ИЗВОЂАЧКЕ УМЕТНОСТИ
ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
ТАБЕЛА 5.2

Спецификација предмета
Рб.

Шифра предмета

Назив предмета

1

OITU1

Анализа музишких суилпва

2

OUHST1

Анализа музишких суилпва 1

3

OUHST2

Анализа музишких суилпва 2

4

OMOR1

Биг бенд 1

5

OMOR2

Биг бенд 2

6

OMOR3

Биг бенд 3

7

OEVL1

Випла 1

8

OEVL2

Випла 2

9

OEVL3

Випла 3

10

OEVL4

Випла 4

11

OEVL5

Випла 5

12

OEVL6

Випла 6

13

OEVL7

Випла 7

14

OEVL8

Випла 8

15

OEVN1

Виплина 1

16

OEVN2

Виплина 2

17

OEVN3

Виплина 3

18

OEVN4

Виплина 4

19

OEVN5

Виплина 5

20

OEVN6

Виплина 6

21

OEVN7

Виплина 7

22

OEVN8

Виплина 8

23

OEVC1

Виплпншелп 1

24

OEVC2

Виплпншелп 2

25

OEVC3

Виплпншелп 3

26

OEVC4

Виплпншелп 4

27

OEVC5

Виплпншелп 5

28

OEVC6

Виплпншелп 6

29

OEVC7

Виплпншелп 7

30

OEVC8

Виплпншелп 8

31

OUAKO1

Впкални кпнурапунку

32

OIGT1

Гиуара 1

33

OIGT2

Гиуара 2

34

OIGT3

Гиуара 3

35

OIGT4

Гиуара 4

36

OIGT5

Гиуара 5

37

OIGT6

Гиуара 6

38

OIGT7

Гиуара 7

39

OIGT8

Гиуара 8

40

OCGL1

Глума 1

41

OCGL2

Глума 2

42

OMIME1

Дидакуишке музишке игре за пснпвну щкплу

43

OBDI1

Диригпваое 1

44

OBDI2

Диригпваое 2

45

OBDI3

Диригпваое 3

46

OBDI4

Диригпваое 4

47

OIKG1

Елеменуи кпнсурукције и аспекуи звушнпсуи класишне гиуаре

48

OUGSJ1

Енглески језик

49

OZTUI1

Еунпкпреплпгија

50

OUGSJ1

Здрави нашини ппнащаоа

51

OZZTU1

Извпѐашке смернице мјузикла

52

OUAKO2

Инсуруменуални кпнурапунку

53

OIRM1

Инуерпреуација и нпуација ране музике 1

54

OIRM2

Инуерпреуација и нпуација ране музике 2

55

OUGIM1

Исуприја музике 1

56

OUGIM2

Исуприја музике 2

57

OUGIM3

Исуприја музике 3

58

OMIZB1

Исуприја пппуларне музике

59

OGIT1

Иуалијански језик 1

60

OGIT2

Иуалијански језик 2

61

OGIT3

Иуалијански језик 3

62

OGIT4

Иуалијански језик 4

63

OKKM1

Камерна музика 1

64

OKKM2

Камерна музика 2

65

OKKM3

Камерна музика 3

66

OKKM4

Камерна музика 4

67

OKKM5

Камерна музика 5

68

OKKM6

Камерна музика 6

69

ODKL1

Клавир 1

70

ODKL2

Клавир 2

71

ODKL3

Клавир 3

72

ODKL4

Клавир 4

73

ODKL5

Клавир 5

74

ODKL6

Клавир 6

75

ODKL7

Клавир 7

76

ODKL8

Клавир 8

77

ODKA1

Клавир - уппредни предмеу 1

78

ODKB1

Клавир - уппредни предмеу 1

79

ODKB2

Клавир - уппредни предмеу 2

80

ODKA2

Клавир - уппредни предмеу 2

81

ODKB3

Клавир - уппредни предмеу 3

82

ODKA3

Клавир - уппредни предмеу 3

83

ODKB4

Клавир - уппредни предмеу 4

84

OFCL1

Кларинеу 1

85

OFCL2

Кларинеу 2

86

OFCL3

Кларинеу 3

87

OFCL4

Кларинеу 4

88

OFCL5

Кларинеу 5

89

OFCL6

Кларинеу 6

90

OFCL7

Кларинеу 7

91

OFCL8

Кларинеу 8

92

OUAKP1

Кпмппзиципни аспекуи ппп музике 1

93

OZTUC1

Кпмппзиципни аспекуи ппп музике 2

94

OECB1

Кпнурабас 1

95

OECB2

Кпнурабас 2

96

OECB3

Кпнурабас 3

97

OECB4

Кпнурабас 4

98

OECB5

Кпнурабас 5

99

OECB6

Кпнурабас 6

100

OECB7

Кпнурабас 7

101

OECB8

Кпнурабас 8

102

OIKP1

Кпнцеруна пракса 1

103

ODKP1

Кпнцеруна пракса 1

104

OCKP1

Кпнцеруна пракса 1

105

OCKP2

Кпнцеруна пракса 2

106

OIKP2

Кпнцеруна пракса 2

107

ODKP2

Кпнцеруна пракса 2

108

OCKP3

Кпнцеруна пракса 3

109

OIKP3

Кпнцеруна пракса 3

110

ODKP3

Кпнцеруна пракса 3

111

OIKP4

Кпнцеруна пракса 4

112

OCKP4

Кпнцеруна пракса 4

113

OEKP1

Кпнцеруна пракса - гудаши

114

OFKP1

Кпнцеруна пракса - дуваши

115

OMKP1

Кпнцеруна пракса-чез

116

ODKC1

Кпрепеуиција и шиуаое с лисуа 1

117

ODKC2

Кпрепеуиција и шиуаое с лисуа 2

118

OIMG1

Меупдика насуаве гиуаре 1

119

OIMG2

Меупдика насуаве гиуаре 2

120

OIMG3

Меупдика насуаве гиуаре 3

121

OIMG4

Меупдика насуаве гиуаре 4

122

OEMG1

Меупдика насуаве гудашких инсуруменауа 1

123

OEMG2

Меупдика насуаве гудашких инсуруменауа 2

124

OEMG3

Меупдика насуаве гудашких инсуруменауа 3

125

OEMG4

Меупдика насуаве гудашких инсуруменауа 4

126

OBMD1

Меупдика насуаве диригпваоа 1

127

OFMD1

Меупдика насуаве дрвених дувашких инсуруменауа 1

128

OFMD2

Меупдика насуаве дрвених дувашких инсуруменауа 2

129

OFMD3

Меупдика насуаве дрвених дувашких инсуруменауа 3

130

OFMD4

Меупдика насуаве дрвених дувашких инсуруменауа 4

131

ODMK1

Меупдика насуаве клавира 1

132

ODMK2

Меупдика насуаве клавира 2

133

OFML1

Меупдика насуаве лимених дувашких инсуруменауа 1

134

OFML2

Меупдика насуаве лимених дувашких инсуруменауа 2

135

OFML3

Меупдика насуаве лимених дувашких инсуруменауа 3

136

OFML4

Меупдика насуаве лимених дувашких инсуруменауа 4

137

OULBM1

Меупдика насуаве музишке кулууре за пснпвне щкпле

138

OCME1

Меупдика насуаве сплп певаоа

139

OIMU1

Меупдика насуаве удараљки 1

140

OIMU2

Меупдика насуаве удараљки 2

141

OIMU3

Меупдика насуаве удараљки 3

142

OIMU4

Меупдика насуаве удараљки 4

143

OIMH1

Меупдика насуаве харфе 1

144

OIMH2

Меупдика насуаве харфе 2

145

OIMH3

Меупдика насуаве харфе 3

146

OIMH4

Меупдика насуаве харфе 4

147

OMJM1

Меупдика насуаве чез инсуруменауа

148

OMIZB1

Музика и медији

149

OAAC1

Музишка анализа 1

150

OAAD1

Музишка анализа 1

151

OAAC2

Музишка анализа 2

152

OAAD2

Музишка анализа 2

153

OAAD3

Музишка анализа 3

154

OAMI1

Музишки инсуруменуи

155

OUAMO1

Музишки пблици 1

156

OUAMO2

Музишки пблици 2

157

OUGSJ1

Немашки језик

158

OFOB1

Пбпа 1

159

OFOB2

Пбпа 2

160

OFOB3

Пбпа 3

161

OFOB4

Пбпа 4

162

OFOB5

Пбпа 5

163

OFOB6

Пбпа 6

164

OFOB7

Пбпа 7

165

OFOB8

Пбпа 8

166

OCOS1

Пперске сцене 1

167

OCOS2

Пперске сцене 2

168

OZZDH1

Ппщуи преглед исуприје умеунпсуи

169

OIOR1

Пргуље 1

170

OIOR2

Пргуље 2

171

OIOR3

Пргуље 3

172

OIOR4

Пргуље 4

173

OIOR5

Пргуље 5

174

OIOR6

Пргуље 6

175

OIOR7

Пргуље 7

176

OIOR8

Пргуље 8

177

OBOR1

Пркесуар 1

178

OBOR2

Пркесуар 2

179

OBOR3

Пркесуар 3

180

OBOR4

Пркесуар 4

181

OEDL1

Пркесуарске депнице 1 - випла

182

OEDN1

Пркесуарске депнице 1 - виплина

183

OEDC1

Пркесуарске депнице 1 - виплпншелп

184

OFDD1

Пркесуарске депнице 1 – дрвени дуваши

185

OEDB1

Пркесуарске депнице 1 - кпнурабас

186

OFDL1

Пркесуарске депнице 1 – лимени дуваши

187

OIDU1

Пркесуарске депнице 1 - удараљке

188

OIDH1

Пркесуарске депнице 1 - харфа

189

OEDL2

Пркесуарске депнице 2 - випла

190

OEDN2

Пркесуарске депнице 2 - виплина

191

OEDC2

Пркесуарске депнице 2 - виплпншелп

192

OFDD2

Пркесуарске депнице 2 – дрвени дуваши

193

OEDB2

Пркесуарске депнице 2 - кпнурабас

194

OFDL2

Пркесуарске депнице 2 – лимени дуваши

195

OIDU2

Пркесуарске депнице 2 - удараљке

196

OIDH2

Пркесуарске депнице 2 - харфа

197

OEDL3

Пркесуарске депнице 3 - випла

198

OEDN3

Пркесуарске депнице 3 - виплина

199

OEDC3

Пркесуарске депнице 3 - виплпншелп

200

OFDD3

Пркесуарске депнице 3 – дрвени дуваши

201

OEDB3

Пркесуарске депнице 3 - кпнурабас

202

OFDL3

Пркесуарске депнице 3 – лимени дуваши

203

OIDU3

Пркесуарске депнице 3 - удараљке

204

OIDH3

Пркесуарске депнице 3 - харфа

205

OEDL4

Пркесуарске депнице 4 - випла

206

OEDN4

Пркесуарске депнице 4 - виплина

207

OEDC4

Пркесуарске депнице 4 - виплпншелп

208

OFDD4

Пркесуарске депнице 4 – дрвени дуваши

209

OEDB4

Пркесуарске депнице 4 - кпнурабас

210

OFDL4

Пркесуарске депнице 4 – лимени дуваши

211

OIDU4

Пркесуарске депнице 4 - удараљке

212

OIDH4

Пркесуарске депнице 4 - харфа

213

OBVT1

Пснпве впкалне уехнике 1

214

OZZDH1

Пснпве дигиуалне писменпсуи за музишаре

215

OAOO1

Пснпве пркесурације 1

216

OAOO2

Пснпве пркесурације 2

217

OZZTU1

Пснпве планираоа прпјекауа и музишкпг предузеунищува

218

OZZDH1

Пснпве рада у прпграму Cubase

219

OBPC1

Паруиууре 1

220

OBPD1

Паруиууре 1

221

OBPD2

Паруиууре 2

222

OBPD3

Паруиууре 3

223

OBPD4

Паруиууре 4

224

OULPE1

Педагпгија

225

OMIME1

Педагпщка пиуаоа насуаве исуприје музике у пснпвнпј щкпли

226

OBTS1

Ппзнаваое уехнике свираоа инсуруменауа 1

227

OIPO1

Пракуикум пргуљске инуерпреуације са меупдикпм насуаве 1

228

OIPO2

Пракуикум пргуљске инуерпреуације са меупдикпм насуаве 2

229

OIPO3

Пракуикум пргуљске инуерпреуације са меупдикпм насуаве 3

230

OIPO4

Пракуикум пргуљске инуерпреуације са меупдикпм насуаве 4

231

OASK1

Пракуикум суилскпг кпмппнпваоа и импрпвизације

232

OIPC1

Пракуикум шембалисуишке инуерпреуације са меупдикпм насуаве 1

233

OIPC2

Пракуикум шембалисуишке инуерпреуације са меупдикпм насуаве 2

234

OIPC3

Пракуикум шембалисуишке инуерпреуације са меупдикпм насуаве 3

235

OIPC4

Пракуикум шембалисуишке инуерпреуације са меупдикпм насуаве 4

236

OMIJ1

Преглед праваца у исуприји чеза 1

237

OMIJ2

Преглед праваца у исуприји чеза 2

238

OULBM1

Принципи меупдике насуаве сплфеѐа

239

OULPS1

Психплпгија

240

ODDR1

Развпј пијанизма и ппзнаваое лиуераууре

241

ODRL1

Развпј пијанизма и ппзнаваое лиуераууре 1

242

ODRL2

Развпј пијанизма и ппзнаваое лиуераууре 2

243

ODRL3

Развпј пијанизма и ппзнаваое лиуераууре 3

244

OIRH1

Ренесансна харфа са меупдикпм насуаве 1

245

OIRH2

Ренесансна харфа са меупдикпм насуаве 2

246

OIRH3

Ренесансна харфа са меупдикпм насуаве 3

247

OUGSJ1

Руски језик

248

OCSP1

Сплп певаое 1

249

OCSP2

Сплп певаое 2

250

OCSP3

Сплп певаое 3

251

OCSP4

Сплп певаое 4

252

OCSP5

Сплп певаое 5

253

OCSP6

Сплп певаое 6

254

OCSP7

Сплп певаое 7

255

OCSP8

Сплп певаое 8

256

OLSF1

Сплфеѐп 1

257

OLSF2

Сплфеѐп 2

258

OLSF3

Сплфеѐп 3

259

OZZDH1

Спциплпгија кулууре

260

OCOU1

Суудије пперских улпга 1

261

OCOU2

Суудије пперских улпга 2

262

OZZTU1

Технплпгија снимаоа музике

263

OFTB1

Трпмбпн 1

264

OFTB2

Трпмбпн 2

265

OFTB3

Трпмбпн 3

266

OFTB4

Трпмбпн 4

267

OFTB5

Трпмбпн 5

268

OFTB6

Трпмбпн 6

269

OFTB7

Трпмбпн 7

270

OFTB8

Трпмбпн 8

271

OFTR1

Труба 1

272

OFTR2

Труба 2

273

OFTR3

Труба 3

274

OFTR4

Труба 4

275

OFTR5

Труба 5

276

OFTR6

Труба 6

277

OFTR7

Труба 7

278

OFTR8

Труба 8

279

OFTU1

Туба 1

280

OFTU2

Туба 2

281

OFTU3

Туба 3

282

OFTU4

Туба 4

283

OFTU5

Туба 5

284

OFTU6

Туба 6

285

OFTU7

Туба 7

286

OFTU8

Туба 8

287

OMIZB1

Увпд у дигиуалну нпупграфију

288

OZZDH1

Увпд у примеоену есуеуику, науке и уеприје п умеунпсуима

289

OIUD1

Удараљке 1

290

OIUD2

Удараљке 2

291

OIUD3

Удараљке 3

292

OIUD4

Удараљке 4

293

OIUD5

Удараљке 5

294

OIUD6

Удараљке 6

295

OIUD7

Удараљке 7

296

OIUD8

Удараљке 8

297

OULBM1

Уппредне пргуље

298

OFFG1

Фагпу 1

299

OFFG2

Фагпу 2

300

OFFG3

Фагпу 3

301

OFFG4

Фагпу 4

302

OFFG5

Фагпу 5

303

OFFG6

Фагпу 6

304

OFFG7

Фагпу 7

305

OFFG8

Фагпу 8

306

OFFL1

Флаууа 1

307

OFFL2

Флаууа 2

308

OFFL3

Флаууа 3

309

OFFL4

Флаууа 4

310

OFFL5

Флаууа 5

311

OFFL6

Флаууа 6

312

OFFL7

Флаууа 7

313

OFFL8

Флаууа 8

314

OUGSJ1

Француски језик

315

OUAHH1

Хармпнија 1

316

OUAHH2

Хармпнија 2

317

OIHF1

Харфа 1

318

OIHF2

Харфа 2

319

OIHF3

Харфа 3

320

OIHF4

Харфа 4

321

OIHF5

Харфа 5

322

OIHF6

Харфа 6

323

OIHF7

Харфа 7

324

OIHF8

Харфа 8

325

OFHR1

Хпрна 1

326

OFHR2

Хпрна 2

327

OFHR3

Хпрна 3

328

OFHR4

Хпрна 4

329

OFHR5

Хпрна 5

330

OFHR6

Хпрна 6

331

OFHR7

Хпрна 7

332

OFHR8

Хпрна 8

333

OBHO1

Хпрскп певаое 1

334

OBHO2

Хпрскп певаое 2

335

OBHO3

Хпрскп певаое 3

336

OICB1

Шембалп 1

337

OICB2

Шембалп 2

338

OICB3

Шембалп 3

339

OICB4

Шембалп 4

340

OICB5

Шембалп 5

341

OICB6

Шембалп 6

342

OICB7

Шембалп 7

343

OICB8

Шембалп 8

344

OICL1

Шиуаое с лисуа - гиуара 1

345

OICL2

Шиуаое с лисуа - гиуара 2

346

OICL3

Шиуаое с лисуа - гиуара 3

347

OICL4

Шиуаое с лисуа - гиуара 4

348

OMAN1

Чез ансамбли 1

349

OMAN2

Чез ансамбли 2

350

OMAN3

Чез ансамбли 3

351

OMAN4

Чез ансамбли 4

352

OMJA1

Чез аранжираое 1

353

OMJA2

Чез аранжираое 2

354

OMJB1

Чез бубоеви 1

355

OMJB2

Чез бубоеви 2

356

OMJB3

Чез бубоеви 3

357

OMJB4

Чез бубоеви 4

358

OMJB5

Чез бубоеви 5

359

OMJB6

Чез бубоеви 6

360

OMJB7

Чез бубоеви 7

361

OMJB8

Чез бубоеви 8

362

OMGT1

Чез гиуара 1

363

OMGT2

Чез гиуара 2

364

OMGT3

Чез гиуара 3

365

OMGT4

Чез гиуара 4

366

OMGT5

Чез гиуара 5

367

OMGT6

Чез гиуара 6

368

OMGT7

Чез гиуара 7

369

OMGT8

Чез гиуара 8

370

OMIP1

Чез импрпвизација 1

371

OMIP2

Чез импрпвизација 2

372

OMIP3

Чез импрпвизација 3

373

OMKL1

Чез клавир 1

374

OMKL2

Чез клавир 2

375

OMKL3

Чез клавир 3

376

OMKL4

Чез клавир 4

377

OMKL5

Чез клавир 5

378

OMKL6

Чез клавир 6

379

OMKL7

Чез клавир 7

380

OMKL8

Чез клавир 8

381

OMBS1

Чез кпнурабас 1

382

OMBS2

Чез кпнурабас 2

383

OMBS3

Чез кпнурабас 3

384

OMBS4

Чез кпнурабас 4

385

OMBS5

Чез кпнурабас 5

386

OMBS6

Чез кпнурабас 6

387

OMBS7

Чез кпнурабас 7

388

OMBS8

Чез кпнурабас 8

389

OMPV1

Чез певаое 1

390

OMPV2

Чез певаое 2

391

OMPV3

Чез певаое 3

392

OMPV4

Чез певаое 4

393

OMPV5

Чез певаое 5

394

OMPV6

Чез певаое 6

395

OMPV7

Чез певаое 7

396

OMPV8

Чез певаое 8

397

OMJR1

Чез риуам 1

398

OMJR2

Чез риуам 2

399

OMSX1

Чез сакспфпн 1

400

OMSX2

Чез сакспфпн 2

401

OMSX3

Чез сакспфпн 3

402

OMSX4

Чез сакспфпн 4

403

OMSX5

Чез сакспфпн 5

404

OMSX6

Чез сакспфпн 6

405

OMSX7

Чез сакспфпн 7

406

OMSX8

Чез сакспфпн 8

407

OMSO1

Чез сплфеѐп 1

408

OMSO2

Чез сплфеѐп 2

409

OMSO3

Чез сплфеѐп 3

410

OMTB1

Чез урпмбпн 1

411

OMTB2

Чез урпмбпн 2

412

OMTB3

Чез урпмбпн 3

413

OMTB4

Чез урпмбпн 4

414

OMTB5

Чез урпмбпн 5

415

OMTB6

Чез урпмбпн 6

416

OMTB7

Чез урпмбпн 7

417

OMTB8

Чез урпмбпн 8

418

OMTR1

Чез уруба 1

419

OMTR2

Чез уруба 2

420

OMTR3

Чез уруба 3

421

OMTR4

Чез уруба 4

422

OMTR5

Чез уруба 5

423

OMTR6

Чез уруба 6

424

OMTR7

Чез уруба 7

425

OMTR8

Чез уруба 8

426

OMHR1

Чез хармпнија 1

427

OMHR2

Чез хармпнија 2

428

OMHK1

Чез хармпнија на клавиру 1

429

OMHK2

Чез хармпнија на клавиру 2

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OHSP1 - Анализа музишких суилпва 1, OUHSP1 - Анализа музишких суилпва
Наставници: Тепариё В. Срѐан, дпцену
Сарадници: Александра Ивкпвиё, асисуену
Статус предмета: избпрни
Брпј ЕСПБ: 4
Услпв: Нема ппсебних услпва
Циљ предмета:
Псппспбљаваое сууденауа за аналиуишки присууп суилу у музици
Исхпд предмета:
Пшекује се да пп заврщеуку ппхаѐаоа насуаве сууденуи распплажу пснпвним знаоима везаним за пиуаоа музишкпг суила и
да буду псппспбљени за сампсуалан аналиуишки присууп музишкпм суилу
Садржај предмета:
Ппщуа прпблемауика везана за фенпмен музишкпг суила и музишкп–суилску анализу (уепријски присууп)
1. Исуприја знашеоа ппјма суил и дефиницие суила (сисуемауизација дефиниција)
2. Пднпс језика и суила
3. Дефиниције ппјма суил у кплекуивнпм и индивидуалнпм знашеоу
4. Исупријске кауегприје суила: урадиција, суил еппхе, суил перипда, суил групе (щкпле), индивидуални суил, суил дела;
ппсебни суауус (исупријски/неисупријски) суила нације
5. Разликпваое ппјмпва: суил-правац-ппкреу
6. Прпмене суила; репрезенуауивне фпрме суила и гранишне суилске зпне
7. Неисупријске/аналиуишке кауегприје: суилска цруа, јединсувп суилских цруа (уже, щире)
8. Пднпс суилске цруе и суилскпг јединсува – "целине"; суилска маурица; суилски кпрпус
9. Пднпс исупријскпг и неисупријскпг аспекуа музишкпг суила
10. Меупдплпщки правци анализе музишкпг суила, сисуемауизација; сурукуурална и семиплпщка ппсуавка: Науиез, Мплинп...
11. Мпделизација: нпрмауивна суилисуика: Мејер, Лару...
12. Квалиуауивна суилисуика: Рпзен, Раунер... Херменаууишки присууп - Гудман
13. Универзални мпдели музишкпг суила
14. Резулуауи уимскпг рада: дигиуалне презенуације исураживаоа у вези са ппщупм уппуребпм ппјма суил
15. Резулуауи уимскпг рада: дигиуалне презенуације исураживаоа у вези са сурушнпм уппуребпм уермина суил
Семинарске анализе пдабранпг кпрпуса примера кпји прауе садржај предаваоа и семинарске дискусије лиуераууре. Израда
семинарскпг рада кпји пбухвауа анализу пдабраних дела. Тимски рад и дигиуалне презенуације резулуауа.
Литература:
1. Дејан Деспиё: Хармпнија са хармпнскпм анализпм, Бепград: Завпд за учбенике и насуавна средсува, 1997, (ппглавља: 2. 1,
3. 1, 3. 2, 4. 1, 4. 2, 4. 5, 5. 1, 5. 2, 5. 3, 11. 1, 12. 1).
2. Дејан Деспиё: Музишки суилпви, Српскп Сарајевп, Завпд за учбенике и насуавна средсуа, 2004.
3. Драгууин Гпсуущки: Време умеунпсуи, Бепград: Прпсвеуа, 1968 (први деп)
4. Владислав Тауаркјевиш: Исуприја щесу ппјмпва, Бепград: Нплиу, с. а. (глава пеуа, ппглавља IX, X и XI).
5. Шарлс Рпзен: Класишни суил, Бепград: Нплиу, 1979 (I, 1, 2, 3; II, 1 - сур. 19-120).
6. Ханс Хајнц Щуукенщмиу "Нпва музика", Треёи прпграм, леуп, 1974, сур. 339-512.
7. Збирка уексупва за предмеу Анализа музишких суилпва, Бепград: ФМУ, 1995.
8. Избпр из секундарне лиуераууре
Брпј часпва активне наставе:

Тепријска насуава: 2

Пракуишна насуава: 0

Метпде извпђеоа наставе:
Предаваоа, семинар, кпнсулуације, дискусије, дигиуалне и визуелне презенуације.
Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100):
Предиспиуне пбавезе:

Ппена - 40

Израда семинарскпг рада (I верз.)

20

Присусувп насуави

10

Акуивнпсу у пракуишнпј насуави

10

Заврщни испиу:
Усмени испиу

Ппена - 60
60

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OUHST1 - Анализа музишких суилпва 1
Наставници: Тепариё В. Срѐан, дпцену
Сарадници: Александра Ивкпвиё, асисуену
Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 3
Услпв: Нема ппсебних услпва
Циљ предмета:
Псппспбљаваое сууденауа за аналиуишки присууп суилу у музици
Исхпд предмета:
Пшекује се да пп заврщеуку ппхаѐаоа насуаве сууденуи распплажу пснпвним знаоима везаним за пиуаоа музишкпг суила и
да буду псппспбљени за сампсуалан аналиуишки присууп музишкпм суилу
Садржај предмета:

Ппщуа прпблемауика везана за фенпмен музишкпг суила и музишкп–суилску анализу (уепријски присууп)
1. Исуприја знашеоа ппјма суил
2. Пднпс језика и суила
3. Дефиниције суила (сисуемауизација дефиниција суила с пбзирпм на разлишиуе кпнцепууализације суила)
4. Дефиниције ппјма суил у кплекуивнпм знашеоу
5. Дефиниције ппјма суил у индивидуалнпм знашеоу
6. Исупријске кауегприје суила: урадиција, суил еппхе, суил перипда, суил групе (щкпле), индивидуални суил, суил дела;
ппсебни суауус (исупријски/неисупријски) суила нације
7. Разликпваое ппјмпва: суил-правац-ппкреу
8. Прпмене суила; репрезенуауивне фпрме суила и гранишне суилске зпне
9. Неисупријске/аналиуишке кауегприје: суилска цруа, јединсувп суилских цруа (уже, щире)
10. Пднпс суилске цруе и суилскпг јединсува – "целине"; суилска маурица; суилски кпрпус
11. Пднпс исупријскпг и неисупријскпг аспекуа музишкпг суила
12. Меупдплпщки правци анализе музишкпг суила, сисуемауизација; сурукуурална и семиплпщка ппсуавка: Науиез, Мплинп...
13. Мпделизација: нпрмауивна суилисуика: Мејер, Лару...
14. Квалиуауивна суилисуика: Рпзен, Раунер... Херменаууишки присууп - Гудма
15. Универзални мпдели музишкпг суила
Семинарске анализе пдабранпг кпрпуса примера кпји прауе садржај предаваоа и семинарске дискусије лиуераууре. Израда
семинарскпг рада кпји пбухвауа анализу пдабранпг дела
Испиуни захуев: 1. Пиуаое из пбавезне лиуераууре 2. Анализа примера (суилска фпрмација и суилски кпмлекс (17-19. век)
Литература:
1. 1. Дејан Деспиё: Хармпнија са хармпнскпм анализпм, Бепград: Завпд за учбенике и насуавна средсува, 1997, (ппглавља: 2.
1, 3. 1, 3. 2, 4. 1, 4. 2, 4. 5, 5. 1, 5. 2, 5. 3, 11. 1, 12. 1).
2. 2. Дејан Деспиё: Музишки суилпви, Српскп Сарајевп, Завпд за учбенике и насуавна средсуа, 2004.
3. 3. Драгууин Гпсуущки: Време умеунпсуи, Бепград: Прпсвеуа, 1968 (први деп)
4. 4. Владислав Тауаркјевиш: Исуприја щесу ппјмпва, Бепград: Нплиу, с. а. (глава пеуа, ппглавља IX, X и XI).
5. 5. Шарлс Рпзен: Класишни суил, Бепград: Нплиу, 1979 (I, 1, 2, 3; II, 1 - сур. 19-120).
6. 6. Ханс Хајнц Щуукенщмиу "Нпва музика", Треёи прпграм, леуп, 1974, сур. 339-512.
7. 7. Збирка уексупва за предмеу Анализа музишких суилпва, Бепград: ФМУ, 1995.
8. 8. Избпр из секундарне лиуераууре
Брпј часпва активне наставе:

Тепријска насуава: 2

Пракуишна насуава: 2

Метпде извпђеоа наставе:
Предаваоа, семинар, кпнс. улуације, дискусије
Предаваоа: кплекуивна насуава, велишина групе дп 200
Вежбе: кплекуивна насуава, велишина групе дп 30
Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100):
Предиспиуне пбавезе:

Ппена - 40

Израда семинарскпг рада (I верз.)

20

Присусувп насуави

10

Акуивнпсу у пракуишнпј насуави

10

Заврщни испиу:
Усмени испиу

Ппена - 60
60

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OUHST2 - Анализа музишких суилпва 2
Наставници: Тепариё В. Срѐан, дпцену
Сарадници: Александра Ивкпвиё, асисуену
Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 3
Услпв: Испуоене предиспиуне пбавезе из Анализе музишких суилпва 1 (OHST1)
Циљ предмета:
Псппспбљаваое сууденауа за аналиуишки присууп суилу у музици
Исхпд предмета:
Пшекује се да пп заврщеуку ппхаѐаоа насуаве сууденуи распплажу пснпвним знаоима везаним за пиуаоа музишкпг суила и
да буду псппспбљени за сампсуалан аналиуишки присууп музишкпм суилу
Садржај предмета:
Ппщуа прпблемауика везана за фенпмен музишкпг суила и музишкп–суилску анализу (аналиуишки присууп).
1. Пднпс ренесанснпг и барпкнпг суила и суилска фпрмација барпка
2. Суилски кпмплекси барпка; мпнпдијски суил
3. Кпнцеруануни суил и bel canto
4. Пднпс иуалијанскпг и францускпг суила: француски класицизам друге пплпвине XVII и прве пплпвине XVIII века
5. Stylus luxurianus и немашки наципнални суил прве пплпвине XVIII века
6. Суилска фпрмација класицизма
7. Суилски кпмплекси класицизма: галануни суил, псеёајни суил
8. Sturm und Drung и виспки класицизам
9. Суилска фпрмација рпмануизма
10. Кпмплекс рпмансе
11. Музишкп - драмски суил
12. Импресипнизам
13. Суилпви и правци у музици ХХ века; експресипнизам
14. Мпдернизам
15. Ппсумпдернизам
Семинарске анализе пдабранпг кпрпуса примера кпји прауе садржај предаваоа и семинарске дискусије лиуераууре. Израда
семинарскпг рада кпји пбухвауа анализу пдабраних дела
Испиуни захуев: 1. Пдгпвпр на уепријскп пиуаое; 2. Пиуаое из пбавезне лиуераууре 3. Анализа примера из ппзнаупг кпрпуса
Литература:
1. 1. Дејан Деспиё: Хармпнија са хармпнскпм анализпм, Бепград: Завпд за учбенике и насуавна средсува, 1997, (ппглавља: 2.
1, 3. 1, 3. 2, 4. 1, 4. 2, 4. 5, 5. 1, 5. 2, 5. 3, 11. 1, 12. 1).
2. 2. Дејан Деспиё: Музишки суилпви, Српскп Сарајевп, Завпд за учбенике и насуавна средсуа, 2004.
3. 3. Драгууин Гпсуущки: Време умеунпсуи, Бепград: Прпсвеуа, 1968 (први деп)
4. 4. Владислав Тауаркјевиш: Исуприја щесу ппјмпва, Бепград: Нплиу, с. а. (глава пеуа, ппглавља IX, X и XI).
5. 5. Шарлс Рпзен: Класишни суил, Бепград: Нплиу, 1979 (I, 1, 2, 3; II, 1 - сур. 19-120).
6. 6. Ханс Хајнц Щуукенщмиу "Нпва музика", Треёи прпграм, леуп, 1974, сур. 339-512.
7. 7. Збирка уексупва за предмеу Анализа музишких суилпва, Бепград: ФМУ, 1995.
8. 8. Избпр из секундарне лиуераууре
Брпј часпва активне наставе:

Тепријска насуава: 2

Пракуишна насуава: 2

Метпде извпђеоа наставе:
Предаваоа, семинар, кпнс. улуације, дискусије
Предаваоа: кплекуивна насуава, велишина групе дп 200
Вежбе: кплекуивна насуава, велишина групе дп 30
Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100):
Предиспиуне пбавезе:

Ппена - 40

Израда семинарскпг рада (заврщна
верзија)

20

Присусувп насуави

10

Акуивнпсу у пракуишнпј насуави

10

Заврщни испиу:
Усмени испиу

Ппена - 60
60

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, пснпвне 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, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OEVL1 - Випла 1
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 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:
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:
Ушеое и савладаваое најмаое два суава Баха (из свиуа за виплпншелп сплп -пбавезан Прелудиум - или из спнауа и паруиуа
за виплину сплп), предкласишне спнауе и кпмада пп избпру. 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 једнпм, прганизује се јавни насууп, кпји мпже биуи и у
пквиру класе. Пбавезнп присусувп на најмаое ури кпнцеруа сууденауа гудашких инсуруменауа.
На испиуу сууденуи извпде наведени минимум прпграма. Прпграм се извпди напамеу.
Литература:
1. Teleman, Georg Philip Sonate, in B. (H. Ruf) Schott 1966
2. Hindemith, Paul Meditation aus "Nobilissima Visione" Schott 1966
3. Hindemith, Paul Trauermusik Schott 1964
4. Eccles, Henry Sonata g-moll New York, Inernational Music Company 1948
5. Marcello, Benedetto Sonata G major New York, Inernational Music Company 1948
6. Marcello, Benedetto Sonata g-moll Milano, Ricordi 1972 1972
7. Schumann, Robert Märchenbilder, op. 113 Boosey and Hawkes 1956
8. Bruch, Max Romansa za violu i orkestar (klavir) IMC 1992
9. Čajkovski, Petar Iljič Nocturno Walter Wollenweber PE. WW0901A 1993
10. Weber, Carl Maria von Andante and Rondo Hungarese Mainz, Schott 1938
11. Bach, Johann Sebastian Svite za violoncelo (violu) solo London: Peters 1994
12. Bach, Johann Sebastian Sonaten und Partiten für Violine solo New York, Peters 1948
13. Hummel, Johann Nepomuk Fantasie Musica Rara, London 1951
14. Enescu, George Concertpiece in F (Enoch) Masters Music Publications Inc (MT. M1110-SET) 1908
15. Schumann, Robert Adagio and Allegro Leipzig, Peters 1972
16. Marais, Marin Suite, in D (D. Dalton) Peters, N. Y. 1964
17. Marais, Marin 5 Old French Dances Chester 1917
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, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OEVL2 - Випла 2
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: Пплпжен испиу Випла 1 (OEVL1)
Циљ предмета:
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. 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:
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:
Ушеое и савладаваое најмаое две еуиде или каприса пп избпру, разлишиупг каракуера и разлишиуе уехнишке прпблемауике,
скале са ппуезима, двпзвуцима и урпзвуцима, први суав кпнцеруа пп избпру, са каденцпм (или други и уреёи суав).
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
једнпм, прганизује се јавни насууп, кпји мпже биуи и у пквиру класе. Пбавезнп присусувп на најмаое ури кпнцеруа
сууденауа гудашких инсуруменауа.
На испиуу сууденуи извпде наведени минимум прпграма. Прпграм се извпди напамеу.
Литература:
1. Flash, Carl Das Skalensystem. (Ch. Karmann) C. Fischer 1994
2. Hoffmeister, Franz Anton 12 Viola-Etuden. (F. Schmidtner; Hermann) Sikorski, Hamburg 1996
3. Dont, Jakob Etuden fur viola Leipzig Peters 1955
4. Campagnoli, Bartolomeo 41 Capricen, op. 22 (W. Primrose) IMC 1858
5. Palaschko, Johannes Twenty Studies, Op. 36 International Music Company (IM. 905) 1982
6. Palaschko, Johannes Ten artistic etudes op. 44 for viola Zimmermann (PE. ZM17310) 1978
7. Walton, William Concerto in a, 1929 OUP 1958
8. Stamitz, Carl Konzert fur viola D-dur Г. Хенле Верлаг 1987
9. Hoffmeister, Franz Anton Konzert fur viola D-dur G. Henle Verlag 1988
10. Forsyth, Cecil Concerto g mionor Schott Music 1987
11. Johannes Palaschko Twelve Studies, Op. 55 Kalmus Edition 1989
12. Stamitz, Karl Konzert Nr. 3, in A Bärenreiter 1975
13. Rolla, Alessandro Konzert Milano, Zerboni 1982
14. Hindemith, Paul Schwanendreher Leipzig, Schott 1964
15. Schnitke, Alfred Konzert Sirkorski 1985
16. Bartók, Bela Concerto, op. posth Boosey and Hawkes 1949
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, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OEVL3 - Випла 3
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: Пплпжен испиу Випла 2 (OEVL2)
Циљ предмета:
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. 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:
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:
Ушеое и савладаваое најмаое две неисупимене скале, са ппуезима, двпзвуцима и урпзвуцима, два суава Баха (из свиуа за
виплпншелп сплп или из спнауа и паруиуа за виплину сплп), спнауе писане пд клацисизма и касније и кпмада пп избпру.
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
једнпм, прганизује се јавни насууп, кпји мпже биуи и у пквиру класе. Пбавезнп присусувп на најмаое ури кпнцеруа
сууденауа гудашких инсуруменауа.
На испиуу сууденуи извпде наведени минимум прпграма. Прпграм се извпди напамеу.
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. Hummel, Johann Nepomuk Fantasie Musica Rara, London 1951
14. Enescu, George Concertpiece in F (Enoch) Masters Music Publications Inc. (MT. M1110-SET) 1908
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, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OEVL4 - Випла 4
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: Пплпжен испиу Випла 3 (OEVL3)
Циљ предмета:
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. 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:
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:
Ушеое и савладаваое најмаое једне еуиде или каприса пп избпру, кпнцеруа пп избпру написанпг пд перипда класицизма
дп данас и кпмппзиције задауе месец дана пре испиуа. 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 једнпм, прганизује се јавни насууп, кпји мпже биуи и у
пквиру класе. Пбавезнп присусувп на најмаое ури кпнцеруа сууденауа гудашких инсуруменауа.
На испиуу сууденуи извпде наведени минимум прпграма. Прпграм се извпди напамеу.
Литература:
1. Hoffmeister, Franz Anton 12 Viola-Etuden. (F. Schmidtner; Hermann) Sikorski, Hamburg 1996
2. Dont, Jakob Etuden fur viola Leipzig Peters 1955
3. Campagnoli, Bartolomeo 41 Capricen, op. 22 (W. Primrose) IMC 1858
4. Palaschko, Johannes Twenty Studies, Op. 36 International Music Company (IM. 905) 1982
5. Palaschko, Johannes Ten artistic etudes op. 44 for viola Zimmermann (PE. ZM17310) 1978
6. Walton, William Concerto in a, 1929 OUP 1958
7. Bartók, Bela Concerto, op. posth Boosey and Hawkes 1949
8. Stamitz, Carl Konzert fur viola D-dur G. Henle Verlag 1987
9. Hoffmeister, Franz Anton Konzert fur viola D-dur G. Henle Verlag 1988
10. Forsyth, Cecil Concerto g mionor Schott Music 1987
11. Johannes Palaschko Twelve Studies, Op. 55 Kalmus Edition 1989
12. Stamitz, Karl Konzert Nr. 3, in A Bärenreiter 1975
13. Rolla, Alessandro Konzert Milano, Zerboni 1982
14. Hindemith, Paul Schwanendreher Leipzig, Schott 1964
15. Schnitke, Alfred Konzert Sirkorski 1985
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, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OEVL5 - Випла 5
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: Пплпжен испиу Випла 4 (OEVL4)
Циљ предмета:
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. 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:
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:
Ушеое и савладаваое најмаое два суава Баха (из свиуа за виплпншелп сплп или из спнауа и паруиуа за виплину сплп), спнауе
писане пд клацисизма и касније и кпмада пп избпру. 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 једнпм, прганизује се јавни насууп, кпји мпже биуи и у пквиру класе.
Пбавезнп присусувп на најмаое ури кпнцеруа сууденауа гудашких инсуруменауа.
На испиуу сууденуи извпде наведени минимум прпграма. Прпграм се извпди напамеу.
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. Hummel, Johann Nepomuk Fantasie Musica Rara, London 1951
14. Enescu, George Concertpiece in F (Enoch) Masters Music Publications Inc. (MT. M1110-SET) 1908
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, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OEVL6 - Випла 6
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: Пплпжен испиу Випла 5 (OEVL5)
Циљ предмета:
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. 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:
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:
Ушеое и савладаваое најмаоедве еуиде или каприса пп избпру, разлишиупг каракуера и разлишиуе уехнишке прпблемауике,
кпнцеру пп избпру написан пд перипда класицизма дп данас. 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 једнпм, прганизује се јавни насууп, кпји мпже биуи и у
пквиру класе. Пбавезнп присусувп на најмаое ури кпнцеруа сууденауа гудашких инсуруменауа.
На испиуу сууденуи извпде наведени минимум прпграма. Прпграм се извпди напамеу.
Литература:
1. Hoffmeister, Franz Anton 12 Viola-Etuden. (F. Schmidtner; Hermann) Sikorski, Hamburg 1996
2. Dont, Jakob Etuden fur viola Leipzig Peters 1955
3. Campagnoli, Bartolomeo 41 Capricen, op. 22 (W. Primrose) IMC 1858
4. Palaschko, Johannes Twenty Studies, Op. 36 International Music Company (IM. 905) 1982
5. Palaschko, Johannes Ten artistic etudes op. 44 for viola Zimmermann (PE. ZM17310) 1978
6. Walton, William Concerto in a, 1929 OUP 1958
7. Bartók, Bela Concerto, op. posth Boosey and Hawkes 1949
8. Stamitz, Carl Konzert fur viola D-dur G. Henle Verlag 1987
9. Hoffmeister, Franz Anton Konzert fur viola D-dur G. Henle Verlag 1988
10. Forsyth, Cecil Concerto g mionor Schott Music 1987
11. Johannes Palaschko Twelve Studies, Op. 55 Kalmus Edition 1989
12. Stamitz, Karl Konzert Nr. 3, in A Bärenreiter 1975
13. Rolla, Alessandro Konzert Milano, Zerboni 1982
14. Hindemith, Paul Schwanendreher Leipzig, Schott 1964
15. Schnitke, Alfred Konzert Sirkorski 1985
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, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OEVL7 - Випла 7
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: Пплпжен испиу Випла 6 (OEVL6)
Циљ предмета:
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. 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:
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:
Ушеое реперупара у циљу уехнишкпг и музишкпг пвладаваоа инсуруменупм. Савладаваое најмаое два суава Баха (из свиуа
за виплпншелп сплп или из спнауа и паруиуа за виплину сплп), кпмада, спнауе за виплу и клавир написане пд рпмануизма дп
данас и кпмада написанпг крајем 20. века или у 21. веку. 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. Шаспви исказани кап Други пблик насуаве предсуављају пбавезнп
ушещёе на кпнцеруима сууденауа Гудашкпг пдсека (сплисуишки, кпнцеруи класа и кпнцеруи Кауедре за гудашке инсуруменуе),
билп у свпјсуву извпѐаша, билп у свпјсуву публике, кап и ушещёе на семинарима, мајсупрским курсевима, уакмишеоима и сл.
Суудену је дужан да насуупи јавнп најмаое ури пууа у семесуру. Шаспве ДПН-а држе сви насуавници и сарадници на Пдсеку.
На испиуу сууденуи извпде наведени минимум прпграма. Прпграм се извпди напамеу.
Литература:
1. Teleman, Georg Philip Sonate, in B. (H. Ruf) Schott 1966
2. Hindemith, Paul Meditation aus "Nobilissima Visione" Schott 1966
3. Hindemith, Paul Trauermusik Schott 1964
4. Eccles, Henry Sonata g-moll New York, Inernational Music Company 1948
5. Marcello, Benedetto Sonata G major New York, Inernational Music Company 1948
6. Marcello, Benedetto Sonata g-moll Milano, Ricordi 1972
7. Schumann, Robert Märchenbilder, op. 113 Boosey and Hawkes 1956
8. Bruch, Max Romansa za violu i orkestar (klavir) IMC 1992
9. Čajkovski, Petar Iljič Nocturno Walter Wollenweber PE. WW0901A 1993
10. Weber, Carl Maria von Andante and Rondo Hungarese Mainz, Schott 1938
11. Glinka, Michael Sonate, in d, 1835. Unvollendet (W. Borissowsky) Mus. Rara 1961
12. Schnitke, Alfred Monolog Sikorski (HL. 50482633) 1987
13. Martinu, Bohuslav Sonate Nr. 1 Associated Music Publishers 1955
14. Bach, Johann Sebastian Svite za violoncelo (violu) solo London: Peters 1994
15. Bach, Johann Sebastian Sonaten und Partiten für Violine solo New York, Peters 1948
16. Mendelssohn-Bartholdy, Felix Sonate, in c, 1824 Deutscher Verl. f. Mus. 1966
17. Hummel, Johann Nepomuk Fantasie Musica Rara, London 1951
18. Enescu, George Concertpiece in F (Enoch) Masters Music Publications Inc. (MT. M1110-SET) 1908
19. Schumann, Robert Adagio and Allegro Leipzig, Peters 1972
20. Brahms, Johannes Sonaten Op. 120, Nos. 1 & 2 G. Henle Verlag (HL. 51480274) 1982
21. Schubert, Franz Arpeggione Wien Doblinger 1927
22. Marais, Marin Suite, in D (D. Dalton) Peters, N. Y. 1964
23. Marais, Marin 5 Old French Dances Chester 1917
24. Couprein, Francois Свиуа Paris Editiones de Musique 1922
25. Hindemith, Paul Fantasia Mainz, Schott 1936
26. Shostakovich, Dmitri Sonata Op. 147 G. Schirmer (HL. 50335600) 1979
27. Rolla, Alessandro Sonate, in C, BI 323 (L. A. Bianchi) Zerb-Edizioni Suvini Zerboni, Milano 1982
28. Rolla, Alessandro Sonata, in As, BI 327 (F. Tamponi) Zerb-Edizioni Suvini Zerboni, Milano 1976
29. Franck, Cesar Auguste Sonate A-dur Breitkopf and Haertel (BR. EB- 8719) 1957
30. Paganini, Niccolo Sonate per la Grand Viola e Orchestra, in c, 1834 Ex. Bibl. Casanatense Roma 1967
31. Britten, Benjamin Lachrymae, op. 48, 1950. Reflexions on an song of Dowland Boosey and Hawkes 1951. 1986
32. Симиё, Александар Саоареое на Щуманпву уему издаое ауупра 2008
33. Деспиё, Дејан Епиуаф издаое ауупра 1989
34. Despid, Dejan Monolog izdanje autora 1992
35. Деспиё, Дејан Балада издаое ауупра 1999

36. Peričid, Vlastimir Fantasia quasi una sonata Udruženje kompozitora 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

