмета:
Пп заврщеуку насуаве из предмеуа, пд сууденуа се пшекује да пракуишнп примеоује суешенп знаое из пве дисциплине, кпје
сумира ппзнаваое уепријских и пракуишних музишких предмеуа. Ппзнаваое впкалне уехнике, музишке суилисуике, нашина и
прганизације рада са разлишиуим впкалним ансамблима мпрају псппспбиуи сууденуа за певаое у хпру пднпснп, акуивнп
ушещёе у припреми и реализацији насуупа са ансамблпм.
Садржај предмета:
Предмеу хпрскп певаое је кпнципиран кап пснпва за уппзнаваое сууденауа са свим биуним елеменуима музишкпг дела.
Ппред неппхпднпг аналиуишкпг дела насуаве, приприуеу и уежищуе је на пракуишнпм раду. Пбухваёене су брпјне уехнишке
вежбе намеоене развпју впкалних сппспбнпсуи сууденауа и кпмппзиције свих впдеёих суилских перипда, пд ренесансе дп
савремене музике. Изабрана дела мпгу биуи впкална или впкалнп-инсуруменуална, духпвнпг или свеупвнпг каракуера, а
кприсуе се кап инсурукуивна лиуерауура или прпграм за јавнп извпѐеое. Насуава је кплекуивнпг уипа, а суудену бира да ли
ёе је ппхаѐауи у женскпм или мещпвиупм хпру. На распплагаоу су Мещпвиуи хпр ФМУ или Академски хпр "Collegium
musicum".Кплпквијум се пплаже певаоем у групи (пд шеуири дп десеу сууденауа, у зависнпсуи пд захуева пауиууре) кап
прпвера знаоа преухпднп преѐенпг градива. Сууденуи са најбпљим резулуауима кплпквијума ушесувују у реализацији
кпнцерунпг прпјекуа – заврщнпг испиуа, дпк псуали сууденуи заврщни испиу пплажу певаоем кпнцерунпг прпграма у групи
(пд шеуири дп десеу сууденауа, у зависнпсуи пд захуева пауиууре) .
Литература:
1. Мпуеуи, мадригали, мисе (G. P. Palestrina, O. Lasso, J. Gallus, C. Monteverdi)
2. Кпрали, кануауе, праупријуми (J. S. Bach, G. F. Handel, A. Bruckner, S. Prokofiev, C. Orff)
3. Хпрпви, мисе, реквијеми, симфпније (G. B. Pergolesi, A. Vivaldi, Caplet, G. Rossini, J. Haydn, W. A. Mozart, L. van Beethoven, H.
Berlioz, G. Faure, G. Puccini, A. Dvorak, G. Mahler)
4. Хпрпви (R. Schumann, J. Brahms, B. Smetana, B. Britten)
5. Лиуургије, ппела, духпвни кпмади (P. I. Caikovski, P. Cesnokov, D. Grecaninov, D. Bortnanski, S. Ramaninov, St. St. Mokranjac,
K. Stankovic, P. Konjovic, K. Manojlovic, S. Hristic, M. Tajcevic)
6. Впкална свеупвна музика дпмаёих и ауупра из регипна (St. St. Mokranjac, M. Milojevic, V. Ilic, T. Skalovski, R. Petrovic, D.
Kostic, K. Babic, R. Maksimovic, Z. Mirkovic, S. Hofman, Z. Eric, M. Mihajlovic)
7. Савремена хпрска музика
8. У пбзир дплази сва дпсуупна лиуерауура пдгпварајуёе уежине
Брпј часпва активне наставе:

Тепријска насуава: 0

Пракуишна насуава: 6

Метпде извпђеоа наставе:
Предаваоа: кплекуивна насуава, велишина групе дп 300
Вежбе: кплекуивна насуава, велишина групе дп 300
Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100):
Предиспиуне пбавезе:

Ппена - 60

Кплпквијум

30

Присусувпваое насуави

15

Акуивнпсу у упку предаваоа

15

Заврщни испиу:
Усмени испиу/кпнцеру

Ппена - 40
40

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, масуер академске суудије
Назив предмета: MICB1/1 - Шембалп
Наставници: Ппппвиё Д. Милан, дпцену
Сарадници: Загпрац П. Бпјана, сампсуални умеунишки сарадник
Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 11
Услпв: Нема
Циљ предмета:
Дпсуизаое виспкпг прпфесипналнпг и умеунишкпг нивпа у инуерпреуацији капиуалних дела шембалисуишке лиуераууре.
Сууденуи суишу сппспбнпсу за сампсуалну кпнцеруну акуивнпсу и ушещёе у раду музишких ансамбала и пркесуара, кап и
кпмпеуенције за рад у музишкп-педагпщким усуанпвама на нивпу средоих щкпла. Сууденуи суишу сппспбнпсу рада у
медијима и инсуиууцијама кулууре.
Исхпд предмета:
Сууденуи суишу виспки прпфесипнални нивп сппспбнпсуи за реализацију и изражаваое сппсувених умеунишких кпнцепауа,
прпщирују реперупар и прпдубљују знаоа у пбласуи реперупара за шембалп. Сппспбни су за преузимаое впдеёе улпге у
ансамблу, пвладавају свепбухвауним знаоем реперупара главнпг предмеуа, уз дубпкп разумеваое пракуишних и уепријских
суудија и умеју да кприсуе уп знаое у даљем умеунишкпм развпју. Суишу сппспбнпсу ппупунп сампсуалнпг ушеоа и
изврщаваоа кпмплексних задауака, ппседују криуишку сампсвесу и сппспбни су да иницирају заједнишке прпјекуе, рукпвпде
заједнишким прпјекуима крпз уимски рад, дпгпвпр и прганизацију.
Садржај предмета:
Кпмплекснп прпушаваое и инуерпреуираое капиуалних дела шембалисуишке лиуераууре из еппха перипда 16. дп 18, кап и
20. и 21. века. Суудену најмаое једнпм мпра имауи јавни насууп, кпји мпже биуи и у пквиру класе.
Испиуни захуеви предсуављају јавнп извпѐеое прпграма у урајаоу 20 дп 30 минууа пп избпру сууденуа. Прпграм, измеѐу
псуалпг, уреба да укљушује једнп пд ппнуѐених дела:
– кпнцеру за пблигаунп (уј. сплисуишкп) шембалп 18 дп 21. века и мали или велики сасуав пркесура, уј. камерни ансамбл
– кпнцеру за сплп шембалп Ј. С. Баха (BWV 971 дп BWV 987)
– Кпнцеруне кпмаде за шембалп (у верзији камернпг уриа), Ж. Ф. Рампа
Кпнцеру за шембалп и пркесуар, мпже се реализпвауи уз прауоу гудашкпг ансамбла или умеунишкпг сарадника. Дела 20.
века извпде се на мпдернпм уипу шембала.
Литература:
1. Bach, Johann Sebastian: Das Wohltemperierte Klavier 1, Henle Verlag, 1997
2. Bach, Johann Sebastian: Das Wohltemperierte Klavier 2, Henle Verlag, 1997
3. Bach, Johann Sebastian: Concerto fur Cembalo d-moll, BWV 1052, Barenreiter, 2008
4. Bach, Johann Sebastian: Concerto fur Cembalo E-dur, BWV 1053, Barenreiter, bez podataka o godini
5. Bach, Johann Sebastian: Concerto fur Cembalo D-dur, BWV 1054, Barenreiter, bez podataka o godini
6. Bach, Johann Sebastian: Concerto fur Cembalo A-dur, BWV 1055, Barenreiter, bez podataka o godini
7. Bach, Johann Sebastian: Concerto fur Cembalo f-moll, BWV 1056, Barenreiter, bez podataka o godini
8. Bach, Johann Sebastian: Concerto fur Cembalo F-dur, BWV 1057, Barenreiter, bez podataka o godini
9. Bach, Johann Sebastian: Concerto fur Cembalo g-moll, BWV 1058, Barenreiter, bez podataka o godini
10. Bach, Johann Sebastian: 16 Konzerte nach vercheidenen Meistern, Peters, bez podataka o godini
11. Bach, Johann Sebastian: Italianisches Konzert, Franzosische Ouverture, Vier Duette, Goldberg-Variationen, Henle Verlag, 1979
12. Bach, Johann Sebastian: Toccaten, Henle Verlag, 1990
13. Couperin, Francios: Complete Keyboard Works - Series One, Dover Publications, 1988
14. Couperin, Francios: Complete Keyboard Works - Series Two, Dover Publications, 1988
15. Falla, Manuel de: Concerto per clavicembalo (o pianoforte), flauto, oboe, clarinetto, violino e violoncello, Max Eschig, 1970
16. Forqueray, Antoine: Pieces de Clavecin, Heugel & Cie, 2003
17. Francaix, Jean: Concerto pour clavecin et ensemble instrumental, Schott Music, 1971
18. Francaix, Jean: L'Insectarium pour clavecin, Schott Music, 1987
19. Fuller, J. Maitland and Barclay, W. Squire: Fitzwilliam Virginal Book volume 1, Dover Publications, 1979
20. Fuller, J. Maitland and Barclay, W. Squire: Fitzwilliam Virginal Book volume 2, Dover Publications, 1979
21. Kulenovid, Vuk: Bukolike za čembalo, Udruženje kompozitora Srbije, 1978
22. Ligeti, György: Continuum for harpsichord, Schott Music, 1998
23. Ligeti, György: Hungarian Rock, for Harpsichord, Schott Music, 1979
24. Martinu, Bohuslav: Deux pieces pour clavecin, Universal, 2001
25. Poulenc, Francis: Concert Champetre, pour calvecin (ou piano) & piano concertant, Salabert, 2008.
26. Rameau, Jean-Philippe: Pieces de Clavecin, Nouvelle edition integrale, Barenreiter, 2004
27. Rameau, Jean-Philippe: Pieces de Clavecin en concerts, Editio Musica Budapest, bez podataka o godini
28. Scarlatti, Domenico: Sixty Sonatas, volume 1, G. Schirmer 1953
29. Scarlatti, Domenico: Sixty Sonatas, volume 2, G. Schirmer 1953
30. Scarlatti, Domenico: 150 Sonaten, volume 1, Peters, 1985
31. Scarlatti, Domenico: 150 Sonaten, volume 2, Peters, 1984
32. Scarlatti, Domenico: 150 Sonaten, volume 3, Peters, 1985
33. Soler, Antonio: Fandango, bez podataka o izdanju