Јавни насууп

10

Присусувп на предаваоима

30

Заврщни испиу:
Испиу

Ппена - 60
60

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OEVL8 - Випла 8
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: Пплпжен испиу Випла 7 (OEVL7)
Циљ предмета:
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. 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:
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:
Ушеое и савладаваое најмаое једне еуиде или каприса вируупзнпг каракуера, првпг суава са каденцпм кпнцеруа насуалпг у
перипду класицизма, и цеп кпнцеру написан пд перипда рпмануизма дп данас. 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. Суудену инуезивира јавне насуупе
кпје псуварује и крпз предмеу Кпнцеруна пракса
На испиуу сууденуи извпде наведени минимум прпграма. Прпграм се извпди напамеу.
Литература:
1. Hoffmeister, Franz Anton 12 Viola-Etuden. (F. Schmidtner; Hermann) Sikorski, Hamburg 1996
2. Dont, Jakob Etuden fur viola Leipzig Peters 1955
3. Campagnoli, Bartolomeo 41 Capricen, op. 22 (W. Primrose) IMC 1858
4. Palaschko, Johannes Twenty Studies, Op. 36 International Music Company (IM. 905) 1982
5. Palaschko, Johannes Ten artistic etudes op. 44 for viola Zimmermann (PE. ZM17310) 1978
6. Bartók, Bela Concerto, op. posth Boosey and Hawkes 1949
7. Walton, William Concerto in a, 1929 OUP 1958
8. Stamitz, Carl Konzert fur viola D-dur Г. Хенле Верлаг 1987
9. Hoffmeister, Franz Anton Konzert fur viola D-dur G. Henle Verlag 1988
10. Forsyth, Cecil Concerto g mionor Schott Music 1987
11. Johannes Palaschko Twelve Studies, Op. 55 Kalmus Edition 1989
12. Stamitz, Karl Konzert Nr. 3, in A Bärenreiter 1975
13. Rolla, Alessandro Konzert Milano, Zerboni 1982
14. Hindemith, Paul Schwanendreher Leipzig, Schott 1964
15. Schnitke, Alfred Konzert Sirkorski 1985
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, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OEVN1 - Виплина 1
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; Панајпупвиё Л. Дущан, асисуену; Средпјевиё М. Драган,
асисуену
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 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:
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:
Рад на ппсуавци и уехнишким вежбама. Ушеое реперупара у циљу уехнишкпг и музишкпг пвладаваоа инсуруменупм.
Савладаваое најмаое једне дурске и једне мплске скале са ппуезима, двпзвуцима (уерце, сексуе, пкуаве), урпзвуцима и
шеувпрпзвуцима, најмаое два суава сплп спнауе / паруиуе Јпхана Себасуијана Баха или преукласишне спнауе (сви суавпви) и
кпмада. 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 једнпм, прганизује се јавни насууп, кпји мпже биуи и у пквиру класе. Пбавезнп присусувп на најмаое ури кпнцеруа
сууденауа гудашких инсуруменауа.
У упку семесура сууденуи пплажу кплпквијум из свираоа скала а на испиуу извпде псуаи деп наведенпг минимума
прпграма. Прпграм се извпди напамеу
Литература:
1. Bach, Johann Sebastian Sonaten und Partiten für Violine solo New York, Peters 1948
2. Corelli, Archangello 12 sonates for Violin and piano London, Novello 1963
3. Despid, Dejan Vinjete za violinu i klavir Op. 43 bez podataka o izdavaču 1966
4. Хпфман, Срѐан Пасупрала за виплину сплп издаое ауупра 1972
5. Ivanovid, Milivoj Jugoslovenski autori, dela za violinu i klavir izdanje autora 1968
6. Лпгар, Михпвил Кпмади за виплину и клавир Прпсвеуа 1959
7. Милпјевиё, Милпје Шеуири импресије за виплину и клавир Пп. 62 Удружеое кпмппзиупра
Србије 1979
8. Mozart, Wolfgang Amadeus Adagio KV 261 Mainz, Schott 1964
9. Mozart, Wolfgang Amadeus Rondo KV 373 Leipzig, Breitkopf&Härtel 1964
10. Wieniawski, Henryk Polonaise brillante, Op. 4 Krakow, PWM Edition 1964
11. Wieniawski, Henryk Polonaise de concert Wien, Universal 1924
12. Wieniawski, Henryk Legende Op. 17 Wien, Universal 1963
13. Wieniawski, Henryk Scherzo Tarentelle Op. 16 Leipzig, Peters 1912
14. Wieniawski, Henryk Le carnaval russe, Op. 11 Mainz, Schott 1911
15. Saint Saens, Camille Introduction und Rondo capriccioso Leipzig, Peters 1973
16. Saint Saens, Camille Havanaise Op. 83 Leipzig, Peters 1973
17. Sarasate, Pablo Zigeunerweisen Leipzig, Peters 1961
18. Щпсуакпвиш, Дмиурий Шеуьіре прелюдии спш. 34 Мпсква "Музика" 1953
19. Ravel, Maurice Tzigane Paris, Durand 1924
20. Chausson, Ernest Poeme op. 25 Frankfurt: Peters 1931
21. Flesch, Carl Scale system for violine Verlag von Ries&Erler / Berlin 1953

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

3

Присусувп на предаваоима

27

Јавни насууп

10

Заврщни испиу:
Испиу

Ппена - 60
60

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OEVN2 - Виплина 2
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; Панајпупвиё Л. Дущан, асисуену; Средпјевиё М. Драган,
асисуену
Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 13
Услпв: Пплпжен испиу Виплина 1 (OEVN1)
Циљ предмета:
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. 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:
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:
Ушеое реперупара у циљу уехнишкпг и музишкпг пвладаваоа инсуруменупм. Савладаваое најмаое две еуиде и првпг суава
кпнцеруа за виплину. 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 једнпм, прганизује се јавни насууп, кпји мпже биуи и у пквиру класе. Пбавезнп присусувп на
најмаое ури кпнцеруа сууденауа гудашких инсуруменауа.
На испиуу сууденуи извпде наведени минимум прпграма. Прпграм се извпди напамеу
Литература:
1. Dont, Jacob Etuden und Capricen Op. 35 Mainz, Schott 1971
2. Paganini, Niccolo Capricen Op. 1 Leipzig, Peters 1930
3. Wieniawski, Henryk Etudes - Caprices Op. 18 Budapest, Editio Musica 1950
4. Wieniawski, Henryk L "ecole moderne Op. 10 Poznan, Polskie Wydawnictwo 1950
5. Beethoven, Ludwig van Violinkonzert Mainz, Schott 1971
6. Bruch, Max Violinkonzert Op. 26 g moll Frankfurt, Peters 1949
7. Dvorak, Antonin Violinkonzert Op. 53 Lepzig, Breitkopf&Härtel 1973
8. Брамс, Ипганнес Кпнцеру для скрипки ре мажпр, спш. 77 Мпсква, Музыка 1968
9. Mozart, Wolfgang Amadeus Violinkonzert KV 216 Wien, Universal 1968
10. Mozart, Wolfgang Amadeus Violinkonzert KV 218 Lepzig, Breitkopf&Härtel 1970
11. Mozart, Wolfgang Amadeus Violinkonzert KV 219 Mainz, Schott 1961
12. Paganini, Niccolo Violinkonzert Op. 6 No. 1 Mainz, B. Schott's Söhne 1972
13. Paganini, Niccolo Violinkonzert Op. 7 No. 2 Wien, Universal 1973
14. Прпкпфьев, Сергей Сергеевиш Кпнцеру для скрипки ре мажпр, спш. 19 Мпсква, Музыка 1973
15. ПрпкпфЬев, Сергей Кпнцеру для скрипки, спш. 63 Мпсква, Музыка 1974
16. Sibelius, Jan Violinkonzert op. 47 Berlin, Robert Lienau 1976
17. Stravinsky, Igor Concerto en re Mainz, B. Schott's Söhne 1931
18. Щпсуакпвиш, Дмиурий Кпнцеру для скрипки ре мажпр, спш. 99 Мпсква, Музыка 1956
19. Щпсуакпвиш, Дмиурий Кпнцеру Нп. 2 для скрипки спш. 129 Мпсква, "Музика" 1976
20. Walton, William Concerto for Violin and Orchestra London, Oxford University Press 1941
21. Tchaikovsky, Pyotr Ilyich Violinkonzert Lepzig, Breitkopf&Härtel 1974
22. Mendelssohn-Bartholdy, Felix Violinkonzert e moll Op. 64 Mainz, Schott 1915
23. Bartok, Bela Koncert No. 1 za violinu Moskva, Muzika 1964
24. Vieuxtemps, Henri Violinkonzert a moll Op. 37 No. 5 Leipzig, Peters 1963
25. Wieniawski, Henryk Violinkonzert op. 14 fis moll, Nr. 1 Leipzig, Peters 1963
26. Wieniawski, Henryk Violinkonzert op. 22 d moll, Nr. 2 Leipzig, Peters 1963
27. Saint Saens, Camille Concerto pour violon Op. 60 Paris, Durand 1963
28. Elgar, Edward Violin Concerto Op. 61 London, Novello 1910
29. Édouard Lalo, The Symphonie espagnole in D minor, Op. 21, Durand, Schœnewerk et Cie, n.d. *1875+. Plate D.S. & Cie
30. Прпкпфьев, Сергей Сергеевиш Кпнцеру Нп. 1 для скрипки ре мажпр, спш. 19 Мпсква, Музика 1973

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, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OEVN3 - Виплина 3
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; Панајпупвиё Л. Дущан, асисуену; Средпјевиё М. Драган,
асисуену
Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 13
Услпв: Пплпжен испиу Виплина 2 (OEVN2)
Циљ предмета:
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. 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:
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:
Ушеое реперупара у циљу уехнишкпг и музишкпг пвладаваоа инсуруменупм. Савладаваое два суава сплп спнауе / паруиуе
Јпхана Себасуијана Баха, кпмада и спнауе за виплину и клавир В. А. Мпцаруа. 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 једнпм, прганизује се јавни насууп, кпји
мпже биуи и у пквиру класе. Пбавезнп присусувп на најмаое ури кпнцеруа сууденауа гудашких инсуруменауа.
На испиуу сууденуи извпде наведени минимум прпграма. Прпграм се извпди напамеу, изузев Мпцарупве спнауе.
Литература:
1. Bach, Johann Sebastian Sonaten und Partiten für Violine solo New York, Peters 1948
2. Beethoven, Ludwig van Sonaten für Violine und Klavier????????,??????????? 1962
3. Mozart, Wolfgang Amadeus Sonaten für Pianoforte und Violine Leipzig, Peters 1912
4. Despid, Dejan Vinjete za violinu i klavir Op. 43 bez podataka o izdavaču 1966
5. Hofman, Srđan Pastorala za violinu solo издаое ауупра 1972
6. Ivanovid, Milivoj Jugoslovenski autori, dela za violinu i klavir izdanje autora 1968
7. Лпгар, Михпвил Кпмади за виплину и клавир Прпсвеуа 1959
8. Милпјевиё, Милпје Шеуири импресије за виплину и клавир Пп. 62 Удружеое кпмппзиупра
Србије 1979
9. Mozart, Wolfgang Amadeus Adagio KV 261 Mainz, Schott 1964
10. Mozart, Wolfgang Amadeus Rondo KV 373 Leipzig, Breitkopf&Härtel 1964
11. Wieniawski, Henryk Polonaise brillante, Op. 4 Krakow, PWM Edition 1964
12. Wieniawski, Henryk Polonaise de concert Wien, Universal 1924
13. Wieniawski, Henryk Legende Op. 17 Wien, Universal 1963
14. Wieniawski, Henryk Scherzo Tarentelle Op. 16 Leipzig, Peters 1912
15. Wieniawski, Henryk Le carnaval russe, Op. 11 Mainz, Schott 1911
16. Saint Saens, Camille Introduction und Rondo capriccioso Leipzig, Peters 1973
17. Saint Saens, Camille Havanaise Op. 83 Leipzig, Peters 1973
18. Sarasate, Pablo Zigeunerweisen Leipzig, Peters 1961
19. Щпсуакпвиш, Дмиурий Шеуьіре прелюдии спш. 34 Мпсква "Музика" 1953
20. Ravel, Maurice Tzigane Paris, Durand 1924
21. Chausson, Ernest Poeme op. 25 Frankfurt: Peters 1931

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, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OEVN4 - Виплина 4
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; Панајпупвиё Л. Дущан, асисуену; Средпјевиё М. Драган,
асисуену
Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 13
Услпв: Пплпжен испиу Виплина 3 (OEVN3)
Циљ предмета:
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. 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:
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:
Ушеое реперупара у циљу уехнишкпг и музишкпг пвладаваоа инсуруменупм. Савладаваое најмаое две еуиде и кпнцеруа за
виплину. 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 једнпм, прганизује се јавни насууп, кпји мпже биуи и у пквиру класе. Пбавезнп присусувп на најмаое
ури кпнцеруа сууденауа гудашких инсуруменауа.
На испиуу сууденуи извпде наведени минимум прпграма. Прпграм се извпди напамеу.
Литература:
1. Dont, Jacob Etuden und Capricen Op. 35 Mainz, Schott 1971
2. Paganini, Niccolo Capricen Op. 1 Leipzig, Peters 1930
3. Wieniawski, Henryk Etudes - Caprices Op. 18 Budapest, Editio Musica 1950
4. Wieniawski, Henryk L "ecole moderne Op. 10 Poznan, Polskie Wydawnictwo 1950
5. Beethoven, Ludwig van Violinkonzert Mainz, Schott 1971
6. Bruch, Max Violinkonzert Op. 26 g moll Frankfurt, Peters 1949
7. Dvorak, Antonin Violinkonzert Op. 53 Lepzig, Breitkopf&Härtel 1973
8. Брамс, Ипганнес Кпнцеру для скрипки ре мажпр, спш. 77 Мпсква, Музыка 1968
9. Mozart, Wolfgang Amadeus Violinkonzert KV 216 Wien, Universal 1968
10. Mozart, Wolfgang Amadeus Violinkonzert KV 218 Lepzig, Breitkopf&Härtel 1970
11. Мпzart, Wolfgang Amadeus Violinkonzert KV 219 Mainz, Schott 1961
12. Paganini, Niccolo Violinkonzert Op. 6 No. 1 Mainz, B. Schott's Söhne 1972
13. Paganini, Niccolo Violinkonzert Op. 7 No. 2 Wien, Universal 1973
14. Прпкпфьев, Сергей Сергеевиш Кпнцеру для скрипки ре мажпр, спш. 19 Мпсква, Музыка 1973
15. ПрпкпфЬев, Сергей Кпнцеру для скрипки, спш. 63 Мпсква, Музыка 1974
16. Sibelius, Jan Violinkonzert op. 47 Berlin, Robert Lienau 1976
17. Stravinsky, Igor Concerto en re Mainz, B. Schott's Söhne 1931
18. Щпсуакпвиш, Дмиурий Кпнцеру для скрипки ре мажпр, спш. 99 Мпсква, Музыка 1956
19. Щпсуакпвиш, Дмиурий Кпнцеру Нп. 2 для скрипки спш. 129 Мпсква, "Музика" 1976
20. Walton, William Concerto for Violin and Orchestra London, Oxford University Press 1941
21. Tchaikovsky, Pyotr Ilyich Violinkonzert Lepzig, Breitkopf&Härtel 1974
22. Mendelssohn-Bartholdy, Felix Violinkonzert e moll Op. 64 Mainz, Schott 1915
23. Bartok, Bela Koncert No. 1 za violinu Moskva, Muzika 1964
24. Vieuxtemps, Henri Violinkonzert a moll Op. 37 No. 5 Leipzig, Peters 1963
25. Wieniawski, Henryk Violinkonzert op. 14 fis moll, Nr. 1 Leipzig, Peters 1963
26. Wieniawski, Henryk Violinkonzert op. 22 d moll, Nr. 2 Leipzig, Peters 1963
27. Saint Saens, Camille Concerto pour violon Op. 60 Paris, Durand 1963

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, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OEVN5 - Виплина 5
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; Панајпупвиё Л. Дущан, асисуену; Средпјевиё М. Драган,
асисуену
Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 13
Услпв: Пплпжен испиу Виплина 4 (OEVN4)
Циљ предмета:
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. 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:
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:
Ушеое реперупара у циљу уехнишкпг и музишкпг пвладаваоа инсуруменупм. Савладаваое најмаое два суава сплп спнауе
Јпхана Себасуијана Баха, кпмада, и спнауе за виплину и клавир написане ппсле Беупвена. 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 једнпм, прганизује се јавни
насууп, кпји мпже биуи и у пквиру класе. Пбавезнп присусувп на најмаое ури кпнцеруа сууденауа гудашких инсуруменауа.
На испиуу сууденуи извпде наведени минимум прпграма. Прпграм се извпди напамеу изузев спнауе за виплину и клавир.
Литература:
1. Bach, Johann Sebastian Sonaten und Partiten für Violine solo New York, Peters 1948
2. Брамс, Ипганнес Спнауьі для скрипки и фпруепианп Мпсква "Музика" 1977
3. Debussy, Claude Sonate pour violon et piano Paris, Durand 1917
4. Frank, Cesar Sonate für Violine und Klavier New York, Peters 1954
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. 94 бис Мпсква "Музика" 1946
7. Schumann, Robert Sonaten für Pianoforte und Violine Op. 105 & 121 Leipzig, Peters 1963
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 издаое ауупра<енг> 1972
11. Ivanovid, Milivoj Jugoslovenski autori, dela za violinu i klavir izdanje autora 1968
12. Лпгар, Михпвил Кпмади за виплину и клавир Прпсвеуа 1959
13. Милпјевиё, Милпје Шеуири импресије за виплину и клавир Пп. 62 Удружеое кпмппзиупра Србије 1979
14. Mozart, Wolfgang Amadeus Adagio KV 261 Mainz, Schott 1964
15. Mozart, Wolfgang Amadeus Rondo KV 373 Leipzig, Breitkopf&Härtel 1964
16. Wieniawski, Henryk Polonaise brillante, Op. 4 Krakow, PWM Edition 1964
17. Wieniawski, Henryk Polonaise de concert Wien, Universal 1924
18. Wieniawski, Henryk Legende Op. 17 Wien, Universal 1963
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. Saint Saens, Camille Havanaise Op. 83 Leipzig, Peters 1973
23. Sarasate, Pablo Zigeunerweisen Leipzig, Peters 1961
24. Щпсуакпвиш, Дмиурий Шеуьіре прелюдии спш. 34 Мпсква "Музика" 1953
25. Ravel, Maurice Tzigane Paris, Durand 1924
26. Chausson, Ernest Poeme op. 25 Frankfurt: Peters 1931

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, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OEVN6 - Виплина 6
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; Панајпупвиё Л. Дущан, асисуену; Средпјевиё М. Драган,
асисуену
Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 13
Услпв: Пплпжен испиу Виплина 5 (OEVN5)
Циљ предмета:
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. 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:
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:
Ушеое реперупара у циљу уехнишкпг и музишкпг пвладаваоа инсуруменупм. Савладаваое најмаое две еуиде и кпнцеруа за
виплину. 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 једнпм, прганизује се јавни насууп, кпји мпже биуи и у пквиру класе. Пбавезнп присусувп на најмаое ури кпнцеруа
сууденауа гудашких инсуруменауа.
На испиуу сууденуи извпде наведени минимум прпграма. Прпграм се извпди напамеу.
Литература:
1. Dont, Jacob Etuden und Capricen Op. 35 Mainz, Schott 1971
2. Paganini, Niccolo Capricen Op. 1 Leipzig, Peters 1930
3. Wieniawski, Henryk Etudes - Caprices Op. 18 Budapest, Editio Musica 1950
4. Wieniawski, Henryk L "ecole moderne Op. 10 Poznan, Polskie Wydawnictwo 1950
5. Beethoven, Ludwig van Violinkonzert Mainz, Schott 1971
6. Bruch, Max Violinkonzert Op. 26 g moll Frankfurt, Peters 1949
7. Dvorak, Antonin Violinkonzert Op. 53 Lepzig, Breitkopf&Härtel 1973
8. Брамс, Ипганнес Кпнцеру для скрипки ре мажпр, спш. 77 Мпсква, Музыка 1968
9. Mozart, Wolfgang Amadeus Violinkonzert KV 216 Wien, Universal 1968
10. Mozart, Wolfgang Amadeus Violinkonzert KV 218 Lepzig, Breitkopf&Härtel 1970
11. Mozart, Wolfgang Amadeus Violinkonzert KV 219 Mainz, Schott 1961
12. Paganini, Niccolo Violinkonzert Op. 6 No. 1 Mainz, B. Schott's Söhne 1972
13. Paganini, Niccolo Violinkonzert Op. 7 No. 2 Wien, Universal 1973
14. Прпкпфьев, Сергей Сергеевиш Кпнцеру для скрипки ре мажпр, спш. 19 Мпсква, Музыка 1973
15. ПрпкпфЬев, Сергей Кпнцеру для скрипки, спш. 63 Мпсква, Музыка 1974
16. Sibelius, Jan Violinkonzert op. 47 Berlin, Robert Lienau 1976
17. Stravinsky, Igor Concerto en re Mainz, B. Schott's Söhne 1931
18. Щпсуакпвиш, Дмиурий Кпнцеру для скрипки ре мажпр, спш. 99 Мпсква, Музыка 1956
19. Щпсуакпвиш, Дмиурий Кпнцеру Нп. 2 для скрипки спш. 129 Мпсква, "Музика" 1976
20. Walton, William Concerto for Violin and Orchestra London, Oxford University Press 1941
21. Tchaikovsky, Pyotr Ilyich Violinkonzert Lepzig, Breitkopf&Härtel 1974
22. Mendelssohn-Bartholdy, Felix Violinkonzert e moll Op. 64 Mainz, Schott 1915
23. Bartok, Bela Koncert No. 1 za violinu Moskva, Muzika 1964
24. Vieuxtemps, Henri Violinkonzert a moll Op. 37 No. 5 Leipzig, Peters 1963
25. Wieniawski, Henryk Violinkonzert op. 14 fis moll, Nr. 1 Leipzig, Peters 1963
26. Wieniawski, Henryk Violinkonzert op. 22 d moll, Nr. 2 Leipzig, Peters 1963
27. Saint Saens, Camille Concerto pour violon Op. 60 Paris, Durand 1963

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, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OEVN7 - Виплина 7
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; Панајпупвиё Л. Дущан, асисуену; Средпјевиё М. Драган,
асисуену
Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 13
Услпв: Пплпжен испиу Виплина 6 (OEVN6)
Циљ предмета:
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. 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:
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:
Ушеое реперупара у циљу уехнишкпг и музишкпг пвладаваоа инсуруменупм. Савладаваое два суава сплп спнауе Јпхана
Себасуијана Баха, вируупзнпг кпмада и спнауе за виплину и клавир Л. В. Беупвена. 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. Суудену инуезивира јавне насуупе
кпје псуварује и крпз предмеу Кпнцеруна пракса
На испиуу сууденуи извпде наведени минимум прпграма. Прпграм се извпди напамеу, изузев Беупвенпве спнауе.
Литература:
1. Bach, Johann Sebastian Sonaten und Partiten für Violine solo New York, Peters 1948
2. Beethoven, Ludwig van Sonaten für Violine und Klavier Budapest, Editio Musica 1962
3. Wieniawski, Henryk Polonaise brillante, Op. 4 Krakow, PWM Edition 1964
4. Wieniawski, Henryk Polonaise de concert Wien, Universal 1924
5. Wieniawski, Henryk Scherzo Tarentelle Op. 16 Leipzig, Peters 1912
6. Wieniawski, Henryk Le carnaval russe, Op. 11 Mainz, Schott 1911
7. Saint Saens, Camille Introduction und Rondo capriccioso Leipzig, Peters 1973
8. Sarasate, Pablo Zigeunerweisen Leipzig, Peters 1961
9. Ravel, Maurice Tzigane Paris, Durand 1924
10. Chausson, Ernest Poeme op. 25 Frankfurt: Peters 1931
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, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OEVN8 - Виплина 8
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; Панајпупвиё Л. Дущан, асисуену; Средпјевиё М. Драган,
асисуену
Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 13
Услпв: Пплпжен испиу Виплина 7 (OEVN7)
Циљ предмета:
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. 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:
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:
Ушеое реперупара у циљу уехнишкпг и музишкпг пвладаваоа инсуруменупм. Савладаваое најмаое једне кпнцеруне еуиде,
првпг суава Мпцарупвпг кпнцеруа и великпг кпнцеруа за виплину. 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. Суудену инуезивира јавне насуупе кпје псуварује и крпз предмеу Кпнцеруна пракса
На испиуу сууденуи извпде наведени минимум прпграма. Прпграм се извпди напамеу.
Литература:
1. Paganini, Niccolo Capricen Op. 1 Leipzig, Peters 1930
2. Wieniawski, Henryk Etudes - Caprices Op. 18 Budapest, Editio Musica 1950
3. Wieniawski, Henryk L "ecole moderne Op. 10 Poznan, Polskie Wydawnictwo 1950
4. Beethoven, Ludwig van Violinkonzert Mainz, Schott 1971
5. Bruch, Max Violinkonzert Op. 26 g moll Frankfurt, Peters 1949
6. Dvorak, Antonin Violinkonzert Op. 53 Lepzig, Breitkopf&Härtel 1973
7. Брамс, Ипганнес Кпнцеру для скрипки ре мажпр, спш. 77 Мпсква, Музыка 1968
8. Mozart, Wolfgang Amadeus Violinkonzert KV 216 Wien, Universal 1968
9. Mozart, Wolfgang Amadeus Violinkonzert KV 218 Lepzig, Breitkopf&Härtel 1970
10. Mozart, Wolfgang Amadeus Violinkonzert KV 219 Mainz, Schott 1961
11. Paganini, Niccolo Violinkonzert Op. 6 No. 1 Mainz, B. Schott's Söhne 1972
12. Paganini, Niccolo Violinkonzert Op. 7 No. 2 Wien, Universal 1973
13. Прпкпфьев, Сергей Сергеевиш Кпнцеру для скрипки ре мажпр, спш. 19 Мпсква, Музыка 1973
14. ПрпкпфЬев, Сергей Кпнцеру для скрипки, спш. 63 Мпсква, Музыка 1974
15. Sibelius, Jan Violinkonzert op. 47 Berlin, Robert Lienau 1976
16. Stravinsky, Igor Concerto en re Mainz, B. Schott's Söhne 1931
17. Щпсуакпвиш, Дмиурий Кпнцеру для скрипки ре мажпр, спш. 99 Мпсква, Музыка 1956
18. Щпсуакпвиш, Дмиурий Кпнцеру Нп. 2 для скрипки спш. 129 Мпсква, "Музика" 1976
19. Walton, William Concerto for Violin and Orchestra London, Oxford University Press 1941
20. Tchaikovsky, Pyotr Ilyich Violinkonzert Lepzig, Breitkopf&Härtel 1974
21. Mendelssohn-Bartholdy, Felix Violinkonzert e moll Op. 64 Mainz, Schott 1915
22. Bartok, Bela Koncert No. 1 za violinu Moskva, Muzika 1964
23. Vieuxtemps, Henri Violinkonzert a moll Op. 37 No. 5 Leipzig, Peters 1963
24. Wieniawski, Henryk Violinkonzert op. 14 fis moll, Nr. 1 Leipzig, Peters 1963
25. Wieniawski, Henryk Violinkonzert op. 22 d moll, Nr. 2 Leipzig, Peters 1963
26. Saint Saens, Camille Concerto pour violon Op. 60 Paris, Durand 1963
27. Elgar, Edward Violin Concerto Op. 61 London, Novello 1910

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, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OEVC1 - Виплпншелп 1
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 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:
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:
Рад на ппсуавци. Ушеое реперупара у циљу уехнишкпг и музишкпг пвладаваоа инсуруменупм. Савладаваое најмаое једне
скале са ппуезима и двпзвуцима, Прелидијума и два суава сплп свиуе 1-3 Јпхана Себасуијана Баха, еуиде Грицмахер бр. 13 и
еуиде пп слпбпднпм избпру. 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 једнпм, прганизује се јавни насууп, кпји мпже биуи и у пквиру класе. Пбавезнп присусувп на
најмаое ури кпнцеруа сууденауа гудашких инсуруменауа.
На испиуу сууденуи извпде наведени минимум прпграма. Прпграм се извпди напамеу.
Литература:
1. Piatti, Alfredo Zwolf Capricen opus 25 Leipzig, Peters 1950
2. Popper, David Etudes for cello Peters 1950
3. Grutzmacher, Friedrich Etudes for cello Edwin J. Kalmus Publisher of Мusic 1950
4. Bach, Johann Sebastian Six suites for violoncello solo Barenreiter 1950
5. Whitehouse, William Edward Scales & Arpeggios Cello Schott 1968
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, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OEVC2 - Виплпншелп 2
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: Пплпжен испиу Виплпншелп 1
Циљ предмета:
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. 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:
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:
Ушеое реперупара у циљу уехнишкпг и музишкпг пвладаваоа инсуруменупм. Савладаваое најмаое једне преукласишне
спнауе, првпг суава кпнцеруа (Елгар први и други суав) и кпмада пп слпбпднпм избпру. Предаваоа држи прпфеспр, а вежбе
клавирски сарадник. На вежбама се сууденуи саврщавају у заједнишкпм музицираоу и музишкпј кпмуникацији,
савладавајуёи инуерпреуауивне прпблеме, и прпблеме везане за свираое у ансамблу. Најмаое једнпм, прганизује се јавни
насууп, кпји мпже биуи и у пквиру класе. Пбавезнп присусувп на најмаое ури кпнцеруа сууденауа гудашких инсуруменауа.
На испиуу сууденуи извпде наведени минимум прпграма. Прпграм се извпди напамеу.
Литература:
1. Dvorak, Antonin Rondo SNKLHU, Praha 1955
2. Saint-Saens, Camille Allegro appassionato Op. 43 International Music Company 1987
3. Faure, Gabriel Elegie Op. 24 International Music Company 1982
4. Davidoff, Carl Romance sans Paroles Schott Music 1960
5. Popper, David Hungarian Rapsody IMC New York City 1958
6. Деспиё, Дејан Siciliana издаое ауупра 199713,
7. Corelli, Archangelo Sonata for cello and piano, edited by Janos Starker G. Schrimer, Inc. 1968
8. Francoeur, Francois Sonata fur Violoncello und Klavier Schott music 1933
9. Valentini Sonata for cello and piano, edited by Janos Starker G. Schrimer, Inc. G. Schrimer, Inc. 1968
10. Locatelli, Pietro Sonata for cello and piano, edited by Janos Starker G. Schrimer, Inc. 1968
11. Sammartini, Giovanni Batistta Sonata for cello and piano, edited by Janos Starker G. Schrimer, Inc. 1968
12. Golterman, George Koncert No. 1. a moll for violoncello Verlag von Breitkopf and Bartel Leipzig 1961
13. Haydn, Joseph Konzert C Dur fur violoncelo Editio Suprafon Praha 1973
14. Elgar, Edward Concerto in E minor for violoncello and orchestra Barenreiter 1969
15. Shostakovich, Dmitri Concerto no. 1 for cello and Orchestra Leeds Music Corporation 1989
16. Saint –Saens, Camille Concerto for Violoncello and Orchestra A Minor No. 1 (Cello / Piano) G. Henle Verlag 1963
17. Haydn, Joseph Concerto for Violoncello and Orchestra D Hob. VIIb: 2 (Cello / Piano) G. Henle Verlag 1924
18. Dvorak, Antonin Konzert fur violoncello, Fiske Roger (Editor) op. 104, B 191 Eulenburg 1955
19. Davidoff, Carl Concerto I op. 5 violoncello e piano Universal-Edition 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

Јавни насууп

10

Присусувп на предаваоима

30

Заврщни испиу:
Испиу

Ппена - 60
60

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OEVC3 - Виплпншелп 3
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: Пплпжен испиу Виплпншелп 2 (OEVC2)
Циљ предмета:
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. 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:
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:
Ушеое реперупара у циљу уехнишкпг и музишкпг пвладаваоа инсуруменупм. Савладаваое најмаое једне спнауе (пд
Беупвена па на даље), Бах – Прелудијум и 2 суава пп избпру (Свиуа бр. 1, бр. 2, бр. 3) и кпмада пп избпру. 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 једнпм,
прганизује се јавни насууп, кпји мпже биуи и у пквиру класе. Пбавезнп присусувп на најмаое ури кпнцеруа сууденауа
гудашких инсуруменауа.
На испиуу сууденуи извпде наведени минимум прпграма. Прпграм се извпди напамеу.
Литература:
1. Bach, Johann Sebastian Six suites for violoncello solo Barenreiter 1950
2. Dvorak, Antonin Rondo SNKLHU, Praha 1955
3. Saint-Saens, Camille Allegro appassionato Op. 43 International Music Company 1987
4. Faure, Gabriel Elegie Op. 24 International Music Company 1982
5. Davidoff, Carl Romance sans Paroles Schott Music 1960
6. Popper, David Hungarian Rapsody IMC New York City 1958
7. Деспиё, Дејан Siciliana издаое ауупра 1997
8. Beethoven, Ludwig van Sonaten fur klavier und violoncello herausgegeben von Walter Schultz Peters. Leipzig 1970
9. Bridge, Frank Sonata for violoncello and piano Boosey and Howkes 1989
10. Brahms, Johannes Sonate fur Klavier und violoncello e- mol opus 38 G. Henle Verlag 1952
11. Debussy, Claude Sonate fur Violoncello und Klavie G. Henle Verlag 1929
12. Hindemith, Paul Sonata Op. 25, No. 3 (1922) For Cello solo Schott 1923
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, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OEVC4 - Виплпншелп 4
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: Пплпжен испиу Виплпншелп 3 (OEVC3)
Циљ предмета:
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. 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:
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:
Ушеое реперупара у циљу уехнишкпг и музишкпг пвладаваоа инсуруменупм. Савладаваое најмаое 2 еуиде–Грицахер бр. 16
и еуиде пп избпру, и кпнцеруа. 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 једнпм, прганизује се јавни насууп, кпји мпже биуи и у пквиру класе. Пбавезнп
присусувп на најмаое ури кпнцеруа сууденауа гудашких инсуруменауа.
На испиуу сууденуи извпде наведени минимум прпграма. Прпграм се извпди напамеу.
Литература:
1. Popper, David Etudes for cello Peters 1950
2. Grutzmacher, Friedrich Etudes for cello Edwin J. Kalmus Publisher of music 1950
3. Golterman, George Koncert No. 1. a moll for violoncello Verlag von Breitkopf and Bartel Leipzig 1961
4. Haydn, Joseph Konzert C Dur fur violoncelo Editio Suprafon Praha 1973
5. Elgar, Edward Concerto in E minor for violoncello and orchestra Barenreiter 1969
6. Shostakovich, Dmitri Concerto no. 1 for cello and Orchestra Leeds Music Corporation 1989
7. Saint –Saens, Camille Concerto for Violoncello and Orchestra A Minor No. 1 (Cello / Piano) G. Henle Verlag 1963
8. Haydn, Joseph Concerto for Violoncello and Orchestra D Hob. VIIb: 2 (Cello / Piano) G. Henle Verlag 1924
9. Dvorak, Antonin Konzert fur violoncello, Fiske Roger (Editor) op. 104, B 191 Eulenburg 1955
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, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OEVC5 - Виплпншелп 5
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: Пплпжен испиу Виплпншелп 4 (OEVC4)
Циљ предмета:
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. 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:
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:
Ушеое реперупара у циљу уехнишкпг и музишкпг пвладаваоа инсуруменупм. Савладаваое најмаое једне спнауе (пд
Беупвена бр. 3, бр. 4 и бр. 5), Бах – Прелудијум и 2 суава пп избпру (Свиуа бр. 4, бр. 5, бр. 6) вируупзнпг кпмада и
кпмппзиције 20. века дпмаёег ауупра. 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 једнпм,
прганизује се јавни насууп, кпји мпже биуи и у пквиру класе. Пбавезнп присусувп на најмаое ури кпнцеруа сууденауа
гудашких инсуруменауа.
На испиуу сууденуи извпде наведени минимум прпграма. Прпграм се извпди напамеу.
Литература:
1. Bach, Johann Sebastian Six suites for violoncello solo Barenreiter 1950
2. Dvorak, Antonin Rondo SNKLHU, Praha 1955
3. Saint-Saens, Camille Allegro appassionato Op. 43 International Music Company 1987
4. Popper, David Hungarian Rapsody IMC New York City 1958
5. Beethoven, Ludwig van Sonaten fur klavier und violoncello herausgegeben von Walter Schultz Peters. Leipzig 1970
6. Bridge, Frank Sonata for violoncello and piano Boosey and Howkes 1989
7. Brahms, Johannes Sonate fur Klavier und violoncello e - mol opus 38 G. Henle Verlag 1952
8. Debussy, Claude Sonate fur Violoncello und Klavier G. Henle Verlag 1929
9. Hindemith, Paul Sonata Op. 25, No. 3 (1922) For Cello solo Schott 1923
10. Деспиё, Дејан Siciliana Издаое ауупра 1997
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, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OEVC6 - Виплпншелп 6
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: Пплпжен испиу Виплпншелп 5 (OEVC5)
Циљ предмета:
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. 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:
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:
Ушеое реперупара у циљу уехнишкпг и музишкпг пвладаваоа инсуруменупм. Савладаваое најмаое једне еуиде (Пиауи,
Грицмахер, Пппер), кпнцеруа (пд Хајдна Д дур), и једнпг суава сплп спнауе (кпд Хиндемиуа уз први суав и суав пп слпбпднпм
избпру). Предаваоа држи прпфеспр, а вежбе клавирски сарадник. На вежбама се сууденуи усаврщавају у заједнишкпм
музицираоу и музишкпј кпмуникацију, савладавајуёи инуерпреуауивне прпблеме, и прпблеме везане за свираое у
ансамблу. Најмаое једнпм, прганизује се јавни насууп, кпји мпже биуи и у пквиру класе. Пбавезнп присусувп на најмаое
ури кпнцеруа сууденауа гудашких инсуруменауа.
На испиуу сууденуи извпде наведени минимум прпграма. Прпграм се извпди напамеу.
Литература:
1. Piatti, Alfredo Zwolf Capricen opus 25 Leipzig, Peters 1950
2. Popper, David Etudes for cello Peters 1950
3. Grutzmacher, Friedrich Etudes for cello Edwin J. Kalmus Publisher ofmusic 1950
4. Golterman, George Koncert No. 1 a moll for violoncello Verlag von Breitkopf and Bartel Leipzig 1961
5. Davidoff, Carl Concerto I op. 5 violoncello e piano Universal-Edition 1967
6. Dvorak, Antonin Konzert fur violoncello, Fiske Roger (Editor) op. 104, B 191 Eulenburg 1955
7. Elgar, Edward Concerto in E minor for violoncello and orchestra Barenreiter 1969
8. Shostakovich, Dmitri Concerto no. 1 for cello and Orchestra Leeds Music Corporation 1989
9. Ysaye, Eugene Sonata for Violoncello Solo Op. 28 (Cello) G. Henle Verlag 1938
10. Hindemith, Paul Sonata Op. 25, No. 3 (1922) For Cello solo Schott 1923
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, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OEVC7 - Виплпншелп 7
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: Пплпжен испиу Виплпншелп 6 (OEVC6)
Циљ предмета:
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. 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:
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:
Ушеое реперупара у циљу уехнишкпг и музишкпг пвладаваоа инсуруменупм. Савладаваое најмаое једне спнауе писане пд
Беупвена на даље (пд Беупвена - бр. 3, бр. 4, бр. 5), Прелудијума и два суава пп избпру (Свиуа бр. 4, бр. 5, бр. 6) из сплп
свиуа Ј. С. Баха, и кпмада вируупзнпг каракуера. 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. Суудену инуезивира јавне насуупе кпје псуварује и крпз предмеу Кпнцеруна пракса
На испиуу сууденуи извпде наведени минимум прпграма. Прпграм се извпди напамеу.
Литература:
1. Bach, Johann Sebastian Six suites for violoncello solo Barenreiter 1950
2. Dvorak, Antonin Rondo SNKLHU, Praha 1955
3. Saint-Saens, Camille Allegro appassionato Op. 43 International Music Company 1987
4. Popper, David Hungarian Rapsody IMC New York City 1958
5. Beethoven, Ludwig van Sonaten fur klavier und violoncello herausgegeben von Walter Schultz Peters. Leipzig 1970
6. Bridge, Frank Sonata for violoncello and piano Boosey and Howkes 1989
7. Brahms, Johannes Sonate fur Klavier und violoncello e- mol opus 38 G. Henle Verlag
8. Debussy, Claude Sonate fur Violoncello und Klavie G. Henle Verlag 1929
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, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OEVC8 - Виплпншелп 8
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: Пплпжен испиу Виплпншелп 7 (OEVC7)
Циљ предмета:
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. 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:
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:
Ушеое реперупара у циљу уехнишкпг и музишкпг пвладаваоа инсуруменупм. Савладаваое најмаое једне еуиде (Пиауибр. 3,
8, 9, 12, Серве бр. 2, Букиник иуд.), једнпг суава преукласишнпг/класишнпг кпнцеруа или преукласишне спнауе, и кпнцеруа (пд
Хајдна Д дур). 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. Суудену инуезивира јавне насуупе кпје псуварује и крпз предмеу Кпнцеруна пракса
На испиуу сууденуи извпде наведени минимум прпграма. Прпграм се извпди напамеу.
Литература:
1. Piatti, Alfredo Zwolf Capricen opus 25 Leipzig, Peters 1950
2. Popper, David Etudes for cello Peters 1950
3. Grutzmacher, Friedrich Etudes for cello Edwin J. Kalmus Publisher of music 1950
4. Golterman, Georg Koncert No. 1 a moll for violoncello Verlag von Breitkopf and Bartel Leipzig 1961
5. Davidoff, Carl Concerto I op. 5 violoncello e piano Universal-Edition 1967
6. Haydn, Joseph Konzert C Dur fur violoncelo Editio Suprafon Praha 1973
7. Elgar, Edward Concerto in E minor for violoncello and orchestra Barenreiter 1969
8. Shostakovich, Dmitri Concerto no. 1 for cello and Orchestra Leeds Music Corporation 1989
9. Saint –Saens, Camille Concerto for Violoncello and Orchestra A Minor Op. 33, No. 1 (Cello / Piano) G. Henle Verlag 1963
10. Haydn, Joseph Concerto for Violoncello and Orchestra D Hob. VIIb: 2 (Cello / Piano) G. Henle Verlag 1924
11. Dvorak, Antonin Konzert fur violoncello, Fiske Roger (Editor) op. 104, B 191 Eulenburg 1955
12. Corelli, Archangelo Sonata for cello and piano, edited by Janos Starker G. Schrimer, Inc. 1968
13. Francoeur, Francois Sonata fur Violoncello und Klavier Schott music 1933
14. Valentini Sonata for cello and piano, edited by Janos Starker G. Schrimer, Inc. G. Schrimer, Inc. 1968
15. Locatelli, Pietro Sonata for cello and piano, edited by Janos Starker G. Schrimer, Inc. 1968
16. Sammartini, Giovanni Batistta Sonata for cello and piano, edited by Janos Starker G. Schrimer, Inc. 1968
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, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OAKO1 - Впкални кпнурапунку, OUAKO1 - Впкални кпнурапунку
Наставници: Репаниё А. Предраг, редпвни прпфеспр
Сарадници: Симиё М. Суанкп, асисуену
Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 4
Услпв: Нема ппсебних услпва
Циљ предмета:
Псппспбљаваое сууденауа за пплифпни нашин музишкпг мищљеоа у пквиру ренесанснпг суила, кпји се псуварује крпз
пракуишну анализу примера из музишке лиуераууре и сампсуалну израду кпмппзиција у даупм суилскпм маниру. Суицаое
кпмпеуенције за: бављеое педагпщким радпм у музишким и ппщуепбразпвним щкплама, сурушан рад у разлишиуим
инсуиууцијама кулууре, медијима; примену суешених знаоа и вещуина у разлишиуим видпвима музике, у дигиуалним
уехнплпгијама и умеунишким исураживаоима.
Исхпд предмета:
Суудену је суекап знаое и искусувп у дпмену креираоа кпнурапункускпг упка музике у виду суилске кпмппзиције
ренесанснпг пбрасца.
Псппспбљен је за сурушнп, прпмищљенп и креауивнп кприщёеое пплифпних средсуава у фпрмулисаоу и реализацији
музишке идеје.
Пвладап је уумашеоем впкалнпг пплифпнпг суила уехникпм ращшлаоаваоа кпнурапункускпг упка на пснпвне елеменуе,
преппзнајуёи (за дпуишан суил), каракуерисуишне пплифпне ппјаве. Пвладап је сппспбнпщёу сампсуалне израде разлишиуих
ренесансних фпрми уз кприщёеое урадиципналних кпмппзиципних средсуава и дигиуалних уехнплпгија.
Садржај предмета:
Креауивни и аналиуишкп-пракуишни дискурс насуаве ренесанснпг впкалнпг кпнурапункуа:
развпј кпнурапункуа кап кпмппзиципнпг мищљеоа, мпдални сисуем, сисуем мелпдије, риума и уреуман диспнанце,
пракуишни аспекуи:
сампсуална израда двпгласнпг и урпгласнпг кпнурапункускпг суава; аналиуишки аспекуи: двпгласни и вищегласни
кпнурапункуски суав,
кпнурапункуске уехнике ренесансе
уеме за пбраѐиваое у 1. семесуру:
1. Увпд у кпнурапунку, исупријау
2. Мпдални сисуем
3. Кануус фирмус: ппјам и пснпве задауе мелпдије (дефиниција кануус-фирмуса)
4. Техника генералнпг кпнурапункуираоа сагледана крпз аспекуе меѐуспбних пднпса накнаднп кпмппнпване мелпдије на
унапред
задауи кануус-фирмус и пракуишнп увежбана пууем сажеуе меупде двпгласних „кпнурапункуских врсуа“ (1. деп)
5. (2. деп (флпридус на кануус-фирмус))
6. Сампсуални слпбпдни двпгласни суав, клаузуле и ппјам каденцираоа у двпгласу; Треуман уексуа
7. Кпнурапункуске уехнике: рад са кануус фирмуспм, на примерима ренесансне двпгласне музишке праксе
8. Кпнурапункуске уехнике: имиуација (сагледана крпз елеменуе, парамеуре и аспекуе)
9. Израда сампсуалнпг имиуаципнпг двпгласнпг пдсека на задауи уексу
10. Ппвезиваое пдсека у двпгласу (меупдама надпвезиваоа, пплу-уланшаваоа, плиукпг и дубпкпг уланшаваоа)
11. Израда двпгласнпг урпделнпг имиуаципнпг суава (узв. „щкплскпг мпуеуа“ на задауе уексупве, уеме и кпмппзиципне
парамеуре)
12. Кпнурапункуске уехнике: ппкреуни кпнурапунку, на примерима ренесансне двпгласне музишке праксе
13. Анализа пдабраних каракуерисуишних пплифпних суавпва из ренесансне музишке праксе (мпуеу, мисни суав, канпн), 1.
деп
14. Анализа пдабраних каракуерисуишних двпгласних пплифпних суавпва из ренесансне музишке праксе (мпуеу, мисни суав,
канпн) 2. деп
15. Кплпквијум
Кплпквијум:
израда двпгласне имиуаципне кпмппзиције са уексупм,
пплифпна анализа пдабранпг каракуерисуишнпг пдлпмка из ренесансне музишке праксе
уеме за пбраѐиваое у 2. семесуру
1. Увпд у урпглас (акпрдске ппсуавке у урпгласу, каденце)
2. Кпмппнпваое на кануус-фирмус у урпгласу, са ппсебним нагласкпм на примену најважнијих суилских фигура ренесансе
(услпжоаваоа и укращаваоа задржице, акпрд са квинупм и сексупм, „кпнспнануна“ кваруа, паразиуска диспнанца... (1. деп)
3. (2. деп)
4. Сампсуални слпбпдни урпгласни пдсек, клаузуле и ппјам каденцираоа у урпгласу
5. Кпнурапункуске уехнике: имиуација (сагледана крпз парамеуре и аспекуе) 1. деп
6. Имиуација 2. деп
7. Израда сампсуалнпг имиуаципнпг урпгласнпг пдсека на задауи уексу
8. Ппвезиваое пдсека у урпгласу
9. Израда урпгласнпг урпделнпг имиуаципнпг суава (узв. „щкплскпг мпуеуа“ на задауе уексупве, уеме и кпмппзиципне
парамеуре)
10. Кпнурапункуске уехнике: ппкреуни кпнурапунку, на примерима ренесансне урпгласне и вищегласне музишке праксе

11. Кпмбинпване уехнике: имиуација ппмерајуёих кпнурапункуа (најппщуија класификација пп групама)
12. Кпнурапункуске уехнике: рад са кануус фирмуспм, инфпрмауивнп, укљушујуёи кпмбинације свих уехника на примерима
ренесансне урпгласне и вищегласне музишке праксе
13. Анализа пдабраних каракуерисуишних урпгласних и вищегласних сегменауа и целпвиуих пплифпних суавпва (мпуеу,
мисни суав,
канпн) из ренесансне музишке праксе (1. деп)
14. (2. деп)
15. Рекапиуулација градива и припрема за испиу
наппмена: у пба семесура, у засебним уерминима, или у пквиру вежби, предвиѐена је и презенуација најуспелијих
предиспиуних радпва
– мпуеуа у звушнпј лабпрауприји
Испиу:
Писмени деп: израда урпгласнпг мпуеуа (на задауе уексупве, уеме и кпмппзиципне парамеуре)
пплифпна анализа пдабранпг каракуерисуишнпг пдлпмка из ренесансне музишке праксе
Усмени деп: дискусија у вези испиуних радпва и oдгпвпри на пиуаоа из преѐенпг градива
Литература:
1. Перишиё, Власуимир, Впкални кпнурапунку, Бепград, Завпд за учбенике и насуавна средсува, 1991.
2. Шервенка, Брунп, Кпнурапунку у класишнпј впкалнпј пплифпнији (прев. Кпнсуануин Бабиё), Бепград, Универзиуеу
умеунпсуи, 1981.
3. Тајшевиё, Маркп, Кпнурапунку, Бепград, Прпсвеуа, 1958.
4. Тпщиё, Владимир, Впкални кпнурапунку ренесансе, Факулуеу музишке умеунпсуи, Бепград, 2014.
5. Owen Swindale: Polyphonic composition, Oxford University Press, 1962.
6. Morris, Reginald Owen, Contrapuntal technique in the 16 century, Clarendon Press, 1934.
7. Танеев, Сергей, Ппдвижнпй кпнурапунку сурпгагп письма, М. П. Беляевь, 1909.
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

Кплпквијум (израда двпгласнпг мпуеуа и
пплифпна анализа)

30

Усмени деп испиуа

10

Акуивнпсу и дпласци

10

Писмени деп испиуа (израда урпгласнпг
мпуеуа и пплифпна анализа)

30

Дпмаёи задаци – пракуишна израда
кпмппзиција

20

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OIGT1 - Гиуара 1
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: 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 музишким щкплама, щкплама ппщуе-пбразпвнпг уипа и инсуиууцијама кулууре.
Циљ је и дпсуизаое виспкпг прпфесипналнпг гиуарисуишкпг нивпа, крпз уехнишкп-инуерпреуауивну прпраду музишке
лиуераууреза гиуару и изграѐиваое индивидуалнпсуи гиуарисуе крпз јединсувп уехнишкпг и музишкпг елеменуа.
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 семесура пбраѐиваёе се циљани уехнишки захуеви крпз задауу кпнцеруну еуиду, принципи уранскрипције
музишкпг дела писанпг за други инсурумену крпз пбраду једне крауке барпкне спнауе, музикалнпсу и пригиналнпсу крпз
кпмад пп слпбпднпм избпру и уппзнаваое са језикпм савремене музике за гиуару крпз дела XX (XXI) века.
На шаспвима вежби се деуаљнп пбраѐују разне фазе у припреми дела (прсупреди, ппкреу, мемприсаое... ).
Најмаое једнпм у упку семесура прганизује се јавни насууп кпји мпже биуи и у пквиру класе.
На крају пвпг мпдула пплаже се испиу на кпме сууденуи извпде задауу кпнцеруну еуиду, делп XX века, уранскрипцију
барпкне спнауе и кпмад пп слпбпднпм избпру. Прпграм се извпди напамеу.
Литература:
1. Villa Lobos, Heitor Dvanaest etida Max Eschig, Paris 1927
2. Sor, Fernando Sabrana dela za gitaru Tecla editions (B. Jeffery) 1980
3. Giuliani, Mauro Sabrana dela za gitaru Tecla editions (B. Jeffery) 1982
4. Шимарпза, Дпменикп ИзбраннЫе спнауЫ МузЫка 1936
5. Martin, Frank Cetiri kratka komada Universal edition 1933
6. Rak, S. Tokata Berben, Ankona 1983
7. Coste, Napoleon, 25 Etuden, SCHOTT Mainz, GA 34
8. Pujol, Maximo Diego, 14 Etudes pour guitarre, ed. Henry Lemoine, Paris
9. Zelenka. M., Obrovska J., Snadne etudy pro kytaru, ed. Supraphon, Praha 1977.
10. Aguado, D., Etuden und Tonleiterstudien fur Gitarre, SCHOTT Mainz, GA 62
11. Carcassi M., 25 Etudes, Chanterelle Verlag D-69029, Heidelberg, 1998.
12. Rak, Štepan, Pet etud, ed. Panton, Praha, 1991.
13. Ponce, Manuel, Preludes no. 1-6, SCHOTT Mainz, GA 124
14. Ponce, Manuel, Preludes no. 7-12, SCHOTT Mainz, GA 125
15. Llobet, Miguel, 16 Folksong settings, ed. Chanterelle Verlag, 1989.
16. Regondi, Giulio, The Complete Works for Guitar, ed. Chanterelle S. A., Monaco, ECH 415
17. Noad, Frederick, The Classical Guitar, Ariel Music Publications, Inc., 1976.
18. Brouwer, Leo, Tres Apuntes, SCHOTT Mainz, GA 43
19. Brouwer, Leo, Hika, Gendai Guitar Co. Ltd., Tokyo, 1997.
20. Dyens, Roland, Saudades 1-3, Editions Musicales Hortensio, Paris, 1980.
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:
Пракуишан рад у фпрми ресиуала

Ппена - 50
50

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OIGT2 - Гиуара 2
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: 13
Услпв: Пплпжен испиу Гиуара 1 (OIGT1)
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:
Пвладаваое специфишнпсуима барпкних игара у свиуи и спнауним пбликпм
Садржај предмета:
Ј. С. Бах-ури играшка суава из неке пд свиуа, спнауа (спнауни пблик)
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. F. Sor, Complete Works For Guitar, Tecla Editions (B. Jeffery), 1980.
6. M. Giuliani, Complete Works For Guitar, Tecla Editions (B. Jeffery), 1982.
7. M. M. Ponce, Sonata III, SCHOTT, Mainz, 1928.
8. M. M. Ponce, Sonatina Meridional, SCHOTT Mainz, 1939.
9. Klassiker der Gitarre I-VI, VEB Deutscher Verlag fur Musik, Leipzig
10. L. Brouwer, Sonata, Opera tres Ediciones musicales, Madrid, 1991.
11. N. Paganini, Grand Sonata, Columbia Music, Washington D. C. 1976.
12. A. Diabelli, Sonata in A major, Faber Music Ltd., London
13. F. M. Torroba, Sonatina, Columbia Music Co., Washington D. C., 1966.
14. L. Berkeley, Sonatina, ed. J&W Chester Ltd., London 1958.
15. M. C. Tedesco, Sonata, SCHOTT Mainz, GA 31, 1939.
16. D. Bogdanovic, Sonata, ed. Berben, Ancona 1983.
17. D. Bogdanovic, Sonata II, ed. Berben, Ancona 1985.
18. J. Turina, Sonata, SCHOTT Mainz, GA 34
19. A. Lauro, Sonata, ed. G. Zanibon, Padova, 1975.
20. M. M. Ponce, Sonata III, SCHOTT Mainz, GA 28
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:
Пракуишан рад у фпрми ресиуала

Ппена - 50
50

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OIGT3 - Гиуара 3
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: 13
Услпв: Пплпжен испиу Гиуара 2 (OIGT2)
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:
Рад на пдреѐенпм уехнишкпм аспекуу, пвладаваое шиуаоем и свираоем из ренесансних уабулауура и шиуаоем барпкне
француске уабулаууре, рад на инуерпреуацији, уппзнаваое савремених музишких праваца.
Садржај предмета:
Задауа еуида, уранскрипција и извпѐеое кпмада написаних у ренесанснпј и барпкнпј уабулауури, кпмад, делп 20. века.
Литература:
1. N. Coste, 25 Etuden op. 38, SCHOTT, GA 34
2. F. Sor, 20 Studi per Chitarra, Ed. CURCI, Milano, 1945.
3. H. V. Lobos, Douze Etudes pour Guitarre, Ed. Max Eschig, Paris, 1953.
4. J. Dowland, Complete Lute Works (D. Poulton), Faber Music Limited
5. F. Noad, The Romantic Guitar, Ariel Music Publications, Inc., 1976.
6. F. Noad, The Classical Guitar, Ariel Music Publications, Inc., 1978.
7. F. Noad, The Renaissance Guitar, Ariel Music Publications, Inc., 1979.
8. Pujol, Maximo Diego, 14 Etudes pour guitarre, ed. Henry Lemoine, Paris
9. Aguado, D., Etuden und Tonleiterstudien fur Gitarre, SCHOTT Mainz, GA 62
10. Zelenka. M., Obrovska J., Snadne etudy pro kytaru, ed. Supraphon, Praha 1977.
11. Carcassi M., 25 Etudes, Chanterelle Verlag D-69029, Heidelberg, 1998
12. Rak, Štepan, Pet etud, ed. Panton, Praha, 1991.
13. Martin, Frank Quatre Piezes Breves, Universal edition 1933
14. Ponce, Manuel, Preludes no. 1-6, SCHOTT Mainz, GA 124
15. Ponce, Manuel, Preludes no. 7-12, SCHOTT Mainz, GA 125
16. Llobet, Miguel, 16 Folksong settings, ed. Chanterelle Verlag, 1989.
17. Regondi, Giulio, The Complete Works for Guitar, ed. Chanterelle S. A., Monaco, ECH 415
18. Dyens, Roland, Saudades 1-3, Editions Musicales Hortensio, Paris, 1980.
19. Brouwer, Leo, Tres Apuntes, SCHOTT Mainz, GA 43
20. Brouwer, Leo, Hika, Gendai Guitar Co. Ltd., Tokyo, 1997.
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:
Пракуишни рад у фпрми ресиуала

Ппена - 50
50

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OIGT4 - Гиуара 4
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: 13
Услпв: Пплпжен испиу Гиуара 3 (OIGT3)
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:
Пвладаваое веруикалнпм и хпризпнуалнпм пплифпнијпм и сурукуурпм фуге кап и спнауним пбликпм.
Садржај предмета:
Ј. С. Бах- фуга, спнауа (спнауни пблик)
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. M. M. Ponce, Sonata Mexicana, Peer International Corp., 1957.
6. Klassiker der Gitarre I-VI, VEB Deutscher Verlag fur Musik, Leipzig
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. M. M. Ponce, Sonata Classica, SCHOTT Mainz, 1948.
10. A. Diabelli, Sonata in A major, Faber Music Ltd., London
11. L. Brouwer, Sonata, Opera tres Ediciones musicales, Madrid
12. L. Berkeley, Sonatina, ed. J&W Chester Ltd., London 1958
13. M. C. Tedesco, Sonata, SCHOTT Mainz, GA 31, 1939.
14. D. Bogdanovic, Sonata, ed. Berben, Ancona 1983.
15. D. Bogdanovic, Sonata II, ed. Berben, Ancona 1985.
16. J. Turina, Sonata, SCHOTT Mainz, GA 34
17. A. Lauro, Sonata, ed. G. Zanibon, Padova, 1975.
18. F. M. Torroba, Sonatina, Columbia Music Co., Washington D. C., 1966.
19. M. M. Ponce, Sonata III, SCHOTT Mainz, GA 28
20. M. M. Ponce, Sonatina Meridional, SCHOTT Mainz, 1939.
21. N. Paganini, Grand Sonata, Columbia Music, Washington D. C. 1976.
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:
Пракуишни рад у фпрми ресиуала

Ппена - 50
50

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OIGT5 - Гиуара 5
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: 13
Услпв: Пплпжен испиу Гиуара 4 (OIGT4)
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:
Рад на пдреѐенпм уехнишкпм аспекуу, пвладаваое елеменуима уранскрипције рпмануишарскпг дела, рад на
инуерпреуацији, уппзнаваое савремених музишких праваца.
Садржај предмета:
Задауа еуида, уранскрипција рпмануишарскпг кпмада, кпмад, делп 20. века.
Литература:
1. N. Coste, 25 Etuden op. 38, SCHOTT, GA 34
2. F. Sor, 20 Studi per Chitarra, Ed. CURCI, Milano, 1945.
3. H. V. Lobos, Douze Etudes pour Guitarre, Ed. Max Eschig, Paris, 1953
4. D. Aguado, Etudes fur Gitarre, SCHOTT Mainz, GA 62
5. F. Noad, The Romantic Guitar, Ariel Music Publications, Inc., 1976
6. Klassiker der Gitarre, VEB Deutscher Verlag fur Musik, Leipzig
7. L. Brouwer, Danza Caracteristica, SCHOTT Mainz, 1972.
8. L. Brouwer, El Decameron Negro, Ed. TRANSATLANTIQUES, 1983.
9. L. Brouwer, Hika, GENDAI GUITAR Co. Ltd. 1997.
10. Carcassi M., 25 Etudes, Chanterelle Verlag D-69029, Heidelberg, 1998
11. Pujol, Maximo Diego, 14 Etudes pour guitarre, ed. Henry Lemoine, Paris
12. Martin, Frank Quatre Piezes Breves, Universal edition 1933.
13. Rak, Štepan, Pet etud, ed. Panton, Praha, 1991.
14. Regondi, Giulio, The Complete Works for Guitar, ed. Chanterelle S. A., Monaco, ECH 415
15. Brouwer, Leo, Tres Apuntes, SCHOTT Mainz, GA 43
16. Llobet, Miguel, 16 Folksong settings, ed. Chanterelle Verlag, 1989.
17. V. Trajkovid, Balada za gitaru, Udruženje kompozitora Srbije, Beograd, 1982.
18. D, Bogdanovid, A Fairy Tale With Variations, Guitar Solo Publications, San Francisco, CA, USA
19. V. Asencio, Suite Valenciana, ed. Berben, Ancona, 1973.
20. V. Asencio, Collectici intim, SCHOTT Mainz, GA 164
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:
Пракуишни рад у фпрми ресиуала

Ппена - 50
50

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OIGT6 - Гиуара 6
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: 13
Услпв: Пплпжен испиу Гиуара 5 (OIGT5)
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:
Пвладаваое кпхезипнпм сурукуурпм свиуе, кап и спнауним пбликпм.
Садржај предмета:
Ј. С. Бах-свиуа, паруиуа или спнауа, спнауа (спнауни пблик).
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. F. Sor, Complete Works For Guitar, Tecla Editions (B. Jeffery), 1980.
6. M. Giuliani, Complete Works For Guitar, Tecla Editions (B. Jeffery), 1982.
7. Klassiker der Gitarre I-VI, VEB Deutscher Verlag fur Musik, Leipzig
8. N. Paganini, GRAND SONATA, Columbia Music CO, Washington D. C., 1976.
9. Carlos Guastavino, SONATA No. 2, Ricordi Americana S, A. E. C., 1969.
10. M. M. Ponce, Sonatina Meridional, SCHOTT Mainz, 1939.
11. M. M. Ponce, Sonata III, SCHOTT Mainz, GA 28
12. A. Lauro, Sonata, ed. G. Zanibon, Padova, 1975.
13. F. M. Torroba, Sonatina, Columbia Music Co., Washington D. C., 1966.
14. J. Turina, Sonata, SCHOTT Mainz, GA 34
15. M. C. Tedesco, Sonata, SCHOTT Mainz, GA 31, 1939.
16. D. Bogdanovic, Sonata, ed. Berben, Ancona 1983.
17. D. Bogdanovic, Sonata II, ed. Berben, Ancona 1985.
18. L. Berkeley, Sonatina, ed. J&W Chester Ltd., London 1958.
19. M. M. Ponce, Sonata Classica, SCHOTT Mainz, 1948.
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:
Пракуишни рад у фпрми ресиуала

Ппена - 50
50

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OIGT7 - Гиуара 7
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: 12
Услпв: Пплпжен испиу Гиуара 6 (OIGT6)
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:
Oвладаваое сурукуурпм кпнцеруа и прпјекуивнпщёу упна, рад на инуерпреуацији.
Садржај предмета:
Кпнцеру за гиуару уз прауоу клавира.
Литература:
1. H. Villa-Lobos, Concerto pour Guitarre et Petit Orchestre, Ed. Max Eschig, Paris, 1955,
2. M. Giuliani, Concerto op. 30, Ed. TRANSATLANTIQUES SA. 1965.
3. M. C. Tedesco, Concerto en Re op 99, SCHOTT Mainz, GA 166
4. J. Rodrigo, Concierto de Aranjuez, SCHOTT, GA 114
5. J. Rodrigo, Fantasia para un Gentilhombre, SCHOTT Mainz GA 98
6. M. M. Ponce, Concierto del Sur, SCHOTT Mainz, GA 112
7. C. Bresgen, Kammerkonzert, SCHOTT Mainz 1968, GA 144
8. L. Brouwer, Concerto Elegiaco, ed. Max Eschig, Paris
9. L. Brouwer, Concerto no. 4, ''Toronto'', ed. Domerman-Ypann
10. L. Brouwer, Concerto de Helsinki, ed. Berben, Ancona
11. L. Boccherini, Konzert E-Dur (arr. A. segovia), SCHOTT Mainz, GA 223
12. A. Иванпв Крамскпи, Кпнцеру, изд. Спвеускии кпмппзиупр, Мпсква, 1970.
13. И. Рехин, Кпнцеру нп. 2, (Рускии), самиздау, Мпсква, 1994.
14. L. Brouwer, Retratos Catalanes, Editora Musical de Cuba
15. M. C. Tedesco, 2ndo Concerto (in Do), SCHOTT Mainz, GA 137
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:
Пракуишни рад у фпрми ресиуала

Ппена - 50
50

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OIGT8 - Гиуара 8
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: 12
Услпв: Пплпжен испиу Гиуара 7 (OIGT7)
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:
Oвладаваое сурукуурпм кпнцеруа и прпјекуивнпщёу упна и кпнцеруанунпм инуерпреуацијпм знашајних дела за сплп гиуару.
Садржај предмета:
Пплушаспвни сплисуишки ресиуал знашајних дела гиуарске лиуераууре.
Литература:
1. Klassiker der Gitarre I-VI, VEB Deutscher Verlag fur Musik, Leipzig
2. F. Sor, Complete Works For Guitar, Tecla Editions (B. Jeffery), 1980
3. M. Giuliani, Complete Works For Guitar, Tecla Editions (B. Jeffery), 1982.
4. W. Walton, Five Bagatelles, Oxford University Press, 1974.
5. A. Tansman, Cavatina, SCHOTT Mainz
6. F. Martin, Quatre Piezes Breves, Universal Editions, Zurrich, 1950.
7. E. Angulo, Segunda Sonata, Verlag Vogt&Fritz, Schweinfurt
8. R. Dyens, Libra Sonatine, ed. Henry Lemoine, Paris, 1986.
9. A. Ginastera, Sonata, ed. Boosey&Hawkes, Inc., 1981.
10. A. Jose, Sonata para guitarra, ed. Berben, Ancona, 1998.
11. J. Manen, Fantasia Sonata, SCHOTT Mainz, GA 157
12. G. Santorsola, Sonata no. 2, ''Hispanica'', ed. Berben, Ancona, 1973.
13. F. Werthmuller, Sonata in La Maggiore op. 17, ed. Berben, Ancona
14. S. Assad, Aquarelle pour guitare, ed. Henry Lemoine, Paris, 1998.
15. G. Regondi, The Complete Works for Guitar, ed. Chanterelle S. A., Monaco, ECH 415
16. M. Giuliani, Complete Works For Guitar, Tecla Editions (B. Jeffery), 1982.
17. F. Sor, Complete Works For Guitar, Tecla Editions (B. Jeffery), 1980.
18. A. Barrios, Complete Works for Guitar, Belwin-Mills Publishing Corp., 1972.
19. J. Rodrigo, Tres Piezas Espanolas, SCHOTT Mainz, GA 177
20. J. Rodrigo, Invocation et danse, ed. TECHNISONOR, Paris, 1973.
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:
Пракуишни рад у фпрми ресиуала

Ппена - 50
50

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OCGL1 - Глума 1, OCGL2 - Глума 2
Наставници: Ђуркпвиё А. Владан, дпцену
Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 6
Услпв: Нема услпва за упис Глуме 1. Услпв за упис Глуме2 је пплпженa Глумa 1
Циљ предмета:
Предаваоа и разгпвпри уреба да упууе сууденуа у знаоа п пснпвним елеменуима глуме - ИГРЕ, РАДОЕ и СУКПБА и да им
пмпгуёе развпј вещуине уелеснпг изражаваоа и разлишиуу уппуребу ппкреуа у ппери.
Суудену пплази пд уппзнаваоа свпјих уелесних сппспбнпсуи, прпщирује оихпве мпгуёнпсуи и правилнп их примеоује у
знашеоскпм и занаускпм смислу. Такпѐе предаваоа и разгпвпри уреба да упууе сууденуа у знаоа п лику кап елеменуу глуме
и да му предлпже меупде сувараоа ЛИКА (имиуација, иденуификација, ппууѐеое и сл.). Ппсебна предаваоа и вежбе уреба
да упууе сууденуа у нашине пбраде уексуа и да му предлпже пдреѐену уехнику рада на улпзи.
Исхпд предмета:
Насуава и пракуишни рад навикавају сууденуа да игра и дејсувује на сцени пслпбпѐенп и исуиниуп, псуварује радоу крпз
драмске сиууације, усппсуавља пднпс са парунерпм и прилагпѐава се дауим пкплнпсуима сцене и извпди сппсувену
креацију кприсуеёи псвещёенп уелп кап деп свеукупне глумашке експресије. Суудену сувара лик, уражеёи разнпврсуан и
снажан глумашки израз. Суудену је псппспбљен да креира, кпнурплище и изведе јаснп упблишену "суаууру уела", адеквауну
гесуикулацију и ппсебан физишки риуам лика. Суудену пукрива "уелесну експресију лика" и какп да урансфпрмище
анаупмске и мпупришке мпгуёнпсуи уела у креацији уелесне експресије лика. Приказиваое сцена из драме и кпмедије
пмпгуёава сууденуу да дппуни суешенп знаое, играјуёи разлишиуе ликпве.
Садржај предмета:
Садржај предмеуа
Збпг малпг брпја сууденауа, а збпг екпнпмишнпсуи извпѐеоа насуаве и прирпде предмеуа кпји ппуенцира меѐуспбну
кпмуникацију, насуаву предмеуа ппхаѐају сви сууденуи прве и друге гпдине мпдула Сплп певаое исупвременп. Тпкпм две
гпдине кпликп ураје насуаве предмеуа Глума, биёе пбраѐене све предвиѐене меупдске јединице уакп щуп се садржаји а.) и
б.) смеоују сваке гпдине.
а.)
I. ИГРА – импрпвизације, предсуављаое-именпваое
– пажоа, заједнишка игра
– пслпбпѐеое мищиёа.
II. РАДОА (вежбе)
радоа (физишка, гпвпрна), ппсуупак
сиууација (дауе пкплнпсуи)
уппзнаваое са уелесним мпгуёнпсуима
преувараое слушајнпг уелеснпг ангажмана у јасну и намерну глумашку акцију.
III. СУКПБ (сцене)
сукпб, радоа, прпуиврадоа
пднпси, препрека
прилагпѐеое; уемпп и риуам.
ТЕКСТ И ГЛУМА (сцене из драме и кпмедије)
– Фабула, радоа и сукпб. Дпгаѐај. Пдлпмци.
– Ппкреу, гпвпр, певаое. Тексу и ппдуексу.
– Услпвнпсуи сцене, прпсупр и време.
б.)
1. ЛИК (меупди сувараоа - рад на улпзи)
Меупд имиуације (скице лика)
Меупд иденуификације (суудије лика)
2. СТУДИЈА УЛПГЕ (уексу драме и кпмедије)
Први ууисак. Дпгаѐај, ппдела на пдлпмке.
Ппсуупци и пспбине лика. Језгрп улпге
Пднпси и препреке. Бипграфија лика
Мпдел лика (замисап и план сувараоа лика)
3. ЛИК (меупди сувараоа - приказиваое лика); драма (сцене); кпмедија (сцене)
4. СТВАРАОЕ ЛИКА (меупди - сценске прпбе драме (сцене) и кпмедије (мпнплпзи, сцене); мизансцен
Литература:
1. К. С. Суаниславски – "Сисуем", Бепград, Паруизанска коига, 1982.
2. М. Шехпв – "П уехници глумца", Бепград, ННК Инуернаципнал, 2005.
3. Ен Денис, Аруикулисанп уелп, Инсуиууу за ппзприщуе, филм, радип и ТВ, ФДУ, Бепград, 1997.
4. Еуѐенип Барба, Никплп Саварезе, Решник ппзприщне анурппплпгије, Инсуиууу за ппзприщуе, филм, радип и ТВ, ФДУ,
Бепград, 1996.
5. Јежи Грпупвски – "Ка сирпмащнпм ппзприщуу", Бепград, ИЦС, 1976.
6. Марина Маркпвиё, Ридер, 2012.
7. Збпрници радпва, Бепград, ФДУ

8. Пп избпру задауака (драме, прпзнпг уексуа и др), кпје врщи суудену, уз сагласнпсу насуавника, бира се и пдгпварајуёа
лиуерауура, видеп и аудип мауеријал и др.
Брпј часпва активне наставе:

Тепријска насуава: 1

Пракуишна насуава: 2

Метпде извпђеоа наставе:
Тепријска и пракуишна; меупде: импрпвизације, демпнсурације; групна и индивидуална насуава и вежбе
Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100):
Предиспиуне пбавезе:

Ппена - 60

Кплпквијум-и

30

Акуивнпсу у упку предаваоа

10

Пракуишна насуава

20

Заврщни испиу:
Усмени испиу

Ппена - 40
40

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OLDI1 - Дидакуишке музишке игре за пснпвну щкплу, OULDI1 - Дидакуишке музишке игре за пснпвну щкплу
Наставници: Суефанпвиё Д. Славица, дпцену
Сарадници: --Статус предмета: избпрни
Брпј ЕСПБ: 4
Услпв: Нема
Циљ предмета:
Суудену је усвпјип уепријскп и пракуишнп знаое и у суаоу је да демпнсура свпје вещуине кап и аналиуишкп и криуишкп
мищљеое. Суудену има увид у мпгуёнпсуи реализације музишких игара у пквиру насуаве музике за пснпвну щкплу. Суудену
мпже да псмисли и изведе музишку игру из билп кпг ппдрушја рада предвиѐенпг насуавним планпм и прпгрампм за пснпвну
щкплу (риуам; уеприја музике; музика и ппкреу; свираое на дешјим инсуруменуима; импрпвизација гласпм, ппкреупм и на
инсуруменуу; графишкп предсуавоаое музике; певаое; слущаое музике; суицаое знаоа п музици). Суудену разуме и мпже
да примени криуеријуме вреднпваоа знаоа. Ппщуи циљ предмеуа је суицаое знаоа и вещуина у псмищљаваоу и
реализацији музишке игре.Ппјединац крпз сампсуалнп и групнп извпѐеое суише искусувп у презенуацији музишке игре кпја
за резулуау има: лишну и кплекуивну друщувену пдгпвпрнпсу, кпмуникацију, сапсеёајнпсу, уплеранцију, пдмерен пднпс
измеѐу индивидуалнпг и уимскпг дппринпса педагпщкпј и умеунишкпј креацији, смисап за уимски рад. Друщувенп
пдгпвпрнп ппнащаое и сарадоа са предщкплским усуанпвама, пснпвним щкплама и инсуиууцијама кулууре. Примена
мулуимедијалне елекурпнске уехнплпгије.
Исхпд предмета:
Исхпд предмеуа је фпрмираое насуавнпг кадра из пбласуи музишке педагпгије према ппуребама пбразпвнпг прпцеса у
пснпвнпј щкпли. Суудену је суекап знаое п развпјнпј улпзи музишке игре; суудену је уппзнау са разлишиуим уиппвима
музишке игре; суудену уме да квалиуеунп псмисли и реализује музишку игру уз кприщёеое насуавних и пшигледних средсува.
Садржај предмета:
Садржај предмеуа усмерен је на специфишнп ппсмаураое и аруикулисаое музишке игре у кпнуексуу пбразпвнпг прпцеса.
Пбухвауа присуупе музишкпј игри применпм разнпврсних акуивних меупда и пблика рада (фрпнуални, групни и
индивидуални) узимајуёи у пбзир специфиёнпсу насуаве музике у пснпвнпј щкпли (наципнална сурауегија пбразпваоа,
узрасне каракуерисуике, циљеви насуавнпг плана и прпграма, ппуребе деце). Тепријску базу шине: класификација музишке
игре, знашај музишке игре у развпју деуеуа, квалиуеу суицаоа и аруикулисаоа музишкпг дпживљаја.
Суицаое искусува у уппзнаваоу ппсупјеёих и псмищљаваоу нпвих музишких игара у разлишиуим ппдрушјима рада у пснпвнпј
щкпли. Суудену је псппспбаљен да псмисли и реализује музишку игру. Суудену је псппспбљен да псмисли музишку игру
према узрасуу и уеми у насуави музике у пснпвнпј щкпли. Суудену кприсуи разлишиуе меупдске ппсуупке и пблике рада у
псмищљаваоу и реализацији музишке игре у пснпвнпј щкпли. Суудену ради сампсуалнп и развија смисап за уимски рад.
Сваки суудену има правп на презенуацију сппсувене дидакуишке музишке игре и дискусију, зауим следи испиу у фпрми јавнпг
шаса где се приказују резулуауи уимскпг рада сууденауа. За сваку презенуацију и јавни шас суудену прилаже писану припрему
кпја има свпју ууврѐену фпрму.
Кплпквијум
Псмищљаваое ури инуеракуивне музишке игре (нивп пснпвне щкпле) за разлишиуе разреде. Ппдрушја: певаое, свираое,
уеприја музике и слущаое музике.
Семинарски рад
Писани рад усмерен на специфишнп ппсмаураое музишке игре у кпнуексуу пбразпвнпг прпцеса: класификација музишке
игре, знашај музишке игре у развпју деуеуа, квалиуеу суицаоа и аруикулисаоа музишкпг дпживљаја крпз музишку игру.
Заврщни испиу
Ушещёе у писаоу сценарија и извпѐеоу инуеракуивне предсуаве за децу (узрасу пснпвне щкпле – разлишиуи нивпи), уз
кприщёеое музишких игара (ппдрушја: певаое, свираое, уеприја музике и слущаое музике).
Литература:
1. Bjerkvol, Jun Ruar, Надахнууп биёе, Плауп, 2005.
2. Мпнуеспри, Марија, Упијајуёи ум, ДН Ценуар, Бепград, 2003.
3. Збпрници педагпщкпг фпрума, Факулуеу музишке умеунпсуи, Бепград, 2008, 2010, 2012, 2013, 2014.
4. Впглар, Мира, Какп музику приближиуи деци, Завпд за учбенике и насуавна средсува, Бепград, 1997.
5. Вукпманпвиё, Надежда и Плга Кпмнениё, Музишке игре, Дешје нпвине, Гпрои Миланпвац, 1981.
6. Васиљевиё. З. (2003) Музишки буквар, Завпд за учбенике, Бепград.
7. Збирке песама, разни ауупри и издаваши
8. Пеурпвиё. М. (2006) Игра ппјам и знашеоа, У: Ппкреу у музишкп сценским умеунпсуима, Педагпщки фпрум 8, ФМУ,
Бепград.
9. Суефанпвиё, Славица, Драмауургија музишких акуивнпсуи у пснпвнпј щкпли или насуавна игра – насуавне меупде и
пблици рада У: Збпрник уринаесупг педагпщкпг фпрума сценских умеунпсуи, Факулуеу музишке умеунпсуи, Бепград, 2011,
243-254.

Брпј часпва активне наставе:

Тепријска насуава: 1

Пракуишна насуава: 1

Метпде извпђеоа наставе:
Инуеракуивна, демпнсураципна, предаваоа, дискусија, пракуишан рад.
Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100):
Предиспиуне пбавезе:

Ппена - 60

Семинар-и

10

Акуивнпсу у упку предаваоа

20

Пракуишна насуава

20

Кплпквијум-и

10

Заврщни испиу:
Усмени испиу

Ппена - 40
40

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OBDI1 - Диригпваое 1
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;
Кљајиё М. Бпјан, асисуену
Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 22
Услпв: Нема
Циљ предмета:
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 кпмуникације и
сампсуалнпсуи у раду са ансамблима.
Исхпд предмета:
Сууденуи пвладавају пракуишним вещуинама (у пбласуима умеунишкпг изражаваоа, диригпваоа 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:
Први семесуар: Изушаваое пснпвних елеменауа уехнике диригпваоа (припремни ппкреу, щеме диригпваоа, аруикулација,
агпгика... ) и пракуишна примена у впкалним делима (урпгласне и шеувпрпгласне кпмппзиције - мпуеуи, мадригали и дела
дпмаёих кпмппзиупра једнпсуавније факууре). Уппзнаваое са пснпвним суилским правцима, пспбенпсуима и врсуама
хпрских ансамбала, пракуишна примена суешених знаоа из преухпднпг щкплпваоа (хармпнија, пблици, кпнурапунку).
Други семесуар: Тепријска пбрада слпженијих хпрских дела разлишиуих суилских еппха и праваца (лиуургије, ппела, духпвни
кпнцеруи, хпрске свиуе и слишнп). Крпз пракуишан рад са ансамблпм (мещпвиуи и женски хпр) сууденуи даље усаврщавају
уехнику диригпваоа, уппзнају се са прпцеспм рада (пд ппшеунпг иуаоамауеријала са ансамблпм дп кпнашнпг пвладаваоа
пснпвним елеменуима инуерпреуације). Испиуни захуеви: Испиу је у фпрми јавнпг насуупа, суудену диригује најмаое једнп
делп циклшишне фпрме, или низ кпмппзиција разлишиуе уежине у урајаоу пд најмаое 20 мин.
Литература:
1. Lasso, Orlando di Moteti Музишка академија, Бепград 1972;
2. Илиё, Впјислав Вежбе из хпрскпг диригпваоа Музишка академија, Бепград 1970
3. Monteverdi, Claudio Madrigali Музишка академија, Бепград 1970;
4. Мпкраоац, Суеван Супјанпвиё Ппелп Музишка академија, Бепград 1968;
5. Мпкраоац, Суеван Супјанпвиё Акауису Музишка академија, Бепград 1971;
6. Мпкраоац, Суеван Супјанпвиё Рукпвеуи Завпд за учбенике и насуавна средсува, Бепград 1995;
7. Rahmanjinov, Sergej Svenodno bdenije Музишка академија, Бепград 1979;
8. Мпкраоац, Суеван Супјанпвиё Лиуургија Свеупг Јпвана Злаупусупг Завпд за учбеника и насуавна
9. Средсува, Бепград 1995;
10. Шайкпвский, Пеур ИлЬиш Лиуургија Свеупг Јпвана Злаупусупг Факулуеу музишке умеунпсуи, Бепград 1981;
11. Хрисуиё, Суеван Ппелпb moll Музишка академија, Бепград 1968;
12. Шеснпкпв, Павел Лиуургија Свеупг Јпвана Злаупусупг Факулуеу музишке умеунпсуи, Бепград 2002;
13. Britten, Benjamin Ceremony of Carols Fakultet muzičke umetnosti, Beograd 1983
Брпј часпва активне наставе:

Тепријска насуава: 1

Пракуишна насуава: 2

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, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OBDI2 - Диригпваое 2
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;
Кљајиё М. Бпјан, асисуену
Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 22
Услпв: Пплпженп Диригпваое 1 (OBDI1)
Циљ предмета:
Развпј свих кпмппненауа музишке лишнпсуи сууденуа крпз прпцес суицаоа знаоа и умеёа неппхпдних за
слпјевиупразумеваое и реализацију музишкпг дела. Развијаое криуишкпг нашина мищљеоа, сппспбнпсуи кпмуникације и
сампсуалнпсуи у раду са ансамблима.
Исхпд предмета:
Сууденуи пвладавају пракуишним вещуинама (у пбласуима умеунишкпг изражаваоа, диригпваоа 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:
Први семесуар: У другпј гпдини суудија ппшиоемп са делима писаним за пркесуар и симфпнијама и уверуирама класишара
(првп Хаyдн и Мпцару). Суудену се пп први пуу на суудијама сусреёе са пркесуарскпм паруиуурпм, пснпвним елеменуима
пркесурације, пбнавља сазнаоа п музишким инсуруменуима (ппсег, кљушеви у кпјима се исписују депнице, урансппзиције и
сл.). Даљи рад на усаврщаваоу мануелне уехнике. Прпграм рада пбухвауа разумеваое и уумашеое садржаја и фпрме
кпмппзиција, исураживаоа на ппљу упнскпг пбликпваоа и динамишких мпгуёнпсуи пркесура, рад на фразираоу, агпгици,
аруикулацији.
Други семесуар: Слпженије кпмппзиције класишнпг реперупара (Хаyдн, Мпцару, Беупвен). Фпкус је на пракуишнпј насуави,
суудену се први пуу сусреёе са пркесурпм и у раду са ансамблпм ппшиое да примеоује суешена знаоа (уехника диригпваоа,
пркесурација, ппзнаваое инсуруменауа... ). Испиуни захуеви: испиу је у фпрми јавнпг насуупа на кпме суудену диригује
један или два суава симфпније класишара или уверуиру.
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 Simphonie no. 1 C major Peters, Leipzig 1938;
7. Beethoven, Ludwig van Sinfonie Nr. 2 D-dur Peters, Leipzig 1938;
8. Beethoven, Ludvig van Ouverture Coriolan Peters, Leipzig 1936;
9. Beethoven, Ludwig van Ouverure Egmont Peters, Leipzig 1935;
10. Mozart, Wolfgang Amadeus Sinfonie KV 551 C-dur Nr. 41 Peters, Leipzig 1937;
11. Beethoven, Ludwig van Sinfonie B-dur Nr. 4 Peters, Leipzig 1938;
12. Beethoven, Ludvig van Sinfonie A-dur Nr. 7 Peters, Leipzig 1938
Брпј часпва активне наставе:

Тепријска насуава: 1

Пракуишна насуава: 2

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, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OBDI3 - Диригпваое 3
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;
Кљајиё М. Бпјан, асисуену
Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 22
Услпв: Пплпженп Диригпваое 2 (OBDI2)
Циљ предмета:
Развпј свих кпмппненауа музишке лишнпсуи сууденуа крпз прпцес суицаоа знаоа и умеёа неппхпдних за
слпјевиупразумеваое и
реализацију музишкпг дела. Развијаое криуишкпг нашина мищљеоа, сппспбнпсуи кпмуникације и сампсуалнпсуи у раду са
ансамблима.
Исхпд предмета:
Сууденуи пвладавају пракуишним вещуинама (у пбласуима умеунишкпг изражаваоа, диригпваоа 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:
Први семесуар: Кпмппзиупри и дела ранпг рпмануизма. Избпр прпграма и план рада зависе пд уренууних уехнишких
мпгуёнпсуи сууденуа и ускладјени су са нивппм преухпднп суешенпг знаоа, кап и са инуелекууалним и психпфизишким
предисппзицијама сууденуа. Прпцес рада пбухвауа разумеваое суила ранпрпмануишарске еппхе, уумашеое садржаја и
фпрме кпмппзиције, рад на фразираоу, агпгици, аруикулацији... Рад на даљем усаврщаваоу мануелне уехнике.
Други семесуар: Прпцес рада пбухвауа разумеваое суилпва разних еппха, са ппсебним псврупм на кпмппзиције
рпмануишнпг перипда, уумашеое садржаја и фпрме, даља исураживаоа на ппљу упнскпг пбликпваоа пркесура, рад на
фразираоу, аруикулацији, агпгици. Избпр прпграма је ускладјен са нивппм преухпднп суешенпг знаоа свакпг сууденуа и
услпвљен је оегпвим инуелекууалним и психпфизишким ппуенцијалима. Испиуни захуеви: Јавни насууп. Прпграм је
услпвљен и уренууним реперупарпм Симфпнијскпг пркесура са кпјим сууденуи пплажу испиу-један или два суава симфпније
рпмануишнпг перипда или синфпнијска ппема или уверуира.
Литература:
1. Mendelssohn-Bartholdy, Felix Sinfonie Nr. 3 "Italienishe" Peters, Leipzig 1953;
2. Mendelssohn-Bartholdy, Felix Ouvertire "Hebriden" Peters, Leipzig 1956;
3. Schubert, Franz Sinfonie Nr. 5 B-dur Eulenburg, Leipzig 1958;
4. Schubert, Franz Sinfonie Nr. 8 h-moll Eulenburg, Leipzig 1956;
5. Beethoven, Ludwig van Sinfonie F-dur no. 6 Peters, Leipzig 1938;
6. Beethoven, Ludwig van Ouverture "Leonore" nr. 3 Peters, Leipzig 1952;
7. Brahms, Johannes Simphonie no. 8, Philharmonie, Wien 1962;
8. Brahms, Johannes Sinfonie Nr. 5 e-moll Philharmonie, Wien 1962;
9. Tschaikowsky, Peter Ilic Sinfonie Nr. 4 f-moll Peters, Leipzig 1963;
10. Tschaikowsky, Peter Ilic Sinfonie Nr. 5 e-moll Peters, Leipzig 1963;
11. Tschaikowsky, Peter Ilic Sinfonie Nr. 6 h-moll Peters, Leipzig 1967;
12. Čajkovski, Petar Iljič Fantasie-Ouverture "Romeo und Julie" Peters, Leipzig 1976
Брпј часпва активне наставе:

Тепријска насуава: 1

Пракуишна насуава: 2

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, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OBDI4 - Диригпваое 4
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;
Кљајиё М. Бпјан, асисуену
Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 24
Услпв: Пплпженп Диригпваое 3 (OBDI3)
Циљ предмета:
Развпј свих кпмппненауа музишке лишнпсуи сууденуа крпз прпцес суицаоа знаоа и умеёа неппхпдних за
слпјевиупразумеваое и
реализацију музишкпг дела. Развијаое криуишкпг нашина мищљеоа, сппспбнпсуи кпмуникације и сампсуалнпсуи у раду са
ансамблима.
Исхпд предмета:
Сууденуи пвладавају пракуишним вещуинама (у пбласуима умеунишкпг изражаваоа, диригпваоа 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:
Први семесуар: Прпцес даљег усаврщаваоа уехнике диригпваоа крпз пракуишан рад на делима разних еппха, уумашеое
садржаја и фпрме слпженијих кпмппзиција, са ппсебним псврупм на дела ппзнпг рпмануизма. Уппзнаваое са пснпвним
прпблемима диригпваоа пперских арија и решиуауива, прауоа сплисуе... Избпр прпграма и план рада зависе пд уренууних
мпгуёнпсуи сууденуа и ускла+ени су са нивппм преухпднп суешенпг знаоа и оихпвим инуелекууалним и психпфизишким
предисппзицијама.
Други семесуар: Прпцес рада пбухвауа даље усаврщаваое мануелне уехнике, исураживаое на ппљу упнскпг бликпваоа,
динамишких сеншеоа, рад на фразираоу, агпгици, аруикулацији. Пракуишна примена раније суешених знаоа из пбласуи
суилпва, хармпније, пблика, пркесурације. Диригпваое пперских арија и решиуауива, прауоа сплисуе. Избпр прпграма и
план рада зависе пд уренууних мпгуёнпсуи сууденуа и ускладјени су са нивппм преухпднп суешенпг знаоа и оихпвим
инуелекууалним и психпфизишким предисппзицијама. Испиуни захуеви: Јавни насууп - кпнцеру (прпграм кпнцеруа је
услпвљен уренууним реперупарпм ансамбла са кпјим кандидау пплаже испиу).
Литература:
1. Dvorak, Antonin Sinfonie op. 88 Nr. 8 G-dur Philharmonia, Wien 1968;
2. Dvorak, Antonin Sinfonie "Aus der Neuen Welt" Universal, Wien 1937;
3. Franck, Cesar Sinfonie d-moll Eulenburg, Leipzig 1973
4. Liszt, Franz Les Prelides Boosey and Hawkes, London 1976;
5. Mussorgsky, Modest Eine Nacht auf dem kahlen Berge Breitkopf, Leipzig 1976;
6. Prokofieff, Sergej Symphonie classique op. 25 Boosey and Hawkes 1978;
7. Verdi, Giuseppe Messa da Requiem Peters, Leipzig 1963;
8. Mozart, Wofgang Amadeus Requiem Eulenburg, Leipzig 1983;
9. Mozart, Wolfgang Amadeus Klavierkonzert KV. 537 D-dur Peters, Leipzig 1961;
10. Mozart, Wolfgang Amadeus Klavierkonzert KV 466 d-moll Peters, Leipzig 1961;
11. Schumann, Robert Klavierkonzert a-moll Peters, Leipzig 1961;
12. Verdi, Giuseppe Il Trovatore Ricordi, Milano 1963
Брпј часпва активне наставе:

Тепријска насуава: 1

Пракуишна насуава: 2

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, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OIKG1 - Елеменуи кпнсурукције и аспекуи звушнпсуи класишне гиуаре
Наставници: Хачи-Ђпрѐевиё Д. Александар, дпцену
Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 4
Услпв: Нема
Циљ предмета:
Деуаљнп ппзнаваое инсуруменуа са аспекуа градое, ппзнаваое рада градиуеља исупријских и савремених гиуара и српдних
инсуруменауа, кап и ппзнаваое мауеријала и кпнсурукуивних елеменауа инсуруменуа
Исхпд предмета:
Сппспбнпсу преппзнаваоа ууицаја кпнсурукције и меуеријала инсуруменуа на аспекуе оегпве звушнпсуи, кап щуп су: јашина и
урајаое упна, упнски кплприу, прпјекуивнпсу звука. Преппзнаваое квалиуеуа прпфесипналнпг инсуруменуа у вези са
оегпвпм кпнсурукцијпм и мауеријалима пд кпјих је израѐен.
Садржај предмета:
Уппзнаваое са разлишиуим уиппвима гиуара у пднпсу на врсуе дрвеуа за градоу, ппреѐеое звушнпсуи инсуруменауа
разлишиуе кпнсурукције, мензуре и мауеријала са циљем щуп бпље прпцене при избпру кпнцерунпг инсуруменуа.
Литература:
1. В. Пгризпвиё, ГИТАРА-исуприја, лиуерауура, насуава (самиздау, Бепград 1999.)
2. I. Sloane Classic Guitar Construction, Omnibus Press, 1976.
3. T. & M. Evans, Guitars, Paddington press LTD, 1977.
4. J. Huber, Development of the Modern Guitar, Westport Boldstrummer LTD, 1994.
5. J. Romanillos, Antonio de Torres: Guitar Maker- His Life and Work, Westport Boldstrummer, 1997.
Брпј часпва активне наставе:

Тепријска насуава: 1

Пракуишна насуава: 2

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 - 50

Семинарски рад

20

Акуивнпсу у упку предаваоа

30

Заврщни испиу:
Усмени испиу

Ппена - 50
50

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OGEN1 - Енглески језик 1, OUGEN1 - Енглески језик
Наставници: Гркајац П. Милијана, насуавник сурушнпг предмеуа
Сарадници: --Статус предмета: избпрни
Брпј ЕСПБ: 4
Услпв: Да је суудену ппхаѐап насуаву енглескпг језика у средопј щкпли
Циљ предмета:
Пплазеёи пд шиоенице да се уши узв. енглески језик суруке, циљ предмеуа је да се сууденуи псппспбе за кприщёеое сурушне
музишке лиуераууре на енглескпм језику, инфпрмауивнп шиуаое у циљу разумеваоа ппруке уексуа, кап и сампсуалнп
изражаваое на енглескпм језику.
Исхпд предмета:
Пд сууденуа се на крају насуаве предмеуа пшекује да је савладап предвиѐене грамауишке и лексишке јединице енглескпг
језика и усвпјип ппщуи и музишки впкабулар кпји ёе му пмпгуёиуи инфпрмауивнп шиуаое уексупва, сампсуалнп
репрпдукпваое уексуа у пблику ппвезанпг излагаоа или кпнверзацијске размене суавпва, кап и криуишки псвру и изнпщеое
сппсувених суавпва у вези са пдреѐенпм уемпм из разлишиуих суудијских прпграма.
Садржај предмета:
Тексупви ппщуесурушнпг каракуера ёе се кприсуиуи за увежбаваое разумеваоа и репрпдукпваоа прпшиуанпг уексуа, за
ппвеёаое знаоа пснпвнпг решника и фразеплпгије кап и за изнпщеое сппсувених суавпва п прпшиуанпм. Шиуаёе се и
дискуупвауи п уемама кап щуп су музика кап прпфесипналнп ппредељеое, урема, шиуаое са лисуа, меупди ушеоа музике,
кпрепеуиупрсувп, разлпзи умеунишкпг сувараоа, живпуи кпмппзиупра, инсуруменуи и др. Дакле, у упку два семесура
уребалп би да се пбраде најмаое 8 уексупва кап щуп су: Music, Concert-going, Performance, Accompaniment, Sight-reading,
Why Do Artists Create, Is Music a Universal Language, Mozart, The Orchestra, Franz Liszt – Virtuoso, Charlatan and Prophet, The
Ideal Listener иуд. Предвиѐенп је и превпѐеое са енглескпг језика уексупва из ппјединих суудијских прпграма, кап и писаое
резимеа семинарских радпва, ппсебнп за сууденуе музикплпгије, еунпмузикплпгије и музишке уеприје. Ппсебан нагласак
суавиёе се на прпдукуивнп усвајаое сурушне музушке уерминплпгије. Ууврѐени предуслпв за предмеу ппдразумева да ёе се
грамауишке јединице и лексишке кпнсурукције пбнпвиуи, али и прпщириуи, са нагласкпм на оихпвпј уппуреби у
специфишнпм музишкпм дискурсу: Participle Present, Present Infinitive, Tenses, Comparison of Adverbs/Adjectives, Word Building
(prefixes and suffixes) иуд.
Кплпквијум се сасупји пд писмене прпвере знаоа преухпднп преѐенпг градива.
Писмени испиу: грамауишки уесу (Grammar Test) и прпвера разумеваоа прпшиуанпг уексуа (Reading Comprehension).
Усмени испиу: препришаваое најмаое 6 пбраѐених уексупва и дискусија уј. изнпщеое сппсувених суавпва п уемама из
уексупва.
Литература:
1. Гркајац, Милијана: Jazz Up Your English 1, Учбеник енглескпг језика за сууденуе I гпдинеФакулуеуа музишке умеунпсуи, 3.
прераѐенп издаое, Завпд за учбенике, Бепград, 2009.
Брпј часпва активне наставе:

Тепријска насуава: 1

Пракуишна насуава: 1

Метпде извпђеоа наставе:
Сва предаваоа су базирана на инуеракуивнпм и кпмуникауивнпм меупду кпји ппдразумева: суалнп укљушиваое сууденауа
при раду на уексуу, пбнављаоу грамауике и лексике; дискусије п суавпвима из уексупва кап и изнпщеое и уплеранунп
супрпусуављаое лишних суавпва сууденауа п уеми из уексуа; израду дпмаёих задауака; краёа усмена излагаоап пдабранпј
уеми.
Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100):
Предиспиуне пбавезе:

Ппена - 40

Заврщни испиу:

Ппена - 60

Кплпквијум

30

Усмени испиу

30

Ппхаѐаое предаваоа

5

Писмени испиу

30

Припрема и акуивнпсу

5

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OJEK3 - Еунпкпреплпгија 3 – Традиципнални плеспви Србије, OUJEK1 - Еунпкпреплпгија
Наставници: Ракпшевиё Ш. Селена, ванредни прпфеспр
Сарадници: --Статус предмета: избпрни
Брпј ЕСПБ: 8
Услпв: Нема
Циљ предмета:
Циљ предмеуа је уппзнаваое сууденауа са плеснпм урадицијпм Србије. Сууденуи се уппзнају са пснпвним каракуерисуикама
урадиципналних плесних пракси ппјединашних анурпппгепграфских пбласуи ценуралне, југписупшне, западне Србије, Кпспва
и Меупхије, северписупшне Србије и Впјвпдине, крпз следеёе парамеуре: прилике за плес, плесни реперупар, музика за игру
и плесни извпѐашки суил.
Исхпд предмета:
Фпрмираое знаоа п ппщуим и ппсебним каракуерисуикама плесних урадиција пбраѐених ппдрушја.
Садржај предмета:
1.Предепне целине ценуралне Србије
2.Прилике за плес у ценуралнпј Србији
3.Плесни реперупар ценуралне Србије
4.Музика за игру у плеснпј пракси ценуралне Србије
5.Плесни извпѐашки суил ценуралне Србије – анализа видеп снимака урадиципналнпг плеса успправаоем и зумираоем
ппкреуа (уз кприщёеое прпграма Adobe Premiere Pro)
6.Предепне целине југписупшне Србије
7.Прилике за плес у југписупшнпј Србији
8.Плесни реперупар југписупшне Србије
9.Музика за игру у плеснпј пракси југписупшне Србије
10.Плесни извпѐашки суил југписупшне Србије – анализа видеп снимака урадиципналнпг плеса успправаоем и зумираоем
ппкреуа (уз кприщёеое прпграма Adobe Premiere Pro)
11.Предепне целине западне Србије
12.Прилике за плес у западнпј Србији
13.Плесни реперупар западне Србије
14.Музика за игру у плеснпј пракси западне Србије
15.Плесни извпѐашки суил западне Србије – анализа видеп снимака урадиципналнпг плеса успправаоем и зумираоем
ппкреуа (уз кприщёеое прпграма Adobe Premiere Pro)
16.Предепне целине Кпспва и Меупхије
17.Прилике за плес на Кпспву и Меупхији
18.Плесни реперупар Кпспва и Меупхије
19.Музика за игру у плеснпј пракси Кпспва и Меупхије
20.Плесни извпѐашки суил Кпспва и Меупхије – анализа видеп снимака урадиципналнпг плеса успправаоем и зумираоем
ппкреуа (уз кприщёеое прпграма Adobe Premiere Pro)
21.Предепне целине северписупшне Србије
22.Прилике за плес у северписупшнпј Србији
23.Плесни реперупар северписупшне Србије
24.Музика за игру у плеснпј пракси северписупшне Србије
25.Плесни извпѐашки суил северписупшне Србије – анализа видеп снимака урадиципналнпг плеса успправаоем и
зумираоем ппкреуа (уз кприщёеое прпграма Adobe Premiere Pro)
26.Предепне целине Впјвпдине
27.Прилике за плес у Впјвпдини
28.Плесни реперупар Впјвпдине
29.Музика за игру у плеснпј пракси Впјвпдине
30.Плесни извпѐашки суил Впјвпдине – анализа видеп снимака урадиципналнпг плеса успправаоем и зумираоем ппкреуа
(уз кприщёеое прпграма Adobe Premiere Pro)
Пракуишнп ушеое уипишних плеспва Србије и уранскрипција пснпвних пбразаца кпрака сисуемпм лабанпуације.Усмени
испиу: усмени пдгпвпр на 3 пиуаоа у дијалпщкпј фпрми
Литература:
1. Зешевиё, Слпбпдан. 1983. Српске нарпдне игре. Бепград: Еунпграфски музеј.
2. Јанкпвиё, Љубица и Даница 1934-1964. Нарпдне игре I-VIII. Бепград: Прпсвеуа.
3. Milan Đ. Milidevid. 1876. Kneževina Srbija. Vols. 1 -2. Beograd: Državna štamparija.
4. Нарпдне игре Србије. 1991-2012. Граѐа. Ур. Пливера Васиё и Димиурије Гплемпвиё. Бепград: Ценуар за прпушаваое
нарпдних игара Србије Факулуеу музишке умеунпсуи Бепград.
5. Васиё, Пливера 1984. "Нарпдне игре Пещуерскп-сјенишке висправни". Нарпдне мелпдије, игре и нпщое Пещуерскпсјенишке висправни. Бепград: Радип-Бепград, 191-315.
6. Васиё, Пливера 1989. Нарпдне игре Азбукпвице. Љубпвија: Ценуар за кулууру.
7. Васиё, Пливера 1989. Нарпдне игре Ваљевске Кплубаре. Исуаживаоа 6. Ваљевп. Нарпдни музеј.

8. Васиё, Пливера 1990. Нарпдне игре и забаве у уиупвпужишкпм крају. Бепград: САНУ, Еунпграфски инсуиууу.
9. Васиё, Пливера 1994. "Нарпдне игре Такпваца". Такпвп у песми и игри. Гпрои Миланпвац: КУД "Типппласуика".
10. Ђпрѐевиё, Десанка 1988. Нарпдне игре Щумадије и Ппмправља. Загреб: Кулурнп-прпсвеуни сабпр Хрвауске.
11. Кпсуиё, Дајана. 2009. Щуа је Срема и пкплп Срема. Мпј Срем. Суара Пазпва: Савез амауера Суаре Пазпве.
12. Кпсуиё, Дајана. 2001. Пбишаји, песме и игре у Гпропј Ресави. Десппупвац: Ценуар за кулууру Десппупвац и Нарпдна
библипуека ''Ресавска щкпла''.
13. Milidevid Đ. Milan. 1876. Kneževina Srbija. Vols. 1 -2. Beograd: Državna štamparija.
14. Нарпдне игре Србије. 1991-2012. Граѐа. Ур. Пливера Васиё и Димиурије Гплемпвиё. Бепград: Ценуар за прпушаваое
нарпдних игара Србије Факулуеу музишке умеунпсуи Бепград.
15. Плесни фплклпр у Впјвпдини. 2009. Ур. Веселин Лазиё. Нпви Сад: Кулуурнп-исупријскп друщувп ПШЕСА.
16. Ракпшевиё, Селена. 2011. Игре плесних сурукуура. Традиципнална игра и музика за игру Срба у Банауу у свеулу узајамних
ууицаја. Бепград. Факулуеу музишке умеунпсуи.
17. Ракпшевиё, Селена. 2012. Традиципнални плеспви Срба у Банауу. Паншевп: Кулуурни ценуар Паншева и Градска
библипуека Паншевп.
18. Циганшица. Српске игре ппдвпје у Впјвпдини. 1994. Ур. Веселин Лазиё. Нпви Сад: Библипуека ''Сппменак''.
Брпј часпва активне наставе:

Тепријска насуава: 1

Пракуишна насуава: 2

Метпде извпђеоа наставе:
• дијалпщка (дискусије у пквиру предаваоа и радипнице);
• кпмбинпвана (предаваоа, са демпнсурацијама сууденауа, пп задауим уемама);
• ппсервација (у пквиру видеп-презенуације плеспва);
• лабанпуација (записиваое пснпвних пбразаца кпрака плеспва пбраѐених на пракуишнпј насуави).
Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100):
Предиспиуне пбавезе:

Ппена - 40

Заврщни испиу:

Ппена - 60

Семинар-и/есеј

20

Усмени испиу

40

Акуивнпсу у упку предаваоа

10

Писмени испиу

20

Пракуишна насуава

10

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, пснпвне академске суудије
Назив предмета: ONZP1 - Здрави нашини ппнащаоа
Наставници: Псупјиё Сергеј, редпвни прпфеспр
Сарадници: --Статус предмета: избпрни
Брпј ЕСПБ: 4
Услпв: Нема
Циљ предмета:
Уппзнаваое сууденауа са пснпвним принципима здравих нашина ппнащаоа кпји се уишу исхране, физишке акуивнпсуи и
ппщуе хигијене. Псппспбљаваое сууденауа да преппзнају ризике за здравље кпд музишких умеуника, кап и да сампсуалнп
планирају сппсувену исхрану, физишку акуивнпсу и друге здраве нашине ппнащаоа у циљу превенције бплесуи и
унапреѐеоа здравља.
Исхпд предмета:
Ппсле заврщеука пвпг предмеуа сууденуи уреба да буду у суаоу да сампсуалнп примене принципе здраве исхране, физишке
акуивнпсуи и ппщуе хигијене у свакпдневнпм живпуу и раду у кпнуексуу превенције прпфесипналних бплесуи и суаоа
ппвезаних са мауишнпм пбласуи музишке умеунпсуи, ппщуих хрпнишних незаразних бплесуи и унапреѐеоа квалиуеуа живпуа.
Садржај предмета:
•Дефиниције здравља
•Здравсувени изазпви 21. века
•Улпге здравсувенпг васпиуаоа
•Ризици за здравље кпд музишких умеуника
•Пснпвни принципи здраве исхране
•Ппремеёаји услед неправилне исхране
•Планираое здраве исхране I
•Планираое здраве исхране II
•Пснпвни принципи акуивнпг живпунпг суила
•Седенуарнп ппнащаое и здравсувени ризици
•Прпграмираое физишкпг вежбаоа: пснпвни принципи
•Прпграмираое физишкпг вежбаоа: флексибилнпсу и мищиёна снага
•Лишна и менуална хигијена
•Меупде за прпцену здравих нашина ппнащаоа
Литература:
1. Псупјиё СМ (2017). Впдиш за здраве живпуне навике. Бепград: Дауа Суауус.
2. Бацкпвиё Д (2015). Хигијена са здравсувеним васпиуаоем. Бепград: Дауа Суауус.
3. Jorga J (2016). Хигијена са медицинскпм екплпгијпм. Бепград: Медицински факулуеу.
Брпј часпва активне наставе:

Тепријска насуава: 2

Пракуишна насуава: 0

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

Ппена - 40

Заврщни испиу:

Ппена - 60

Семинари

25

Усмени

35

Акуивнпсу у упку предаваоа

15

Писмени

25

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OLUM1 - Извпѐашке смернице мјузикла
Наставници: Миланкпвиё Д. Вера, редпвни прпфеспр; Пеурпвиё Ш. Милена, редпвни прпфеспр
Сарадници: --Статус предмета: избпрни
Брпј ЕСПБ: 4
Услпв: Нема
Циљ предмета:
Инуердисциплинарнпсу мјузикла дппринпси инуеграцији лицнпсуи ппјединца крпз исупвремени развпј свих цула и
сппспбнпсуи неппхпдних за музицку креацију. Ппјединац крпз сампсуалнп и групнп извпдјеое суице искусувп у јавнпм
насуупу кпје за резулуау има: сампуверенпсу, смисап за прганизацију, кпмуникауивнпсу и пдмерен пднпс измедју
индивидуалнпг и уимскпг дппринпса умеуницкпј креацији.
Исхпд предмета:
Пбавещуенпсу п урендпвима и псувареоима на ппљу мјузикла у 20. веку. Разумеваое улпге мјузикла кап исупријскпг и
кулуурплпщкпг фенпмена. Псппспбљенпсу за аналиуишкп слущаое и криуишкп реагпваое на сппсувену и ууѐу
инуерпреуацију. Свеснп и акуивнп разумеваое знашаја уехнишке суране извпѐеес, даваое лишнпг пешауа инуерпреуацији.
Ппдсуицаое вищедимензипналних присуупа музишкпј инуерпреуацији. Усппсуављаое и развијаое везе измеѐу уепријске и
пракуишне суране јавнпг извпѐеоа музишких нумера. Сппспбнпсу извпѐеоа: 1) краукпг реперупара у пблику пдреѐенпг брпја
нумера из ппзнауих мјузикала, 2) адапуиранпг ппсупјеёег мјузикла у целина, или 3) пригиналнпг мјузикла. Разумеваое везе
измеѐу музике и других умеунпсуи.
Садржај предмета:
Тепријска настава
Сууденуи уше п исуприји мјузикла у свеулу екпнпмских, пплиуишких, спцијалних и кулуурплпщких факупра, развпју мјузикла
кап жанра, кап и п врсуама мјузикла. Пракуишни деп првпг мпдула пднпси се на а прима висуа свираое и певаое нумера из
пних мјузикла кпји су пбраѐени у уепријскпм делу.
Практична настава
Гласпвна припрема и рад на впкалнпј уехници, анализадрамскпг уексуа, радое, ликпва, кпрепграфије, сценпграфије,
кпсуима; суилска, фпрмална и анализа елеменауа музишке сурукууре нумера спрпвпди се у кпнуексуу драмауургије уексуа;
певаое и свираое с лисуа сампсуалнп и у групи разлишиуих мјузикл нумера; усппсуављаое кпмуникације са публикпм;
слущаое снимљених нумера и живпг извпѐеоа има за циљ прпцену извпѐеоа, развпј криуишкпг суава и реагпваоа.
Прганизација краукпг рециуала на крају курса укљушује и ппједине камерне сасуаве са Факулуеуа музишке умеунпсуи.
Сууденуи пдсека за диригпваое и кпмппзицију су ангажпвани да праве аранжмане прауое за пне инсуруменуе кпји су на
распплагаоу у групи.
Кплпквијум
Усменп пплагаое – једнп пиуаое п исуприји и уеприји мјузикла; а prima vista свираое и певаое две кпнурасуне нумере из
мјузикла 19. и 20. века.
Заврщни испиу
припрема и извпѐеое мјузикла, пцеоује се: 1. анализа уексуа, радое, ликпва; суилска, фпрмална и анализа музишке
сурукууре у кпнуексуу драмауургије уексуа, 2. израда сценпграфије, кпрепграфије и кпсуима, 3. аранжмани прауое.
Литература:
1. Bordman, Gerald (1985). American Musical Review. New York: Oxford University Press.
2. Kenrick, John (2010) Musical Theatre a History, Bloomsbury
3. Leman, Lili (2004). Moja umetnost pevanja. Beograd: Studio Lirica.
4. Markovid, Marina (2002). Glas glumca. Beograd: Clio.
5. Markovid, Marina (2004). Prezentacija specijalističkih studija za mjuzikl. U: Zbornik VI Pedagoškog foruma. Beograd: Fakultet
muzičke umetnosti, 91-99.
6. Markovid, Marina (2005). Odnos tehničke pripreme i igre u radu na tehnici glasa. U: Zbornik VII Pedagoškog foruma. Beograd:
Fakultet muzičke umetnosti, 129-137.
7. Novak, Elaine Adams (1988). Performing in Musicals. New York: Schimmer Books.
8. Opsenica, Vesna (2005). Objašnjenje pojma pokretljivost glasa. U: Zbornik VII Pedagoškog foruma. Beograd: Fakultet muzičke
umetnosti, 122-124.
9. Petrovid, Milena (2004). Evaluacija specijalističkih studija za mjuzikl. U: Zbornik VI Pedagoškog foruma. Beograd: Fakultet muzičke
umetnosti, 99-111.
10. Petrovic, M., Milankovic, V. (2014). Мjuzikl kao sredstvo integrativne nastave u muzičkoj pedagogiji. Zbornik radova 8.
Medjunarodnog simpozijuma "Muzika u društvu" (održan 8-11. novembra 2012). Hadžid, F. (ur.), Sarajevo: Muzikološko društvo
FbiH, Muzička akademija u Sarajevu, 206-215.

Брпј часпва активне наставе:

Тепријска насуава: 1

Пракуишна насуава: 1

Метпде извпђеоа наставе:
• меупда усменпг излагаоа
• меупда разгпвпра (дијалпщка меупда)
• меупда демпнсурације (ппказиваоа)
• меупда рада на уексуу (уексу – меупда)
• меупда пракуишних радпва
• инуеракуивна меупда
Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100):
Предиспиуне пбавезе:

Ппена - 50

Кплпквијум

40

Акуивнпсу у упку предаваоа

10

Заврщни испиу:
Припрема и реализација мјузикла

Ппена - 50
50

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OAKO2 - Инсуруменуални кпнурапунку, OUAKO2 - Инсуруменуални кпнурапунку
Наставници: Репаниё А. Предраг, редпвни прпфеспр
Сарадници: Симиё М. Суанкп, асисуену
Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 4
Услпв: Пплпжен предмеу Впкални кпнурапунку
Циљ предмета:
Псппспбљаваое сууденауа за пплифпни нашин музишкпг мищљеоа у пквиру барпкнпг суила, кпји се псуварује крпз
пракуишну анализу примера из музишке лиуераууре и сампсуалну израду кпмппзиција у даупм суилскпм маниру. Суицаое
кпмпеуенције за: бављеое педагпщким радпм у музишким и ппщуепбразпвним щкплама, сурушан рад у разлишиуим
инсуиууцијама кулууре, медијима; примену суешених знаоа и вещуина у разлишиуим видпвима музике, у дигиуалним
уехнплпгијама и умеунишким исураживаоима.
Исхпд предмета:
Суудену је суекап знаое и искусувп у дпмену креираоа кпнурапункускпг упка музике у виду суилске кпмппзиције барпкнпг
пбрасца.
Псппспбљен је за сурушнп, прпмищљенп и креауивнп кприщёеое пплифпних средсуава у фпрмулисаоу и реализацији
музишке идеје.
Пвладап је уумашеоем инсуруменуалнпг пплифпнпг суила, уехникпм ращшлаоаваоа кпнурапункускпг упка на пснпвне
елеменуе преппзнајуёи, за дпуишан суил, каракуерисуишне пплифпне ппјаве. Пвладап је сппспбнпщёу сампсуалне израде
разлишиуих барпкних фпрми уз кприщёеое урадиципналних кпмппзиципних средсуава и дигиуалних уехнплпгија.
Садржај предмета:
Креауивни и аналиуишкп-пракуишни дискурс насуаве барпкнпг инсуруменуалнпг кпнурапункуа:
прелаз са мпдалне на упналну хармпнију, хармпнски сисуем, сисуем мелпдије, риума и уреуман диспнанце, пракуишни
аспекуи:
сампсуална израда двпгласнпг и урпгласнпг кпнурапункускпг суава; аналиуишки аспекуи: двпгласни и вищегласни
кпнурапункуски суав,
кпнурапункуске уехнике барпка
1.Фпрмираое барпкнпг кпнурапункускпг суила и пспбенпсуи инсуруменуалне пплифпније на примерима из лиуераууре;
2. Тпнална пснпва, мелпдијске, риумишке и хармпнске каракуерисуике барпкнпг инсуруменуалнпг кпнурапункуа;
3. Лауенунп вищегласје у барпку - анализа лиуераууре и израда задауака;
4. Ппсуавка двпгласнпг суава - предсуављаое хармпније у двпгласу;
5. Слпбпдни двпгласни инсуруменуални пдсек (суав), пракуишна израда на пснпву преухпдних аналиуишких ппсуавки
6. Техника имиуације у барпку; специјалне имиуаципне уехнике (инверзија, реурпградација, аугменуација, диминуција)
7. Имиуаципни инсуруменуални двпгласни пдсек (суав)
8. Техника секвенцираоа: аналиуишкп сагледаваое пп аспекуима примене у пплифпнпј кпмппзицији
9. Техника секвенцираоа: мпдулаупрна функција и нашини секвенцираоа у пквиру меѐусуавпва пплифпне кпмппзиције
(крпз вежбе: кпнурапункуска импрпвизација на бази секвенци свираоем на клавиру)
10. Канпн
11. Техника ппмерајуёих кпнурапункуа и пракунишна примена крпз уехнику пбруајнпг кпнурапункуа у пкуави
12. Пракуишна израда пп щаблпну „щкплске“ двпгласне инвенције
13. Двпгласна инвенција - уппзнаваое са слпженијим примерима из лиуераууре;
14. Двпгласна инвенција - уппзнаваое са слпженијим примерима из лиуераууре;
15. Кплпквијум
**
Кплпквијум:
израда двпгласне имиуаципне кпмппзиције (двпгласна инвенција),
пплифпна анализа пдабранпг каракуерисуишнпг пдлпмка из барпкне музишке праксе
1.Пспбине урпгласнпг, шеувпрпгласнпг и вищегласнпг кпнурапункускпг суава - ппщуе каракуерисуике;
2. Трпгласна инвенција
3. Ппщуе каракуерисуике фуге
4. Експпзиција фуге и велики секвенуни меѐусуав (уехника израде урпгласне секвенце) у фуги (1. деп)
5. Експпзиција фуге и велики секвенуни меѐусуав (уехника израде урпгласне секвенце) у фуги (2. деп)
6. Спрпвпдни деп фуге и псуали секвенуни меѐусуавпви у фуги (1. деп)
7. Спрпвпдни деп фуге и псуали секвенуни меѐусуавпви у фуги (2. деп)
8. Заврщни деп фуге (уехника израде једнпсуавне (а за кпмппзиупре и слпжене) суреуе) (1. деп)
9. Заврщни деп фуге (уехника израде једнпсуавне (а за кпмппзиупре и слпжене) суреуе) (2. деп)
10. Фуга са вище уема
11. Примена фуге и фугиранпг рада у барпку, псвру на примере из лиуераууре псуалих барпкних пплифпних пблика
(прелудијум, упкауа,
ришеркар, кпнурапункуске варијације и сл.)
12. Пплифпна анализа: збирни преглед фуга из збирке Дпбрп уемперпвани клавир Ј. С. Баха
13. Слпженије кпнурапункуске уехнике барпка (1. деп)
14. Слпженије кпнурапункуске уехнике барпка (2. деп)
15. Репеуиупријум градива и припрема за испиу

наппмена: у пба семесура, у засебним уерминима, или у пквиру вежби, предвиѐена је и презенуација најуспелијих
предиспиуних радпва
– инвенција и фуга у звушнпј лабпрауприји
Испиуни захуеви:
Писмени деп испиуа: израда урпгласне фуге на задауу уему и кпмппзиципне парамеуре,
пплифпна анализа пдабранпг каракуерисуишнпг пдлпмка из барпкне музишке праксе
Усмени деп испиуа: дискусија у вези испиуних радпва и oдгпвпри на пиуаоа из преѐенпг градива
Литература:
1. Перишиё, Власуимир, Инсуруменуални и впкалнп-инсуруменуални кпнурапунку, Бепград, Универзиуеу умеунпсуи, 1987.
2. Живкпвиё, Мирјана, Инсуруменуални кпнурапунку, Бепград, Завпд за учбенике и насуавна средсува, 1991.
3. Раденкпвиё, Милууин, Секвенца у класишнпј инсуруменуалнпј фуги, Бепград, Умеунишка академија, 1972.
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

Кплпквијум (израда двпгласне инвенције
и
пплифпна анализа)

30

Усмени деп испиуа

10

Акуивнпсу и дпласци

10

Писмени деп испиуа (израда урпгласне и
пплифпна анализа)

30

Дпмаёи задаци – пракуишна израда
кпмппзиција

20

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OIRM1 - Инуерпреуација и нпуација ране музике 1, OIRM2 - Инуерпреуација и нпуација ране музике 2,
SIRM1 - Инуерпреуација и нпуација ране музике
Наставници: Карајиё М. Даркп, ванредни прпфеспр
Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 2
Услпв: Пплпжен испиу преухпднпг мпдула (псим за мпдул 1)
Циљ предмета:
Инуерпреуација ране музике из уруексуа (уабулауура), адеквауније кприщёеое украса у пквирима суила, ппзнаваое
есуеуике прнаменуације и импрпвизације, кап и пракуишна примена суешених знаоа.
Исхпд предмета:
Фпрмираое лишне инуерпреуауивне есуеуике и уемељније ппзнаваое суила еппхе из кпје се некп делп извпди.
Садржај предмета:
Тумашеое ренесансних уабулауура, приказ развпја и кприщёеое, исупријске "уехнике на инсуруменуима из ппрпдице лаууа
(ренесансна гиуара, вихуела, ренесансна лаууа) и оихпва прпмена у савременпј, исупријски инфпрмисанпј инуерпреуацији"
ране музике.
Сууденуи најшещёе уше иуалијанску и француску уабулаууру, ренесансних ауупра за гиуару, вихуелу и лаууу (Alonso Mudara,
Luis de Narvaez, Francesco da Milano, Adrian le Roy, John Dowland... )
Литература:
1. Lundgren Stefan: Schule für Renaissance Laute, Tree edition, München, 1983.
2. Possiedi Paolo: Introduzione allo studio del Liuto Rinascimentale, Edizioni G, Zanibon, Padova, 1977.
3. Schlegel Andress & Lüdtke Joachim: Die Laute in Europa 2, The Lute Corner, Innsbruck, 2011.
Брпј часпва активне наставе:

Тепријска насуава: 0

Пракуишна насуава: 2

Метпде извпђеоа наставе:
Насуаву слущају сууденуи свих гпдина 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, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OGIM1 - Исуприја музике 1, OUGIM1 - Исуприја музике 1
Наставници: Перкпвиё Б. Ивана, редпвни прпфеспр; Ппппвиё-Млаѐенпвиё Б. Тијана, редпвни прпфеспр
Сарадници: Пеукпвиё Р. Ивана, асисуену са дпкупраупм; Маркпвиё Ј. Марина, асисуену; Цвеукпвиё А. Суефан, асисуену
Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 4
Услпв: Нема ппсебних предуслпва
Циљ предмета:
Циљ предмеуа је пвладаваое мауеријпм, разумеваое исупријских прпцеса, кљушних фенпмена и специфишнпсуи музике
првпбиуне људске заједнице, ануике, средоег века и ренесансе. Суицаое сппспбнпсуи креауивне примене суешених знаоа у
мауишнпј пбласуи суудија.
Исхпд предмета:
Пп заврщеуку мпдула пд сууденауа се пшекује да ппкажу знаое п исупријскпм развпју музике пд првпбиуне људске
заједнице, прекп ануишке еппхе, средоег века, дп ренесансе. Сууденуи ёе биуи псппспбљени за примену уерминплпгије
везане за пвеј перипд музишке исуприје и за адеквауну примену пдреѐених знаоа суешених у пквиру курса.
Садржај предмета:
Предмеу Исуприја музике 1 пбухвауа предаваоа, слущаое и анализираое примера из лиуераууре.
Теме: 1) Музика првпбиунпг друщува; 2) Музика рпбпвласнишкпг друщува: Сумер и Вавилпн, Египау, Индија; 3) Музика
рпбпвласнишкпг друщува: Кина, Јапан, музика исламских земаља; 4) Музика ануишке Гршке; 5) Музика средоег века:
визануијска музика, српска музика дп 18. века; 6) Музика средоег века: грегпријански кпрал, рани пблици вищегласја; 7)
Музика средоег века: свеупвна музика; 8) Музика средоег века: развпј музишке уеприје и писма; 9) Ренесанса у умеунпсуи и
музици; 10) Мпуеу и миса у ренесанси; 11) Свеупвна и инсуруменуална музика ренесансе; 12) Палесурина и Ласп 13)
Музишка уеприја у ренесанси; 14) Суилске каракуерисуике барпка; 15) Ппера у 17. веку; 16) Ппера у првпј пплпвини 18. века;
17) Впкалнп-инсуруменуална музика барпка; 18) Инсуруменуална музика барпка; 19) Бах и Хендл; 20) Суилске
каракуерисуике класицизма у музици; 21) Кпмппзиупри 18. века кап музишки предузеуници; 22)Развпј симфпније у
класицизму (Хајдн и Мпцару); 23) Беупвен: симфпније; 24) Развпј камерне музике у класицизму; 25) Музика за инсуруменуе
са диркама у класицизму (кпнцеруи и сплисуишке кпмппзиције); 26) Мпцару: ппере
Кплпквијум (уесу): писмена прпвера знаоа преухпднп преѐенпг градива – пд музике првпбиунпг друщуа дп музике у
ренесанси.
Слущни уесу: звушнп преппзнаваое музишких суилпва и дела из целпкупнпг градива – десеу звушних пиуаоа на кпја се
писменп пдгпвара.
Усмени испиу: усмени пдгпвпр на два пиуаоа из градива.
Литература:
1. Abraham Džerald, Oksfordska istorija muzike I, Beograd, 2001;
2. Andreis Josip, Povijest glazbe, Zagreb, 1975;
3. Judkin Džeremi, Muzika u srednjovekovnoj Evropi, Beograd, 2003;
4. Muzička enciklopedija I-III, Zagreb, 1971-1977;
5. Пејпвиё Рпксанда, Исуприја музике 1, Бепград, 1991;
6. Пејпвиё Рпксанда и сарадници, Српска музика пд насељаваоа слпвенских племена на Балканскп пплупсурвп дп 18. века,
Бепград, 1998;
7. Пејпвиё Рпксанда и сарадници, Музика минулпг дпба, Бепград, 2004;
8. Saks Kurt, Muzika starog sveta, Beograd, 1980;
9. Ajnštajn Alfred, Mocart, Beograd, 1991;
10. Grout Donald J., A History of Western Music (пдабрана ппглавља), прев. др Весна Микиё, инуернп издаое ФМУ;
11. Muzička enciklopedija I-III, Zagreb, 1971–1977;
12. Pejovid Roksanda, Barokni koncert, Beograd, 1982;
13. Пејпвиё Рпксанда, Музика минулпг дпба, Бепград, 2004;
14. Пејпвиё Рпксанда, Исуприја музике I, Бепград, 1991;
15. Peričid Vlastimir, Instrumentalni i vokalno-instrumentalni kontrapunkt, Beograd, 1987;
16. Rozen Čarls, Klasični stil, Beograd, 1979.
Брпј часпва активне наставе:

Тепријска насуава: 2

Пракуишна насуава: 0

Метпде извпђеоа наставе:
Предаваоа, слущаое и анализа пдбраних примера, дискусије
Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100):
Предиспиуне пбавезе:

Ппена - 60

Слущни уесу

20

Присусувп предаваоима

10

Кплпквијум (уесу)

30

Заврщни испиу:
Усмени испиу

Ппена - 40
40

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OGIM2 - Исуприја музике 2, OUGIM2 - Исуприја музике 2
Наставници: Јеремиё-Мплнар В. Драгана, редпвни прпфеспр; Маринкпвиё Д. Споа, 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 предуслпва
Циљ предмета:
Циљ предмеуа је да уппзна сууденуа са акуерима, жанрпвима, фпрмама, музишким праксама и кљушним есуеуишким
суавпвима еппхе и да му ппкаже дубпку укпреоенпсу музике у пплиуишким, спцијалим, екпнпмским и щирим кулуурним
пкплнпсуима. Курс је кпнципиран уакп да се музика разлишиуих еврппских кулуура 19. века предсуави крпз изушаваое
жанрпва кпји су репрезенуауивни за уп време, главних предсуавника и оихпвих најзнашајнијих дела. Циљ је уакпѐе да
сууденуи савладају меупде ушеоа и исураживаоа (нарпшиуп кприщёеоем дигиуалних извпра), суекну навику
самппбразпваоа и изграде пснпву музишкп-исупријскпг мищљеоа.
Исхпд предмета:
Увид у главне развпјне прпцесе и уенденције у исуприји музике 19. века. Пвладаваое градивпм и сппспбнпсу креауивне
примене суешених знаоа у мауишнпј пбласуи суудија. Примена суешених знаоа у щирем кпнуексуу кпји има за циљ
друщувени ангажман и дппринпс.
Садржај предмета:
I деп: 1.Музика 19. века; 2. Lied; 3. Музика за клавир; 4. Симфпнија ппсле Беупвена: Щуберу, Менделспн, Щуман; 5.
Симфпнија ппсле Беупвена: Берлипз; 6. Лисупва алуернауива симфпнији; 7. Ппврауак сиимфпније: Брамс, Брукнер, Франк; 8.
Анализа пдабраних дела; II деп: 9. Рпмануишарска ппера у Иуалији и Францускпј; 10. Рпмануишарска ппера у Немашкпј; 11.
Верди; 12. Вагнер; 13. Бајрпјуске свешанпсуи – пд ууппије дп умеунишкп-предузеунишкпг прпјекуа;14. Анализа пдабране
ппере; 15. Музика у Еврппи с краја 19. века и ппшеукпм 20. века; 16. Симфпнија кап свеу: Малер; 17. Ппера ппсле Вагнера:
Щураус; III деп: 18. Зашеци музишке кулууре у Србији; 19. Музика у Србији Мпкраошевпг дпба; 20. Меѐурауна српска музика
(инсуиууције, суилски и жанрпвски развпј, предсуавници); 21. Кпмппзиупрскп суваралащувп Кпопвиёа, Хрисуиёа,
Милпјевиёа и Славенскпг; 22. Музика у Шещкпј; 23. Друщувп, кулуура и музика у Русији; 24.Ппера у Русији: предсуавници,
жанрпви, каракуерисуике; 25. Анализа пдабраних дела.
Кплпквијум: писмена прпвера знаоа преухпднп преѐенпг градива (музика 19. века).
Есеј: писмени рад пбима ури суранице на задауу уему из градива, у дигиуалнпм фпрмауу.
Усмени испиу: усмени пдгпвпр на два пиуаоа (музика у Еврппи с краја 19. века и ппшеукпм 20. века).
Литература:
1. Petar Bingulac: "Stevan Mokranjac i njegove Rukoveti", u: Napisi o muzici, Beograd, Univerzitet umetnosti, 1988, 94–122;
2. Stana Đurid-Klajn, "Nacionalno u delu Glinke", u: Muzika i muzičari, Beograd, Prosveta, 149–154;
3. Dragana Jeremid-Molnar: Rihard Vagner, konstruktor "istinske" realnosti, Beograd: Fabrika knjiga, 2007, str. 135–149 i 161–179;
4. Jurij Keldiš, "Čajkovski kao simfoničar. Osnove njegovog simfonijskog metoda", u: Petar Iljič Čajkovski – život i stvaralaštvo,
Beograd: Muzička omladina Srbije, 1970, 41–60;
5. Leksikon opera, ur. Gordan Dragovid, Beograd: Univerzitet umetnosti, 2008, 238–250, 261–264, 359–363 и 479–481; Споа
Маринкпвиё: Исуприја музике, Бепград: Завпд за учбенике и насуавна средсува, 2003, сур. 3–69;
6. Споа Маринкпвиё: Исуприја српске музике, Бепград: Завпд за учбенике и насуавна средсува, 2008, 41–57, 102–107 и 109–
118;
7. Tatjana Markovid: Transfiguracije srpskog romantizma, Beograd: Univerzitet umetnosti, 2005, str. 128–145;
8. Милпје Милпјевиё, Смеуана – живпу и дела, Бепград, 115–124;
9. Zdeněk Nejedlý, Bedřich Smetana, Prag: Orbis, 1946, 30–39;
10. Vlastimir Peričid i Dušan Skovran, "M. P. Musorgski: Boris Godunov", u: Nauka o muzičkim oblicima, Beograd, FMU, 1991;
11. Tijana Popovid-Mlađenovid, Klod Debisi i njegovo doba: od Zmaja iz Alke do Zaljubljenog fauna: povodom devedeset godina od
kompozitorove smrti, Beograd, Muzička omladina Srbije, 26–34 и 54–61;
12. Dragana Stojanovid-Novičid, Đuzepe Verdi, Beograd: Muzička omladina Srbije, 2002, 20–43;
13. Е. T. A. Хпфман: "Беупвенпва инсуруменуална музика (1813)", Нпви Звук, 1997, бр. 9: 91–95;
14. Arnold Šonberg, Veliki pijanisti, Beograd: Nolit, 1983, 110–125;
15. Вебпграфија
-Плејлисуе на сајуу youtube са пдабраним музишким примерима, инуервјуима и дпкуменуарним филмпвима п уемама из
градива
- Beyond the Score: Wagner – ’The Tristan Effect’, https://csosoundsandstories.org/bts-wagner/ (присуупљенп 15. јуна 2019.
гпдине)
- Beyond the Score: Berlioz – Symphonie fantastique, https://csosoundsandstories.org/berlioz-symphonie-fantastique-completeperformance/ (присуупљенп 15. јуна 2019. гпдине)

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 - 60

Кплпквијум

20

Присусувп и акуивнпсу на насуави

20

Есеј

20

Заврщни испиу:
Усмени испиу

Ппена - 40
40

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OGIM3 - Исуприја музике 3, OUGIM3 - Исуприја музике 3
Наставници: Супјанпвиё-Нпвишиё П. Драгана, редпвни прпфеспр; Лекпвиё М. Биљана, дпцену
Сарадници: Миладинпвиё-Прица Р. Ивана, асисуену са дпкупраупм
Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 4
Услпв: Нема ппсебних предуслпва
Циљ предмета:
Циљ предмеуа: Изушаваое еврппске, свеуске и наципналне музике 20. и 21. века – кпнуексуа (друщувенпг, пплиуишкпг,
екпнпмскпг), најзнашајнијих праваца, уехника кпмппнпваоа, индивидуалних суваралашких дппринпса. Курс је, дакле,
усмерен ка кпмплекснпм ппзнаваоу разлишиуих ппјава из музишкпг живпуа у оихпвпм меѐуспбнпм пднпсу. Циљ је уакпѐе
да сууденуи савладају меупде ушеоа и исураживаоа (нарпшиуп кприщёеоем дигиуалних извпра), суекну навику
самппбразпваоа и изграде пснпву музишкп-исупријскпг мищљеоа.
Исхпд предмета:
Базишнп ппзнаваое развпјних прпцеса у исуприји музике. Разумеваое музишких суилпва: исупријскп, уепријскп-аналиуишкп
и кулуурплпщкп схвауаое каракуерисуика изушених еппха, жанрпва и прпблема. Пвладаваое градивпм и сппспбнпсу
креауивне примене суешених знаоа у мауишнпј пбласуи суудија.Примена суешених знаоа у щирем кпнуексуу кпји има за циљ
друщувени ангажман и дппринпс.
Садржај предмета:
. Музишке праксе прве пплпвине 20. века (друщувенп-исупријски кпнуексу, екпнпмски кпнуексу – музишкп уржищуе, бизнис и
предузеунищувп; ппщуи преглед музишких праваца и меупда); 2.Непкласицизам у Францускпј (Ерик Сауи и щесупрка); 3.Игпр
Суравински - фплклпрнп услпвљени експресипнизам; 4. Игпр Суравински - непкласицизам; 5.Бела Барупк; 6.Сергеј
Прпкпфјев и Дмиуриј Щпсуакпвиш; 7. Друга бешка щкпла: Арнплд Щенберг - аупнални експресипнизам; 8. Арнплд Щенберг –
дпдекафпнија; 9. Друга бешка щкпла – Албан Берг и Анупн Веберн; 10. Немашка музика прве пплпвине 20. века (Паул
Хиндемиу, Куру Вајл, Карл Прф); 11.Српска музика измеѐу два свеуска рауа – Пращка група;
12. Музишке праксе ппсле 1945. гпдине (друщувенп-исупријски кпнуексу, екпнпмски кпнуексу – музишкп уржищуе, бизнис и
предузеунищувп; ппщуи преглед музишких праваца и меупда); 13. Пливије Месијан 14. Инуегрални серијализам (Пјер Булез,
Карлхајнц Щупкхаузен); 15. Музика и архиуекуура/физика, мауемауика (Јанис Ксенакис); 16. Алеауприка (Пјер Булез,
Карлхајнц Щупкхаузен); 17. Индеуерминизам - Чпн Кејч; 18. Ппљска щкпла (Кжищупф Пендерецки, Виуплд Луупславски) и
Ђерѐ Лигеуи; 19. Инсуруменуални и музишки уеауар (Маурисип Кагел, Лушанп Берип, Винкп Глпбпкар); 20. Развпј
елекурпнске музике (пд аналпгне дп дигиуалне); 21.Правци развпја савремене америшке музике; 22. Кпмппзиупр кап
бизнисмен и ппкрпвиуељ прпјекауа у пбласуи музике: слушај Шарлса Ајвза; 23. Музика, медији и предузеунищувп – Young
People's Concerts (1958–1973) Лепнарда Бернщуајна; 24. Српска музика ппсле 1945. гпдине – ауупри, правци, жанрпви;
Љубица Мариё, Суанпјлп Рајишиё, Милан Рисуиё; 25.Непкласицизам у српскпј музици (Дущан Радиё, Дејан Деспиё);
26.Авангардне нпвине у српскпј музици щездесеуих и седамдесеуих гпдина (Владан Радпванпвиё, Рајкп Максимпвиё); 27.
Минимализам у српскпј музици; 28. Ппсумпдерна у српскпј музици (Срѐан Хпфман, Милан Михајлпвиё, Власуимир
Трајкпвиё, Зпран Ериё)
Прпвера знаоа – писани уесу (кплпквијум): писмена прпвера знаоа преухпднп преѐенпг градива (насуавне јединице 1– 11).
Слущни уесу: звушнп преппзнаваое музишких суилпва и дела из целпкупнпг градива – десеу звушних пиуаоа на кпја се
писменп пдгпвара.
Усмени испиу: усмени пдгпвпр на два пиуаоа (насуавне јединице 12– 25).
Литература:
1. The Norton Introduction to Music History. Robert P. Morgan: Twentieth Century Music, A History of Musical Style in Modern
Europe and America, New York – London, W. W. Norton & Company, 1991. (превпд извпда у рукппису; са енглескпг превела
Весна Микиё)
2. Ридер Исуприја музике 5 и Исуприја музике 6, уредници др Драгана Супјанпвиё-Нпвишиё и асисуену Ивана Миладинпвиё
Прица, Бепград, Факулуеу музишке умеунпсуи у Бепграду, 2015.
3. Кпмпаку-диск са музишким примерима за слущаое – Исуприја музике 5, Бепград, Факулуеу музишке умеунпсуи у Бепграду,
2013. (Приредиле др Весна Микиё и Биљана Лекпвиё)
4. Кпмпаку-диск са музишким примерима за слущаое – Исуприја музике 5, Бепград, Факулуеу музишке умеунпсуи у Бепграду,
2013. (Приредиле др Драгана Супјанпвиё-Нпвишиё и Ивана Миладинпвиё Прица)
5. The Grove's Dictionary of Music and Musicians, 2001.
6. Исуприја српске музике, ур. Мирјана Веселинпвиё-Хпфман, Бепград, Завпд за учбенике, 2007.
7. Andreis, Josip, Povjest glazbe 3, Zagreb, Liber, 1989.
8. Bergamo, Marija, Elementi ekspresionističke orijentacije u srpskoj muzici do 1945. godine, Beograd, Univerzitet umetnosti, 1977.
9. Veselinovid, Mirjana, Stvaralačka prisutnost evropske avangarde u nas, Beograd, Univerzitet umetnosti, 1983.
10. Kohoutek, Ctirad, Tehnike komponovanja u muzici 20. veka, Beograd, Univerzitet umetnosti, 1984.
11. Mikid, Vesna, Lica srpske muzike: neoklasicizam, Beograd, Katedra za muzikologiju, FMU, 2009.
12. Peričid, Vlastimir, Muzički stvaraoci u Srbiji, Prosveta, Beograd, 1969.
13. Супјанпвиё-Нпвишиё, др Драгана, Винкп Глпбпкар: музишка пдисеја једнпг емигрануа, Бепград, Факулуеу музишке
умеунпсуи, ИП "Сигнаууре", 2013.
14. Супјанпвиё-Нпвишиё, др Драгана, Пблаци и звуци савремене музике, Бепград, Факулуеу музишке умеунпсуи, ИП
"Сигнаууре", 2007.
15. Veselinovid-Hofman, Mirjana, Fragmenti o muzičkoj postmoderni, Novi Sad, Matica srpska, 1997.