Брпј часпва активне наставе:

Тепријска насуава: 0

Пракуишна насуава: 2

Метпде извпђеоа наставе:
Предаваоа: индивидуална насуава
Вежбе: индивидуална насуава
Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100):
Предиспиуне пбавезе:

Ппена - 50

Заврщни испиу:

Ппена - 50

Јавни насууп

20

Испиу – умеунишки ууисак

25

Присусувп на предаваоима

15

Испиу – уехнишка реализација

25

Акуивнпсу у упку предаваоа

15

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, масуер академске суудије
Назив предмета: MMAN1/1 - Чез ансамбли
Наставници: Игоаупвиё Н. Лука, дпцену
Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 4
Услпв: Нема
Циљ предмета:
Савладаваое свираоа у чез сасуавима. Суицаое свесуи п кприщёеоу кпнурасуа у чез музици. Суилпви: свинг, би-бпп, хард
бпп... Сууденуи суишу сппспбнпсу свираоа, кпмппнпваоа и аранжираоа за ансамбле.
Исхпд предмета:
Сууденуи пвладавају пракуишним вещуима сампсуалнпг и групнпг рада у чез сасуавима, кап шланпви ансамбла,
аранжери/кпмппзиупри за ансамбле. Суишу знаое п знашајним сасуавима из исуприје чеза и оихпвим специфишним
кпнцепуима заједнишкпг музицираоа. Сууденуи пвладавају извпѐеоем разнпврсних чез суилпва.
Садржај предмета:
Рад на реперупару: уше се песме Kurt Rosenwinkela i Mark Tarnera. Акценау на Mark Tarnerovoj музици. Пбавезне
уранскрипције пдреѐених снимака гпре наведених умеуника. Анализе ппјединих снимака мпдерних чез умеуника. Рад на
реперупару: извпѐеое песама Марк Тарнера, Куруа Рпзенвинкела иуд. Израда сппсувених аранжмана за (впкалнп-)
инсуруменуалне ансамбле. Рад на реперупару: уше се песме Kurt Rosenwinkela, David Binneya i Mark Tarnera. Акценау на
Дејвид Бинејпвпј музици. Пбавезне уранскрипције пдреѐених снимака гпре наведених умеуника. Анализе ппјединих
снимака мпдерних чез умеуника. Рад на реперупару: извпѐеое песама Марк Тарнера, Куруа Рпзенвинкела, Дејвид Бинеја
иуд. Израда сппсувених аранжмана за (впкалнп-) инсуруменуалне ансамбле.
Литература:
1. John Coltrane, A Love supreme-Tenor saxophone, Hal Leonard, 2003
2. John Coltrane, John Coltrane: Giant steps-Tenor saxophone, Hal Leonard, 2004
3. Sony Rollins, The Best of Sonny Rollins (artist transcription), Hal Leonard Corporation, 2008
Брпј часпва активне наставе:

Тепријска насуава: 0

Пракуишна насуава: 1

Метпде извпђеоа наставе:
Предаваоа: групна насуава, велишина групе дп 8
Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100):
Предиспиуне пбавезе:

Ппена - 40

Заврщни испиу:

Ппена - 60

Акуивнпсу и залагаое на насуави

10

Испиу – умеунишки ууисак

30

Присуунпсу на насуави

10

Испиу – уехнишка реализација

30

Кплпквијум

20

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, масуер академске суудије
Назив предмета: MMJB1/2 - Чез бубоеви
Наставници: Суупар Р. Анѐелкп, дпцену
Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 9
Услпв: Нема
Циљ предмета:
Изушаваое чез језика у сурукуурнп ппвезаним пквирима. Развпј свих кпмппненауа музишке лишнпсуи сууденуа, крпз прпцес
суицаоа знаоа и умеёа неппхпдних за слпјевиуп разумеваое и реализацију музишкпг дела. Развијаое криуишкпг нашина
мищљеоа, сппспбнпсуи музишке кпмуникације и сампсуалнпсуи у раду.
Исхпд предмета:
Сппспбнпсу музишкпг изражаваоа у свим најважнијим урадиципналним и савременим суилпвима и фпрмама чеза.
Сппспбнпсу да се сппсувене умеунишке идеје
фпрмулищу и реализују, развијенп криуишкп расуѐиваое.
Садржај предмета:
Развпј решника каракуерисуишних мпуивских фигура у хард бппу. Прпрада спла хард бпп ере. Лауинп риумпви. Фанк музика еуиде 2. Даљи рад на развпју уехнике свираоа меулицама. Пплириумија 2.
Избпр прпграма и план рада зависе пд уренууних мпгуёнпсуи свакпг сууденуа и усклаѐени су са нивппм преухпднп суешенпг
знаоа и оихпвим инуелекууалним, емпуивним и психпфизишким
предисппзицијама. У пквиру Чез пдсека прганизују се једнпм недељнп кпнцеруи класа или целпг пдсека. Шас исказан кап
Други пблик насуаве предсуавља пбавезнп ушещёе сууденауа свих гпдина чез пдсека на уим кпцеруима, билп у свпјсуву
извпѐаша, билп у свпјсуву публике. Суудену је дужан да насуупи јавнп најмаое једнпм месешнп. Испиуни захуеви: ури нумере
разлишиупг каракуера – свинг, лауин, балада.
Литература:
1. Chuck Kerrigan, 12 Etudes for Snare Drum
2. Jim Chapin, Technique for Modern Drummer
3. Ted Reed, Progressive Steps to Sincopation for Modern Drummer
4. Ed Thigpen, The Sound of Brushes
5. Rick Latham, Advanced Funk Studies: Creative Patterns for the Advanced Drummer
6. Gary Chaffee, Sticking Patterns
Брпј часпва активне наставе:

Тепријска насуава: 0

Пракуишна насуава: 1

Метпде извпђеоа наставе:
Предаваоа: индивидуална насуава
Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100):
Предиспиуне пбавезе:

Ппена - 40

Заврщни испиу:

Ппена - 60

Присусувп насуави

10

Испиу умеунишки ууисак

30

Акуивнпсу и залагаое на насуави

10

Испиу уехнишка реализација

30

Јавни насууп

20

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, масуер академске суудије
Назив предмета: MMGT1 - Чез гиуара
Наставници: Кеврещан Љ. Ваоа, дпцену
Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 9
Услпв: Нема
Циљ предмета:
Изушаваое чез језика у сурукуурнп ппвезаним пквирима. Развпј свих кпмппненауа музишке лишнпсуи сууденуа, крпз прпцес
суицаоа знаоа и умеёа неппхпдних за слпјевиуп разумеваое и реализацију музишкпг дела. Развијаое криуишкпг нашина
мищљеоа, сппспбнпсуи музишке кпмуникације и сампсуалнпсуи у раду.
Исхпд предмета:
Сппспбнпсу музишкпг изражаваоа у свим најважнијим урадиципналним и савременим суилпвима и фпрмама чеза.
Сппспбнпсу да се сппсувене умеунишке идеје
фпрмулищу и реализују, развијенп криуишкп расуѐиваое.
Садржај предмета:
Даљи развпј лишнпг суила чез инуерпреуације. Разумеваое разлишиуих чез суилпва, уумашеое садржаја и фпрме
кпмппзиција, исураживаое на ппљу упнскпг пбликпваоа и динамишких мпгуёнпсуи инсуруменуа. Фразираое, чез
импрпвизација. Израда, анализа и инуерпреуација уранскрипција разлишиуих примера. Избпр прпграма и план рада зависе
пд уренууних мпгуёнпсуи свакпг сууденуа и усклаѐени су са нивппм преухпднп суешенпг знаоа и оихпвим инуелекууалним,
емпуивним и психпфизишким предисппзицијама. У пквиру Чез пдсека прганизују се једнпм недељнп кпнцеруи класа или
целпг пдсека. Шас исказан кап Други пблик насуаве предсуавља пбавезнп ушещёе сууденауа свих гпдина чез пдсека на уим
кпцеруима, билп у свпјсуву извпѐаша, билп у свпјсуву публике. Суудену је дужан да насуупи јавнп најмаое једнпм месешнп.
Испиуни захуеви: пплуресиуал слпбпднпг прпграма у урајаоу 25-30 минууа.
Литература:
1. Barry Galbraith, JAZZ GUITAR STUDY SERIES 2
2. Ted Green, MODERN JAZZ PROGRESSIONS 2
3. David Baker, HOW TO PLAY BE-BOP VOL 3
4. Ted Green, SINGLE NOTE SOLOING VOL 2
5. Joe Pass, THE RED BOOK, Concept Publishing Company
6. David Liebman, A CHROMATIC APPROACH TO JAZZ HARMONY AND MELODY
Брпј часпва активне наставе:

Тепријска насуава: 0

Пракуишна насуава: 1

Метпде извпђеоа наставе:
Предаваоа: индивидуална насуава
Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100):
Предиспиуне пбавезе:

Ппена - 40

Заврщни испиу:

Ппена - 60

Присусувп насуави

10

Испиу умеунишки ууисак

30

Акуивнпсу и залагаое на насуави

10

Испиу уехнишка реализација

30

Јавни насууп

20

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, масуер академске суудије
Назив предмета: MMKL1 - Чез клавир
Наставници: Милеуиё С. Сава, дпцену
Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 9
Услпв: Нема
Циљ предмета:
Изушаваое чез језика у сурукуурнп ппвезаним пквирима. Развпј свих
кпмппненауа музишке лишнпсуи сууденуа, крпз прпцес суицаоа знаоа и умеёа неппхпдних за слпјевиуп разумеваое и
реализацију музишкпг дела. Развијаое криуишкпг нашина мищљеоа, сппспбнпсуи музишке кпмуникације и сампсуалнпсуи у
раду.
Исхпд предмета:
Сппспбнпсу музишкпг изражаваоа у свим најважнијим урадиципналним и савременим суилпвима и фпрмама чеза.
Сппспбнпсу да се сппсувене умеунишке идеје
фпрмулищу и реализују, развијенп криуишкп расуѐиваое.
Садржај предмета:
Рад на сппсувеним кпмппзицијама. Ушеое савремених чез-суандардa i мпдалних песама. Избпр прпграма и план рада
зависе пд уренууних мпгуёнпсуи свакпг сууденуа и усклаѐени су са нивппм преухпднп суешенпг знаоа и оихпвим
инуелекууалним, емпуивним и психпфизишким предисппзицијама. У пквиру Чез пдсека прганизују се једнпм недељнп
кпнцеруи класа или целпг пдсека. Шас исказан кап Други пблик насуаве предсуавља пбавезнп ушещёе сууденауа свих гпдина
чез пдсека на уим кпцеруима, билп у свпјсуву извпѐаша, билп у свпјсуву публике. Суудену је дужан да насуупи јавнп најмаое
једнпм месешнп. Испиуни захуеви: пплуресиуал слпбпднпг прпграма у урајаоу 30-35 минууа.
Литература:
1. The New Real Book, Sher Music Co.; 1st edition (1988)
2. The New Real Book, Volume 2, Sher Music (June 1, 2005)
3. The New Real Book, Vol. 3, Sher Music Co. (June 1, 2005)
4. Comprehensive Technique for Jazz Musicians, Publishing, Inc.; 2 edition (January 1, 1999)
5. Harmonic Exercises For Piano By Clare Fische, Music (Dec, 1995)
6. Contemporary Jazz Piano: Hal Leonard Keyboard Style Series, Leonard Corporation; Pap/Com edition (March 1, 2010)
Брпј часпва активне наставе:

Тепријска насуава: 0

Пракуишна насуава: 1

Метпде извпђеоа наставе:
Предаваоа: индивидуална насуава
Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100):
Предиспиуне пбавезе:

Ппена - 40

Заврщни испиу:

Ппена - 60

Присусувп насуави

10

Испиу умеунишки ууисак

30

Акуивнпсу и залагаое на насуави

10

Испиу уехнишка реализација

30

Јавни насууп

20

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, масуер академске суудије
Назив предмета: MMBS1 - Чез кпнурабас
Наставници: Никплиё М. Милан, дпцену
Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 9
Услпв: Нема
Циљ предмета:
Савладаваое уехнике свираоа на кпнурабасу, уппзнаваое чез језика и реперупара. Изушаваое чез језика у сурукуурнп
ппвезаним пквирима. Развпј свих кпмппненауа музишке лишнпсуи сууденуа, крпз прпцес суицаоа знаоа и умеёа неппхпдних
за слпјевиуп разумеваое и реализацију музишкпг дела. Развијаое криуишкпг нашина мищљеоа, сппспбнпсуи музишке
кпмуникације и сампсуалнпсуи у раду.
Исхпд предмета:
Сууденуи пвладавају пракуишним вещуинама у пбласуима умеунишкпг изражаваоа, свираоа у ансамблима, јавнпг
извпѐеоа, вежбаоа, пдржаваоа прпба и прганизпваоа и заказиваоа кпнцерауа, кап и уепријским знаоем – ппзнаваоем и
разумеваоем чез реперупара. Сппспбнпсу музишкпг изражаваоа у свим најважнијим урадиципналним и савременим
суилпвима и фпрмама чеза. Сппспбнпсу да се сппсувене умеунишке идеје фпрмулищу и реализују, развијенп криуишкп
расуѐиваое.
Садржај предмета:
Насуавак рада на уехници, упнским вежбама, ппзнаваоу хармпнскпг језика чеза и чез реперупара. Развпј сппсувенпг суила
инуерпреуације. Рад на уранскрипцијама чез нумера, инуерпреуација уранскрипција. Рад на развпју лишнпг суила чез
инуерпреуације. Разумеваое разлишиуих чез суилпва, уумашеое садржаја и фпрме кпмппзиција, исураживаое на ппљу
упнскпг пбликпваоа. Фразираое, чез импрпвизација. Избпр прпграма и план рада зависе пд уренууних мпгуёнпсуи свакпг
сууденуа и усклаѐени су са нивппм преухпднп суешенпг знаоа и оихпвим инуелекууалним, емпуивним и психпфизишким
предисппзицијама. У пквиру Чез пдсека прганизују се једнпм недељнп кпнцеруи класа или целпг пдсека. Шас исказан кап
Други пблик насуаве предсуавља пбавезнп ушещёе сууденауа свих гпдина чез пдсека на уим кпцеруима, билп у свпјсуву
извпѐаша, билп у свпјсуву публике. Суудену је дужан да насуупи јавнп најмаое једнпм месешнп. Испиуни захуеви:
пплуресиуал слпбпднпг прпграма у урајаоу 25-30 минууа.
Литература:
1. Ed Friedland, Bass Improvisation - The Complete Guide to Soloing
2. Bernard "Bunny" Brunel, Complete Book of Bass Essentials
3. Bunny Brunel, Bunny Brunel's Power Bass: - Soloing Secrets - Bk & Cd
4. Gary Hess, Encyclopedia Of Reading Rhythms
5. Kenny Werner, Effortless Mastery
6. Michael Moore, Melodic Playing in the Thumb Position - A Method for the String Bass
7. Brian J. Kane, Creative Jazz Sight Reading
8. Oneida James, Groove Mastery - Tab
Брпј часпва активне наставе:

Тепријска насуава: 0

Пракуишна насуава: 1

Метпде извпђеоа наставе:
Предаваоа: индивидуална насуава
Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100):
Предиспиуне пбавезе:

Ппена - 40

Заврщни испиу:

Ппена - 60

Присусувп насуави

10

Испиу умеунишки ууисак

30

Акуивнпсу и залагаое на насуави

10

Испиу уехнишка реализација

30

Јавни насууп

20

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, масуер академске суудије
Назив предмета: MMPV1 - Чез певаое
Наставници: Пеукпвиё С. Весна, дпцену
Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 9
Услпв: Нема
Циљ предмета:
Савладаваое впкалне уехнике, уппзнаваое чез језика и реперупара. Изушаваое чез језика у сурукуурнп ппвезаним
пквирима. Развпј свих кпмппненауа музишке лишнпсуи сууденуа, крпз прпцес суицаоа знаоа и умеёа неппхпдних за
слпјевиуп разумеваое и реализацију музишкпг дела. Развијаое криуишкпг нашина мищљеоа, сппспбнпсуи музишке
кпмуникације и сампсуалнпсуи у раду.
Исхпд предмета:
Сууденуи пвладавају пракуишним вещуинама у пбласуима умеунишкпг
изражаваоа, насуупа у ансамблима, јавнпг извпѐеоа, вежбаоа, пдржаваоа прпба и прганизпваоа и заказиваоа
кпнцерауа, кап и уепријским знаоем – ппзнаваоем и разумеваоем чез реперупара. Сппспбнпсу музишкпг изражаваоа у
свим најважнијим урадиципналним и савременим суилпвима и фпрмама чеза. Сппспбнпсу да се сппсувене умеунишке идеје
фпрмулищу и реализују, развијенп криуишкп расуѐиваое.
Садржај предмета:
Развпј лишнпг суила. Впкална импрпвизација. Насуавак рада на уехници, упнским вежбама, ппзнаваоу хармпнскпг језика
чеза и чез реперупара. Транскрипције. Фразираое. Насуупи са веёим ансамблима. Избпр прпграма и план рада зависе пд
уренууних мпгуёнпсуи свакпг сууденуа и усклаѐени су са нивппм преухпднп суешенпг знаоа и оихпвим инуелекууалним,
емпуивним и психпфизишким предисппзицијама. У пквиру Чез пдсека прганизују се једнпм недељнп кпнцеруи класа или
целпг пдсека. Шас исказан кап Други пблик насуаве предсуавља пбавезнп ушещёе сууденауа свих гпдина чез пдсека на уим
кпцеруима, билп у свпјсуву извпѐаша, билп у свпјсуву публике. Суудену је дужан да насуупи јавнп најмаое једнпм месешнп.
Испиуни захуеви: пплуресиуал слпбпднпг прпграма у урајаоу 25-30 минууа.
Литература:
1. Jim Snidero, Jazz Conception for Scat Vocals
2. Willie Hill Jr., Approaching the Standards for Jazz Vocalists
3. Dr. Scott Fredrickson, Scat Singing Method - Beginning Vocal Improvisation
4. Steve Zegree, The Complete Guide To Teaching Vocal Jazz
5. Ken Pullig, Ted Pease, Modern Jazz Voicings
6. Niranjan Jhaveri, New Vocal Techniques For Jazz & Modern Music
7. Carl Strommen, The Contemporary Chorus - A Director's Guide For The Jazz-Rock Choir
Брпј часпва активне наставе:

Тепријска насуава: 0

Пракуишна насуава: 1

Метпде извпђеоа наставе:
Предаваоа: индивидуална насуава
Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100):
Предиспиуне пбавезе:

Ппена - 40

Заврщни испиу:

Ппена - 60

Присусувп насуави

10

Испиу умеунишки ууисак

30

Акуивнпсу и залагаое на насуави

10

Испиу уехнишка реализација

30

Јавни насууп

20

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, масуер академске суудије
Назив предмета: MMSX1 - Чез сакспфпн
Наставници: Игоаупвиё Н. Лука, дпцену
Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 9
Услпв: Нема
Циљ предмета:
Савладаваое уехнике свираоа на сакспфпну, уппзнаваое чез језика и
реперупара. Развпј свих кпмппненауа музишке лишнпсуи сууденуа, крпз прпцес суицаоа знаоа и умеёа неппхпдних за
слпјевиуп разумеваое и реализацију музишкпг дела. Развијаое криуишкпг нашина мищљеоа, сппспбнпсуи музишке
кпмуникације и сампсуалнпсуи у раду. Сууденуи суишу сппспбнпсу за сампсуалну умеунишку акуивнпсу и ушещёе у раду
ансамбала, кап и сппспбнпсу за педагпщки и креауивни рад у музишким щкплама, щкплама ппщуепбразпвнпг уипа и
инсуиууцијама музике.
Исхпд предмета:
Сууденуи пвладавају пракуишним вещуинама у пбласуима умеунишкпг
изражаваоа, свираоа у ансамблима, јавнпг извпѐеоа, вежбаоа, пдржаваоа прпба и прганизпваоа и заказиваоа
кпнцерауа, кап и уепријским знаоем – ппзнаваоем и разумеваоем чез реперупара. Сппспбнпсу музишкпг изражаваоа у
свим најважнијим урадиципналним и савременим суилпвима и фпрмама чеза. Сппспбнпсу да се сппсувене умеунишке идеје
фпрмулищу и реализују, развијенп криуишкп расуѐиваое.
Садржај предмета:
Развпј сппсувенпг суила инуерпреуације. Ппделе уакупва на 2, 3, 4, 5... једнаких делпва. Савладаваое извпѐеоа
пплириумишних фраза; извпѐеое 3/4 ских, 5/4ских фраза у 4/4скпм уакуу. Сарадоа са сууденуима чез бубоева, ради
развијаоа бпљег псеёаја за "уајминг" и фпрму. Избпр прпграма и план рада зависе пд уренууних мпгуёнпсуи свакпг
сууденуа и усклаѐени су са нивппм преухпднп суешенпг знаоа и оихпвим инуелекууалним, емпуивним и психпфизишким
предисппзицијама. У пквиру Чез пдсека прганизују се једнпм недељнп кпнцеруи класа или целпг пдсека. Шас исказан кап
Други пблик насуаве предсуавља пбавезнп ушещёе сууденауа свих гпдина чез пдсека на уим кпцеруима, билп у свпјсуву
извпѐаша, билп у свпјсуву публике. Суудену је дужан да насуупи јавнп најмаое једнпм месешнп. Испиуни захуеви:
пплуресиуал слпбпднпг прпграма у урајаоу 25-30 минууа, кпји мпра укљушиуи: један" fast blues", један "medium swing",
један "fast swing", једна "bossa nova". Прпграм се извпди напамеу.
Литература:
1. Nicolas Slonimsky, Thesaurus of scales and melodic patterns, Music Sales America, December, 1975
2. Jerry Bergonzi, Melodic Structures, volume 1, Advance Music, 1992
3. Jerry Bergonzi, Inside improvisation, volume 2 Pentatonics, Advance Music, 1994
4. Jerry Bergonzi, Hexatonics (Inside improvisation series, 7), Advance Music, 2006
5. Kenny Werner, Effortless mastery: liberating the master musician within, Jamey Aebersold, January, 1996
6. Jerry Bergonzi, Developing a jazz language, Advance Music, 2003
Брпј часпва активне наставе:

Тепријска насуава: 0

Пракуишна насуава: 1

Метпде извпђеоа наставе:
Предаваоа: индивидуална насуава
Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100):
Предиспиуне пбавезе:

Ппена - 40

Заврщни испиу:

Ппена - 60

Присусувп насуави

10

Испиу умеунишки ууисак

30

Акуивнпсу и залагаое на насуави

10

Испиу уехнишка реализација

30

Јавни насууп

20

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, масуер академске суудије
Назив предмета: MMTB1 - Чез урпмбпн
Наставници: Илиё Д. Иван, дпцену
Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 9
Услпв: Нема
Циљ предмета:
Савладаваое уехнике свираоа на урпмбпну, уппзнаваое чез језика и реперупара.
Сууденуи суишу сппспбнпсу за сампсуалну умеунишку акуивнпсу и ушещёе у раду ансамбала на виспкпм прпфесипналнпм
нивпу у пбласуи чеза. Ппсебна пажоа ппсвеёује се суицаоу напредних музишких вещуина у пбласуи риума, мелпдије и
хармпније. Дпсуизаое виспкпг прпфесипналнпг извпѐашкпг нивпа, граѐеое индивидуалнпсуи сууденуа крпз јединсувп
уехнишкпг и музишкпг елеменуа, креауивнп супшаваое са специфишним уехникама чеза, импрпвизације и кпмппзиципним
уехникама у кпнуексуу суилски разнпврснпг реперупара.
Исхпд предмета:
Сууденуи пвладавају пракуишним вещуинама у пбласуима умеунишкпг изражаваоа,
свираоа у ансамблима, јавнпг извпѐеоа, вежбаоа, пдржаваоа прпба и прганизпваоа и заказиваоа кпнцерауа, кап и
уепријским знаоем – ппзнаваоем и разумеваоем чез реперупара. Сппспбнпсу музишкпг изражаваоа у свим најважнијим
урадиципналним и савременим суилпвима и фпрмама чеза. Сппспбнпсу да се сппсувене умеунишке идеје фпрмулищу и
реализују, развијенп криуишкп расуѐиваое.
Садржај предмета:
Развпј сппсувенпг суила инуерпреуације. Ппделе уакупва на 2, 3, 4, 5... једнаких делпва. Савладаваое
извпѐеоа пплириумишних фраза; извпѐеое 3/4 ских, 5/4ских фраза у 4/4скпм уакуу. Избпр прпграма и план рада зависе пд
уренууних мпгуёнпсуи свакпг сууденуа и усклаѐени су са нивппм преухпднп суешенпг знаоа и оихпвим инуелекууалним,
емпуивним и психпфизишким предисппзицијама. У пквиру Чез пдсека прганизују се једнпм недељнп кпнцеруи класа или
целпг пдсека. Шас исказан кап Други пблик насуаве предсуавља пбавезнп ушещёе сууденауа свих гпдина чез пдсека на уим
кпцеруима, билп у свпјсуву извпѐаша, билп у свпјсуву публике. Суудену је дужан да насуупи јавнп најмаое једнпм месешнп.
Испиуни захуеви: пплуресиуал слпбпднпг прпграма у урајаоу 25-30 минууа. Најмаое ури песме разлишиупг каракуера.
Литература:
1. Various Аuthors, Jazz Trombone Tunes, w/CD - Level 3, ABRSM Publishing
2. Various Аuthors, Choice Jazz Standards for Trombone, Hal Leonard Corp.
3. Magadini, Peter, Polyrhythms-The Musician's Guide, Hal Leonard
4. Kahila, Kauko, Advanced Studies, Robert King
5. Bellameh, A Survey Of Modern Brass Teaching Phil., Southern Music
6. Pederson, Advanced Etudes For Trombone, Belwin Mills
Брпј часпва активне наставе:

Тепријска насуава: 0

Пракуишна насуава: 1

Метпде извпђеоа наставе:
Предаваоа: индивидуална насуава
Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100):
Предиспиуне пбавезе:

Ппена - 40

Заврщни испиу:

Ппена - 60

Присусувп насуави

10

Испиу умеунишки ууисак

30

Акуивнпсу и залагаое на насуави

10

Испиу уехнишка реализација

30

Јавни насууп

20

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, масуер академске суудије
Назив предмета: MMTR1 - Чез уруба
Наставници: Мијпвиё Ш. Нпвак, дпцену
Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 9
Услпв: Нема
Циљ предмета:
Савладаваое уехнике свираоа на уруби, уппзнаваое чез језика и реперупара. Сууденуи
суишу сппспбнпсу за сампсуалну умеунишку акуивнпсу и ушещёе у раду ансамбала на виспкпм прпфесипналнпм нивпу у
пбласуи чеза. Ппсебна пажоа ппсвеёује се суицаоу напредних музишких вещуина у пбласуи риума, мелпдије и хармпније.
Дпсуизаое виспкпг прпфесипналнпг извпѐашкпг нивпа, граѐеое индивидуалнпсуи сууденуа крпз јединсувп уехнишкпг и
музишкпг елеменуа, креауивнп супшаваое са специфишним уехникама чеза, импрпвизације и кпмппзиципним уехникама у
кпнуексуу суилски разнпврснпг реперупара.
Исхпд предмета:
Сууденуи пвладавају пракуишним вещуинама у пбласуима умеунишкпг изражаваоа,
свираоа у ансамблима, јавнпг извпѐеоа, вежбаоа, пдржаваоа прпба и прганизпваоа и заказиваоа кпнцерауа, кап и
уепријским знаоем – ппзнаваоем и разумеваоем чез реперупара. Сппспбнпсу музишкпг изражаваоа у свим најважнијим
урадиципналним и савременим суилпвима и фпрмама чеза. Сппспбнпсу да се сппсувене умеунишке идеје фпрмулищу и
реализују, развијенп криуишкп расуѐиваое.
Садржај предмета:
Развпј сппсувенпг суила инуерпреуације. Ппделе уакупва на 2, 3, 4, 5... једнаких делпва. Савладаваое
извпѐеоа пплириумишних фраза; извпѐеое 3/4 ских, 5/4ских фраза у 4/4скпм уакуу. Избпр прпграма и план рада зависе пд
уренууних мпгуёнпсуи свакпг сууденуа и усклаѐени су са нивппм преухпднп суешенпг знаоа и оихпвим инуелекууалним,
емпуивним и психпфизишким предисппзицијама. У пквиру Чез пдсека прганизују се једнпм недељнп кпнцеруи класа или
целпг пдсека. Шас исказан кап Други пблик насуаве предсуавља пбавезнп ушещёе сууденауа свих гпдина чез пдсека на уим
кпцеруима, билп у свпјсуву извпѐаша, билп у свпјсуву публике. Суудену је дужан да насуупи јавнп најмаое једнпм месешнп.
Испиуни захуеви: пплуресиуал слпбпднпг прпграма у урајаоу 25-30 минууа. Најмаое ури песме разлишиупг каракуера.
Литература:
1. Mel Bay, Complete jazz trumpet book Houghton, Warrington,
2. Charles Mingus - More Than A Play-Along Bb -Fusion Master Tracks Bb Instruments Charles Colin, Breath Control
3. Kenny Wheeler, Solo Transcriptions - Bb Trumpet/Flugelhorn
4. Frits Damrow, Fitness For Brass
5. Allen Vizzutti, Allen Vizzutti - Jazz Tracks
Брпј часпва активне наставе:

Тепријска насуава: 0

Пракуишна насуава: 1

Метпде извпђеоа наставе:
Предаваоа: индивидуална насуава
Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100):
Предиспиуне пбавезе:

Ппена - 40

Заврщни испиу:

Ппена - 60

Присусувп насуави

10

Испиу умеунишки ууисак

30

Акуивнпсу и залагаое на насуави

10

Испиу уехнишка реализација

30

Јавни насууп

20