Брпј часпва активне наставе:

Тепријска насуава: 2

Пракуишна насуава: 0

Метпде извпђеоа наставе:
Предаваоа, слущаое пдабраних примера и оихпва анализа и дебауе, кпнуинуирана прпвера знаоа.
Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100):
Предиспиуне пбавезе:

Ппена - 60

Слущни уесу

20

Ппхаѐаое насуаве и акуивнпсу на шасу

10

Прпвера знаоа – писани уесу
(кплпквијум)

30

Заврщни испиу:
Усмени испиу (два пиуаоа)

Ппена - 40
40

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OGIP1 - Исуприја пппуларне музике, OUGIP1 - Исуприја пппуларне музике
Наставници: Лекпвиё М. Биљана, дпцену
Сарадници: Миладинпвиё-Прица Р. Ивана, асисуену са дпкупраупм; Миурпвиё Д. Радпщ, асисуену са дпкупраупм
Статус предмета: избпрни
Брпј ЕСПБ: 4
Услпв: Нема
Циљ предмета:
Имајуёи у виду пспбенпсуи развпја музике и музишке кулууре у 20. веку, уе знашај кпји су пппуларне музишке праксе имале у
кпнуексуу свеуа музике, за свакпг сурушоака у музишкпј умеунпсуи нужнп је пснпвнп ппзнаваое шиоеница везаних за пвп
оенп ппље, кпје у савременпм кпнуексуу вище није "искљушенп" из савременпг музишкпг суваралащува. Циљ предмеуа је
уппзнаваое са кпнуексупм и прпдукуима музишких пракси каракуерисуишних за пппуларну музику 20. века.
Исхпд предмета:
Пп заврщеуку насуаве из предмеуа пд сууденуа се пшекује да мпже да примени разлишиуе шиоенице и да правилнп
инуерпреуира ппјаве из дпмена пппуларне музике, ппима разлишиуе жанрпве и прпблеме. Пвладаваое градивпм и
сппспбнпсу креауивне примене суешених знаоа у мауишнпј пбласуи суудија.
Садржај предмета:
Курс Исуприја пппуларне музике усмерен је ка прпушаваоу еврппске, свеуске и наципналне пппуларне музике 20. и 21. века,
најзнашајнијих жанрпва, ауупра, инуерпреуаупра и нумера. Псмищљен је у пквиру прпблемских кругпва кпји се пднпсе на
размаураое најзнашајнијих жанрпва, медија и ппјава у еврппскпј, свеускпј и српскпј музици.
План реализације: Увпд у исуприју пппуларне музике; Медији пппуларне музике, Пппуларна музика и уехнплпгија - рани
развпј; Еврппски и америшки кпнуексуи; Терминплпгија-жанрпви- ппщуи преглед; "Транзиупрни" жанрпви класика-ппп ппереуа, впдвиљ, мјузик-хпл; Мјузикл - спнг; Лака музика - щлагер;" Транзиупрни" жанрпви: чез/блуз - ппп; Дпба свинга;
Балада; Француска щанспна измеѐу два рауа; Лака музика у краљевини Југпславији и Србији; прпвере знаоа; дискусије;
уесупви; Кулуурни кпнуексуи накпн Другпг свеускпг рауа – Медији – пд суудија дп инуернеуа; Спул; Спул и фанк; Рпкенрпл1;
Рпкенрпл 2 (Алуернауивни/Психпделишни рпк); Хеви меуал; Реге; Дискп; Панк; Нпви уалас/Сину-ппп; Реп и хип-хпп; Забавна
музика у Југпславији; Рпк музика у Југпславији; прпвере знаоа; дискусије; уесукпви
Кплпквијум-и: писмена прпвера знаоа преухпднп преѐенпг градива.
Пракуишна насуава: краёа излагаоа сууденауа на задауе уеме.
Испиу: усменп излагаое и пдбрана семинарскпг рада.
Литература:
1. С. Бпрувик и Р. Мпј, Пппуларни музишки жанрпви, прев. Александра Шабраја и Весна Микиё, Бепград, Clio, 2010.
2. Vesna Mikid, Lica srpske muzike: neoklasicizam, Beograd, Katedra za muzikologiju, FMU, 2009.
3. Ридер сашиоен пд пдабраних уексупва.
Брпј часпва активне наставе:

Тепријска насуава: 1

Пракуишна насуава: 1

Метпде извпђеоа наставе:
Кплекуивна насуава. Предаваоа са демпнсурацијама пп задауим уемама; Дискусије у пквиру предаваоа и радипница,
Припреме краёих излагаоа сууденауа у пквиру радипница; Писаое семинарскпг рада (ппсуављаое уеме, прикупљаое
лиуераууре, анализа лиуераууре, кпнципираое сурукууре рада, реализација рада, усменп излагаое рада).
Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100):
Предиспиуне пбавезе:

Ппена - 60

Кплпквијум-и

40

Акуивнпсу у упку предаваоа

10

Пракуишна насуава

10

Заврщни испиу:
Усмени испиу

Ппена - 40
40

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OGIT1 - Иуалијански језик 1
Наставници: Ђелиё Б. Милица, насуавник сурушнпг предмеуа
Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 4
Услпв: Да је суудену ппхаѐап насуаву иуалијанскпг језика у средопј щкпли
Циљ предмета:
Разумеваое уексупва на уему друщувенп кулуурнпг живпуа у Иуалији. Уппуреба времена: садащое време (presente), будуёе
време (futuro semplice, futuro composto), прпщлп време (passato prossimo, imperfetto) Разумеваое пснпвних ппјмпва из
музишке уерминплпгије. Уппзнаваое сууденауа са језикпм суруке. Шиуаое једнпсуавнијих шланака из шаспписа, дневних
нпвина или уексупва пбјављених на сурушним сајупвима. Разумеваое брпщура, кауалпга, најава кулуурних дпгаѐаја и
кпнкурса. Уппзнаваое сууденауа са лексишким фпндпм музишких уексупва. Правилан изгпвпр.
Исхпд предмета:
Суудену распплажуёи пснпвним лингвисуишким и грамауишким ппјмпвима уме да препришава и пписује дпгаѐаје, исказује
слагаое или неслагаое. Суудену дискууује на уеме пбухваёене насуавним јединицима. Суудену уме да напище писмп у
краукпј фпрми, и мејл. Акуивнп кприсуи пснпвне ппјмпве из музишке уерминплпгије. Разуме једнпсуавније уексупве кпји се
баве музишким дпгаѐајима. Суудену певаоа са разумеваоем инуерпреуира уексупве суарих мајсупра и уексупве пперских
арија кпје има на реперупару.
Садржај предмета:
Предмеу пбухвауа следеёе језишке сурукууре:
Ууврѐиваое грамауишких сурукуура савладаних на преухпдним нивпима суудија и усвајаое нпвих уемауских, грамауишких,
кпмуникауивних и лексишких јединица:
Индикауив презенуа правилних глагпла и неких неправилних. (Presente indicativo dei verbi regolari e di alcuni verbi irregolari),
Мпдални глагпли (Verbi modali dovere, volere, potere, sapere)
Прпщлп време (Passato prossimo). Фпрма и уппуреба.
Правилни глагпли у прпщлпм времену. Фпрмираое прпщлпг паруиципа. Избпр ппмпёнпг глагпла essere или avere.
Паруицип прпщли неких неправилних глагпла. Прилпщка решца ci. Преглед најзнашајнијих прилпщких пдредби за време.
Мпдални глагпли у прпщлпм времену. Будуёе време (Futuro semplice). Фпрма и уппуреба. Правилни и неправилни глагпли.
Фууур II (Futuro composto). Фпрма и уппуреба. Присвпјни придеви и заменице. Уппуреба придева bello и quello. Индикауив
имперфекуа (imperfetto). Фпрма и уппуреба. Избпр времена (imperfetto п passato prossimo). Мпдални глагпли у имперфекуу.
Перифрасуишке кпнсурукције stare+gerundio, stare per+infinito.
Мпрфпсинуаксишка анализа песама и арија суарих мајсупра и пдлпмака из пперских либреуа.
Кпмуникауивне функције:
Препришаваое дпгаѐаја кпји су се пдиграли. Разгпвпр п слпбпднпм времену. Разгпвпр за ппсап. Препришаваое садржаја
филма, ппере. Препришаваое и пписиваое прпщлих дпгаѐаја, хрпнплпщки приказ дпгаѐаја у прпщлпм времену,
изражаваое слагаоа/ неслагаоа. Тексупви на уему уппзнаваоа Иуалије. Разгпвпр п дпгаѐајима из кулууре (филм, цпнцеру,
ппера, излпжба).
Дпдауни мауеријал:
Избпр уексупва кпји се баве музишким уемама.
Кплпквијум се сасупји пд писмене прпвере преухпднп преѐенпг градива у виду уесуа .
Писмени деп испиуа сасупји се пд писмене прпвере лексишких и грамауишких кпмеуенција сууденуа суешених у првпм и
другпм семесуру.
Усмени деп испиуа сасупји се пд краукпг предсуављаоа даупг уексуа и разгпвпра на уему музишких дпгаѐаја.
Литература:
1. T. Marin - S. Magnelli, Nuovo progetto italiano 1b, Edilingua,
2. Corso multimediale di lingua e civiltà italiana. Livello elementare (A1-A2).
3. Donatella Brioschi, Mariella Martini-Merschmann, L'italiano nell'aria, Edilingua, 2015.
4. Драга Зихерл, Певани суихпви иуалијанских мајсупра, Бепград, 2003.
5. Саща Мпдерц, Мала грамауика иуалијанскпг језика, Бепград, 2006.
Брпј часпва активне наставе:

Тепријска насуава: 1

Пракуишна насуава: 1

Метпде извпђеоа наставе:
Предаваоа: кплекуивна насуава, велишина групе дп 300
Вежбе: групна насуава, велишина групе дп 20
Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100):
Предиспиуне пбавезе:

Ппена - 40

Заврщни испиу:

Ппена - 60

Дпмаёи задаци

10

Усмени испиу

10

Присусувп и акуивнпсу у упку предаваоа

10

Писмени испиу

50

Кплпквијуми

20

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OGIT2 - Иуалијански језик 2
Наставници: Ђелиё Б. Милица, насуавник сурушнпг предмеуа
Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 4
Услпв: Пплпжен Иуалијански језик 1 OGIT1
Циљ предмета:
Уппуреба прпщлих времена (passato prossimo, imperfetto, trapassato prossimo). Уппуреба заменица (promnomi diretti,
indiretti е pronome partitivo ne, pronomi combinati). Ппврауни глагпли (Verbi riflessivi). Безлишни пблик прелазних и
непрелазних глагпла (Verbi impersonali). Шиуаое и разумеваое писанпг уексуа. Разумеваое брпщура, кауалпга, најава
кулуурних дпгаѐаја и кпнкурса. Уппзнаваое са језикпм ппере и разумеваое пдлпмака из пперских либреуа кап и уексупва
из лиуераууре суарих мајсупра. Правилан изгпвпр.
Исхпд предмета:
Суудену распплажуёи пснпвним лингвисуишким и грамауишким ппјмпвима уме да ппище дпгаѐаје кприсуеёи презену, фууур
и прпщла времена. Кприсуи изразе за исказиваое мищљеоа, радпсуи, жаљеоа, неслагаоа. Пписује на једнпсуаван нашин
аспекуе свпг живпуа и свпг пкружеоа. Мпже да прпшиуа и разуме пснпвне идеје уексупва преѐених у пквиру насуавних
јединица. Са разумеваоем инуерпреуира уексупве арија суарих мајсупра и пперских арија кпје има на реперупару.
Садржај предмета:
Предмеу пбухвауа следеёе језишке сурукууре:
Разлике у уппуреби иперфекуа и перфекуа. Заменице (Pronomi: Pronomi diretti, Pronome partitivo ne, Pronomi diretti nei tempi
composti, Pronomi diretti con i verbi modali, Pronomi indiretti, Pronomi combinati). Ппврауни глагпли (Verbi riflessivi). Безлишни
глагпли (Verbi impersonali). Безлишни изрази (Espressioni impersonali). Безлишни пблици прелазних и непрелазних глагпла.
Кпмуникауивне функције:
Препришаваое и пписиваое прпщлих и будуёих дпгаѐаја. Ппнудиуи, прихвауиуи или пдбиуи ппмпё. Пиуауи за мищљеое,
изразиуи мищљеое. Тексупви из учбеника на уему уппзнаваоа Иуалије. Разгпвпр п дпгаѐајима из кулууре (филм, цпнцеру,
ппера, излпжба).
Дпдауни мауеријал:
Избпр уексупва кпји се баве музишким уемама.
Кплпквијум се сасупји пд писмене прпвере преухпднп преѐенпг градива у виду уесуа .
Писмени деп испиуа сасупји се пд писмене прпвере лексишких и грамауишких кпмеуенција сууденуа суешених у првпм и
другпм семесуру.
Усмени деп испиуа сасупји се пд разгпвпра на задауу уему ( ппис кпнцеруа, ппере, изнпщеое мищљеоа п дпгаѐају, делу и
сл.)
Литература:
1. T. Marin - S. Magnelli, Nuovo progetto italiano 1b, Edilingua,
2. Corso multimediale di lingua e civiltà italiana. Livello elementare (A1-A2).
3. Donatella Brioschi, Mariella Martini-Merschmann, L'italiano nell'aria, Edilingua, 2015.
4. Драга Зихерл, Певани суихпви иуалијанских мајсупра, Бепград, 2003.
5. Саща Мпдерц, Мала грамауика иуалијанскпг језика, Бепград, 2006.
6. Иван Клајн, Иуалијанскп-српски решник, Нплиу, Бепград, 1996.
Брпј часпва активне наставе:

Тепријска насуава: 1

Пракуишна насуава: 1

Метпде извпђеоа наставе:
Предаваоа: кплекуивна насуава, велишина групе дп 300
Вежбе: групна насуава, велишина групе дп 20
Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100):
Предиспиуне пбавезе:

Ппена - 40

Заврщни испиу:

Ппена - 60

Дпмаёи задаци

10

Усмени

10

Присусувп и акуивнпсу у упку предаваоа

10

Писмени испиу

50

Кплпквијуми

20

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OGIT3 - Иуалијански језик 3
Наставници: Ђелиё Б. Милица, насуавник сурушнпг предмеуа
Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 4
Услпв: Пплпжен Иуалијански језик 2 OGIT2
Циљ предмета:
Ууврѐиваое грамауишких сурукуура савладаних на преухпдним нивпима суудија и усвајаое нпвих уемауских,
кпмуникауивних, лексишких и грамауишких јединица:
-Уппуреба здружених пблика ненаглащених заменица.
- Уппуреба релауивних заменица.
-Уппуреба имперауива и кпндиципнала.
Усаврщаваое језишких кпмпеуенција. Уппзнаваое сууденауа са уексупвима на уему музишких дпгаѐаја пбјављених у
нпвинама или на сурушним сајупвима. Шиуаое и разумеваое писанпг уексуа. Припрема излагаоа уексуа. Разумеваое
пдлпмака из пперских либреуа кап и уексупва из лиуераууре суарих мајсупра. Правилан изгпвпр.
Исхпд предмета:
Суудену усваја језишке сурукууре и лексику кпји пдгпварају нивпу B1. Суудену уме да прпшиуа и разуме пснпвне идеје
нпвинских шланака или уексупва на уему музишких дпгаѐаја. Пренпси мищљеое ауупра уексупва и исказује сппсувенп
мищљеое п даупј уеми. Припрема краёе излагаое. Ушесувује у дискусији. Са разумеваоем инуерпреуира уексупве суарих
мајсупра и уексупве пперских арија кпје има на реперупару.
Садржај предмета:
Предмеу пбухвауа следеёе језишке сурукууре:
Имперауив, заппведни нашин (имперауив за нефпрмалнп пбраёаое-imperativo diretto и имперауив за фпрмалнп пбраёаоеImperativo indiretto). Уппуреба имперауива у језику либреуа. Уппуреба кпндиципнала садащоег и прпщлпг (Condizionale
semplice e composto). Релауивне заменице (непрпменљиве- pronomi relativi invariabili, прпменљиве –pronomi relativi
variabili). Синуаксишке, лексикплпщке и мпрфплпщке пспбенпсуи језика либреуа. Анализа пдлпмака из пперских либреуа кап
и уексупва из лиуераууре суарих мајсупра.
Кпмуникауивне функције:
Излагаое и дискусија на пдреѐене уеме из насуавних јединица.
Дпдауни мауеријал: Избпр уексупва кпји се баве музишким уемама.
Кплпквијум се сасупји пд писмене прпвере преухпднп преѐенпг градива у виду уесуа .
Писмени деп испиуа сасупји се пд писмене прпвере лексишких и грамауишких кпмеуенција сууденуа суешених у првпм и
другпм семесуру.Прпвера ппзнаваоа лексишких и синуаксишких пспбенпсуи језика либреуа.
Усмени деп испиуа сасупји се пд разгпвпра на уеме задауих уексупва (инуервјуи са лишнпсуима из музишкпг свеуа, пперске
прпдукције и разлишиуп уумашеое дела, разгпвпр п ликпвима из ппере).
Литература:
1. T. Marin - S. Magnelli, Nuovo progetto italiano 1b, 2a, 2 b, Edilingua, Corso multimediale di lingua e civiltà italiana. Livello
intermedio (B1).
2. Donatella Brioschi, Mariella Martini-Merschmann, L'italiano nell'aria, Edilingua, 2015.
3. Evelina Colorini, Singer's Italian, A Manual of Diction and Phonetics, Schirmer Cengage Learning, 1996.
4. Jonathan Retzlaff, Exploring Art Song Lyrics, Translation and Pronunciation of the italian, German, and French
5. Repertoire, Oxford University Press, 2012.
6. Саща Мпдерц, Мала грамауика иуалијанскпг језика, Бепград, 2006.
7. Иван Клајн, Иуалијанскп-српски решник, Нплиу, Бепград, 1996.
Брпј часпва активне наставе:

Тепријска насуава: 1

Пракуишна насуава: 1

Метпде извпђеоа наставе:
Предаваоа: кплекуивна насуава, велишина групе дп 300
Вежбе: групна насуава, велишина групе дп 20
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, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OGIT4 - Иуалијански језик 4
Наставници: Ђелиё Б. Милица, насуавник сурушнпг предмеуа
Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 4
Услпв: Пплпжен Иуалијански језик 3 OGIT3
Циљ предмета:
Усаврщаваое језишких кпмпеуенција. Пбрада нпвих грамауишких јединица: Кпоукуив. Имперфекау кпоукуива.
Плусквамперфекау кпоукуива. Уппуреба. Хиппуеуишка решеница. Уппзнаваое сууденауа са уексупвима на уему музишких
дпгаѐаја пбјављених у нпвинама или на сурушним сајупвима. Шиуаое и разумеваое писанпг уексуа. Разумеваое пдлпмака
из пперских либреуа кап и уексупва из лиуераууре суарих мајсупра. Правилан изгпвпр.
Исхпд предмета:
Лексишка и грамауишка сппспбнпсу кпја пдгпвара нивпу B1/B2. Суудену мпже да прпшиуа и разуме пснпвне идеје нпвинских
шланака или уексупва на уему музишких дпгаѐаја. Пренпси мищљеое ауупра уексупва и исказује сппсувенп мищљеое п даупј
уеми. Уме да излпжи пдреѐени уексу. Ушесувује у дискусији. Аргуменуује. Са разумеваоем инуерпреуира уексупве арија
суарих мајсупра и уексупве пперских арија кпје има на реперупару.
Садржај предмета:
Предмеу пбухвауа следеёе језишке сурукууре:
Кпоукуив (congiuntivo imperfetto, congiuntivo trapassato). Хиппуеуишка решеница (Periodo ipotetico). Реална, ппуенцијална,
иреална и кпмбинпвана хиппуеуишка решеница. Герундиј (Gerundio semplice, gerundio composto). Уппуреба.
Синуаксишке, лексикплпщке и мпрфплпщке пспбенпсуи језика либреуа. Анализа пдлпмака из пперских либреуа кап и
уексупва из лиуераууре суарих мајсупра. Анализа ликпва из ппјединих ппера.
Кпмуникауивне функције:
Разгпвпр и дискусија п разлишиуим уемама, изражаваое емпције разлишиупг инуензиуеуа, верпваунпёе, немпгуёнпсуи,
жаљеоа. Излагаое мищљеоа. Аргуменупваое. Прпщиреое лексике везане за ппзприщуе и пперу.
Дпдауни мауеријал:
Избпр уексупва кпји се баве музишким уемама.
Кплпквијум се сасупји пд писмене прпвере преухпднп преѐенпг градива у виду уесуа .
Писмени деп испиуа сасупји се пд писмене прпвере лексишких и грамауишких кпмеуенција сууденуа суешених у првпм и
другпм семесуру.Прпвера ппзнаваоа лексишких и синуаксишких пспбенпсуи језика либреуа.
Усмени деп испиуа сасупји се пд разгпвпра п садржају ппјединих ппера и пднпсима измеѐу ликпва; усменп уумашеое
ппјединих суихпва.
Литература:
1. T. Marin - S. Magnelli, Nuovo progetto italiano 2a, 2b, Corso multimediale di lingua e civiltà italiana. Livello intermedio (B1).
Edilingua
2. Paola Geri, Manuale per cantanti d'opera, Guerra edizioni, 2004.
3. Саща Мпдерц, Мала грамауика иуалијанскпг језика, Бепград, 2006.
4. Иван Клајн, Иуалијанскп-српски решник, Нплиу, Бепград, 1996.
5. Il Vocabolario Treccani, L'Istituto dell'Enciclopedia Italiana, la versione del vocabolario online
6. Evelina Colorini, Singer's Italian, A Manual of Diction and Phonetics, Schirmer Cengage Learning, 1996.
7. 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: 1

Пракуишна насуава: 1

Метпде извпђеоа наставе:
Предаваоа: кплекуивна насуава, велишина групе дп 300
Вежбе: групна насуава, велишина групе дп 20
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, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OKKM1 - Камерна музика 1, OKKM3 - Камерна музика 3, OKKM5 - Камерна музика 5
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: 2
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
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, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OKKM2 - Камерна музика 2, OKKM4 - Камерна музика 4, OKKM6 - Камерна музика 6
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: 2
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
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, пснпвне академске суудије
Назив предмета: ODKL1 - Клавир 1
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: 16
Услпв: Нема
Циљ предмета:
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 кпмуникације и
сампсуалнпсуи у раду.
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, индивидуалнпсу у изражаваоу.
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:
Технишки деп – упнскп пбликпваое – све лесувице и разлагаоа пп Тимакинпвпм сисуему пд белих дирки и једна задауа
кпмппзиција;
Испиу – једнп пплифинп делп и две кпмппзиције вируупзнпг каракуера, пд кпјих једна мпра биуи еуида Ф. Щппена
Литература:
1. Scarlatti, Domenico: Sonate I sveska; New York: G. Schirmer 1985
2. Bach, Johann Sebastian: Dobro temperovani klavir I sveska; Haenle Verlag 1980
3. Bach, Johann Sebastian: Dobro temperovani klavir II sveska; Haenle verlag 1980
4. Schumann, Robert: Samtliche Klavierwerke; Bd. I Universal 1983
5. Brahms, Johannes: Sabrana dela za klavir 1. sveska; Baerenreiter 1985
6. Liszt, Franz: Sabrana dela za klavir 1. sveska; Leipzig: Edition Peters 1980
7. Schubert, Franz: Sabrana dela za klavir 1. sveska; Wiener Edition 1974
8. Скрјабин, Александар: Еуиде и прелиди; Музика 1988
9. Прпкпфјев, Сергеј: Сабрана дела за клавир 1. свеска; Музгиз 1969
10. Debussy, Claude: Preludes Paris; Durand 1910
11. Прпкпфјев, Сергеј: Сабрана дела за клавир 2. свеска; Музгиз 1969
12. Рахмаоинпв, Сергеј: Еуиде пп. 33, 39; Музика 1978
13. Chopin, Fryderyk: Etude op. 25; Peters 1978
14. Chopin, Fryderyk: Etude op. 10; Peters 1975
15. Bach, Johann Sebastian: Toccaten; Breitkopf 1968
16. Schubert, Franz: Samtliche Klavierwerke; Breitkopf 1989
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, пснпвне академске суудије
Назив предмета: ODKL2 - Клавир 2
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: 16
Услпв: Пплпжен испиу Клавир 1 (ODKL1)
Циљ предмета:
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 кпмуникације и
сампсуалнпсуи у раду.
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, индивидуалнпсу у изражаваоу.
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:
Једнп пплифпнп делп, једнп делп велике фпрме, једна кпмппзиција слпбпднпг пблика, две кпмппзиције
вируупзнпг каракуера, пд кпјих једна мпра биуи вируупзна еуида Ф. Щппена у укупнпм урајаоу пд 30 дп 40 минууа
Литература:
1. Scarlatti, Domenico: Sonate II sveska, Schirmer 1980
2. Bach, Johann Sebastian: WTK I, Leipzig, Peters 1990
3. Bach, Johann Sebastian: WTK II, Leipzig, Peters 1990
4. Bach, Johann Sebastian: Partite, Universal 1950
5. Haydn, Joseph: Samtliche Klaviersonaten, Bd. II Universal 1964
6. Mozart, Wolfgang Amadeus: Sonate za klavir II sveska, Wiener Edition 1998
7. Beethoven, Ludwig van: Sonate za klavir II sveska, Haenle Verlag 1952
8. Chopin, Fryderyk: Sabrana dela II sveska, Warsyawa, PWM 1949
9. Schumann, Robert: Samtliche Klavierwerke, Bd. II Universal 1980
10. Brahms, Johannes: Samtliche Klavierwerke, Bd. II Baerenreiter 1968
11. Liszt, Franz: Sabrana dela za klavir II sveska, Leipzig, Peters 1960
12. Rahmanjinov, Sergej: Prelidi, Muzgiz 1972
13. Скрјабин, Александар: Спнауе за клавир, Музика 1985
14. Prokofjev, Sergej: Sabrana dela za klavir II sveska, Muzika 1969
15. Debussy, Claude: Etudes, Paris, Durand 1926
16. Ravel, Maurice: Sonatina, Durand 1980
17. Debussy, Claude: Pour le piano, Paris, Jobert 1901
18. Razni autori: Antologija srpske klavirske muzike I sveska, Beograd: UKS 2005
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, пснпвне академске суудије
Назив предмета: ODKL3 - Клавир 3
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: 11
Услпв: Пплпжен испиу Клавир 2 (ODKL2)
Циљ предмета:
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 кпмуникације и
сампсуалнпсуи у раду.
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, индивидуалнпсу у изражаваоу.
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:
Суудену бира једну пд следеёе две ппције:
Ппција 1: Један кпнцеру или кпнцерунп делп за клавир и пркесуар;
Ппција 2: Једнп пплифпнп делп, једнп делп велике фпрме, једна кпмппзиција слпбпднпг пблика, две кпмппзиције
вируупзнпг каракуера, пд кпјих једна мпра биуи вируупзна еуида Ф. Щппена у укупнпм урајаоу пд 30 дп 40 минууа.
Литература:
1. Mozart, Wolfgang Amadeus Koncert za klavir i orkestar d-moll KV 466, Frankfurt, Peters 1963
2. Mozart, Wolfgang Amadeus Koncert za klavir i orkestar C-dur KV 467, Frankfurt, Peters 1984
3. Mozart, Wolfgang Amadeus Koncert za klavir i orkestar A-dur KV 414, Frankfurt, Peters 1963
4. Mozart, Wolfgang Amadeus Koncert za klavir i orkestar A-dur KV 488, Frankfurt, Peters 1984
5. Beethoven, Ludwig van Koncert za klavir i orkestar br. 3 c-moll, Leipzig, Peters 1965
6. Mozart, Wolfgang Amadeus Koncert za klavir i orkestar B-dur KV 595, Leipzig, Breitkopf und Hartel 1964
7. Beethoven, Ludwig van Koncert za klavir i orkestar br. 1 C-dur, Leipzig, Peters 1965
8. Beethoven, Ludwig van Koncert za klavir i orkestar br. 2, B-dur, Leipzig, Peters 1965
9. Rahmaninov, Sergej Koncert za klavir i orkestar br. 2, c-mol, l London, Boosey and Hawkes 1947
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, пснпвне академске суудије
Назив предмета: ODKL4 - Клавир 4
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: 11
Услпв: Пплпжен испиу Клавир 3 (ODKL3)
Циљ предмета:
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 кпмуникације и
сампсуалнпсуи у раду.
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, индивидуалнпсу у изражаваоу.
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:
Укпликп је за испиу из предмеуа Клавир 3 суудену изабрап ппцију 1, на испиуу из предмеуа Клавир 4 извпди следеёе:
Једнп пплифпнп делп, једнп делп велике фпрме, једна кпмппзиција слпбпднпг пблика, две кпмппзиције вируупзнпг
каракуера, пд кпјих једна мпра биуи вируупзна еуида Ф. Щппена у укупнпм урајаоу пд 30 дп 40 минууа;
Укпликп је за испиу из предмеуа Клавир 3 суудену изабрап ппцију 2, на испиуу из предмеуа Клавир 4 извпди следеёе:
Један кпнцеру или кпнцерунп делп за клавир и пркесуар.
Литература:
1. Scarlatti, Domenico: Sonate II sveska, Schirmer 1980
2. Bach, Johann Sebastian: WTK I, Leipzig, Peters 1990
3. Bach, Johann Sebastian: WTK II, Leipzig, Peters 1990
4. Bach, Johann Sebastian: Partite, Universal 1950
5. Haydn, Joseph: Samtliche Klaviersonaten, Bd. II Universal 1964
6. Mozart, Wolfgang Amadeus: Sonate za klavir II sveska, Wiener Edition 1998
7. Beethoven, Ludwig van: Sonate za klavir II sveska, Haenle Verlag 1952
8. Chopin, Fryderyk: Sabrana dela II sveska, Warsyawa, PWM 1949
9. Schumann, Robert: Samtliche Klavierwerke, Bd. II Universal 1980
10. Brahms, Johannes: Samtliche Klavierwerke, Bd. II Baerenreiter 1968
11. Liszt, Franz: Sabrana dela za klavir II sveska, Leipzig, Peters 1960
12. Rahmanjinov, Sergej: Prelidi, Muzgiz 1972
13. Скрјабин, Александар: Спнауе за клавир, Музика 1985
14. Prokofjev, Sergej: Sabrana dela za klavir II sveska, Muzika 1969
15. Debussy, Claude: Etudes, Paris, Durand 1926
16. Ravel, Maurice: Sonatina, Durand 1980
17. Debussy, Claude: Pour le piano, Paris, Jobert 1901
18. Razni autori: Antologija srpske klavirske muzike I sveska, Beograd: UKS 2005
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, пснпвне академске суудије
Назив предмета: ODKL5 - Клавир 5
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: 11
Услпв: Пплпжен испиу Клавир 4 (ODKL4)
Циљ предмета:
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 кпмуникације и
сампсуалнпсуи у раду.
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, индивидуалнпсу у изражаваоу.
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:
Суудену бира једну пд следеёе две ппције:
Ппција 1: Један кпнцеру или кпнцерунп делп за клавир и пркесуар или пплуресиуал слпбпднпг прпграма у урајаоу пд 25 дп
30 минууа;
Ппција 2: Једнп пплифпнп делп, једнп делп велике фпрме, једна кпмппзиција слпбпднпг пблика, две кпмппзиције
вируупзнпг каракуера, пд кпјих једна мпра биуи вируупзна еуида Ф. Щппена у укупнпм урајаоу пд 30 дп 40 минууа.
Литература:
1. Scarlatti, Domenico: Sonate I sveska, New York: G. Schirmer 1980
2. Bach, Johann Sebastian: Dobro temperovani klavir I sveska, Universal 1986
3. Bach, Johann Sebastian: Dobro temperovani klavir II sveska, Universal 1986
4. Haydn, Joseph: Sonate za klavir I sveska, Universal 1980
5. Mozart, Wolfgang Amadeus: Sonate za klavir I sveska, Wiener Edition 1980
6. Mozart, Wolfgang Amadeus: Sonate za klavir II sveska, Wiener Edition 1980
7. Beethoven, Ludwig van: Sonate za klavir I sveska, Munhen, G. Henle Verlag 1952
8. Beethoven, Ludwig van: Sonate za klavir II sveska, Munhen, G. Henle Verlag 1952
9. Schumann, Robert: Samtliche Klavierwerke, Bd. I Universal 1980
10. Brahms, Johannes: Sabrana dela za klavir I sveska, Breitkopf 1984
11. Liszt, Franz: Sabrana dela za klavir I sveska, Leipzig: Edition Peters 1979
12. Skrjabin, Aleksandar: Etide i prelidi, Muzika 1980
13. Prokofjev, Sergej: Sabrana dela za klavir I sveska, Muzika 1967
14. Debussy, Claude: Preludes, Paris: Durand 1910
15. Mozart, Wolfgang Amadeus: Koncert za klavir i orkestar d-moll KV 466, Frankfurt, Peters 1963
16. Mozart, Wolfgang Amadeus: Koncert za klavir i orkestar C-dur KV 467, Frankfurt, Peters 1980
17. Mozart, Wolfgang Amadeus: Koncert za klavir i orkestar A-dur KV 414, Frankfurt, Peters 1963
18. Mozart, Wolfgang Amadeus: Koncert za klavir i orkestar A-dur KV 488, Frankfurt, Peters 1980
19. Beethoven, Ludwig van: Koncert za klavir i orkestar br. 3 c-moll, Leipzig, Peters 1980
20. Mozart, Wolfgang Amadeus: Koncert za klavir i orkestar B-dur KV 595, Leipzig, Breitkopf und Hartel 1964
21. Beethoven, Ludwig van: Koncert za klavir i orkestar br. 1 C-dur, Leipzig, Peters 1980
22. Beethoven, Ludwig van: Koncert za klavir i orkestar br. 2, B-dur, Leipzig, Peters 1980
23. Rahmaninov, Sergej: Koncert za klavir i orkestar br. 2, c-moll, London, Boosey and Howkes 1947
24. Рахмаоинпв, Сергеј: Еуиде пп. 33, 39, Музика 1978
25. Chopin, Fryderyk: Etude op. 25, Leduc 1978
26. Chopin, Fryderyk: Etude op. 10, Leduc 1975
27. Bach, Johann Sebastian: Toccaten, Schott 1968
28. Schubert, Franz: Samtliche klavierwerke, Breitkopf 1989
29. Chopin, Fryderyk: Koncerti za klavir i orkestar, Warsawa 1956

30. Liszt, Franz: Klavierkonzerten, Breitkopf 1975
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, пснпвне академске суудије
Назив предмета: ODKL6 - Клавир 6
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: 11
Услпв: Пплпжен испиу Клавир 5 (ODKL5)
Циљ предмета:
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 кпмуникације и
сампсуалнпсуи у раду.
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, индивидуалнпсу у изражаваоу.
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:
Укпликп је за испиу из предмеуа Клавир 5 суудену изабрап ппцију 1, на испиуу из предмеуа Клавир 6 извпди следеёе:
Једнп пплифпнп делп, једнп делп велике фпрме, једна кпмппзиција слпбпднпг пблика, две кпмппзиције вируупзнпг
каракуера, пд кпјих једна мпра биуи вируупзна еуида Ф. Щппена у укупнпм урајаоу пд 30 дп 40 минууа;
Укпликп је за испиу из предмеуа Клавир 5 суудену изабрап ппцију 2, на испиуу из предмеуа Клавир 6 извпди следеёе:
Један кпнцеру или кпнцерунп делп за клавир и пркесуар или пплуресиуал слпбпднпг прпграма у урајаоу пд 25 дп 30 минууа.
Литература:
1. Scarlatti, Domenico: Sonate II sveska, Ricordi 1981
2. Bach, Johann Sebastian: Dobro temperovani klavir I sveska, Baerenreiter 1968
3. Bach, Johann Sebastian: Dobro temperovani klavir II sveska, Baerenreiter 1968
4. Bach, Johann Sebastian: Partite, Baerenreiter 1950
5. Haydn, Joseph: Samtliche Klaviersonaten Bd. II, Universal 1964
6. Mozart, Wolfgang Amadeus: Sonate za klavir II sveska, Wiener edition 1988
7. Beethoven, Ludwig van: Sonate za klavir II sveska, Munhen, G. Henle Verlag 1952
8. Chopin, Fryderyk: Sabrana dela II sveska, Warsyawa, PWM 1949
9. Schumann, Robert. Samtliche Klavierwerke Bd. II, Universal 1980
10. Brahms, Johannes: Samtliche Klavier-Werke Bd. II, Peters 1968
11. Liszt, Franz: Sabrana dela za klavir II sveska, Leipzig, Peters 1978
12. Рахманинпв, Сергей: Прелиди, Музгиз 1978
13. Скрјабин, Александар: Спнауе за клавир, Музика 1988
14. Прпкпфьев, Сергей Сергеевиш: Сабрана дела за клавир 2. свеска, Музика 1978
15. Debussy, Claud: Etide, Paris, Durand 1916
16. Ravel, Mauric: Sonatina, Leduc 1963
17. Debussy, Claud: Pour le piano, Paris, Jobert 1901
18. Razni autor: Antologija srpske klavirske muzike I sveska, Beograd: UKS 2005
19. Franck, Cesa: Sabrana dela, Durand 1967

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, пснпвне академске суудије
Назив предмета: ODKL7 - Клавир 7
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: 11
Услпв: Пплпжен испиу Клавир 6 (ODKL6)
Циљ предмета:
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 кпмуникације и
сампсуалнпсуи у раду.
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, индивидуалнпсу у изражаваоу.
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 или пплуресиуал слпбпднпг прпграма у урајаоу
пд 25 дп 30 минууа.
Литература:
1. Scarlatti, Domenico: Sonate I sveska, New York: G. Schirmer 1980
2. Bach, Johann Sebastian: Dobro temperovani klavir I sveska, Universal 1986
3. Bach, Johann Sebastian: Dobro temperovani klavir II sveska, Universal 1986
4. Haydn, Joseph: Sonate za klavir I sveska, Universal 1980
5. Mozart, Wolfgang Amadeus: Sonate za klavir I sveska, Wiener Edition 1980
6. Mozart, Wolfgang Amadeus: Sonate za klavir II sveska, Wiener Edition 1980
7. Beethoven, Ludwig van: Sonate za klavir I sveska, Munhen, G. Henle Verlag 1952
8. Beethoven, Ludwig van: Sonate za klavir II sveska, Munhen, G. Henle Verlag 1952
9. Schumann, Robert: Samtliche Klavierwerke, Bd. I Universal 1980
10. Brahms, Johannes: Sabrana dela za klavir I sveska, Breitkopf 1984
11. Liszt, Franz: Sabrana dela za klavir I sveska, Leipzig: Edition Peters 1979
12. Skrjabin, Aleksandar: Etide i prelidi, Muzika 1980
13. Prokofjev, Sergej: Sabrana dela za klavir I sveska, Muzika 1967
14. Debussy, Claude: Preludes, Paris: Durand 1910
15. Mozart, Wolfgang Amadeus: Koncert za klavir i orkestar d-moll KV 466, Frankfurt, Peters 1963
16. Mozart, Wolfgang Amadeus: Koncert za klavir i orkestar C-dur KV 467, Frankfurt, Peters 1980
17. Mozart, Wolfgang Amadeus: Koncert za klavir i orkestar A-dur KV 414, Frankfurt, Peters 1963
18. Mozart, Wolfgang Amadeus: Koncert za klavir i orkestar A-dur KV 488, Frankfurt, Peters 1980
19. Beethoven, Ludwig van: Koncert za klavir i orkestar br. 3 c-moll, Leipzig, Peters 1980
20. Mozart, Wolfgang Amadeus: Koncert za klavir i orkestar B-dur KV 595, Leipzig, Breitkopf und Hartel 1964
21. Beethoven, Ludwig van: Koncert za klavir i orkestar br. 1 C-dur, Leipzig, Peters 1980
22. Beethoven, Ludwig van: Koncert za klavir i orkestar br. 2, B-dur, Leipzig, Peters 1980
23. Rahmaninov, Sergej: Koncert za klavir i orkestar br. 2, c-moll, London, Boosey and Howkes 1947
24. Рахмаоинпв, Сергеј: Еуиде пп. 33, 39, Музика 1978
25. Chopin, Fryderyk: Etude op. 25, Leduc 1978
26. Chopin, Fryderyk: Etude op. 10, Leduc 1975
27. Bach, Johann Sebastian: Toccaten, Schott 1968
28. Schubert, Franz: Samtliche klavierwerke, Breitkopf 1989
29. Chopin, Fryderyk: Koncerti za klavir i orkestar, Warsawa 1956
30. Liszt, Franz: Klavierkonzerten, Breitkopf 1975
31. Beethoven, Ludwig van: Klavierkonzert no. 4 G-du, r Peters 1978
32. Beethoven, Ludwig van: Klavierkonzert no. 5 Es-dur, Peters 1978
33. Прпкпфјев, Серге: ј Кпнцеруи 1-5, Музика 1988

34. Schumann, Robert: Klavierkonzer, t Lienau 1957
35. Grieg, Edvard: Klavierkonzert, Baerenreiter 1967
36. Скрябин, Александр: Никплаевиш Кпнцеру: для фп. с пркесурпм Пп. 20, Музыка 1979
37. Mozart, Wolfgang Amadeus: Variationen, Wiener edition 1997
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, пснпвне академске суудије
Назив предмета: ODKL8 - Клавир 8
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: 11
Услпв: Пплпжен испиу Клавир 7 (ODKL7)
Циљ предмета:
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 кпмуникације и
сампсуалнпсуи у раду.
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, индивидуалнпсу у изражаваоу.
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:
Прпграм минималнпг урајаоа 40 минууа у кпјем су засуупљене најмаое ури разлишиуе суилске еппхе. Једнп
делп мпра биуи у фпрми спнауе.
Литература:
1. Scarlatti, Domenico: Sonate II sveska, Ricordi 1981
2. Bach, Johann Sebastian: Dobro temperovani klavir I sveska, Baerenreiter 1968
3. Bach, Johann Sebastian: Dobro temperovani klavir II sveska, Baerenreiter 1968
4. Bach, Johann Sebastian: Partite, Baerenreiter 1950
5. Haydn, Joseph: Samtliche Klaviersonaten Bd. II, Universal 1964
6. Mozart, Wolfgang Amadeus: Sonate za klavir II sveska, Wiener edition 1988
7. Beethoven, Ludwig van: Sonate za klavir II sveska, Munhen, G. Henle Verlag 1952
8. Chopin, Fryderyk: Sabrana dela II sveska, Warsyawa, PWM 1949
9. Schumann, Robert. Samtliche Klavierwerke Bd. II, Universal 1980
10. Brahms, Johannes: Samtliche Klavier-Werke Bd. II, Peters 1968
11. Liszt, Franz: Sabrana dela za klavir II sveska, Leipzig, Peters 1978
12. Рахманинпв, Сергей: Прелиди, Музгиз 1978
13. Скрјабин, Александар: Спнауе за клавир, Музика 1988
14. Прпкпфьев, Сергей Сергеевиш: Сабрана дела за клавир 2. свеска, Музика 1978
15. Debussy, Claud: Etide, Paris, Durand 1916
16. Ravel, Mauric: Sonatina, Leduc 1963
17. Debussy, Claud: Pour le piano, Paris, Jobert 1901
18. Razni autor: Antologija srpske klavirske muzike I sveska, Beograd: UKS 2005
19. Franck, Cesa: Sabrana dela, Durand 1967
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, пснпвне академске суудије
Назив предмета: ODKA1 - Клавир - уппредни предмеу 1, ODKA2 - Клавир - уппредни предмеу 2, ODKA3 - Клавир - уппредни
предмеу 3, OUDKA1 - Клавир - уппредни предмеу 1, OUDKA2 - Клавир - уппредни предмеу 2
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 исвесуранп
пбразпванемузишке 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 мпгуёе јеукљушиуи прауое сплп-песама,
шеувпрпрушнп свираое, све у складу са приприуеуима суудијскпг прпграма. Насуава је кпнципирана у групама дп 6
сууденауа, 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 (укпликп је циклишнп делп, два суава)
Један суав спнауе (спнауни пблик) или варијације
Кпмад (кпмппзиција слпбпдне фпрме)
Захуеви на испиуу:
Једна еуида или вируупзна кпмппзиција
Једнп пплифпнп делп (укпликп је циклишнп делп, пнда ури суава, пд кпјих је један пбавезнп брз)
Два суава спнауе или кпнцеруа
Кпмад (кпмппзиција слпбпдне фпрме)
Литература:
1. Шерни, Карл: Еуиде op. 299 Прпсвеуа, 1976;
2. Крамер-Билпв: Etide, Muzička naklada Zagreb, 1973;
3. Нпјперу, Едмунд: Etide Peters 1939,
4. Бах, ЈпханСебасуијан: Двпгласне и урпгласнеинвенције, Прпсвеуа, 1978;
5. Бах, ЈпханСебасуијан: Францускесвиуе, Прпсвеуа, 1979;
6. Хајдн, Јпзеф: Sonaten, Breitkopf, 1968;
7. Мпцару, ВплфгангАмадеус: Спнауе, Wieneredition, 1998,
8. Беупвен, Лудвигван: Клавирскеспнауе, EditionPeters 1986,
9. Щппен, Фредерик: Сабранадела, Warszawa, PWM, 1949;
10. Щуман, Рпберу: SaemtlicheKlavierwerke, Universal, 1980
Брпј часпва активне наставе:

Тепријска насуава: 1

Пракуишна насуава: 0

Метпде извпђеоа наставе:
Предаваоа уз пракуишну демпнсурацију
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, пснпвне 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, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OFCL1 - Кларинеу 1
Наставници: Ппппвиё Ј. Пгоен, ванредни прпфеспр
Сарадници: Гргин А. Анупнела, вищи умеунишки сарадник
Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 13
Услпв: Нема
Циљ предмета:
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 кпмуникације и
сампсуалнпсуи у раду.
Исхпд предмета:
Сууденуи суишу сппспбнпсу за сампсуалну кпнцеруну акуивнпсу и ушещёе у раду ансамбала и пркесуара, кап и кпмпеуенције
за рад у музишкп-педагпщким усуанпвама на нивпу средоих щкпла.
Садржај предмета:
Предаваоа држи прпфеспр и у упку првпг мпдула фпкус је на раду на уехнишким и упнским вежбама, еуидама и скалама, са
ппсебним псврупм на ууврѐиваое ппсуавке и уехнике дисаоа, а зауим и на суудипзнпм уппзнаваоу и савладаваоу нпунпг
уексуа.
Вежбе држи сарадник, и на вежбама се сууденуи псппспбљавају за музишку кпмуникацију, пбраѐујуёи умеунишке прпблеме
на кпнкреуним делима. Најмаое једнпм, прганизује се јавни насууп, кпји мпже биуи и насууп у пквиру класе. Испиуни
захуев: две еуиде, скале и уехнишке вежбе.
Литература:
1. Bach, Johann Sebastian Trazerisione di A. Gampieri G. Rikordi 1970
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

Заврщни испиу:

Ппена - 60

Јавни насуупи

20

Испиу-умеунишка реализација

30

Акуивнпсу и залагаое на насуави

10

Испиу-уехнишка реализација

30

Присусувп на насуави

10

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OFCL2 - Кларинеу 2
Наставници: Ппппвиё Ј. Пгоен, ванредни прпфеспр
Сарадници: Гргин А. Анупнела, вищи умеунишки сарадник
Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 13
Услпв: Пплпжен испиу Кларинеу 1 (OFCL1)
Циљ предмета:
Циљ предмеуа првенсувенп се пднпси на савладаваое уехнике свираоа на кларинеуу, крпз инуерпреуауивнп-умеунишку
прпраду лиуераууре, крпз разлишиуе суилске еппхе.
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:
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:
У упку другпг мпдула насуавља се рад на упнским вежбама, еуидама и скалама. Уппредп, ради се на инуерпреуацији и
уппзнаваоу суилпва са ппсебним акценупм на индивидуалнпсуи свакпг сууденуа. Ушеое уексуа напамеу, рад на фпрмалнпсурукууралнпј анализи дела кпја се извпде. Предаваоа држи прпфеспр. Вежбе држи сарадник, и на вежбама се сууденуи
псппспбљавају за заједнишки рад, пбраѐујуёи извпѐашке прпблеме на кпнкреуним делима. Најмаое једнпм, прганизује се
јавни насууп, кпји мпже биуи и насууп у пквиру класе. Испиуни захуев: две еуиде, циклишнп делп, вируупзни кпмад. Једнп
делп (кпнцеру) се пбавезнп извпди напамеу.
Литература:
1. Hoffmeister, Franz Anton Taegliche Studien Leibzig, F. Hofmeister 1930
2. Uhl, Alfred Etueden fuer Klarinette Meinz, Schott International Edition 1994
3. Weber, Carl Maria von Variations Concertantes Edwin F. Kalmus 1962
4. Grgin, Ante Tema i varijacije br. 1 Edition March Reift C. M. Suisse 2008
5. Weber, Carl Maria von Introdiction Theme und Variation Edition Peters 1972
6. Kovacs, B. Jedan od omaža Budapest, Edition Clarinetissimo 1985
7. Stamitz, Karl Koncert Es-dur I i II Meinz, Edition Schott International 1980
8. Flosman, O. Rebelen sonatine Prag, Artia Praha 1939
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

Заврщни испиу:

Ппена - 60

Јавни насуупи

20

Испиу-умеунишка реализација

30

Акуивнпсу и залагаое на насуави

10

Испиу-уехнишка реализација

30

Присусувп на насуави

10

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OFCL3 - Кларинеу 3
Наставници: Ппппвиё Ј. Пгоен, ванредни прпфеспр
Сарадници: Гргин А. Анупнела, вищи умеунишки сарадник
Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 13
Услпв: Пплпжен испиу Кларинеу 2 (OFCL2)
Циљ предмета:
Циљ предмеуа првенсувенп се пднпси на савладаваое уехнике свираоа на кларинеуу, крпз инуерпреуауивнп-умеунишку
прпраду лиуераууре, крпз разлишиуе суилске еппхе.
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:
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:
У упку уреёег мпдула ради се на даљем развпју и усаврщаваоу уехнике свираоа на кларинеуу, крпз рад на упнским
вежбама, скалама и дневним вежбама. Рад на ппсуизаоу баланса целпг уела при свираоу. Пвладаваое разлишиуим
суилпвима иоихпвим каракуерисуикама. Предаваоа држи прпфеспр, а вежбе сарадник. На вежбама се сууденуи
усаврщавају у заједнишкпм раду и музишкпј кпмуникацију, савладавајуёи инуерпреуауивне прпблеме. Најмаое једнпм,
прганизује се јавни насууп, кпји мпже биуи и насууп у пквиру класе. Испиуни захуев: две еуиде, скале и уехнишке вежбе.
Литература:
1. Hoffmeister, Franz Anton Taegliche Studien Leibzig, F. Hofmeister 1930
2. Grgin, Ante Tema i varijacije br. 2 Edition March Reift C. M. Suiss 2008
3. Weber, Carl Maria von Introduktion, Theme und Variationen Berlin, Bote Bock 1962
4. Despid, Dejan 9 igara Udruženje kompozitora Srbije 1985
5. Jeanjean, Paul Vingt Etudes Paris: Alphonse Leduc 1947
6. Sancan, Pierre Sonatine Paris: Durand 1963
7. Martinu, Bohuslav Sonatine Paris: Alphonse Leduc 1957
8. Kromer, F. Koncert es-moll Muzika Rara 1953
9. Kromer, F. Koncert e-moll Muzika Rara 1953
10. 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

Заврщни испиу:

Ппена - 60

Јавни насуупи

20

Испиу-умеунишка реализација

30

Акуивнпсу и залагаое на насуави

10

Испиу-уехнишка реализација

30

Присусувп на насуави

10

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OFCL4 - Кларинеу 4
Наставници: Ппппвиё Ј. Пгоен, ванредни прпфеспр
Сарадници: Гргин А. Анупнела, вищи умеунишки сарадник
Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 13
Услпв: Пплпжен испиу Кларинеу 3 (OFCL3)
Циљ предмета:
Циљ предмеуа првенсувенп се пднпси на савладаваое уехнике свираоа на кларинеуу, крпз инуерпреуауивнп-умеунишку
прпраду лиуераууре, крпз разлишиуе суилске еппхе.
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:
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:
У упку шеуврупг мпдула главнпг предмеуа кларинеу ради се на суудипзнпм уппзнаваоу и савладаваоу разнпврсне
лиуераууре из пбласуи уехнишких вежби, скала, арпеѐа, урилера. Инсисуира се на исураживаоу и експерименуисаоу у циљу
щуп бпљег уппзнаваоа суилпва XVIII и XIX века. Предаваоа држи прпфеспр, а вежбе сарадник. На вежбама се инсисуира на
щуп суудипзнијем савладаваоу уексуа и разрещаваоу извпѐашких прпблема. Најмаое једнпм, прганизује се јавни насууп,
кпји мпже биуи и насууп у пквиру класе. Испиуни захуев: две еуиде, циклишнп делп, вируупзни кпмад. Једнп делп се
пбавезнп извпди напамеу.
Литература:
1. Hoffmeister, Franz Anton Taegliche Studien Leibzig, F. Hofmeister 1930
2. Uhl, Alfred 48 Etueden fuer Klarinette Meinz, Schott International Edition 1949
3. Bitach, Marcell Douze etudes de rythme Paris: Alphonse Leduc 1950
4. Jettel, B. 5 Grotesken fuer Soloklarinetten Edition Blenburg GMBH 1959
5. Grgin, Ante Rapsodie Edition March Reift C. M. Suiss 2008
6. Bozza, Eugene Claribel Edition Costallat 1939
7. Schumann, Robert Fantasy Pieces Edited Eric Simon 1962
8. Pleyel, Ignaz Koncert 1 Hamburg, Musikverlag Hans Ikorski 1974
9. Pleyel, Ignaz Koncert 2 Hamburg, Musikverlag Hans Ikorski 1974
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

Заврщни испиу:

Ппена - 60

Јавни насуупи

20

Испиу-умеунишка реализација

30

Акуивнпсу и залагаое на насуави

10

Испиу-уехнишка реализација

30

Присусувп на насуави

10

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OFCL5 - Кларинеу 5
Наставници: Ппппвиё Ј. Пгоен, ванредни прпфеспр
Сарадници: Гргин А. Анупнела, вищи умеунишки сарадник
Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 13
Услпв: Пплпжен испиу Кларинеу 4 (OFCL4)
Циљ предмета:
Циљ предмеуа првенсувенп се пднпси на савладаваое уехнике свираоа на кларинеуу, крпз инуерпреуауивнп-умеунишку
прпраду лиуераууре, крпз разлишиуе суилске еппхе.
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:
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 пеупг мпдула пбраѐују се еуиде и уехнишке вежбе кпје пмпгуёавају щуп успещније савладаваое какп спнауне и
кпнцеруануне лиуераууре, уакп и вируупзних кпмппзиција. Усклаѐиваое извпѐашких мпгуёнпсуи са захуевима и
специфишнпсуимамузике XIX и XX века.
Предаваоа држи прпфеспр, а вежбе сарадник. На вежбама се инсисуира на щуп суудипзнијем савладаваоу уексуа и
разрещаваоу извпѐашких прпблема. Најмаое једнпм, прганизује се јавни насууп, кпји мпже биуи и насууп у пквиру класе.
Испиуни захуев: две еуиде, циклишнп делп, вируупзни кпмад. Једнп делп се пбавезнп извпди напамеу.
Литература:
1. Hoffmeister, Franz Anton Taegliche Studien Leibzig, F. Hofmeister 1930
2. Dimitrov, Sava Tehničke etide za klarinet Спфија, Издавауељсувп Музика 1982
3. Jeanjean, Paul Etudes progressives et melodiques Paris: Alphonse Leduc 1929
4. Sutermeister, C. H. Capričo za solo klarinet London, Edition Schott LTD 1959
5. Štatkid, Miroslav Svita za solo klarinet Udruženje kompozitora SAP Vojvodine 1985
6. Weber, Carl Maria von Konzert f-moll Berlin, Bote Boch 1977
7. Weber, Carl Maria von Konzert Es-dur Milano, Edition Ricordi 1953
8. Weber, Carl Maria von Gran Duo Edited Eric Simon 1977
9. Grgin, Ante Concertino Edition March Reift C. M. Suiss 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

Заврщни испиу:

Ппена - 60

Јавни насуупи

20

Испиу-умеунишка реализација

30

Акуивнпсу и залагаое на насуави

10

Испиу-уехнишка реализација

30

Присусувп на насуави

10

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OFCL6 - Кларинеу 6
Наставници: Ппппвиё Ј. Пгоен, ванредни прпфеспр
Сарадници: Гргин А. Анупнела, вищи умеунишки сарадник
Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 13
Услпв: Пплпжен испиу Кларинеу 5 (OFCL5)
Циљ предмета:
Циљ предмеуа првенсувенп се пднпси на савладаваое уехнике свираоа на кларинеуу, крпз инуерпреуауивнп-умеунишку
прпраду лиуераууре, крпз разлишиуе суилске еппхе.
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:
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 щесупг мпдула ради се на даљем разрещаваоу уехнишкп-инуерпреуауивних прпблема на микрп-плану, кап и рад на
щуп бпљем разумеваоу фпрмалнп-сурукууралне целине дела кпја се пбраѐују. Предаваоа држи прпфеспр, а вежбе
сарадник. На вежбама се, крпз рад са сарадникпм, бпље уппзнаје сурукуура дела. Најмаое једнпм, прганизује се јавни
насууп, кпји мпже биуи и насууп у пквиру класе.
Испиуни захуев: две еуиде, циклишнп делп, вируупзни кпмад. Једнп делп (кпнцеру) се пбавезнп извпди напамеу.
Литература:
1. Hoffmeister, Franz Anton Taegliche Studien Leibzig, F. Hofmeister 1930
2. Rose, Carlo 32 Etudes for Clarinet Carl Fischer 1975
3. Piazzola, Astor Tango Etudes Paris, Henry Lemoine 1987
4. Widor, C. H. M. Introduction et Rondo Paris: Alphonse Leduc 1938
5. Bernard, J. Sonatine Oxford University Press 1963
6. Danzi, Franz Sonata B-dur Milano, Edition Ricordi 1956
7. Grgin, Ante Caprico 1 za solo klarinet Edition March Reift C. M. Suiss 2008
8. Grgin, Ante Capricio 3 za solo klarinet Edition March Reift C. M. Suiss 2008
9. Mendelssohn-Bartholdy, Felix Sonata Editition Eric Simon 1956
10. Grgin, Ante Koncert Edition March Reift C. M. Suiss 2008
11. Spohr, Ludvig Konzert nr. 1 Edition Peters 1939
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

Заврщни испиу:

Ппена - 60

Јавни насуупи

20

Испиу-умеунишка реализација

30

Акуивнпсу и залагаое на насуави

10

Испиу-уехнишка реализација

30

Присусувп на насуави

10

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OFCL7 - Кларинеу 7
Наставници: Ппппвиё Ј. Пгоен, ванредни прпфеспр
Сарадници: Гргин А. Анупнела, вищи умеунишки сарадник
Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 13
Услпв: Пплпжен испиу Кларинеу 6 (OFCL6)
Циљ предмета:
Циљ предмеуа првенсувенп се пднпси на савладаваое уехнике свираоа на кларинеуу, крпз инуерпреуауивнп-умеунишку
прпраду лиуераууре, крпз разлишиуе суилске еппхе.
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:
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:
У седмпм мпдулу даље се усаврщава уехника свираоа и пбпгаёују уехнишке сппспбнпсуи и умеунишка лишнпсу сууденуа
кларинеуа. Уппзнаваое са извпѐашким уехникама музике XX века. Предаваоа држи прпфеспр, а вежбе сарадник. На
вежбама се пбраѐују инуерпреуауивнп-умеунишки захуеви савремене музике. Најмаое једнпм, прганизује се јавни насууп,
кпји мпже биуи и насууп у пквиру класе. Испиуни захуев: две еуиде, циклишнп делп, вируупзни кпмад. Једнп делп (кпнцеру)
се пбавезнп извпди напамеу.
Литература:
1. Hoffmeister, Franz Anton Taegliche Studien Leibzig, F. Hofmeister 1930
2. Cavallini, Ernesto Trente caprices Paris: Alphonse Leduc 1970
3. Giampieri Esecizi di Tecnica giornaliera Milano, Editione Ricordi 1996
4. Debussy, Claude Premiere Rhapsodie Paris: Alphonse Leduc 1910
5. Bassi, L. Rigoletto fantasie Milano, Editione Ricordi 1939
6. Reinecke, Carl Introducione allegro duassienato Koeln, Bassworth Edition 1955
7. Saint-Saëns, Camille Sonate Paris: Alphonse Leduc 1956
8. Reissider, K. G. Duo brilliante Edition Kueauzelmann 1975
9. Spohr, Ludvig Konzert nr. 2 Edition Peters 1955
10. Crusell, Bernhard Koncert br. 1 Wien, Universal Edition A. G. 1991
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

Заврщни испиу:

Ппена - 60

Јавни насуупи

20

Испиу-умеунишка реализација

30

Акуивнпсу и залагаое на насуави

10

Испиу-уехнишка реализација

30

Присусувп на насуави

10

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OFCL8 - Кларинеу 8
Наставници: Ппппвиё Ј. Пгоен, ванредни прпфеспр
Сарадници: Гргин А. Анупнела, вищи умеунишки сарадник
Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 13
Услпв: Пплпжен испиуКларинеу 7 (OFCL7)
Циљ предмета:
Циљ предмеуа првенсувенп се пднпси на савладаваое уехнике свираоа на кларинеуу, крпз инуерпреуауивнп-умеунишку
прпраду лиуераууре, крпз разлишиуе суилске еппхе.
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:
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:
У псмпм мпдулу сублимирају се све вещуине и уехнишка дпсуигнуёа кларинеуисуе. Рад на јединсуву уехнишких и музишких
елеменауа и захуева у делима кпја се пбраѐују. Припрема ресиуала и једнпг кпнцеруа с пркесурпм. Вежбе држи сарадник.
На вежбама се прпраѐује прпграм ресиуала кпји се припрема. Најмаое једнпм, прганизује се јавни насууп, кпји мпже биуи и
насууп у пквиру класе.
Литература:
1. Hoffmeister, Franz Anton Taegliche Studien Leibzig, F. Hofmeister 1930
2. Gabucci, Agostino 30 studi per clarinetto Proprieta dell Autore 1939
3. Rose, Carlo 32 Etudes for Clarinet Carl Fischer 1985
4. Mesaquet, H. Solo de concours Paris: Alphonse Leduc 1955
5. Franse, Ž. Teme con Variacioni Edition Max Eschig 1985
6. Kovacs, B. Jedan od Omaža Budapest, Edition Clarinetissimo 1985
7. Poulenc, Francis Sonate Millan Sachania 1963
8. Mozart, Wolfgang Amadeus Konzert fuer Klarinette Milano, Edition Ricordi 1953
9. Hindemith, Paul Sonata Meinz, Edition Schott Music International 1940
10. Demiene, F. Premiere Sonate Paris, Edit. Musicales Transatlantiques 1965
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

Заврщни испиу:

Ппена - 60

Јавни насуупи

20

Испиу-умеунишка реализација

30

Акуивнпсу и залагаое на насуави

10

Испиу-уехнишка реализација

30

Присусувп на насуави

10

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OAKP1 - Кпмппзиципни аспекуи ппп музике 1, OUAKP1 - Кпмппзиципни аспекуи ппп музике 1
Наставници: Јпванпвиё С. Драгана, ванредни прпфеспр
Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 4
Услпв: нема
Циљ предмета:
Фпрмираое есуеуских криуеријума и псппспбљаваое за примену базишних кпмппзиципних пракси и пбразаца умеунишке
музике у пппуларним делима.
Исхпд предмета:
Ппсуављаое пснпва за прпфесипналнп бављеое кпмппнпваоем инсуруменуалне пппуларне музике. Ппдсуицај сампсуалнпг
креауивнпг рада, кприщёеоем урадиципналних уехника и дигиуалних уехнплпгија.
Садржај предмета:
Садржај предмеуа се базира на кпмпарацији умеунишке и ппп музике.
уумашеое упналиуеуа, функципналнпсу акпрада;
щифрираое упналиуеуа и акпрада, оихпвп знашеое – у умеунишкпј, чез и ппп музици;
аудиуивнп ппажаое и памёеое хармпнских веза;
мпдели каракуерисуишних хармпнских креуаоа (фригијски пбру, секвенце…) у умеунишкпј и ппп музици;
хармпнски риуам;
ууицај уемпа и меура на хармпнска креуаоа, риумишка кпмппненуа у умеунишкпј и ппп музици;
импрпвизпваое хармпнскп - риумишких кпмппненуи на хармпнскпм инсуруменуу;
преппзнаваое најкраёих фпрмалних пбразаца у умеунишкпј музици: мпуив, двпуаку, решеница и оихпва ппјава у ппп
музици;
креираое сампсуалнп израѐених решенишних сурукуура пппуларнпг жанра – свираое и импрпвизација;
перипд – преппзнаваое и примена у пппуларнпј инсуруменуалнпј музици;
репрпдукпваое задауих мпдела на клавиру и елекурпнским клавијауурним инсуруменуима – ппжељнп и на гиуари;
•
Кплпквијум:
свираое сампсуалнп псмищљене крауке фпрме – немпдулирајуёи и мпдулирајуёи перипд са унапред задауим каденцама
генералбас – уппзнаваое са примерима из лиуераууре и свираое на клавиру - слишнпсуи са ппсуавкпм генералбаса у
пппуларнпј музици; хармпнскп варираое – кпмпарација ппјавнпсуи у умеунишкпј и ппп музици;
сампсуалнп креираое мпдела на пснпву хармпнскпг варираоа;
уппуреба елекурпнских клавијауурних инсуруменауа при свираоу хармпнских мпдела;
варијаципне и импрпвизаупрске вещуине – у умеунишкпј и ппп музици;
креираое мелпдије на задауе хармпнске везе;
аудиуивнп ппажаое и уумашеое мпдалнпсуи;
мпдалнпсу – пснпве у умеунишкпј музици и оена примена у пппуларнпј музици;
свираое мпдела заснпваних на мпдалним пбрасцима;
музишки пблик - мала двпделна, урпделна песма - оихпва ппјава у ппп и умеунишкпј музици;
двпделна песма прелазнпг уипа – у ппп и умеунишкпј музици;
реализација краёе сампсуалнп ураѐене кпмппзиције у звушнпј лабпрауприји;
пласираое сампсуалних краёих кпмппзиција на инуернеу плауфпрме за презенуацију дела;
Испиу:
•
презенуација на клавиру (гиуари) сампсуалнп креиране крауке кпмппзиције - пблик двпделне, урпделне или песме
прелазнпг уипа са унапред задауим каденцама
•
oдгпвпри на пиуаоа из преѐенпг градива
Литература:
1. ВласуимирПеришиё, ПРЕГЛЕД РАЗВПЈАХАРМПНСКИХ СТИЛПВА, издаое ФМУ;
2. Levine, Mark: The Jazz Theory Book, Sher Music Co, 1995;
3. Дејан Деспиё, ХАРМПНИЈА СА ХАРМПНСКПМ АНАЛИЗПМ I, II, III– издаое Универзиуеуа умеунпсуи, пбједиоенп у
издаоуЗавпда за учбенике и насуавна средсува;
4. ГЕНЕРАЛБАС, збирка кпрала ималих инсуруменуалних кпмада, издаое ФМУ
5. Драгана Јпванпвиё, ПРАКТИКУМ1 из хармпније - дијаупника и алуерације, Бепград, 2009, Факулуеу музишке умеунпсуи/ИП
СИГНАТУРЕ, учбеник и ЦД;
6. Драгана Јпванпвиё, ПРАКТИКУМ 2 из хармпније – мпдулације, Бепград, 2009, Факулуеу музишке умеунпсуи/ИП
СИГНАТУРЕ, учбеник и ЦД,
7. Galliford, Bill: Ultimate Pop & Rock Instrumental Solos for Strings: Cello, Book & CD (Ultimate Pop Instrumental Solos Series)
8. Galliford, Bill: Pop & Country Instrumental Solos for Strings: Book & CD
9. Music, Alfred: Rolling Stone Sheet Music Classics, Vol 2: 1970s-1990s
10. Нпуни и аудип примери упналне и мпдалне умеунишке музике – избпр,
11. Нпуни и аудип примери пппуларне музике двадесеупг и двадесеу првпг века– избпр
12. Цуирад Кпхпууек, ТЕХНИКА КПМППНПВАОА У МУЗИЦИ XX ВЕКА, издаое УУ;
13. PaulVidal–NadiaBoulanger, ХАРМПНИЈА НА КЛАВИРУ, издаое УУ;

Брпј часпва активне наставе:

Тепријска насуава: 2

Пракуишна насуава: 0

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

Ппена - 50

Заврщни испиу:

Ппена - 50

Кплпквијум у првпм семесуру

20

Усмени испиу – пдгпвпри на задауа
пиуаоа

20

Акуивнпсу у упку предаваоа

10

Усмени испиу – свираое

30

Дпмаёи задаци

20

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OUAKP2 - Кпмппзиципни аспекуи ппп музике 2
Наставници: Јпванпвиё С. Драгана, ванредни прпфеспр
Сарадници: --Статус предмета: избпрни
Брпј ЕСПБ: 4
Услпв: нема
Циљ предмета:
Фпрмираое есуеуских криуеријума и псппспбљаваое за примену базишних кпмппзиципних пракси и пбразаца умеунишке
музике у пппуларним делима.
Исхпд предмета:
Ппсуављаое пснпва за прпфесипналнп бављеое кпмппнпваоем впкалне и впкалнп-инсуруменуалне пппуларне музике.
Ппдсуицај сампсуалнпг креауивнпг рада, кприщёеоем урадиципналних уехника и дигиуалних уехнплпгија.
Садржај предмета:
Садржај предмеуа се базира на кпмпарацији умеунишке и ппп впкалне и впкслнп-инсуруменуалне музике.
Размаураое знашаја уексуа и пднпса уексуа и музишке ппдлпге у умеунишкпј впкалнпј и впкалнп-инсуруменуалнпј музици
разлишиуих еппха: ренесанса, барпк, класицизам, рпмануизам, импресипнизам - уексу у впкалнп инсуруменуалним делима
блуз и чез музике;
улпга риумишке кпмппненуе у клавирскпј (хармпнскпј) прауои – креираое каракуерисуишних инсуруменуалних мпдела
музишке ппдлпге;
слишнпсуи и разлике у уреуману уексуа ппп музике и умеунишких узпра дпба рпмануизма;
хармпнскп варираое – пракуишнп мпделираое хармпнских пбразаца впкалних мелпдија;
сампсуалнп кпмппнпваое пп узпру на задауи мпдел ппсупјеёе ппп кпмппзиције;
креираое пппуларне песме за децу;
драмауургија впкалнп-инсууменуалне кпмппзиције у пднпсу на уексу; креираое впкалне мелпдијске линије на изабрани
уексу (песму);
хармпнизација и рехармпнизација сампсуалнп креиране впкалне депнице;
уппуреба елекурпнских инсуруменауа у креираоу хармпнизације;
сувараое и знашај демп снимка у презенуацији ппп песме;
знашај музишкпг аранжмана и музишке прпдукције у крајопј звушнпј слици;
рад у звушнпј лабпрауприји ради реализацији демп снимка;
уумашеое уексуа у савременпј умеунишкпј музици;
слпженији пблици песме у ппп музици;
прауеёи впкали – улпга и креауивнп ппсуављаое;
уреуман уексуа и драмауургије у слпженијим делима пппуларне музике (мјузикл, рпк-ппера);
репрпдукпваое сппсувених кпмппзиција (уз хармпнски инсурумену – клавир или гиуара);
аудиуивнп уумашеое најнпвијих псувареоа ппп музике;
Испиуни захуев:
Ппп кпмппзиција слпбпднпг пблика за глас (са пбавезним уексупм) и хармпнски инсурумену (клавир/елекурпнски
клавијауурни инсурумену или гиуара)
Литература:
1. Levine, Mark: The Jazz Theory Book, Sher Music Co, 1995
2. Ануплпгија српске сплп песме УКС/Beograd;
3. Michelle Weir: Jazz Singers Handbook;
4. Zollo, Paul: Songwriters On Songwriting: Revised And Expanded, Paperback edition ISBN 0-306-80777-7
5. Kasha, Al: The Ultimate Book On Songwriting,
6. Frederick, A.Robin:Shortcuts to Hit Songwriting: 126 Proven Techniques for Writing Songs That Sell, TAXI Music Books, ISBN 13:
978-0-9820040-0-5
7. Blume, Jason: Six Steps to Songwriting Success, Revised Edition: The Comprehensive Guide to Writing and Marketing Hit Songs,
Billboar books, ISBN 978-0-8230-8477-7
8. Stolpe, Andrea, Stolpe, Jan: Beginning Songwriting: Writing Your Own Lyrics, Melodies, and Chords, Berklee press, ISBN 978-087639-163-1
9. Leonard, Hal: 150 of the Most Beautiful Songs Ever (Easy Piano)
10. Нпуни и аудип примери впкалне и впкалнп-инсуруменуалне умеунишке музике - избпр,
11. Нпуни и аудип примери пппуларне музике двадесеупг и двадесеу првпг века - избпр
12. Novak, Elaine Adams (1988). Performing in Musicals. New York: Schimmer Books;
13. Bordman, Gerald (1985). American Musical Review. New York: Oxford University Press.
14. Власуимир Перишиё, ПРЕГЛЕД РАЗВПЈА ХАРМПНСКИХ СТИЛПВА, издаое ФМУ;
15. Цуирад Кпхпууек, ТЕХНИКА КПМППНПВАОА У МУЗИЦИ XX ВЕКА, издаое УУ;

Брпј часпва активне наставе:

Тепријска насуава: 2

Пракуишна насуава: 0

Метпде извпђеоа наставе:
Предаваоа: кпнуинуирани рад са сууденуима на реализацији предвиѐене кпмппзиције (реализација записа, презенуација –
извпѐеое),
Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100):
Предиспиуне пбавезе:

Ппена - 40

Дпмаёи задаци

30

Aкуивнпсу у упку предаваоа

10

Заврщни испиу:
Испиу – презенуација

Ппена - 60
60

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OECB1 - Кпнурабас 1
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 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:
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:
Ушеое реперупара у циљу уехнишкпг и музишкпг пвладаваоа инсуруменупм. Евенууална кпрекција на ппсуавци леве и десне
руке, савладаваое најмаое једне скале са урпзвуцима, преукласишне спнауе, кпмада са клавирпм, и два суава из прве или
друге Свиуе за виплпншелп сплп Ј. С. Баха. 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 једнпм, прганизује се јавни насууп, кпји мпже биуи и у пквиру класе. Пбавезнп
присусувп на најмаое ури кпнцеруа сууденауа гудашких инсуруменауа.
На испиуу сууденуи извпде наведени минимум прпграма. Прпграм се извпди напамеу.
Литература:
1. Bach, Johann Sebastian Solo svite SCHMIDT 1973
2. Storch, Josef Emanuel Etide SCHMIDT 1972
3. Streicher, Ludwig Škola za kontrabas IMC 1978
4. Eccles, Henry Sonata ZIMERMAN 1979
5. Ivanovic, K SJECANjE OBOD 1980
6. Simandl, Frantz 30 etudes for doublebass Carl Fischer 1975
7. Vivaldi, Antonio 6 sonatas Schrimers Library of Musical classics 1983
8. Koussewitzky, Serge Chanson Triste, Op. 2 International Music Company 1997
9. Koussewitzky, Serge Valse Miniature, Op. 1 No. 2 International Music Company 1997
10. Koussewitzky, Serge Humoresque, Op. 4 International Music Company 1997
11. Capuzzi, Antonio Allegro moderato Cimarron Music Press 1988
12. Capuzzi, Antonio Andante &Rondo Winwood Music 1990
13. Petracchi, Francesco Simplified Higher Technique Yorke Edition 1967
14. Sperger, Johann Matthias Sonata D-Dur Riccordi 1975
15. Bottesini, Giovanni Allegretto capriccio fis-moll Doblinger Music 1972
16. Bottesini, Giovanni Fantaisie Sur. Somnambule Gerard Billaudot 1973
17. Bottesini, Giovanni Tarantella in a minor International Music Company 1972
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, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OECB2 - Кпнурабас 2
Наставници: Гериё М. Слпбпдан, редпвни прпфеспр
Сарадници: Егериё М. Дущан, вищи умеунишки сарадник
Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 13
Услпв: Пплпжен испиу Кпнурабас 1 (OECB1)
Циљ предмета:
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. 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:
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:
Ушеое реперупара у циљу уехнишкпг и музишкпг пвладаваоа инсуруменупм. Савладаваое најмаое две еуиде разлишиупг
каракуера са фпкуспм на разлишиуим уехнишким прпблемима, 1. суав једнпг пд класишних кпнцерауа. 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 једнпм,
прганизује се јавни насууп, кпји мпже биуи и у пквиру класе. Пбавезнп присусувп на најмаое ури кпнцеруа сууденауа
гудашких инсуруменауа.
На испиуу сууденуи извпде наведени минимум прпграма. Прпграм се извпди напамеу.
Литература:
1. Storch, Josef Emanuel Etide SCHMIDT 1972
2. Streicher, Ludwig Škola za kontrabas IMC 1978
3. Dragonetti, Domenico Concerto for double bass IMC 1982
4. Simandl, Frantz 30 etudes for doublebass Carl Fischer 1975
5. Capuzzi, Antonio Concerto in F Boosey & Hawkes 1982
6. Petracchi, Francesco Simplified Higher Technique Yorke Edition 1967
7. Dittersdorf, Carl Ditters von Concerto in E Major, Krebs 172 (Double Bass /Piano) Schott Music HL. 49011028) 1989
8. Dittersdorf, Karl Ditters von Concerto in E Flat Major, Krebs 171 (Double Bass /Piano) KSchott Music 1989
9. Nanny, Edouard Concerto Alphonse Leduc 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

Јавни насууп

10

Присусувп на предаваоима

30

Заврщни испиу:
Испиу

Ппена - 60
60

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OECB3 - Кпнурабас 3
Наставници: Гериё М. Слпбпдан, редпвни прпфеспр
Сарадници: Егериё М. Дущан, вищи умеунишки сарадник
Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 13
Услпв: Пплпжен испиу Кпнурабас 2 (OECB2)
Циљ предмета:
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. 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:
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:
Ушеое реперупара у циљу уехнишкпг и музишкпг пвладаваоа инсуруменупм. Скале са урпзвуцима, рад на рещаваоу уехнике
скакаоа крпз ппзиције на кпнурабасу, савладаваое најмаое једне предкласишне или класишне спнауе, два суава из 2. или 3.
свиуе Ј. С Баха за сплп виплпншелп и кпмада са клавирпм. 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 једнпм, прганизује се јавни насууп, кпји мпже биуи и у пквиру класе.
Пбавезнп присусувп на најмаое ури кпнцеруа сууденауа гудашких инсуруменауа.
На испиуу сууденуи извпде наведени минимум прпграма. Прпграм се извпди напамеу.
Литература:
1. Bach, Johann Sebastian Solo svite SCHMIDT 1973
2. Streicher, Ludwig Škola za kontrabas IMC 1978
3. Eccles, Henry Sonata ZIMERMAN 1979
4. Vivaldi, Antonio 6 sonatas Schrimers Library of Musical classics 1983
5. Koussewitzky, Serge Chanson Triste, Op. 2 International Music Company 1997
6. Koussewitzky, Serge Valse Miniature, Op. 1 No. 2 International Music Company 1997
7. Koussewitzky, Serge Humoresque, Op. 4 International Music Company 1997
8. Capuzzi, Antonio Allegro moderato Cimarron Music Press 1988
9. Capuzzi, Antonio Andante &Rondo Winwood Music 1990
10. Petracchi, Francesco Simplified Higher Technique Yorke Edition 1967
11. Sperger, Johann Matthias Sonata D-Dur Riccordi 1975
12. Bottesini, Giovanni Allegretto capriccio fis-moll Doblinger Music 1972
13. Bottesini, Giovanni Fantaisie Sur. Somnambule Gerard Billaudot 1973
14. Bottesini, Giovanni Tarantella in a minor International Music Company 1972
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, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OECB4 - Кпнурабас 4
Наставници: Гериё М. Слпбпдан, редпвни прпфеспр
Сарадници: Егериё М. Дущан, вищи умеунишки сарадник
Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 13
Услпв: Пплпжен испиу Кпнурабас 3 (OECB3)
Циљ предмета:
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. 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:
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:
Ушеое реперупара у циљу уехнишкпг и музишкпг пвладаваоа инсуруменупм. Савладаваое најмаое две еуиде разлишиупг
каракуера са фпкуспм на разлишиуим уехнишким прпблемима и целпг кпнцеруа. 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 једнпм, прганизује се јавни
насууп, кпји мпже биуи и у пквиру класе. Пбавезнп присусувп на најмаое ури кпнцеруа сууденауа гудашких инсуруменауа.
На испиуу сууденуи извпде наведени минимум прпграма. Прпграм се извпди напамеу.
Литература:
1. Storch, Josef Emanuel Etide SCHMIDT 1972
2. Streicher, Ludwig Škola za kontrabas IMC 1978
3. Dragonetti, Domenico Koncert IMC 1982
4. Dittersdorf, Karl Dietters von Koncert IMC 1980
5. Simandl, Frantz 30 etudes for doublebass Carl Fischer 1975
6. Capuzzi, Antonio Concerto in F Boosey & Hawkes 1982
7. Petracchi, Francesco Simplified Higher Technique Yorke Edition 1967
8. Dittersdorf, Carl Ditters von Concerto in E Major, Krebs 172 (Double Bass / Piano) Schott Music (HL. 49011028) 1989
9. Dittersdorf, Karl Ditters von Concerto in E Flat Major, Krebs 171 (Double Bass /Piano) KSchott Music 1989
10. Koussewitzky, Serge Concerto, Op. 3 Kalmus Edition 1976
11. Bottesini, Giovanni Concerto No. 2 in B minor International Music Company 1966
12. Nanny, Edouard Concerto Alphonse Leduc 1967
13. Bottesini, Giovanni Concerto Nr. 3 A-Dur (Concerto di bravura) Doblinger Music Publishers 1965
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, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OECB5 - Кпнурабас 5
Наставници: Гериё М. Слпбпдан, редпвни прпфеспр
Сарадници: Егериё М. Дущан, вищи умеунишки сарадник
Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 13
Услпв: Пплпжен испиу Кпнурабас 4 (OECB4)
Циљ предмета:
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. 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:
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:
Ушеое реперупара у циљу уехнишкпг и музишкпг пвладаваоа инсуруменупм. Скале са урпзвуцима, рад на уппуреби вибрауа у
рпмануишним кпмппзицијама, прпблемауика скпка на кпнурабасу, савладаваое најмаое једне класишне или рпмануишне
спнауе, два суава из 3. или 4. свиуе Ј. С. Баха за сплп виплпншелп, кпмад са клавирпм. 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 једнпм, прганизује се јавни
насууп, кпји мпже биуи и у пквиру класе. Пбавезнп присусувп на најмаое ури кпнцеруа сууденауа гудашких инсуруменауа.
На испиуу сууденуи извпде наведени минимум прпграма. Прпграм се извпди напамеу.
Литература:
1. Bach, Johann Sebastian Solo svite SCHMIDT 1973
2. Mišek, Adolf 3 SONATE SCHMIDT 1982
3. Koussewitzky, Serge Chanson Triste, Op. 2 International Music Company 1997
4. Koussewitzky, Serge Valse Miniature, Op. 1 No. 2 International Music Company 1997
5. Koussewitzky, Serge Humoresque, Op. 4 International Music Company 1997
6. Capuzzi, Antonio Allegro moderato Cimarron Music Press 1988
7. Capuzzi, Antonio Andante &Rondo Winwood Music 1990
8. Petracchi, Francesco Simplified Higher Technique Yorke Edition 1967
9. Sperger, Johann Matthias Sonata D-Dur Riccordi 1975
10. Bottesini, Giovanni Allegretto capriccio fis-moll Doblinger Music 1972
11. Bottesini, Giovanni Fantaisie Sur. Somnambule Gerard Billaudot 1973
12. Bottesini, Giovanni Tarantella in a minor International Music Company 1972
13. Fuchs, Robert Sonate Op. 97 Peters 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

Јавни насууп

10

Присусувп на предаваоима

30

Заврщни испиу:
Испиу

Ппена - 60
60

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OECB6 - Кпнурабас 6
Наставници: Гериё М. Слпбпдан, редпвни прпфеспр
Сарадници: Егериё М. Дущан, вищи умеунишки сарадник
Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 13
Услпв: Пплпжен испиу Кпнурабас 5 (OECB5)
Циљ предмета:
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. 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:
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:
Ушеое реперупара у циљу уехнишкпг и музишкпг пвладаваоа инсуруменупм. Савладаваое најмаое једнпг целпг кпнцеруа
класишнпг или рпмануишнпг и две еуиде разлишиупг каракуера. Рад на брзини преласка крпз ппзиције. 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 једнпм,
прганизује се јавни насууп, кпји мпже биуи и у пквиру класе. Пбавезнп присусувп на најмаое ури кпнцеруа сууденауа
гудашких инсуруменауа.
На испиуу сууденуи извпде наведени минимум прпграма. Прпграм се извпди напамеу.
Литература:
1. Storch, Josef Emanuel Etide SCHMIDT 1972
2. Streicher, Ludwig Škola za kontrabas IMC 1978
3. Dragonetti, Domenico Koncert IMC 1982
4. Dittersdorf, Karl Dietters von Koncert IMC 1980
5. Simandl, Frantz 30 etudes for doublebass Carl Fischer 1975
6. Capuzzi, Antonio Concerto in F Boosey & Hawkes 1982
7. Petracchi, Francesco Simplified Higher Technique Yorke Edition 1967
8. Dittersdorf, Carl Ditters von Concerto in E Major, Krebs 172 (Double Bass / Piano) Schott Music (HL. 49011028) 1989
9. Dittersdorf, Karl Ditters von Concerto in E Flat Major, Krebs 171 (Double Bass /Piano) KSchott Music 1989
10. Koussewitzky, Serge Concerto, Op. 3 Kalmus Edition 1976
11. Bottesini, Giovanni Concerto No. 2 in B minor International Music Company 1966
12. Nanny, Edouard Concerto Alphonse Leduc 1967
13. Bottesini, Giovanni Concerto Nr. 3 A-Dur (Concerto di bravura) Doblinger Music Publishers 1965
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, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OECB7 - Кпнурабас 7
Наставници: Гериё М. Слпбпдан, редпвни прпфеспр
Сарадници: Егериё М. Дущан, вищи умеунишки сарадник
Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 13
Услпв: Пплпжен испиу Кпнурабас 6 (OECB6)
Циљ предмета:
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. 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:
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:
Ушеое реперупара у циљу уехнишкпг и музишкпг пвладаваоа инсуруменупм. Савладаваое најмаое једне целе спнауе (пд
Беупвена дп данас), два суава из 4. 5. или 6. свиуе Ј. С. Баха за сплп виплпншелп или два суава из свиуе у суарпм суилу Ханса
Фрибе, један кпмад савременпг слпвенскпг кпмппзиупра. 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. Суудену инуезивира јавне насуупе кпје псуварује и крпз предмеу
Кпнцеруна пракса
На испиуу сууденуи извпде наведени минимум прпграма. Прпграм се извпди напамеу.
Литература:
1. Bach, Johann Sebastian Solo svite SCHMIDT 1973
2. Mišek, Adolf 3 SONATE SCHMIDT 1982
3. Ivanovic, Kпсуа SJECANjE OBOD 1980
4. Sperger, Johann Matthias Sonata D-Dur Riccordi 1975
5. Hans, Fryba Suite im alten Stil Boosey and Hаwkes 1978
6. Fuchs, Robert Sonate Op. 97 Peters 1967
7. Ериё, Зпран Три сценска приказа издаое ауупра 2009
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, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OECB8 - Кпнурабас 8
Наставници: Гериё М. Слпбпдан, редпвни прпфеспр
Сарадници: Егериё М. Дущан, вищи умеунишки сарадник
Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 13
Услпв: Пплпжен испиу Кпнурабас 7 (OECB7)
Циљ предмета:
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. 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:
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:
Ушеое реперупара у циљу уехнишкпг и музишкпг пвладаваоа инсуруменупм. Савладаваое најмаое једнпг целпг кпнцеруа
написанпг пд Беупвена дп данас и вируупзнпг кпмада (Бпуесини). Инуерпреуауивна припрема за заврщни испиу. 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. Суудену инуезивира
јавне насуупе кпје псуварује и крпз предмеу Кпнцеруна пракса
На испиуу сууденуи извпде наведени минимум прпграма. Прпграм се извпди напамеу.
Литература:
1. Dragonetti, Domenico Koncert IMC 1982
2. Dittersdorf, Karl Dietters von Koncert IMC 1980
3. Capuzzi, Antonio Concerto in F Boosey & Hawkes 1982
4. Dittersdorf, Carl Ditters von Concerto in E Major, Krebs 172 (Double Bass /Piano) Schott Music (HL. 49011028) 1989
5. Dittersdorf, Karl Ditters von Concerto in E Flat Major, Krebs 171 (Double Bass /Piano) KSchott Music 1989
6. Koussewitzky, Serge Concerto, Op. 3 Kalmus Edition 1976
7. Bottesini, Giovanni Concerto No. 2 in B minor International Music Company 1966
8. Nanny, Edouard Concerto Alphonse Leduc 1967
9. Bottesini, Giovanni Concerto Nr. 3 A-Dur (Concerto di bravura) Doblinger Music Publishers 1965
10. Bottesini, Giovanni Allegretto capriccio fis-moll Doblinger Music 1972
11. Bottesini, Giovanni Tarantella in a minor International Music Company 1972
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, пснпвне 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, пснпвне академске суудије
Назив предмета: ODKP1 - Кпнцеруна пракса 1, ODKP2 - Кпнцеруна пракса 2, ODKP3 - Кпнцеруна пракса 3
Наставници: Цвијиё Т. Владимир, редпвни прпфеспр
Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 4
Услпв: Нема
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 и умеју да кприсуе уп знаое у даљем умеунишкпм развпју. Суишу сппспбнпсу
инпвауивнпг размищљаоа, и сампсуалне реализације кпмплексних умеунишких ппдухвауа.
Садржај предмета:
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.
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).
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 – пбавезна 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, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OCKP1 - Кпнцеруна пракса 1, OCKP2 - Кпнцеруна пракса 2, OCKP3 - Кпнцеруна пракса 3, OCKP4 - Кпнцеруна
пракса 4
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: Супкпвиё Ж. Ивана, сампсуални умеунишки сарадник; Кпсуандинпвиё М. Валенуина, умеунишки сарадник
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 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).
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 – пбавезна 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, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OEKP1 - Кпнцеруна пракса - гудаши
Наставници: Гериё М. Слпбпдан, редпвни прпфеспр; Мауијевиё-Недељкпвиё Т. Гпрдана, редпвни прпфеспр; Марјанпвиё
М. Немаоа, ванредни прпфеспр; Среуенпвиё Б. Срѐан, ванредни прпфеспр
Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 2
Услпв: Уписана шеувруа гпдина
Циљ предмета:
Суицаое сппспбнпсуи за сампсуалну умеунишку делаунпсу и јавнп насуупаое. Развпј сппспбнпсуи криуишкпг мищљеоа.
Исхпд предмета:
Сууденуи пвладавају пракуишним вещуинама (вещуине умеунишкпг изражаваоа – сампсуалнп псмищљаваое и реализација
сппсувених музишких кпнцепауа: реперупарским вещуинама – искусувп у разлишиуим суилпвима; сампсуалнпг
псмищљаваоа и реализација сппсувених музишких кпнцепауа
Тепријски исхпди ушеоа (заснпвани на знаоу) јесу знаое и разумеваое реперупара и музишкпг мауеријала - дпбрп
ппзнаваое главних реперупарских упкпва у пквиру главнпг предмеуа и делимишнп ппзнаваое специјализпванпг
реперупара. Генеришки исхпди Кпнцеруне праксе пбезбеѐују развпј сампсуалнпсу (прикупљаоа, анализе и синуезе
инфпрмација, криуишкпг развијаоа идеја и сампмпуивације. Дискусипни деп кпнцеруних пракси развија криуишку свесу и
вещуину кпмуникације.
Садржај предмета:
Кпнцеруне праксе се прганизују на некплкп нивпа.
а) Пбавезни
- Насуупи у пквиру класе и преслущаваоа (два дп ури у семесуру)
- Насуупи на вешерима Кпнцеруне праксе у салама ФМУ (најмаое 1 насууп у семесуру)
б) Пбавезни за дпбијаое највище пцене
- насуупи на аудицијама за ушещёе у умеунишким прпјекуима
- насуупи у јавним кпнцеруним двпранама у Бепграду, Србији и инпсуранасуву
- насуупи на уакмишеоима у земљи и инпсурансуву
в) присусувп кпнцерунпј пракси и акуивнп ушещёе у дискусији (најмаое 3 акуивна ушещёа у семесуру)
Литература:
1. С пбзирпм на уесну ппвезанпсу са главним предмеупм, лиуераууру предсуавља целпкупна лиуерауура приказана за
предмеуе Виплина 1-8, Випла 1-8, Виплпншелп 1-8 и Кпнурабаса 1-8
Брпј часпва активне наставе:

Тепријска насуава: 0

Пракуишна насуава: 2

Метпде извпђеоа наставе:
Пракуишна групна насуава и дискусија п извпѐеоима
Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100):
Предиспиуне пбавезе:

Ппена - 50

Заврщни испиу:

Ппена - 50

Присусувп на кпнцерунпј пракси

10

Насуупи на Кпнцерунпј пракси

30

Акуивнпсу и залагаое на насуави

20

Насуупи и преслущаваоа у пквиру класре

20

Криуика јавнпг насуупа

20

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OFKP1 - Кпнцеруна пракса - дуваши
Наставници: Беншиё Б. Александар, редпвни прпфеспр; Симпнпвиё В. Мипмир, редпвни прпфеспр
Сарадници: Беншиё М. Мелиуа, сампсуални умеунишки сарадник; Бпјиё-Радпјшиё Т. Мери, сампсуални умеунишки сарадник;
Пеёанац Д. Рада, сампсуални умеунишки сарадник; Гргин А. Анупнела, вищи умеунишки сарадник; Раиё А. Драгана, вищи
умеунишки сарадник
Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 2
Услпв: Уписана шеувруа гпдина
Циљ предмета:
Суицаое сппспбнпсуи за сампсуалну умеунишку делаунпсу и јавнп насуупаое. Развпј сппспбнпсуи криуишкпг мищљеоа.
Исхпд предмета:
Сууденуи пвладавају пракуишним вещуинама (вещуине умеунишкпг изражаваоа – сампсуалнп псмищљаваое и реализација
сппсувених музишких кпнцепауа: реперупарским вещуинама – искусувп у разлишиуим суилпвима; сампсуалнпг
псмищљаваоа и реализација сппсувених музишких кпнцепауа
Тепријски исхпди ушеоа (заснпвани на знаоу) јесу знаое и разумеваое реперупара и музишкпг мауеријала - дпбрп
ппзнаваое главних реперупарских упкпва у пквиру главнпг предмеуа и делимишнп ппзнаваое специјализпванпг
реперупара. Генеришки исхпди Кпнцеруне праксе пбезбеѐују развпј сампсуалнпсу (прикупљаоа, анализе и синуезе
инфпрмација, криуишкпг развијаоа идеја и сампмпуивације. Дискусипни деп кпнцеруних пракси развија криуишку свесу и
вещуину кпмуникације,
Садржај предмета:
Кпнцеруне праксе се прганизују на некплкп нивпа.
а) Пбавезни
- Насуупи у пквиру класе и преслущаваоа (два дп ури у семесуру)
- Насуупи на вешерима Кпнцеруне праксе у салама ФМУ (најмаое 1 насууп у семесуру)
б) Пбавезни за дпбијаое највище пцене
- насуупи на аудицијама за ушещёе у умеунишким прпјекуима
- насуупи у јавним кпнцеруним двпранама у Бепграду, Србији и инпсуранасуву
- насуупи на уакмишеоима у земљи и инпсурансуву
в) присусувп кпнцерунпј пракси и акуивнп ушещёе у дискусији (најмаое 3 акуивна ушещёа у семесуру)
Литература:
1. С пбзирпм на уесну ппвезанпсу са главним предмеупм, лиуераууру предсуавља целпкупна лиуерауура приказана за
предмеуе Флаууа 1-8, Пбпа 1-8, Кларинеу 1-8 Фагпу 1-8, Труба 1-8, Хпрна 1-8, Трпмбпн 1-8 и Туба 1-8
Брпј часпва активне наставе:

Тепријска насуава: 0

Пракуишна насуава: 2

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

Ппена - 50

Заврщни испиу:

Ппена - 50

Присусувп на кпнцерунпј пракси

10

Насуупи на Кпнцерунпј пракси

30

Акуивнпсу и залагаое на насуави

20

Насуупи и преслущаваоа у пквиру класе

20

Криуика јавнпг насуупа

20

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OMKP1 - Кпнцеруна пракса-чез
Наставници: Игоаупвиё Н. Лука, дпцену; Илиё Д. Иван, дпцену; Кеврещан Љ. Ваоа, дпцену; Мијпвиё Ш. Нпвак, дпцену;
Милеуиё С. Сава, дпцену; Никплиё М. Милан, дпцену; Пеукпвиё С. Весна, дпцену; Суупар Р. Анѐелкп, дпцену
Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 2
Услпв: Уписана шеувруа гпдина
Циљ предмета:
Суицаое сппспбнпсуи за сампсуалну умеунишку делаунпсу и јавнп насуупаое. Развпј сппспбнпсуи криуишкпг мищљеоа.
Исхпд предмета:
Сууденуи пвладавају пракуишним вещуинама (вещуине умеунишкпг изражаваоа – сампсуалнп псмищљаваое и реализација
сппсувених музишких кпнцепауа: реперупарским вещуинама – искусувп у разлишиуим суилпвима; сампсуалнпг
псмищљаваоа и реализација сппсувених музишких кпнцепауа. Тепријски исхпди ушеоа (заснпвани на знаоу) јесу знаое и
разумеваое реперупара и музишкпг мауеријала - дпбрп ппзнаваое главних реперупарских упкпва у пквиру главнпг
предмеуа и делимишнп ппзнаваое специјализпванпг реперупара. Генеришки исхпди Кпнцеруне праксе пбезбеѐују развпј
сампсуалнпсу (прикупљаоа, анализе и синуезе инфпрмација, криуишкпг развијаоа идеја и сампмпуивације. Дискусипни деп
кпнцеруних пракси развија криуишку свесу и вещуину кпмуникације.
Садржај предмета:
Кпнцеруне праксе се прганизују на некплкп нивпа.
а) Пбавезни
- Насуупи у пквиру класе и преслущаваоа (два дп ури у семесуру)
- Насуупи на вешерима Кпнцеруне праксе у салама ФМУ (најмаое 1 насууп у семесуру)
б) Пбавезни за дпбијаое највище пцене
- насуупи на аудицијама за ушещёе у умеунишким прпјекуима
- насуупи у јавним кпнцеруним двпранама у Бепграду, Србији и инпсуранасуву
- насуупи на уакмишеоима у земљи и инпсурансуву
в) присусувп кпнцерунпј пракси и акуивнп ушещёе у дискусији (најмаое 3 акуивна ушещёа у семесуру)
Литература:
1. С пбзирпм на уесну ппвезанпсу са главним предмеупм, лиуераууру предсуавља целпкупна лиуерауура приказана за
предмеуе Чез бубоеви 1-8, Чез гиуара1-8, Чез клавир1-8, Чез кпнурабас1-8, Чез певаое1-8, Чез сакспфпн 1-8, Чез урпмбпн
1-8, Чез уруба1-8
Брпј часпва активне наставе:

Тепријска насуава: 0

Пракуишна насуава: 2

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

Ппена - 50

Заврщни испиу:

Ппена - 50

Присусувп на кпнцерунпј пракси

10

Насуупи на Кпнцерунпј пракси

30

Акуивнпсу и залагаое на насуави

20

Насуупи и преслущаваоа у пквиру класе

20

Криуика јавнпг насуупа

20

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, пснпвне академске суудије
Назив предмета: ODKC1 - Кпрепеуиција и шиуаое с лисуа 1
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; Синшук Н. Александар, дпцену
Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 6
Услпв: Нема
Циљ предмета:
Сууденуи суишу сппспбнпсу брзпг и вещупг сналажеоа у неппзнаупм нпунпм мауеријалу, кап и сппспбнпсу за уехнишки
ппуздану, суилски и инуерпреуауивнп адеквауну клавирску прауоу свих врсуа сплисуа.
Исхпд предмета:
Сууденуи пвладавају пракуишним вещуинама умеунишкпг изражаваоа у пбласуи клавирске прауое, кпмуникације са свим
врсуама сплисуа и мпменуалнпг сналажеоа у неппзнаупм нпунпм мауеријалу.
Садржај предмета:
Рад на пснпвним принципима у кпрепеуицији впкалних сплисуа: анализа депница, звушни баланс, усклаѐенпсу у времену,
кпмуникација са сплисупм (усаглащен ауак, дисаое и дикција певаша), заједнишка инуерпреуација (садржај уексуа, динамика
и фразираое), уппзнаваое са уехнишкп-инуерпреуауивним пспбенпсуима најважнијих предсуавника свих суилпва. Рад на
уехникама брзпг перципираоа нпунпг уексуа, преппзнаваоа суила и каракуера у клавирским делима кпје приближнп
пдгпварају нивпу 3. и 4. разреда щкпле за пснпвнп музишкп пбразпваое: упшаваое веруикалне и праёеое хпризпнуалне
музишке линије, ппсуављаое приприуеРад на пснпвним принципима у кпрепеуицији впкалних сплисуа: анализа депница,
звушни баланс, усклаѐенпсу у времену, кпмуникација са сплисупм (усаглащен ауак, дисаое и дикција певаша), заједнишка
инуерпреуација (садржај уексуа, динамика и фразираое), уппзнаваое са уехнишкп-инуерпреуауивним пспбенпсуима
најважнијих предсуавника свих суилпва. Усклаѐенпсу у времену, кпмуникација са сплисупм (усаглащен ауак, заједнишкп
дисаое, щурихпви гудаша, прпфилисанпсу звушних пднпса два клавира), заједнишка инуерпреуација (садржај и каракуер
уексуа, динамика и фразираое), уппзнаваое са уехнишкп-инуерпреуауивним пспбенпсуима најважнијих предсуавника свих
суилпва. Сууденуи према лишним афиниуеуима бирају прауоу клавирскпг, гудашкпг или дувашкпг кпнцеруа или кпнцерунпг
дела за клавир, гудашки или дувашки инсурумену и пркесуар. Транскрипција пркесуарске паруиууре, преппзнаваое
инсуруменуалних група и прпфилисаое адекваунпг звука. Прпграм се прилагпѐава прпграму демпнсураупра (сууденуи
клавирскпг, дувашкпг и гудашкпг пдсека).
Рад на уехникама брзпг перципираоа нпунпг уексуа, преппзнаваоа суила и каракуера у клавирским делима кпје приближнп
пдгпварају нивпу вищим разредима щкпле за пснпвнп музишкп пбразпваое и првпг разреда средое музишке щкпле:
упшаваое веруикалне и праёеое хпризпнуалне музишке линије, ппсуављаое приприуеуа у шиуаоу и инуерпреуацији уексуа,
ппщупваое музишкпг упка пп сваку цену, ануиципираое мауеријала (гледаое, мищљеое и слущаое унапред), примена
суешених уепријских знаоа (хармпнија, склпппви акпрада и прсупредне ппзиције), сажимаое (симплификација кпмплексних
паруиуура), мемприсаое и репрпдукција маоих целина самп ппсмаураоем и анализпм уексуа.
Збпг екпнпмишнпсуи извпѐеоа насуаве и прирпде предмеуа кпји ппуенцира меѐуспбну извпѐашку кпмуникацију, насуава се
пдвија у групама дп 5 сууденауа, са ппсебним акценупм на индивидуални рад сразмернп ппјединашним афиниуеуима и
сппспбнпсуима.
Захуеви на кплпквијуму:
- сплп песма суарпг мајсупра или арија из праупријума
- лид немашких ауупра
- шиуаое с лисуа једне клавирске кпмппзиције пдгпварајуёе уежине
-лид слпвенскпг ауупра
-сплп песма дпмаёег ауупра
Захуеви на испиуу:
- шиуаое с лисуа једне клавирске кпмппзиције пдгпварајуёе уежине
- клавирска прауоа једнпг клавирскпг, гудашкпг или дувашкпг кпнцеруа или кпнцерунпг дела за клавир, гудашки или дувашки
инсурумену и пркесуар.уа у шиуаоу и инуерпреуацији уексуа, ппщупваое музишкпг упка пп сваку цену, ануиципираое
мауеријала (гледаое, мищљеое и слущаое унапред), примена суешених уепријских знаоа (хармпнија, склпппви акпрада и
прсупредне ппзиције), сажимаое (симплификација кпмплексних паруиуура), мемприсаое и репрпдукција маоих целина
самп ппсмаураоем и анализпм уексуа.
Збпг екпнпмишнпсуи извпѐеоа насуаве и прирпде предмеуа кпји ппуенцира меѐуспбну извпѐашку кпмуникацију, насуава се
пдвија у групама дп 5 сууденауа, са ппсебним акценупм на индивидуални рад сразмернп ппјединашним афиниуеуима и
сппспбнпсуима.

Захуеви на кплпквијуму:
- сплп песма суарпг мајсупра или арија из праупријума
- два лида немашких ауупра
- шиуаое с лисуа једне клавирске кпмппзиције пдгпварајуёе уежине
Захуеви на испиуу:
- два лида слпвенских ауупра
- сплп песма дпмаёег ауупра
- шиуаое с лисуа једне клавирске кпмппзиције пдгпварајуёе уежине
Литература:
1. Schumann, Robert: Solo pesme, Peters 1976
2. Schubert, Franz: Solo pesme, Peters 1978
3. Sight reading tests Grade 1-8, Schott 1976
4. Wolf, Hugo: Solo pesme, Breitkopf 1974
5. Reger, Max: Solo pesme, Baerenreiter 1977
6. Крщиё, Јела: Клавирска Хресупмауија 3, Нпуа Коажевац 1979
7. Крщиё, Јела: Клавирска Хресупмауија 4, Нпуа Коажевац 1980
8. Bach, Johann Sebastian: Мали прелудијуми, Музишка Наклада Загреб 1970
9. Mozart, Wolfgang Amadeus: Бешке спнауине, Прпсвеуа 1976
10. Шайкпвский, Пеур ИлЬиш: Времена гпда, Музигиз 1968
11. Шайкпвский, Пеур ИлЬиш: Рпмансы и песни, Музгиз 1965
12. Вище ауупра: Збирка српских сплп песама, Нпуа Коажевац 2000
13. Вище ауупра: Збирка сплп песама, Прпсвеуа 1972
14. Haendel, Georg Friedrich: Israel in Egypt, Judas Maccabaeus, Messiah, Peters 1994
15. Рахманинпв, Сергей: Рпмансы и песни, Едиција Мпсква 1978
16. Кпрсакпв, Никплай Римский: Рпмансы и песни, Музгиз 1968
17. Рахманинпв, Сергей Рпмансы и песни Едиција Мпсква 1978;
18. Mozart, Wolfgang Amadeus Koncert za violinu A-dur Peters 1975;
19. Brahms, Johannes Koncert za violinu D-dur Peters 1990;
20. Saint Saens, Camille Introduction et rondo capricioso Henle 1980;
21. Кпрсакпв, Никплай Римский Рпмансы и песни Музгиз 1968;
22. Bach, Johann Sebastian Dvoglasne invencije Muzička Naklada Zagreb 1973;
23. Cimarosa, Domenico Sonate Ricordi 1978;
24. Haydn, Joseph Sonate Peters 1972;
25. Mozart, Wolfgang Amadeus Sonate Wiener edition 1998;
26. Rankovid, Ružica Zbirka klavirskih komada 1, 2, 3 Univerzitet Umetnosti, FMU 1987;
27. Schumann, Robert Album za mladež Prosveta 1973;
28. Шайкпвский, Пеур ИлЬиш Времена гпда Музгиз 1968;
29. Beethoven, Ludwig van Violin konzert Schott 1971
30. Tchaikovsky, Pyotr Ilyich Violin konzert Breitkopf 1974;
31. Dvorak, Antonin Koncert op. 53 Breitkopff 1973;
32. Sibelius, Jan Koncert op. 47 Lienau 1976;
33. Bruch, Max Koncert op. 26 Peters 1949;
34. Wieniawski, Henryk Koncerti op. 14 i 22 Peters 1963;
35. Mendelssohn-Bartholdy, Felix Koncert e-moll Schott 1915;
36. Mozart, Wolfgang Amadeus Koncerti KV216, 218, 219 Universal 1968;
37. Dvorak, Antonin Koncert h-moll Breitkopf 1950;
38. Lalo, Edouard Cellokonzert Peters 1956;
39. Čajkovski, Petar Iljič Rokoko varijacije Boosey and Hawkes 1934;
40. Mercadante, Saverio Flute Konzert e-moll Milano 1973;
41. Mozart, Wolfgang Amadeus Flute konzerten D-dur, G-dur Peters 1968;
42. Mozart, Wolfgang Amadeus Oboa konzert C-dur Henle 1934;
43. Vivaldi, Antonio Oboa konzert C-dur Schott 1940;
44. Bellini, Vincenzo Concerto per oboa Ricordi 1933;
45. Weber, Carl Maria von Introduction, Thema und Variationen Peters 1972;
46. Stamitz, Karl Klarinetkonzert Es-dur Schott 1980;
47. Tartini Sonata Didona Ricordi 1977;
48. Bach, Johann Sebastian Violin Sonate Schott 1957

Брпј часпва активне наставе:

Тепријска насуава: 1

Пракуишна насуава: 3

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 - 60

Кплпквијум

40

Aкуивнпсу у упку предаваоа

20

Заврщни испиу:
Испиу

Ппена - 40
40

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, пснпвне академске суудије
Назив предмета: ODKC2 - Кпрепеуиција и шиуаое с лисуа 2
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; Пенезиё Р. Науаща, дпцену
Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 6
Услпв: Нема
Циљ предмета:
Сууденуи суишу сппспбнпсу брзпг и вещупг сналажеоа у неппзнаупм нпунпм мауеријалу, кап и сппспбнпсу за уехнишки
ппуздану, суилски и инуерпреуауивнп адеквауну клавирску прауоу свих врсуа сплисуа.
Исхпд предмета:
Сууденуи пвладавају пракуишним вещуинама умеунишкпг изражаваоа у пбласуи клавирске прауое, кпмуникације са свим
врсуама сплисуа и мпменуалнпг сналажеоа у неппзнаупм нпунпм мауеријалу.
Садржај предмета:
Усклаѐенпсу у времену, кпмуникација са сплисупм (усаглащен ауак, заједнишкп дисаое, щурихпви гудаша, прпфилисанпсу
звушних пднпса два клавира), заједнишка инуерпреуација (садржај и каракуер уексуа, динамика и фразираое), уппзнаваое
са уехнишкп-инуерпреуауивним пспбенпсуима најважнијих предсуавника свих суилпва. Сууденуи према лишним афиниуеуима
бирају прауоу клавирскпг, гудашкпг или дувашкпг кпнцеруа или кпнцерунпг дела за клавир, гудашки или дувашки инсурумену
и пркесуар. Транскрипција пркесуарске паруиууре, преппзнаваое инсуруменуалних група и прпфилисаое адекваунпг звука.
Прпграм се прилагпдјава прпграму демпнсураупра (сууденуи клавирскпг, дувашкпг и гудашкпг пдсека). Рад на уехникама
брзпг перципираоа нпунпг уексуа, преппзнаваоа суила и каракуера у клавирским делима кпје приближнп пдгпварају нивпу
1. разреда средое музишке щкпле: упшаваое веруикалне и праёеое хпризпнуалне музишке линије, ппсуављаое приприуеуа
у шиуаоу и инуерпреуацији уексуа, ппщупваое музишкпг упка пп сваку цену, ануиципираое мауеријала (гледаое, мищљеое
и слущаое унапред), примена суешених уепријских знаоа (хармпнија, склпппви акпрада и прсупредне ппзиције), сажимаое
(симплификација кпмплексних паруиуура), мемприсаое и репрпдукција маоих целина самп ппсмаураоем и анализпм
уексуа. Збпг екпнпмишнпсуи извпѐеоа насуаве и прирпде предмеуа кпји ппуенцира меѐуспбну извпѐашку кпмуникацију,
насуава се пдвија у групама дп 5 сууденауа, са ппсебним акценупм на индивидуални рад сразмернп ппјединашним
афиниуеуима и сппспбнпсуима.
Захуеви на кплпквијуму:
- клавирска прауоа једнпг клавирскпг, гудашкпг или дувашкпг кпнцеруа или кпнцерунпг дела за клавир, гудашки или дувашки
инсурумену и пркесуар. Услпв је да на кплпквијуму суудену прауи сплисуу кпји
свира инсурумену кпји припада другпј групи инсуруменауа у пднпсу на сплисуу кпга је прауип на испиуу прве гпдине.
- шиуаое са лисуа једне клавирске кпмппзиције пдгпварајуёе уежине
Захуеви на испиуу:
- клавирска прауоа једнпг клавирскпг, гудашкпг или дувашкпг кпнцеруа или кпнцерунпг дела за клавир,
гудашки или дувашки инсурумену и пркесуар. Услпв је да на испиуу суудену прауи сплисуу кпји
свира инсурумену кпји припада другпј групи инсуруменауа у пднпсу на сплисуу кпга је прауип на преухпдним испиуима или
кплпквијуму.
- шиуаое с лисуа једне клавирске кпмппзиције пдгпварајуёе уежине.
Литература:
1. Рахманинпв, Сергей Рпмансы и песни Едиција Мпсква 1978;
2. Mozart, Wolfgang Amadeus Koncert za violinu A-dur Peters 1975;
3. Brahms, Johannes Koncert za violinu D-dur Peters 1990;
4. Saint Saens, Camille Introduction et rondo capricioso Henle 1980;
5. Кпрсакпв, Никплай Римский Рпмансы и песни Музгиз 1968;
6. Bach, Johann Sebastian Dvoglasne invencije Muzička Naklada Zagreb 1973;
7. Cimarosa, Domenico Sonate Ricordi 1978;
8. Haydn, Joseph Sonate Peters 1972;
9. Mozart, Wolfgang Amadeus Sonate Wiener edition 1998;
10. Rankovid, Ružica Zbirka klavirskih komada 1, 2, 3 Univerzitet Umetnosti, FMU 1987;
11. Schumann, Robert Album za mladež Prosveta 1973;
12. Шайкпвский, Пеур ИлЬиш Времена гпда Музгиз 1968;
13. Beethoven, Ludwig van Violin konzert Schott 1971
14. Tchaikovsky, Pyotr Ilyich Violin konzert Breitkopf 1974;
15. Dvorak, Antonin Koncert op. 53 Breitkopff 1973;
16. Sibelius, Jan Koncert op. 47 Lienau 1976;
17. Bruch, Max Koncert op. 26 Peters 1949;

18. Wieniawski, Henryk Koncerti op. 14 i 22 Peters 1963;
19. Mendelssohn-Bartholdy, Felix Koncert e-moll Schott 1915;
20. Mozart, Wolfgang Amadeus Koncerti KV216, 218, 219 Universal 1968;
21. Elgar, Edward Koncert za violončelo i orkestar Boosey and Hawkes 1950;
22. Dvorak, Antonin Koncert h-moll Breitkopf 1950;
23. Lalo, Edouard Cellokonzert Peters 1956;
24. Čajkovski, Petar Iljič Rokoko varijacije Boosey and Hawkes 1934;
25. Mercadante, Saverio Flute Konzert e-moll Milano 1973;
26. Mozart, Wolfgang Amadeus Flute konzerten D-dur, G-dur Peters 1968;
27. Mozart, Wolfgang Amadeus Oboa konzert C-dur Henle 1934;
28. Vivaldi, Antonio Oboa konzert C-dur Schott 1940;
29. Bellini, Vincenzo Concerto per oboa Ricordi 1933;
30. Weber, Carl Maria von Introduction, Thema und Variationen Peters 1972;
31. Stamitz, Karl Klarinetkonzert Es-dur Schott 1980;
32. Tartini Sonata Didona Ricordi 1977;
33. Bach, Johann Sebastian Violin Sonate Schott 1957
Брпј часпва активне наставе:

Тепријска насуава: 1

Пракуишна насуава: 3

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 - 60

Кплпквијум

40

Aкуивнпсу у упку предаваоа

20

Заврщни испиу:
Испиу

Ппена - 40
40

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, пснпвне 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, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OEMG1 - Меупдика насуаве гудашких инсуруменауа 1
Наставници: Ппппвиё З. Расукп, дпцену
Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 6
Услпв: Нема
Циљ предмета:
Суицаое меупдишких пснпва насуаве гудашких инсуруменауа - неппхпдних уепријских знаоа из пбласуи кпнсурукције и
развпја гудашких инсуруменауа и гудала, суваралащува, извпѐащува и лиуераууре за гудашке инсуруменуе.
Исхпд предмета:
Суудену је усвпјип уепријскп знаое и у суаоу је да аргуменупванп прпблемауизује уеме из преѐених пбласуи,
демпнсурирајуёи свпје аналиуишкп и криуишкп мищљеое. Суудену ппзнаје меупдишке пснпве насуаве гудашких инсуруменауа
из пбласуи гудашких инсуруменауа, оихпвпг развпја, изградое и уехнишкп-акусуишких принципа, ппзнаваоа најзнашајнијих
исупријских градиуеља инсуруменауа и гудала, развпја суваралащува, извпѐащува и лиуераууре за гудашке инсуруменуе пд
барпка дп рпмануизма и у суаоу је да преппзнаје, анализира и демпнсурира суилске и уехнишке разлике у инуерпреуацији
музике разлишиуих еппха.
Садржај предмета:
Меупдишке пснпве насуаве гудашких инсуруменауа: Кпнсурукција и уехнишкп-акусуишки принципи гудашких инсуруменауа и
гудала. Ппрема и пдржаваое гудашких инсуруменауа и гудала. Техника писаоа семинарскпг рада и кприщёеоa лиуераууре.
Преглед еврппских и ваневрппских гудашких инсуруменуа пд X века дп данас (визуелни и аудип-визуелни примери).
Преглед развпја изградое гудашких инсуруменауа и гудала; најзнашајнији градиуељи гудашких инсуруменауа и гудала пд XVI
дп XIX века (визуелни примери мпдела). Преглед пдлика и развпја суваралащува, извпѐащува и лиуераууре за гудашке
инсуруменуе пд барпка дп рпмануизма. Аудип, аудип-визуелни и нпуни примери. Факсимилска и криуишка издаоа. Пснпве
исупријски инфпрмисане извпѐашке праксе. Израда семинарских радпва (индивидуалне кпнсулуације). Кплпквијуми у
фпрми писменпг уесуа.
Литература:
1. Михаилпвиё, Дејан и Урпщ Пещиё. Меупдика насуаве гудашких инсуруменауа. Скрипуа. Бепград: ФМУ - елекурпнскп
издаое, 2012.
2. Миланкпвиё, Бпгдан. Виплина: оена исуприја и кпнсурукција. Бепград: Наушна коига, 1956.
3. Пащёан-Кпјанпв, Свеуплик. Исупријски развпј гудашких инсуруменауа. Бепград: САНУ, 1956.
4. Stowel, Robin. Early Violin and Viola. Cambridge: Cambridge University Press, 2001.
5. Kolneder, Walter. The Amadeus Book of the Violin Construction, History and Music. Portland, Oregon: Amadeus Press, 1998.
6. Boyden, David D. The History of Violin Playing from its Origins to 1761. London: Oxford University Press, 1975.
7. Nelson, Sheila M. The violin and viola. History, Structure, Techniques. London: Ernest Benn, 1972.
8. Радпсављевиё, Љиљана. Акусуика. Паншевп: Средоа музишка щкпла "Јпван Бандур", 1996.
9. Разни ауупри. Ридер. ФМУ, 2015.
Брпј часпва активне наставе:

Тепријска насуава: 2

Пракуишна насуава: 0

Метпде извпђеоа наставе:
Инуеракуивна насуава, демпнсурације, дискусије, израде семинарских радпва.
Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100):
Предиспиуне пбавезе:

Ппена - 60

Заврщни испиу:

Ппена - 40

Кплпквијум 2

10

Усмени испиу

20

Акуивнпсу у упку предаваоа

10

Презенуација семинарскпг рада

20

Присусувп на предаваоима

10

Семинарски рад 1

10

Кплпквијум 1

10

Семинарски рад 2

10

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OEMG2 - Меупдика насуаве гудашких инсуруменауа 2
Наставници: Ппппвиё З. Расукп, дпцену
Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 6
Услпв: Пдслущана Меупдика насуаве гудашких инсуруменауа 1 (OEMG1)
Циљ предмета:
Суицаое меупдишких пснпва насуаве гудашких инсуруменауа - неппхпдних уепријских знаоа из пбласуи развпја гудашке
педагпгије, савремене гудашке педагпгије и меупдике насуаве гудашких инсуруменауа.
Исхпд предмета:
Суудену је усвпјип уепријскп знаое и у суаоу је да аргуменупванп прпблемауизује уеме из преѐених пбласуи,
демпнсурирајуёи свпје аналиуишкп и криуишкп мищљеое. Суудену ппзнаје меупдишке пснпве насуаве гудашких инсуруменауа
из пбласуи развпја гудашке педагпгије дп XX века и у суаоу је да преппзна и разликује инсуруменуалнп-педагпщке уеприје и
меупде разлишиуих щкпла и ауупра кап и пдражаваое оихпвих каракуерисуика на извпѐашку праксу. Суудену ппзнаје
најзнашајније савремене щкпле и уепријске радпве из пбласуи гудашке педагпгије и меупдике насуаве гудашких
инсуруменауа приказуёи деуаљнп ппзнаваое оихпве садржине. Усвпјени су сущуински елеменуи гудашке педагпгије.
Садржај предмета:
Меупдишке пснпве насуаве гудашких инсуруменауа: Преглед развпја гудашке педагпгије, уепријских радпва и меупдскпинсурукуивне лиуераууре за гудашке инсуруменуе пд XVIII дп XX века. Преглед најзнашајнијих исупријских щкпла за гудашке
инсуруменуе. Факсимилска и криуишка издаоа. Елеменуи исупријски инфпрмисане извпѐашке праксе. Развпј извпѐашке
уехнике на гудашким инсуруменуима у кпрелацији са инсуруменуалнп-суилским каракуерисуикама пдреѐене еппхе.
Савремена гудашка педагпгија и меупдика насуаве гудашких инсуруменауа: Преглед и уппзнаваое са најзнашајнијим
щкплама, уепријским радпвима и прпгресивним дпсуигнуёима свеуске инсуруменуалне педагпгије - уже пбласуи гудашке
педагпгије и меупдике насуаве гудашких инсуруменуауа пд друге пплпвине XX века дп данас. Сущуински елеменуи
савремене гудашке педагпгије и деуаљнп ппзнаваое педагпщкпг прпцеса и уехнике свираоа на гудашким инсуруменуима у
пунпм пбиму. Израда семинарских радпва (индивидуалне кпнсулуације). Кплпквијуми у фпрми писменпг уесуа.
Литература:
1. Пещиё, Урпщ. Леппплд Мпцару - нащ савременик. Бепград: Универзиуеу умеунпсуи, 1999.
2. Geminiani, Francesco. The Art Of Playing the Violin. London: 1751.
3. Tartini, Giuseppe. Treatise on ornaments in music. Herausgegeben von Erwin R. Jacobi, english translation by Cuthbert
Girdlestone. Celle [etc. ]: Hermann Moeck Verlag, 1961
4. Spohr, Luis. Violin School. London: R. Cocks & Co., c1850.
5. Joachim, J. & A. Moser. Violin School. Berlin: N. Simrock, 1905.
6. Auer, Leopold. Moja škola sviranja na violini. Preveo Dragoslav Ilid. Beograd: Studio Lirica, 2016.
7. Flesch, Carl. The Art of Violin Playing. New York: Carl Fischer, 2000.
8. Галамијан, Иван. Свираое на виплини и виплинска педагпгија. Бепград: Универзиуеу умеунпсуи, 1977.
9. Михаилпвиё, Дејан. Елеменуи виплинизма. Бепград: Универзиуеу умеунпсуи, 1995.
10. Menuhin, Yehudi and William Primrose. Violin and Viola. London: Macdonald and Jane's, 1976.
11. Barret, Henry. The Viola. Complete Guide for Teachers and Students. Alabama: UAP, 1978.
12. Blum, David. Casals and the art of interpretation. London: Heinemann, 1977.
13. Bradetich, Jeff. Double Bass - The Ultimate Challenge. Music for all to hear, 2009.
14. Mantel, Gerhard. Cello Technique. Tr. B. H. Thiem. Bloomington & Indianapolis: IUP, 1995.
15. Fischer, Simon. Basics. London: Peters Edition Limited, 2007.
Брпј часпва активне наставе:

Тепријска насуава: 2

Пракуишна насуава: 0

Метпде извпђеоа наставе:
Инуеракуивна насуава, демпнсурације, дискусије, израде семинарских радпва.
Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100):
Предиспиуне пбавезе:

Ппена - 60

Заврщни испиу:

Ппена - 40

Кплпквијум 2

10

Усмени испиу

20

Акуивнпсу у упку предаваоа

10

Презенуација семинарскпг рада

20

Присусувп на предаваоима

10

Семинарски рад 1

10

Кплпквијум 1

10

Семинарски рад 2

10

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OEMG3 - Меупдика насуаве гудашких инсуруменауа 3
Наставници: Ппппвиё З. Расукп, дпцену
Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 6
Услпв: Пдслущане и пплпжене Меупдика насуаве гудашких инсуруменауа 1 (OEMG1) и Меупдика насуаве гудашких
инсуруменауа 2 (OEMG2)
Циљ предмета:
Суицаое неппхпдних уепријских знаоа из пбласуи гудашке педагпгије и меупдике насуаве гудашких инсуруменауа прпблемауика рада са ушеницима нижих разреда пснпвне музишке щкпле - први циклус. Фпрмираое сппспбнпсуи
аналиуишкпг меупдскпг мищљеоа и пбједиоаваое сппсувенпг искусува са прпгресивним дпсуигнуёима свеуске
инсуруменуалне педагпгије. Суицаое сппспбнпсуи ппзиуивнпг делпваоа на ушенике. Припрема за рад у нижим разредима
пснпвне музишке щкпле.
Исхпд предмета:
Суудену је усвпјип уепријскп знаое и у суаоу је да аргуменупванп прпблемауизује уеме из преѐених пбласуи,
демпнсурирајуёи свпје аналиуишкп и криуишкп мищљеое. Суудену има ппупуну предсуаву п сисуему васпиунп-пбразпвнпг
прпцеса, педагпщким уепријама и меупдама ппшеуне инсуруменуалне насуаве. Суудену ппзнаје разлишиуе присуупе у
псмищљаваоу насуавних прпграма за гудашке инсуруменуе у нижим разредима пснпвне музишке щкпле и мпже да псмисли
и изведе оихпв садржај у виду писмених припрема и симулација шаса, на пснпву насуавних јединица у пквиру градива
првпг циклуса пснпвнпг музишкпг пбразпваоа и васпиуаоа (I - III или I и II разред). Суудену ппзнаје криуеријуме вреднпваоа
знаоа и мпже да их примени.
Садржај предмета:
Прпблемауика рада са ушеницима пснпвне музишке щкпле. Преглед важеёег насуавнпг плана и прпграма пснпвнпг музишкпг
пбразпваоа и васпиуаоа у РС са специфишним циљевима и пперауивним задацима насуаве гудашких инсуруменауа - први
циклус. Преглед савременпг меупдскп-инсурукуивнпг мауеријала намеоенпг ппшеунпј насуави гудашких инсуруменауа
(примери учбеника, педагпщкпг реперупара, нпуни примери, аудип-визуелни мауеријал). Израда сппсувенпг педагпщкпг
прирушника за ппшеуну насуаву гудашких инсуруменуа (на пснпву ппсупјеёих учбеника) са меупдскпм анализпм примера.
Преглед лиуераууре намеоене насуави у првпм циклусу ПМПВ. Анализа меупдскп-инсурукуивнпг мауеријала (еуида и
кпмада) са пбразлагаоем меупдских јединица. Радипница: Пракуишне пдлике индивидуалне насуаве - аналиуишки шаспви
(суудену-суудену) и демпнсураципни шаспви (прпфеспр-суудену). Радипница: израда припреме за насуавни шас; педагпщка
пракса - суудену држи шас ушенику пснпвне музишке щкпле (накнадна дискусија следи у пквиру групе). Израда семинарских
радпва (индивидуалне кпнсулуације). Кплпквијуми у фпрми писменпг уесуа.
Литература:
1. Михаилпвиё, Дејан. Елеменуи виплинизма. Бепград: Универзиуеу умеунпсуи; Нпви Сад: Академија умеунпсуи, 1995.
2. Дрпбни, Ивана. Меупдишке пснпве впкалнп-инсуруменуалне насуаве. Бепград: Завпд за учбенике, 2008.
3. Смплпвиё, Емина. Меупдика ппшеуне насуаве виплине. Бепград: Академија лепих умеунпсуи, 2008.
4. Хајдукпвиё, Мирјана. Музишкп делп у насуави виплине. Бепград: Задужбина Андрејевиё, 2005.
5. Галамијан, Иван. Свираое на виплини и виплинска педагпгија. Бепград: Универзиуеу умеунпсуи, 1977.
6. Разни ауупри педагпщке и умеунишке лиуераууре наведени у: Насуавни план и прпграм пснпвнпг музишкпг пбразпваоа и
васпиуаоа, насуавни прпграми за гудашке инсуруменуе - први, други и уреёи разред пснпвне щкпле. Службени гласник РС
бр. 72/09, 2009.
Брпј часпва активне наставе:

Тепријска насуава: 2

Пракуишна насуава: 0

Метпде извпђеоа наставе:
Инуеракуивна насуава, демпнсурације, дискусије, израде семинарских радпва.
Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100):
Предиспиуне пбавезе:

Ппена - 60

Заврщни испиу:

Ппена - 40

Кплпквијум 2

10

Усмени испиу

20

Акуивнпсу у упку предаваоа

10

Презенуација семинарскпг рада

20

Присусувп на предаваоима

10

Семинарски рад 1

10

Кплпквијум 1

10

Семинарски рад 2

10

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OEMG4 - Меупдика насуаве гудашких инсуруменауа 4
Наставници: Ппппвиё З. Расукп, дпцену
Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 6
Услпв: Пдслущане и пплпжене Меупдика насуаве гудашких инсуруменауа 1 (OEMG1) и Меупдика насуаве гудашких
инсуруменауа 2 (OEMG2), и пдслущана Меупдика насуаве гудашких инсуруменауа 3 (OEMG3)
Циљ предмета:
Суицаое неппхпдних уепријских и пракуишних знаоа из пбласуи гудашке педагпгије и меупдике насуаве гудашких
инсуруменауа - прпблемауика рада са ушеницима свих разреда пснпвне музишке щкпле. Даљи развиуак сппспбнпсуи
аналиуишкпг меупдфскепг мищљеоа и пбједиоаваое сппсувенпг искусува са прпгресивним дпсуигнуёима свеуске
инсуруменуалне педагпгије. Даљи развиуак сппспбнпсуи ппзиуивнпг делпваоа на ушенике. Суудену ппзнаје разлишиуе
присуупе у псмищљаваоу и реализацији насуавних прпграма гудашких инсуруменауа у пснпвним музишким щкплама и мпже
да псмисли и изведе оихпв садржај у виду писмених припрема и пракуишнпг пдржаваоа шаса на пснпву насуавних јединица
у пквиру градива кпмплеунпг пснпвнпг музишкпг пбразпваоа и васпиуаоа (I - VI или I - IV разред). Суудену има ппупуну
предсуаву п васпиунп-пбразпвнпм прпцесу и меупдама индивидуалне насуаве за гудашке инсуруменуе. Суудену ппзнаје
криуеријуме вреднпваоа знаоа и мпже да их примени.
Исхпд предмета:
Суудену је усвпјип уепријскп и пракуишнп знаое и у суаоу је да аргуменупванп прпблемауизује уеме из преѐених пбласуи,
демпнсурирајуёи свпје аналиуишкп и криуишкп мищљеое. Суудену ппзнаје разлишиуе присуупе у псмищљаваоу и
реализацији насуавних прпграма гудашких инсуруменауа у пснпвним музишким щкплама и мпже да псмисли и изведе оихпв
садржај у виду писмених припрема и симулација шаса, на пснпву насуавних јединица у пквиру градива пснпвнпг музишкпг
пбразпваоа и васпиуаоа (I - VI или I - IV разред). Суудену ппзнаје криуеријуме вреднпваоа знаоа и мпже да их примени.
Садржај предмета:
Прпблемауика рада са ушеницима пснпвне музишке щкпле и оихпва припрема за насуавак щкплпваоа. Преглед важеёег
насуавнпг плана и прпграма пснпвнпг музишкпг пбразпваоа и васпиуаоа са специфишним циљевима и пперауивним
задацима насуаве гудашких инсуруменауа - други циклус. Преглед лиуераууре намеоене насуави у другпм циклусу ПМПВ.
Анализа меупдскп-инсурукуивнпг мауеријала (еуида, кпмада и спнауне фпрме) са пбразлагаоем меупдских јединица.
Разлишиуе инуерпреуауивне праксе и уехнике извпѐеоа на гудашким инсуруменуима у XX веку и оихпв ппврауни ууицај на
гудашку педагпгију. Криуишкп сагледаваое и анализа педагпщкпг реперупара; слпјевиуп уумашеое музике за гудашке
инсуруменуе - аналиуишка инуерпреуација. Увпд у анализу снимљених извпѐеоа кпмппзиција за гудашке инсуруменуе.
Психп-физишка прпблемауика свираоа на гудашким инсуруменуима - ергпнпмија за музишаре и психп-физишки сисуеми.
Радипница: израда инсурукуивне редакције музишкпг дела. Радипница: израда припреме за насуавни шас; педагпщка пракса
- суудену држи шас ушенику пснпвне музишке щкпле (накнадна дискусија следи у пквиру групе). Израда семинарских радпва
(индивидуалне кпнсулуације). Кплпквијуми у фпрми писменпг уесуа.
Литература:
1. Смплпвиё, Емина. Меупдика ппшеуне насуаве виплине. Бепград: Академија лепих умеунпсуи, 2008.
2. Хајдукпвиё, Мирјана. Музишкп делп у насуави виплине. Бепград: Задужбина Андрејевиё, 2005.
3. Јамппљскиј, Израиљ Маркпвиш. Пснпви виплинскпг прсупреда. Превпд Веселинка Бпщкпвиё-Миёиё, Таујана Каруељ,
нпупграфија Аруур Клеменуи. Сарајевп: Свјеулпсу, 1978.
4. Бпжаниё, Зпран. Музишка фраза. Бепград: Цлип, 2007.
5. Fischer, Simon. Basics. London: Peters Edition Limited, 2007.
6. Апплин, Суанислав. П леппуи упна. Са шещкпг превела Милица Гајиё. Бепград: Југпкпнцеру, 2007.
7. Turetzky, Bertram. The contemporary contrabass. Berkeley [etc. ]: University of California Press, 1974.
8. Campbell, Margaret. The Great Violinists. New York: Doubleday & Company, 1981.
9. Campbell, Margaret. The Great Cellists. London: Robson Books, 2004.
10. Gerle, Robert. The Art of Practicing the Violin. London: Stainer and Bell, 1983.
11. Мпсурас, Кпнсуануин. Инупнация на скрипкe: меупдишеский пшерк. Мпсква: Музгиз, 1947.
12. Philip, Robert. Early Recordings and Musical Style. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.
13. Разни ауупри педагпщке и умеунишке лиуераууре наведени у: Насуавни план и прпграм пснпвнпг музишкпг пбразпваоа и
васпиуаоа, насуавни прпграми за гудашке инсуруменуе. Службени гласник РС бр. 72/09, 2009.

Брпј часпва активне наставе:

Тепријска насуава: 2

Пракуишна насуава: 0

Метпде извпђеоа наставе:
Инуеракуивна насуава, демпнсурације, дискусије, израде семинарских радпва.
Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100):
Предиспиуне пбавезе:

Ппена - 60

Заврщни испиу:

Ппена - 40

Кплпквијум 2

10

Усмени испиу

20

Акуивнпсу у упку предаваоа

10

Презенуација семинарскпг рада

20

Присусувп на предаваоима

10

Семинарски рад 1

10

Кплпквијум 1

10

Семинарски рад 2

10

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OBMD1 - Меупдика насуаве диригпваоа 1
Наставници: Радпванпвиё-Брканпвиё Р. Биљана, редпвни прпфеспр; Суѐиё Д. Бпјан, редпвни прпфеспр
Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 4
Услпв: Нема
Циљ предмета:
Сууденуи ппзнају насуавни прпграм и сагледавају прпблемауику насуаве диригпваоа у средопј музишкпј щкпли; Сувприли су
акуивни пднпс и креауивни присууп према мауерији из насуавнпг прпграма; Развијанп им је инуереспваое за педагпщки
рад; Тепреуски/меупдишки и пракуишнп су псппспбљени за пдвијаое насуаве диригпваоа у средопј музишкпј щкпли кап и
хпра и пркесура у нижпј и средопј музишкпј щкпли. Такпѐе, циљ прпграма је фпрмираое насуавнпг кадра из пбласуи
диригпваоа, а према ппуребама пбразпвнпг прпцеса у музишким щкплама.
Исхпд предмета:
Сууденуи ппседују знаое и аналиуишкп и криуишкп мищљеое из пбласуи меупдике насуаве диригпваоа, имају уемељан
увид у насуавни план и прпграм насуаве диригпваоа, кап и насуаве хпра и пркесура. Такпѐе, владају вещуинама пренпщеоа
знаоа, пракуишнп ду псппспбљени за држаое насуаве са развијеним креауивним и инуеракуивним присууппм.
Садржај предмета:
Акценау садржаја предмеуа је аруикулисаое закпниупсуи и принципа меупдике насуаве хпрскпг диригпваоа и уппзнаваое
сууденауа са педагпщкпм и музишкпм лиуерауурпм везанпм за насуаву диригпваоа. Акуиван рад на ппвезиваое знаоа и
искусува из диригпваоа, впкалне уехнике и ппзнаваоа хпрске лиуераууре са суешеним знаоима из псуалих педагпщких,
музишкп-педагпщких предмеуа.
Меупдика насуаве диригпваоа ппдразумева акуивнп ппвезиваое знаоа и искусува из диригпваоа, ппзнаваоа
инсуруменауа и уехнике свираоа инсуруменауа, пснпва пркесурације и ппзнаваоа пркесуарске лиуераууре са суешеним
знаоима из псуалих педагпщких, музишкп-педагпщких предмеуа и психплпгије а све у циљу јашаоа инуереспваоа за
предмеу Диригпваое кпд ушеника средоих музишких щкпла кап и за оихпвп псппспбљаваое за впѐеое и прганизацију
једнпсуавних инсуруменуалних ансамбала разлишиупг сасуава. Испиу се пплаже у фпрми презенуације семинарскпг рада.
Литература:
1. Илиё, Впјислав, Вежбе из хпрскпг диригпваоа, Бепград, Музишка академија, 1970.
2. Ђуркпвиё, Бранкп, Певаое канпна, Бепград, Факулуеу музишке умеунпсуи, 1981.
3. Anonim, Vežbe iz horskog dirigovanja, Бепград, Музишка академија, 1965.
4. Каран, Гпрдана; Јпванпвиё, В. Драгана, Ануплпгија хпрске музике за дешји и женски хпр кпмппзиупра друге пплпвине XIX
века и друге пплпвине XX века, Бепград, Clett, 2014.
5. Koсуиё, Сузана, Хпрскп диригпваое, Нищ, СКЦ, 1997.
6. Дрпбни, Ивана, Меупдишке пснпве впкалнп-инсуруменуалне насуаве, Бепград, Завпд за учбенике, 2008.
7. Schuller, Gunter- The Complete Conductor (Oxford, London, 1997)
8. Demaree, Moses –The Complete Conductor (Prentice, London, 1995)
9. Green- The Modern Conductor (Prentice, London, 1969)
Брпј часпва активне наставе:

Тепријска насуава: 0

Пракуишна насуава: 1

Метпде извпђеоа наставе:
Предаваое, инуеракувина насуава, демпнсурација
Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100):
Предиспиуне пбавезе:

Ппена - 50

Присусувп на насуави

10

Акуивнпсу у упку предаваоа

40

Заврщни испиу:
Презенуација семинарскпг рада

Ппена - 50
50

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OFMD1 - Меупдика насуаве дрвених дувашких инсуруменауа 1
Наставници: Кленкпвски М. Вељкп, дпцену
Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 6
Услпв: Нема
Циљ предмета:
Суицаое сурушних и прпщириваое ппщуих знаоа, сппспбнпсуи и вещуина сууденауа за управљаое прпцесима ушеоа и
ппушаваоа у насуави дрвених дувашких инсуруменауа.
Исхпд предмета:
Суудену разуме пснпвне педагпщке ппјмпве, ппзнаје физиплпщке пснпве и уехнике свираоа, сппспбан је да управља
пснпвним прпцесима ушеоа и ппушаваоа у насуави дрвених дувашких инсуруменауа.
Садржај предмета:
Ппјам, циљеви и задаци Меупдике насуаве дувашких инсуруменауа. Пднпс меупдике и других педагпщких дисциплина.
Исупријски развпј музишкпг пбразпваоа. Пснпвни педагпщки ппјмпви: васпиуаое, пбразпваое, ушеое, ппушаваое.
Савремени пбразпвни сисуеми музишкпг пбразпваоа. Ппјам насуавнпг плана и прпграма. Насуавни садржаји нижих и
средоих музишких щкпла, пдесека за дувашке инсуруменуе у Србији. Ппјам и врсуе насуаве. Сурукуурни елеменуи насуаве дидакуишки урпугап- шеуврпупугап (ушеник, насуавник, садржај, уехнплпгија). Диференцијација и индивидуализација
насуавнпг рада. Сазнајне пснпве насуаве дувашких инсуруменауа у музишким щкплама. Ппдрушја развпја ушеника.
Каракуерисуике развпја дешијег мищљеоа (10 – 15 гпдина). Перцепција, мищљеое, ушеое, памёеое, забправљаое. Теприје
ушеоа. Ппјам дарпвиупсуи. Музишки слух и оегпва улпга у ппсуупку свираоа. Технике и ппсуупци за иденуификацију
дарпвиуих ушеника.
Тепријске пснпве свираоа на музишким инсуруменуима. Психпфизишке пснпве насуанка упна. Акусуишке пснпве ппсуавке
звука. Извпѐашки апарау и уехника дпбијаоа упна при свираоу. Анаупмскп-физиплпщке пснпве дисајнпг прпцеса. Дисаое и
оегпве пспбенпсуи приликпм свираоа. Врсуе дисаоа. Дијафрагма. Ваздущни вплумен. Пслпнац даха. Технике дисаоа при
свираоу. Гпрои дисајни пууеви.
Литература:
1. Радпсављевиё, Љиљана. Акусуика. Паншевп: Средоа музишка щкпла "Јпван Бандур", 1996.
Брпј часпва активне наставе:

Тепријска насуава: 2

Пракуишна насуава: 0

Метпде извпђеоа наставе:
Усменпг излагаоа, дијалпщка, рада на уексуу, демпнсурауивна, илусурауивна.
Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100):
Предиспиуне пбавезе:

Ппена - 60

Заврщни испиу:

Ппена - 40

Кплпквијум 2

10

Усмени испиу

20

Акуивнпсу у упку предаваоа

10

Презенуација семинарскпг рада

20

Присусувп на предаваоима

10

Семинарски рад 1

10

Кплпквијум 1

10

Семинарски рад 2

10

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OFMD2 - Меупдика насуаве дрвених дувашких инсуруменауа 2
Наставници: Кленкпвски М. Вељкп, дпцену
Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 6
Услпв: Пдслущана Меупдика насуаве дрвених дувашких инсуруменауа 1
Циљ предмета:
Псппспбљаваое сууденауа за рад на музишкпм мауеријалу у насуави дрвених дувашких инсуруменауа и разликпваое
најзнашајних суилпва у извпѐеоу.
Исхпд предмета:
Суудену је псппспбљен за рад на музишкпм уексуу и разликује најзнашајније суилпве у извпѐеоу.
Садржај предмета:
Дрвени дувашки инсуруменуи (пспбине, граѐа, делпви, исупријау, марке – щуа преппрушиуи ушенику?
Сущуина и знашај раципналне ппсуавке. Ппјам ппсуавке. Измена правила ппсуавке. Пснпве раципналне ппсуавке. Рад на
музишкпм мауеријалу. Рад на дугим упнпвима. Рад на скалама и арпеѐима. Пуклаоаое недпсуауака у извпѐеоу
(нериумишнпсу, недпсуауак уједнашенпсуи упна, неуашна инупнација и недпсуауак изражајнпсуи). Рад на еуидама. Рад на
умеуникпј лиуерауури. Најшещёе грещке у извпѐеоу и оихпвп пуклаоаое. Суилскп извпѐеое – суил и уехника,
инуерпреуација, музишки израз и музишка реуприка. Суилскп извпѐеое – фразираое, акценууација, динамика и агпгика.
Каракуер, раздпбља и пблици. Суилскп извпѐеое: ренесанса, барпк, преукласика, класика, рпмануизам и ппсурпмануизам.
Нпва суремљеоа у музици. Ефекуи прпщирена уехника. Педагпщка и инсурукуивна лиуерауура.
Литература:
1. Радпсављевиё, Љиљана. Акусуика. Паншевп: Средоа музишка щкпла "Јпван Бандур", 1996.
Брпј часпва активне наставе:

Тепријска насуава: 2

Пракуишна насуава: 0

Метпде извпђеоа наставе:
Усменпг излагаоа, дијалпщка, рада на уексуу, демпнсурауивна, илусурауивна.
Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100):
Предиспиуне пбавезе:

Ппена - 60

Заврщни испиу:

Ппена - 40

Кплпквијум 2

10

Усмени испиу

20

Акуивнпсу у упку предаваоа

10

Презенуација семинарскпг рада

20

Присусувп на предаваоима

10

Семинарски рад 1

10

Кплпквијум 1

10

Семинарски рад 2

10

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OFMD3 - Меупдика насуаве дрвених дувашких инсуруменауа 3
Наставници: Кленкпвски М. Вељкп, дпцену
Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 6
Услпв: Пдслущане и пплпжене Меупдика насуаве дрвених дувашких инсуруменауа 1 и 2
Циљ предмета:
Суицаое сурушних и прпщириваое ппщуих знаоа, сппспбнпсуи и вещуина сууденауа за планираое, реализацију, праёеое,
евалуацију, сампевалуацију, инпвираое, дпкуменупваое и презенуацију резулуауа рада у насуави дрвених дувашких
инсуруменауа у музишким щкплама.
Исхпд предмета:
Релевануна сурушна, уепријска и пракуишна знаоа сууденауа, ппуребнa за планираое, реализацију, праёеое, евалуацију,
сампевалуацију, инпвираое и дпкуменупваое резулуауа рада у насуави дрвених дувашких инсуруменауа.
Садржај предмета:
Дидакуишки принципи у насуави дувашких инсуруменауа. Фазе насуавнпг прпцеса. Планираое. Ппјам, врсуе и знашај
планираоа у насуави. Глпбалнп планираое насуаве дувашких инсуруменауа. Пперауивнп планираое насуаве дувашких
инсуруменауа. Циљеви насуаве дувашких инсуруменауа. Задаци насуаве дувашких инсуруменауа. Ппјам и врсуе насуавних
меупда. Пблици рада (фрпнуални, групни, индивидуални). Ппјам и врсуе насуавних средсуава. Праёеое, мереое и
вреднпваое насуавнпг рада. Грещке у пцеоиваоу. Дпкуменупваое резулуауа рада (ппруфплип). Ваннасуаве акуивнпсуи.
Прпфесипнални развпј насуавника у музишким щкплама. Инпвираое насуавнпг рада у музишким щкплама. Ппјам насуавнпг
шаса. Типплпгија насуавних шаспва. Аруикулација насуавнпг шаса. Писане припреме насуавника. Ппјам, врсуе и знашај.
Мпдели писаних припрема за шас. Хпспиупваое (уппзнаваое са радпм музишке щкпле вежбапнице: планпвима и
припремама насуавника, циљевима, задацима, меупдама, пблицима и средсувима рада, ппсуупцима вреднпваоа и
пцеоиваоа ушенишких ппсуигнуёа, дпкуменупваоем резулуауа рада ушеника и насуавника.
Литература:
1. Еберсу, Анупн: Меупдика дрвених дувашких инсуруменауа (скрипуа), Нпви Сад,
Брпј часпва активне наставе:

Тепријска насуава: 2

Пракуишна насуава: 0

Метпде извпђеоа наставе:
Усменпг излагаоа, дијалпщка, рада на уексуу, демпнсурауивна, илусурауивна.
Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100):
Предиспиуне пбавезе:

Ппена - 60

Заврщни испиу:

Ппена - 40

Кплпквијум 2

10

Усмени испиу

20

Акуивнпсу у упку предаваоа

10

Презенуација семинарскпг рада

20

Присусувп на предаваоима

10

Семинарски рад 1

10

Кплпквијум 1

10

Семинарски рад 2

10

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OFMD4 - Меупдика насуаве дрвених дувашких инсуруменауа 4
Наставници: Кленкпвски М. Вељкп, дпцену
Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 6
Услпв: Пдслущане и пплпжене Меупдика насуаве дрвених дувашких инсуруменауа 1 и 2, и пдслущана Меупдика насуаве
дрвених дувашких инсуруменауа 3
Циљ предмета:
Развпј прпфесипналних кпмпеуенција и пракуишних вещуина сууденауа за планираое, реализацију и вреднпваое рада у
насуави дрвених дувашких инсуруменауа. Развпј криуикпг мищљеоа, и сампрефлексивних сппспбнпсуи сууденуа.
Исхпд предмета:
Суудену је псппспбљен за планираое, реализацију и вреднпваое рада у насуави дрвених дувашких инсуруменауа. Има
изграѐен криуишки пднпс према васпиунп-пбразпвнпм раду и развијену сппспбнпсу сампрефлексије.
Садржај предмета:
Преурага и кприщёеое релевануне педагпщке лиуераууре.
Израда писаних припрема за шас.
Ппсмаураое насуавних шаспва и фпрмираое приказа 20 ппсмаураних шаспва.
Реализација шаспва у нижпј и средопј музишкпј щкпли вежбапници.
Анализа, вреднпваое и сампвреднпваое пдржаних шаспва сууденауа.
Литература:
1. Еберсу, Анупн: Меупдика дрвених дувашких инсуруменауа (скрипуа), Нпви Сад,
Брпј часпва активне наставе:

Тепријска насуава: 2

Пракуишна насуава: 0

Метпде извпђеоа наставе:
Усменпг излагаоа, дијалпщка, рада на уексуу, демпнсурауивна, илусурауивна.
Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100):
Предиспиуне пбавезе:

Ппена - 60

Заврщни испиу:

Ппена - 40

Кплпквијум 2

10

Усмени испиу

20

Акуивнпсу у упку предаваоа

10

Презенуација семинарскпг рада

20

Присусувп на предаваоима

10

Семинарски рад 1

10

Кплпквијум 1

10

Семинарски рад 2

10

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, пснпвне академске суудије
Назив предмета: ODMK1 - Меупдика насуаве клавира 1
Наставници: Синшук Н. Александар, дпцену
Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 6
Услпв: Нема
Циљ предмета:
Уппзнаваое сууденауа са прпблемауикпм клавирске педагпгије на нивпу пснпвнпг музишкпг пбразпваоа.
Исхпд предмета:
Псппспбљаваое сууденуа за прпфесипналнп бављеое клавирскпм педагпгијпм на нивпу пснпвнпг музишкпг пбразпваоа.
Садржај предмета:
Уппзнаваое са разлишиуим меупдама присуупа клавирскпј уехници написане у перипду пд краја ХЈХ дп средине ХХ века.
Деуаљнп уппзнаваое са развпјем клавирске уехнике крпз еппхе кап и исупријаупм развпја уехнике у Русији и Францускпј.
Уппзнаваое са меупдпм Алфреда Кпрупа крпз оегпву коигу "раципнални принципи присуупа клавирскпј уехници".
Пбраѐујз се пеу пбласуи кпје ппдразумевају, једнакпсу, независнпсу и ппкреуљивпсу прсуију, ппдмеуаое палца, скале и
арпежѐа, уехника дуплих нпуа и пплифпнпг свираоа, уехника расуезаоа щаке, уехника зглпба щаке и извпѐеое акпрада.
Ппсебна пажоа је ппсвеёена дневнпј клавирскпј гимнасуици кпја је прказана у пвпм меупду. Накпн заврщенпг предаваоа п
меупди Алфреда Кпрупа, сууденуи ёе демпнсурирауи наушенп и прказауи на шасу оихпвп ппимаое кпплеунпг меупда.
Следеёи меупд кпји ёе се изушавауи је меупд Дпрпуи Таубман. Америшка пијанисукиоа кпја је пснпвала ценуар за клавирску
уехнику и заједнп са свпјим предавашима прпмпвисала свпј меупд инуернаципналнп. Пн ппдразумева изушаваое
аруикулације, рпуације, пбликпваое и пкуаве. Сууденуи ёе деуаљнп изушавауи сваку пбласу. Уппреѐиваое меупда Алфреда
Кпрупа и Дпрпуи Таубман. Изналажеое заједнишких присуупа клавирскпј уехници у пба меупда пууем прпушаваоа свакпг
сегменуа клавирске уехнике.
Тпкпм другпг семесура присуупиёе се изушаваоу меупде Тепдпра Лещеуицкпг крпз приказ коига Мари Пренунер и Малвин
Бре кпје су кап оегпве асисуенукиое деуаљнп приказале меупд Тепдпра Лещеуицкпг. На пснпву приказане меупде, кпју су
саме риказале, а кап асисуенукиое Лещеуицкпг, припремале су младе пијанисуе какп би уехнишки псппспбљени били
спремни да присуупе шаспвима прпфеспра Лещеуицкпг. Приказ ппдразумева изушаваое ппзиције щаке и прсуију, разлишиуе
нашине дпдира дирке, ппдмеуаое палца, урилере, акпрде, арпеѐа, дупле нпуе, расуезаое мале щаке, пкуаве, вежбе за
прсуе, генерална правила, ппкреуи щаке и руке. Сууденуи ёе наушене елемене приказауи на шасу у пднпсу суудену-суудену
кап и суудену-ушеник ниже или средое музишке щкпле. Изушаваое меупда Исидпр Филипа крпз оегпву коигу "Кпмплеуна
щкпла клавирске уехнике". Меупда ппдразумева разлишиуе пбласуи клавирске уехнике кап щуп су флексибилнпсу прсуију,
вежбе за ппсуизаое брзине, разлишиуе вежбе, исуезаое прсуију и оихпва независнпсу, арпеѐа, дупле нпуе, пкуаве из зглпба
щаке урилерик ппнпвљене нпуе. Ппсебна пажоа ёе биуи ппсвеёена анализи вежби за независнпсу прпсуију Исидпра
Филипа базираним на умаоенпм сепуакпрду. Уппзнаваое са коигпм Васила Илиша Сафпнпва "Нпва фпрмула за клавирске
педагпге и сууденуе клавира".
Пракуишна насуава где суудену држи шас ушенику пснпвне или средое музишке щкпле, где следи дискусија у пквиру групе.
Семинарски рад кпји ппдразумева презенуацију у писанпј фпрми једне пд пбласуи из пба наведена меупда. Аналиуишки
шаспви суудену-суудену кап и демпнсураципни шаспви.
Кплпквијум ппдразумева анализу присуупа Алфреда Кпрупа и Дпрпуи Таубман.
Испиу предсуавља анализу присуупа уехнишких меупда пбраѐених у упку гпдине.
Литература:
1. Нејгауз, Хенрик: П умеунпсуи свираоа на клавиру, Универзиуеу умеунпсуи, Бепград 1970
2. Тимакин, Евгениј: Васпиуаое пијанисуе, Удружеое музишких и балеуских педагпга Србије 1983
3. Щёаппв, Арсениј: Меупдика насуаве клавира, ФМУ, Бепград 1963
4. Сердар, Александар: Развпј пијанисуишке уехнике, Црнпгпрски кулуурни ценуар, Ппдгприца 2012
5. Щпбајиё, Драгпљуб: Темељи савременпг пијанизма, Свеупви, Нпви Сад 1996
6. Михелис, В Л: Први шаспви младпг пијанисуе, Савез музишких друщуава Впјвпдине 1992
7. Либерман, Ј: Рад на усврщаваоу клавирске уехнике, изд. Саща Супјанпвиё 2001
Брпј часпва активне наставе:

Тепријска насуава: 2

Пракуишна насуава: 0

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, пснпвне академске суудије
Назив предмета: ODMK2 - Меупдика насуаве клавира 2
Наставници: Синшук Н. Александар, дпцену
Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 8
Услпв: Нема
Циљ предмета:
Уппзнаваое сууденауа са прпблемауикпм клавирске педагпгије на нивпу пснпвнпг музишкпг пбразпваоа.
Исхпд предмета:
Псппспбљаваое сууденуа за прпфесипналнп бављеое клавирскпм педагпгијпм на нивпу пснпвнпг музишкпг пбразпваоа.
Садржај предмета:
Изушаваое лиуераууре за ниже и средое музишке щкпле. У пквиру уппзнаваоа са лиуераурпм анализа исуих дела кап и
рещаваое уехнишких и инуерпреуауивних прпблема. Анализа средсуава пууем кпјих се мпже дпвесуи ушеник дп суаоа
суперипрнпсуи над задауим музишким делпм. Рад на савладаваоу уещкпёа у пквиру свираоа лесувица. Ту спадају сва веё
изушена уехнишка средсува кпја ппдразумевају примену сппзнаја на савладаваоу арпеѐа, акпрда, урилера, уремпла,
глисанда, пкуава, дуплих нпуа и скпкпва. Сппзнаја пспбина клавира кпја ппдразумева специфишнпсу клавирскпг звука и
оегпвпг прпсуираоа, свпјсува педала и изражајне мпгуёнпсуи инсуруменуа. Анализа и размаураое физиплпщких прпблема
свираоа на клавиру. Уппзнаваое са еуидама Карла Шернија и Клеменуија кпји су пснпвни реперупар ушеника нижих и
средоих музишких щкпла. Разлишиуе групе еуида су ппсвеёене специфишним уехнишким захуевима па супга у свакпј еуиди
млади пијанисуа мпра да се кпнценурище на савладаваое специфишних уехнишких прпблема. Уппзнајуёи пдреѐене еуиде
размаурауи са суденуима оихпва виѐеоа рада на уехнишкпм рещеоу прпблема кпјим се бави свака индивидуална еуида.
Сууденуи ёе држауи шаспве једни другима кап и ушеницима нижих и средоих музишких щкпла. Кплпквијум у виду
пракуишнпг приказа, пднпсиёе се на мауеријал кпји је дп уада пбраѐиван.
У другпм семесуру ёе се насуавиуи даље изушаваое лиуерауре намеоене едукацији ушника нижих и средоих музишких
щкпла. Предаваое знамениупг прпфеспра ниже и средое щкпле кпји ёе меупдплпщки уппзнауи сууденуе са ппшеуним
шаспвима у раду са малпм децпм. Едукација п нашину присуупа најмлаѐем узрасуу и нашину на кпји се најмлаѐи пијанисуи
увпде у свеу музике и пијанизма. Разгпвпр п ппјму шаса, прпблемауици ппшеунпг ушеоа, пднпс ка предщкплскпм и щкплскпм
узрасуу. Уппзнаваое сууденауа са фазама рада на музишкпм делу. Анализа прпцеса ушеоа музишкпг дела, прпблемауика
јавнпг насуупа, прпцес вежбаоа једнпг музишкпг дела и дпвпѐеоа дп суупоа када делп мпже да се изведе на јавнпм насупу.
Фпрмираое ушеникпвих радних навика кап и псппспбљаваое ушеника за сампсуални рад.
Даље уппзнаваое лиуерауре разлишиуих перипда кпји су пре свега намеоени едукацији ушеника кап щуп су мали
предлудијуми, двпгласне и урпгласне инвенције Јпхана Себасуијана Баха, пдреѐене лакще спнауе Беупвена, Мпцаруа и
Хајдна кап и спнауине и лиуерауура ХЈХ и ХХ века најшещёе присууна на реперупару ушеника.
Семинарски рад ёе биуи у писанпј фпрми и пднпсиуи се на запажаое са шаспва са средопщкплским прпфеспрпм.
Кплпквијум ппдразумева уехнишки рад са ушеникпм на лесувицама и еуидама.
Испиу ёе ппдразумевауи лиуераууру Нејгауза и Тимакина кап и запажаоа са шаспва.
Литература:
1. Нејгауз, Хенрик: П умеунпсуи свираоа на клавиру, Универзиуеу умеунпсуи, Бепград 1970
2. Тимакин, Евгениј: Васпиуаое пијанисуе, Удружеое музишких и балеуских педагпга Србије 1983
3. Щёаппв, Арсениј: Меупдика насуаве клавира, ФМУ, Бепград 1963
4. Сердар, Александар: Развпј пијанисуишке уехнике, Црнпгпрски кулуурни ценуар, Ппдгприца 2012
5. Щпбајиё, Драгпљуб: Темељи савременпг пијанизма, Свеупви, Нпви Сад 1996
6. Михелис, В Л: Први шаспви младпг пијанисуе, Савез музишких друщуава Впјвпдине 1992
7. Либерман, Ј: Рад на усврщаваоу клавирске уехнике, изд. Саща Супјанпвиё 2001
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, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OFML1 - Меупдика насуаве лимених дувашких инсуруменауа 1
Наставници: Ђпрѐевиё М. Милпщ, дпцену
Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 6
Услпв: Нема
Циљ предмета:
Суицаое сурушних и прпщириваое ппщуих знаоа, сппспбнпсуи и вещуина сууденауа за управљаое прпцесима ушеоа и
ппушаваоа у насуави лимених дувашких инсуруменауа.
Исхпд предмета:
Суудену разуме пснпвне педагпщке ппјмпве, ппзнаје физиплпщке пснпве и уехнике свираоа, сппспбан је да управља
пснпвним прпцесима ушеоа и ппушаваоа у насуави лимениих дувашких инсуруменауа.
Садржај предмета:
Ппјам, циљеви и задаци Меупдике насуаве дувашких инсуруменауа. Пднпс меупдике и других педагпщких дисциплина.
Исупријски развпј музишкпг пбразпваоа. Пснпвни педагпщки ппјмпви: васпиуаое, пбразпваое, ушеое, ппушаваое.
Савремени пбразпвни сисуеми музишкпг пбразпваоа. Ппјам насуавнпг плана и прпграма. Насуавни садржаји нижих и
средоих музишких щкпла, пдесека за дувашке инсуруменуе у Србији. Ппјам и врсуе насуаве. Сурукуурни елеменуи насуаве дидакуишки урпугап- шеуврпупугап (ушеник, насуавник, садржај, уехнплпгија). Диференцијација и индивидуализација
насуавнпг рада. Сазнајне пснпве насуаве дувашких инсуруменауа у музишким щкплама. Ппдрушја развпја ушеника.
Каракуерисуике развпја дешијег мищљеоа (10 – 15 гпдина). Перцепција, мищљеое, ушеое, памёеое, забправљаое. Теприје
ушеоа. Ппјам дарпвиупсуи. Музишки слух и оегпва улпга у ппсуупку свираоа. Технике и ппсуупци за иденуификацију
дарпвиуих ушеника.
Тепријске пснпве свираоа на музишким инсуруменуима. Психпфизишке пснпве насуанка упна. Акусуишке пснпве ппсуавке
звука. Извпѐашки апарау и уехника дпбијаоа упна при свираоу. Анаупмскп-физиплпщке пснпве дисајнпг прпцеса. Дисаое и
оегпве пспбенпсуи приликпм свираоа. Врсуе дисаоа. Дијафрагма. Ваздущни вплумен. Пслпнац даха. Технике дисаоа при
свираоу. Гпрои дисајни пууеви.
Литература:
1. Радпсављевиё, Љиљана. Акусуика. Паншевп: Средоа музишка щкпла "Јпван Бандур", 1996.
Брпј часпва активне наставе:

Тепријска насуава: 2

Пракуишна насуава: 0

Метпде извпђеоа наставе:
Усменпг излагаоа, дијалпщка, рада на уексуу, демпнсурауивна, илусурауивна.
Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100):
Предиспиуне пбавезе:

Ппена - 60

Заврщни испиу:

Ппена - 40

Кплпквијум 2

10

Усмени испиу

20

Акуивнпсу у упку предаваоа

10

Презенуација семинарскпг рада

20

Присусувп на предаваоима

10

Семинарски рад 1

10

Кплпквијум 1

10

Семинарски рад 2

10

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OFML2 - Меупдика насуаве лимених дувашких инсуруменауа 2
Наставници: Ђпрѐевиё М. Милпщ, дпцену
Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 6
Услпв: Пдслущана Меупдика насуаве лимених дувашких инсуруменауа 1
Циљ предмета:
Псппспбљаваое сууденауа за рад на музишкпм мауеријалу у насуави лимених дувашких инсуруменауа и разликпваое
најзнашајних суилпва у извпѐеоу.
Исхпд предмета:
Суудену је псппспбљен за рад на музишкпм уексуу и разликује најзнашајније суилпве у извпѐеоу.
Садржај предмета:
Лимени дувашки инсуруменуи (пспбине, граѐа, делпви, исупријау, марке – щуа преппрушиуи ушенику?
Сущуина и знашај раципналне ппсуавке. Ппјам ппсуавке. Измена правила ппсуавке. Пснпве раципналне ппсуавке. Рад на
музишкпм мауеријалу. Рад на дугим упнпвима. Рад на скалама и арпеѐима. Пуклаоаое недпсуауака у извпѐеоу
(нериумишнпсу, недпсуауак уједнашенпсуи упна, неуашна инупнација и недпсуауак изражајнпсуи). Рад на еуидама. Рад на
умеуникпј лиуерауури. Најшещёе грещке у извпѐеоу и оихпвп пуклаоаое. Суилскп извпѐеое – суил и уехника,
инуерпреуација, музишки израз и музишка реуприка. Суилскп извпѐеое – фразираое, акценууација, динамика и агпгика.
Каракуер, раздпбља и пблици. Суилскп извпѐеое: ренесанса, барпк, преукласика, класика, рпмануизам и ппсурпмануизам.
Нпва суремљеоа у музици. Ефекуи прпщирена уехника. Педагпщка и инсурукуивна лиуерауура.
Литература:
1. Радпсављевиё, Љиљана. Акусуика. Паншевп: Средоа музишка щкпла "Јпван Бандур", 1996.
Брпј часпва активне наставе:

Тепријска насуава: 2

Пракуишна насуава: 0

Метпде извпђеоа наставе:
Усменпг излагаоа, дијалпщка, рада на уексуу, демпнсурауивна, илусурауивна.
Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100):
Предиспиуне пбавезе:

Ппена - 60

Заврщни испиу:

Ппена - 40

Кплпквијум 2

10

Усмени испиу

20

Акуивнпсу у упку предаваоа

10

Презенуација семинарскпг рада

20

Присусувп на предаваоима

10

Семинарски рад 1

10

Кплпквијум 1

10

Семинарски рад 2

10

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OFML3 - Меупдика насуаве лимених дувашких инсуруменауа 3
Наставници: Ђпрѐевиё М. Милпщ, дпцену
Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 6
Услпв: Пдслущане и пплпжене Меупдика насуаве лимених дувашких инсуруменауа 1 и 2
Циљ предмета:
Суицаое сурушних и прпщириваое ппщуих знаоа, сппспбнпсуи и вещуина сууденауа за планираое, реализацију, праёеое,
евалуацију, сампевалуацију, инпвираое, дпкуменупваое и презенуацију резулуауа рада у насуави лимених дувашких
инсуруменауа у музишким щкплама.
Исхпд предмета:
Релевануна сурушна, уепријска и пракуишна знаоа сууденауа, ппуребнa за планираое, реализацију, праёеое, евалуацију,
сампевалуацију, инпвираое и дпкуменупваое резулуауа рада у насуави лимених дувашких инсуруменауа.
Садржај предмета:
Дидакуишки принципи у насуави дувашких инсуруменауа. Фазе насуавнпг прпцеса. Планираое. Ппјам, врсуе и знашај
планираоа у насуави. Глпбалнп планираое насуаве дувашких инсуруменауа. Пперауивнп планираое насуаве дувашких
инсуруменауа. Циљеви насуаве дувашких инсуруменауа. Задаци насуаве дувашких инсуруменауа. Ппјам и врсуе насуавних
меупда. Пблици рада (фрпнуални, групни, индивидуални). Ппјам и врсуе насуавних средсуава. Праёеое, мереое и
вреднпваое насуавнпг рада. Грещке у пцеоиваоу. Дпкуменупваое резулуауа рада (ппруфплип). Ваннасуаве акуивнпсуи.
Прпфесипнални развпј насуавника у музишким щкплама. Инпвираое насуавнпг рада у музишким щкплама. Ппјам насуавнпг
шаса. Типплпгија насуавних шаспва. Аруикулација насуавнпг шаса. Писане припреме насуавника. Ппјам, врсуе и знашај.
Мпдели писаних припрема за шас. Хпспиупваое (уппзнаваое са радпм музишке щкпле вежбапнице: планпвима и
припремама насуавника, циљевима, задацима, меупдама, пблицима и средсувима рада, ппсуупцима вреднпваоа и
пцеоиваоа ушенишких ппсуигнуёа, дпкуменупваоем резулуауа рада ушеника и насуавника.
Литература:
1. Еберсу, Анупн: Меупдика дрвених дувашких инсуруменауа (скрипуа), Нпви Сад,
Брпј часпва активне наставе:

Тепријска насуава: 2

Пракуишна насуава: 0

Метпде извпђеоа наставе:
Усменпг излагаоа, дијалпщка, рада на уексуу, демпнсурауивна, илусурауивна.
Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100):
Предиспиуне пбавезе:

Ппена - 60

Заврщни испиу:

Ппена - 40

Кплпквијум 2

10

Усмени испиу

20

Акуивнпсу у упку предаваоа

10

Презенуација семинарскпг рада

20

Присусувп на предаваоима

10

Семинарски рад 1

10

Кплпквијум 1

10

Семинарски рад 2

10

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OFML4 - Меупдика насуаве лимених дувашких инсуруменауа 4
Наставници: Ђпрѐевиё М. Милпщ, дпцену
Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 6
Услпв: Пдслущане и пплпжене Меупдика насуаве лимених дувашких инсуруменауа 1 и 2, и пдслущана Меупдика насуаве
лимених дувашких инсуруменауа 3
Циљ предмета:
Развпј прпфесипналних кпмпеуенција и пракуишних вещуина сууденауа за планираое, реализацију и вреднпваое рада у
насуави лимених дувашких инсуруменауа. Развпј криуишкпг мищљеоа, и сампрефлексивних сппспбнпсуи сууденуа.
Исхпд предмета:
Суудену је псппспбљен за планираое, реализацију и вреднпваое рада у насуави лимених дувашких инсуруменауа. Има
изграѐен криуишки пднпс према васпиунп-пбразпвнпм раду и развијену сппспбнпсу сампрефлексије.
Садржај предмета:
Преурага и кприщёеое релевануне педагпщке лиуераууре.
Израда писаних припрема за шас.
Ппсмаураое насуавних шаспва и фпрмираое приказа 20 ппсмаураних шаспва.
Реализација шаспва у нижпј и средопј музишкпј щкпли вежбапници.
Анализа, вреднпваое и сампвреднпваое пдржаних шаспва сууденауа.
Литература:
1. Еберсу, Анупн: Меупдика дрвених дувашких инсуруменауа (скрипуа), Нпви Сад,
Брпј часпва активне наставе:

Тепријска насуава: 2

Пракуишна насуава: 0

Метпде извпђеоа наставе:
Усменпг излагаоа, дијалпщка, рада на уексуу, демпнсурауивна, илусурауивна.
Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100):
Предиспиуне пбавезе:

Ппена - 60

Заврщни испиу:

Ппена - 40

Кплпквијум 2

10

Усмени испиу

20

Акуивнпсу у упку предаваоа

10

Презенуација семинарскпг рада

20

Присусувп на предаваоима

10

Семинарски рад 1

10

Кплпквијум 1

10

Семинарски рад 2

10

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OLMK1 - Принципи меупдике насуаве музишке кулууре за пснпвне щкпле, OULMK1 - Меупдика насуаве
музишке кулууре за пснпвне щкпле
Наставници: Суефанпвиё Д. Славица, дпцену
Сарадници: --Статус предмета: избпрни
Брпј ЕСПБ: 4
Услпв: Нема
Циљ предмета:
Циљ предмеуа је пбушаваое насуавнпг кадра за предмеу Музишка кулуура према ппуребама пбразпвнпг прпцеса у
ппщуепбразпвним пснпвним щкплама.
Исхпд предмета:
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 има увид у мпгуёнпсуи реализације насуаве музишке умеунпсуи у пквиру
сарадое са инсуиууцијама кулууре. Суудену разуме и мпже да примени криуеријуме вреднпваоа знаоа Суудену мпже да
псмисли и изведе разлишиуе акуивнпсуи кпје пбпгаёују и прпдубљују музишкп искусувп ѐацима у пснпвнпј щкпли.
Садржај предмета:
Музишкп пбразпваое у сисуему пбразпваоа у Србији: суандарди, ппщуе кпмпеуенције, меѐупредмеуне кпмпеуенције,
специфишне кпмпеуенције, исхпди, насуавни план и прпграм.
Развпјна улпга музике. Пбразпваое крпз умеунпсу, UNESCO прпграм и харвардски "Прпјекау 0".
Меупдишки присууп насуавним уемама из насуавнпг прпграма. Вреднпваое знаоа.
Псмищљаваое и реализација насуаве у сарадои са инсуиууцијама кулууре у пквиру ппдрщке ушещёу музишкпг пбразпваоа
у друщувенпм и кулуурнпм ангажпваоу у циљу смаоеоа ппсупјеёег јаза измеѐу инсуиууција виспкпг музишкпг пбразпваоа
и цивилнпг друщува.
Примери разлишиуих успещних пракси (MOSAIC прпјекау Еврппске Уније).
Суицаое искусува у псмищљаваоу и реализацији щкплскпг шаса са разлишиупм уемауикпм у пснпвнпј щкпли, примеоујуёи
разлишиуе насуавне меупде. Суицаое увида у развпјну, пбразпвну и инклузивну улпгу музишкпг пбразпваоа. Псмищљаваое
и реализација разлишиуих акуивнпсуи кпје пбпгаёују и прпдубљују музишкп искусувп (впкалнп-инсуруменуални ансамбли,
плес, музишка драма, иуд.)
Пгледни шас 1 – презенуација
Пгледни шас 2 – презенуација
Кплпквијум
Писмена прпвера уепријскпг знаоа из пбласуи ууицаја музике на развпј лишнпсуи, прганизације шаса, фенпмена песме,
аналиуишкпг и демпнсураципнпг слущаоа музике, вреднпваоа знаоа.
Заврщни испиу
Писмени испиу: прпвера уепријскпг знаоа из пбласуи музишке фпрме, музишкпг фплклпра, музишких занрпва (меупдишки
присууп).
Усмени испиу: прпвера разумеваоа меупдишкпг присуупа градиву пснпвне щкпле.
Литература:
1. Irjo-Koskinen, Tula. 2003. Institucije kulture i njihovi obrazovni programi, BalkanKult, Beograd.
2. Ivanovid, Nada. 2007. Metodika opšteg muzičkog obrazovanja za osnovnu školu, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva,
Beograd.
3. Ivanovid, Nada. 2007. Metodika opšteg muzičkog obrazovanja za srednju školu, Zavod za udzbenike i nastavna sredstva, Beograd
4. O’Brien, Nada. 2019. Muzika i Nesvesno. Dosije studio
Брпј часпва активне наставе:

Тепријска насуава: 1

Пракуишна насуава: 1

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

Ппена - 70

Заврщни испиу:

Ппена - 30

Семинари

10

Усмени испиу

15

Акуивнпсу у упку предаваоа

5

Писмени испиу

15

Пракуишна насуава

35

Кплпквијуми

20

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OCME1 - Меупдика насуаве сплп певаоа
Наставници: Паншеупвиё-Радакпвиё В. Виплеуа, ванредни прпфеспр
Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 10
Услпв: Нема
Циљ предмета:
Меупдика насуаве сплп певаоа припрема сууденуе за сампсуалну прпфесипналну делаунпсу, креауиван рад и развија
сппспбнпсу псмищљаваоа писмених припрема, симулације шаса и уппзнаје сууденуе са криуеријумима вреднпваоа знаоа.
Исхпд предмета:
Примена разнпврсних инуерпреуауивних сазнаоа у циљу сувараоа креауивне лишнпсуи музишкпг педагпга. Сууденуи
пвладавају уехникама и пракуишним вещуинама (у пбласуима умеунишкпг изражаваоа, певаоа 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:
Крпз насуаву пвпг предмеуа сууденуи уреба да суекну неппхпдна уепријска сазнаоа из пбласуи впкалне педагпгије,
сппспбнпсу аналиуишкпг пбједиоаваоа сппсувенпг извп+ашкпг 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. Тпкпм 15 недеља градивп се пбрадује на једнпм шасу предаваоа и једнпм шасу
пракуишних вежби, у пквиру следеёих меупдских јединица:
1. Певашке щкпле и педагпзи певаоа
2. Иуалијанска щкпла певаоа
3. Француска щкпла певаоа
4. Немашка щкпла певаоа
5. Педагпзи певаоа
6. Суудиј певаоа
7. Щкплпваое гласа у дешијем узрасуу-пре мууације
8. Пуберуеу-дпба пплнпг сазреваоа и мууације
9. Щкплпваое гласа ппсле мууације
10. Тепријски деп суудија
11. Акусуика
12. Анаупмија и физиплпгија гласпвних пргана
13. Фпнеуика
14. Пснпви впкалне уехнике
15. Гласпвни регисури
Кплпвијум је усмена прпвера знаоа преѐенпг градива.
Семинарски рад се пище на уему испиунпг прпграма или дела испиунпг прпгарма главнпг предмеуа.
Испиу се сасупји из усменпг дела и пракуишнпг дела - држаоа шаса
Држаое щкплскпг шаса.
Литература:
1. Цвејиё Никпла, Савремени белкануп, Бепград, 1980
2. Щпилер Бруна, Умјеунпсу сплп певаоа, Сарајевп, 1972
3. Лхпука-Калински Ивп, Умеунпсу пјеваоа, Загреб, 1975
4. Суамаупвиё-Никплиё Јелка, Сплп певаое, Бепград, 1950
Брпј часпва активне наставе:

Тепријска насуава: 2

Пракуишна насуава: 3

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

Испу – усмени деп

30

Акуивнпсу у упку предаваоа

10

Испиу – пракуишни деп

30

Пракуишна насуава

10

Кплпквијум-и

10

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OIMU1 - Меупдика насуаве удараљки 1, OIMU2 - Меупдика насуаве удараљки 2, OIMU3 - Меупдика насуаве
удараљки 3, OIMU4 - Меупдика насуаве удараљки 4
Наставници: Палашкпвиё Ж. Срѐан, ванредни прпфеспр
Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 6
Услпв: Пплпжен испиу преухпднпг мпдула (псим за мпдул 1)
Циљ предмета:
Суудипзнп пвладаваое вещуинпм суицаоа знаоа и сазнаоа из умеунишке пбласуи удараљке и пракуишна примена суешених
искусуава у умеунишкпм и педагпщкпм раду.
Исхпд предмета:
Примена разнпврсних знаоа и инуерпреуауивних сазнаоа у циљу сувараоа креауивне лишнпсуи музишкпг педагпга.
Садржај предмета:
Меупдплпщкп-педагпщка прпрада лиуерауурe за мембранпфпне, мелпдијске и риумишке ударашке инсуруменуе.
Тпкпм пеунаесу недеља градивп се пбраѐује на пдабранинм примерима крпз пукриваое пдгпвпра и закљушака пракуишнпм
применпм и уппуребпм суешених сазнаоа: инсурумену – исупријау и улпга, присууп ушеника – мпуив за ушеое, ппшеуак
свираоа – уехника ппсуављаоа руку у зависнпсуи пд врсуе инсуруменуа, лиуерауура за мембранпфпне, мелпдијске и
риумишке ударашке инсуруменуе.
Држаое шаса кплеги.
Литература:
1. Joe Morello, "Master studies 1", exercises for development of control and technique - Hal Leonard corp.
2. Joe Morello, "Master studies 2", exercisesfordevelopmentofcontrolandtechnique - Hal Leonard corp.
3. Charley Wilcoxon, "Modern Rudimental Swing solos for advanced drummer" -Ludwigmusic, Ohio, USA
4. Jacques Delecluse, "Twelvestudies" forthe drum - AlphonseLeduc, France
5. Arend Weitzel, "Timpani roll" - GretelVerlagDinklage
6. Francois Dupin, "Thekettledrummer'sbasictraining" - Alfphonse Leduc, France
7. Bruno Hartl, "Etude for two timpani" – Marmor Verlag Wien
8. Jacques Delecluse, "Twenty studies" for timpani – AlphonseLeduc, France
9. Leigh Howard Stevens, "Method of Movement for Marimba" - Copyrightby L. H. Stevens, 1979
10. Nebojša J. Živkovid, "The principle of Mallet Technique" - Copyrightby Nebojša J. Živkovid
11. Jacques Delecluse, "Twenty studies for Xylophone" - AlphonseLeduc, Paris
12. David Kovins, "Vibraphone Virtuosity" - Visionary Music Publishing Co. USA
13. Gerard Perotin, "Six etude for Vibraphone" vibrafon solo - Editions Symphony Land
Брпј часпва активне наставе:

Тепријска насуава: 1

Пракуишна насуава: 0

Метпде извпђеоа наставе:
Групна пракуишна насуава, крпз пшигледне музишке примере, инуерпреуауивнп прпушаваое и исураживаое. Насуаву слущају
сви сууденуи удараљки на пснпвним суудијама.
Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100):
Предиспиуне пбавезе:

Ппена - 50

Семинарски рад

30

Акуивнпсу у упку предаваоа

20

Заврщни испиу:
Испиу

Ппена - 50
50

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OIMH1 - Меупдика насуаве харфе 1, OIMH2 - Меупдика насуаве харфе 2, OIMH3 - Меупдика насуаве харфе
3, OIMH4 - Меупдика насуаве харфе 4
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:
Суудипзнп пвладаваое вещуинпм суицаоа знаоа и сазнаоа из умеунишке пбласуи харфа и пракуишна примена суешених
искусуава у умеунишкпм и педагпщкпм раду.
Исхпд предмета:
Ппзнаваое педагпщкпг прпцеса-уехника свираоа, фазе у извпѐеоу насуаве, вежбаое мемприсаоа и прганизација шаса (30
или 45 минууа). Примена разнпврсних знаоа и инуерпреуауивних сазнаоа у циљу сувараоа креауивне лишнпсуи музишкпг
педагпга.
Садржај предмета:
Уппзнаваое разлишиуих уепријских присуупа уехници свираоа харфе, разлишиуихисупријских, спциплпщких, умеунишких и
уехнплпщкихууицајанаразвпјградиуељсува и суваралащува, кап и преппзнаваоеулпгеинсуруменуалнемузике у
разлишиуимдрущувенимпкплнпсуима.
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.
Пракуишне вежбе (ппсуавке прсупреда, аруикулације, мемприсаоа, педализације), кап и примена суешених знаоа крпз
држаое пгледнпг шаса кплеги са преухпдне гпдине, и дискусију педагпщких ппсуупака свих псуалих сууденауа.
Литература:
1. Bochsa, R. N. C. / Hasselmans. VingtCelebresEtudes), vol. 1 (Etude No. 1 - 10) EditionsMusicalesAlphonseLeduc, Paris
2. Bochsa, R. N. C. / Hasselmans. VingtCelebresEtudes), vol. 2 (Etude No. 11 - 20) EditionsMusicalesAlphonseLeduc, Paris
3. Bochsa, R. N. C. / Hasselmans. Vingt-CinqCelebresExercises-Etudes) Op 62 (LHS) Salvi Publications
4. Bochsa, R. N. C. QuaranteCelebresEtudes (EasyStudies) Op. 318 Book 1 (LHS) Study No. 1 - 20 Salvi Publications
5. Bochsa, R. N. C. QuaranteCelebresEtudes (EasyStudies) Op. 318 Book 2 (LHS) Study No. 21 - 40 Salvi Publications
6. Bochsa, R. N. C. CinquanteCelebresEtudes (Studies Op. 34, vol. 1 LHS) (Study No. 1 - 25) Salvi Publications
7. Bochsa, R. N. C. CinquanteCelebresEtudes (Studies Op. 34, vol. 2 LHS) (Study No. 26 - 50) Salvi Publications
8. Dizi, F. J. /Hasselmans. 48 Etudes in TwoBooks, Book 1 Salvi Publications
9. Dizi, F. J. /Hasselmans. 48 Etudes in TwoBooks, Book 2 Salvi Publications
10. Grossi, M. /Pozzoli, E. Metodo perArpa (ItalianText) by M. Grossiand 65 Little Studies Easy and Progressive by E. Pozzoli, Ricordi
11. Lariviere, L. Exercises et Études Op. 9 (LHS) Salvi Publications, London, 1992
12. Lawrence, Lucile. /SalzedoCarlos. The Art ofModulating. G Schirmer. Inc, NewYork
13. Lawrence, Lucile. /SalzedoCarlos. MethodfortheHarp
14. McDonaldSusan/WoodRollo, Linda. HarpforToday: A UniversalMethodfortheHarp, MusicWorks, 2008
15. Renie, H. MethodforHarp, vol. I and II Combined (EnglishText) EditionsMusicalesAlphonseLeduc, Paris
16. Salzedo, C. Conditioning Exercises G Schirmer. Inc, NewYork
17. Salzedo, C. Daily Dozen, Lyra Music Company, NewYork
18. Salzedo, Carlos. Modern Study of the Harp, G SchirmerInc, NewYork, 1921
Брпј часпва активне наставе:

Тепријска насуава: 1

Пракуишна насуава: 0

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

Ппена - 50

Кплпквијум-и

25

Акуивнпсу у упку предаваоа

25

Заврщни испиу:
Испиу

Ппена - 50
50

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OMJM1 - Меупдика насуаве чез инсуруменауа
Наставници: Игоаупвиё Н. Лука, дпцену; Илиё Д. Иван, дпцену; Кеврещан Љ. Ваоа, дпцену; Мијпвиё Ш. Нпвак, дпцену;
Милеуиё С. Сава, дпцену; Никплиё М. Милан, дпцену; Пеукпвиё С. Весна, дпцену; Суупар Р. Анѐелкп, дпцену
Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 4
Услпв: Нема
Циљ предмета:
Меупдика насуаве главнпг предмеуа 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 извпдјашкпг искусува са дпсуигнуёима свеуске инсуруменуалне и впкалне педагпгије и сппспбнпсу да сампсуалнп
делују на ушенике са кпјима ёе у неппсреднпм кпнуакуу радиуи у упку свпје педагпщке акуивнпсуи.
Исхпд предмета:
Примена разнпврсних инуерпреуауивних сазнаоа у циљу сувараоа креауивне лишнпсуи музишкпг педагпга. Сууденуи
пвладавају уехникама и пракуишним вещуинама (у пбласуима умеунишкпг изражаваоа, свираоу у ансамблима, јавнпг
извпѐеоа, вежбаоа и пдржаваоа прпба), уепријским знаоем (ппзнаваое и разумеваое реперупара), суишу сампсуалнпсу у
раду, психплпщкп разумеваое извпѐащува, криуишку свесу и вещуину кпмуникације.
Садржај предмета:
Изушаваое исупријауа инсуруменауа кпји се кприсуе у чез музици (уруба, сакспфпн, клавир, бубао, кпнурабас, гиуара и
урпмбпн) и уехнике кпје су неппхпдне за свираое у чез идипму. Крпз насуаву пвпг предмеуа сууденуи уреба да суекну
неппхпдна уепријска и пракуишна сазнаоа из пбласуи чез педагпгије, сппспбнпсу аналиуишкпг пбједиоаваоа сппсувенпг
извпдјашкпг искусува са дпсуигнуёима свеуске педагпгије у пвпј пбласуи и сппспбнпсу да сампсуалнп делују на ушенике на
нивпу средоих щкпла са кпјима ёе у неппсреднпм кпнуакуу радиуи у упку свпје педагпщке акуивнпсуи.
Литература:
1. Kenny Werner, Effortless mastery: liberating the master musician within, Jamey Aebersold, January, 1996
2. Paul Deville, Universal method for saxophone, Carl Fischer, 1970
3. Barry Galbraith, JAZZ GUITAR STUDY SERIES 1
4. Jack Grassel, GUITAR SEEDS, Columbia Pictures Publications, USA
5. Musical instruments through the Ages, 1962 by Penguin Books Ltd
6. Woodwind instruments and their history, 2012 by Dover Publications
7. Fred Cockfield, Power Tools for Bass
8. Alexis Sklarevski, BASS PLAYING TECHNIQUES - The Complete Guide
9. John McNeil, The Art of Jazz Trumpet Complete
10. The Art of Comping, Advance Piano Music, Advance Music (1992)
11. A Creative Approach to Jazz Piano Harmony By Bill Dobbins, Advance Music (1994)
12. Bart van Lier, Coordination for Trombone Playing - Trilingual Version, Advance Music
13. Arban, Famous Method for Trombone, Carl Fischer
14. Jim Chapin, Technique for Modern Drummer
15. Ted Reed, Progressive Steps to Sincopation for Modern Drummer
16. Phil Mattson: Vocal Jazz, The Art & Technique
17. Jerry Bergonzi, Developing a jazz language, Advance Music, 2003
18. Howard Rees, THE BARRY HARRIS WORKBOOK "
19. Brian Emmel, 5 String Bass Fundamentels
20. Musical instruments through the Ages, 1962 by Penguin Books Ltd
21. Woodwind instruments and their history, 2012 by Dover Publications
22. Peter Murray, Essential Bass Technique
23. John McNeil, Тhe Art of Jazz Trumpet (by trumpeter)
24. Frits Damrow, Fitness For Brass
25. Jazz Piano And Harmony: An Advanced Guide, Jamey Aebersold; Pap/Com edition (January 17, 2012)
26. Harmonic Exercises For Piano By Clare Fischer, Music (Dec, 1995)
27. Edward Kleinhammer, The art of trombone playing, Summy Birchard Inc.
28. Watrous And Raph, Trombonisms, Carl Fischer
29. Colin Baily, Bass Drum Control
30. Denis DiBlasio: Guide for Jazz and Scat Vocalists

Брпј часпва активне наставе:

Тепријска насуава: 1

Пракуишна насуава: 0

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

Ппена - 40

Заврщни испиу:

Ппена - 60

Акуивнпсу и залагаое на насуави

20

Усмени испиу

30

Присуунпсу на насуави

20

Писмени испиу

30

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OLMM1 - Музика и медији, OULMM1 - Музика и медији
Наставници: Дрпбни Ђ. Ивана, редпвни прпфеспр; Каран М. Марија, предаваш ван раднпг пднпса
Сарадници: --Статус предмета: избпрни
Брпј ЕСПБ: 4
Услпв: Нема
Циљ предмета:
Уппзнаваое сууденауа са видпвима музике у медијима, зауим оихпвп псппспбљаваое за рад и ппнащаое у медијима –
какп иза микрпфпна и камере уакп и испред оих – и развијаое сппспбнпсуи вреднпваоа медијских псувареоа.
Исхпд предмета:
Суицаое пснпвних знаоа из пбласуи уеприје медија, сппзнаја месуа музике у медијима, ппзнаваое разлишиуих видпва
"шиуаоа" медија и пдреѐиваое креауивнпг прпсупра музишара у медијима.
Садржај предмета:
Теприја медија. Примеоена музика. Нпвинарске фпрме. Типпви емисија на радију и уелевизији. Музишка драмауургија.
Драмауургија музишке емисије. Медији кап прпсупр пппуларисаоа музике. Умеунишке фпрме музике у медијима –
радипфпнија, уелевизијска ппера, уелевизијски балеу, видеп данс, сппу.
Ппвезиваое музике са лиуерарним, ппеуским и дпкуменуарним садржајима. Усппсуављаое пднпсаизмеѐу аудиуивнпг и
визуелнпг плана. Вежбе у писаоу нпвинарских фпрми. Вежбе у пбликпваоу радијских и уелевизијских емисија. Присусувп
снимаоима емисија у РТС-у. Анализа примера из дпмаёег и суранпг радип и уелевизијскпг прпграма.
Кплпквијум
Пимени деп: прпвера знаоа из дпмена музишке драмауургије.
Усмени деп: прпвера знаоа из дпмена уеприје медија, исуприје примеоене музике и нпвинарских жанрпва.
Заврщни испиу
Писмени и усмени испиу п умеунишким пблицима музике у медијима и креираое сценарија за музишку емисију.
Литература:
1. Makluan, Maršal: Poznavanje opštila - čovekovih produžetaka, Prosveta, Beograd, l964.
2. Eko, Umberto: Otvoreno djelo, Sarajevo, 1965
3. Fiske, Džon i Hartli, Džon: "Tumačenje televizije", RTV Teorija i praksa 39/85.
4. Novakovid, Slobodan: Čovek, medij, Prometej, Novi Sad, 1998.
5. Kofin, Eva: "Estetički problemi televizijske muzike", RTV Teorija i praksa, 28/82.
6. Grabner, Boris: "Problemi televizijske estetike", RTV Teorija i praksa, 29/82.
7. Newcomb, Horace: Toward Television Aesthetics, Oxford Universiti Press, 1989.
8. Novakovid, Slobodan: Film kao metafora, Institut za film, Beograd, l990.
9. Никплајевиё, Снежана: Музика кап дпгаѐај, Clio, Бепград, 1994.
10. Никплајевиё, Снежана: Екран српске музике, РТС, Бепград, 2003.
11. Vartkes, Baronijan: Muzika kao primenjena umetnost, Univerzitet umetnosti, Beograd, 1981.
12. Неда Тпдпрпвиё: Нпвинарске фпрме, Унивезиуеу умеунпсуи, Бепград
13. Дущан Славкпвиё: Биуи нпвинар, Наушна коига, Бепград, 1988.
14. Мипдраг Илиё: Телевизијскп нпвинарсувп, РТС, Бепград, 2003.
15. Jannifer Barnes: Television Opera, Boydell&Brewer Ltd, 2002
16. Никплајевиё, Снежана, Музика и уелевизија – умеёе и/или умеунпсу, ФИЛУМ, Крагујевац, 2014.
17. Синппсиси, сценарија и коиге снимаоа разних емисија из дпмаёег и суранпг уелевизијскпг прпграма
Брпј часпва активне наставе:

Тепријска насуава: 1

Пракуишна насуава: 1

Метпде извпђеоа наставе:
Предаваоа: кплекуивна насуава, велишина групе дп 300
Вежбе: групна насуава, велишина групе дп 20
Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100):
Предиспиуне пбавезе:

Ппена - 55

Заврщни испиу:

Ппена - 45

Семинар-и

15

Усмени испиу

25

Акуивнпсу у упку предаваоа

10

Писмени испиу

20

Пракуишна насуава

10

Кплпквијум-и

20

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OAAC1 - Музишка анализа 1
Наставници: Заукалик Милпщ, редпвни прпфеспр; Малаев П. Гарун, дпцену
Сарадници: Ђпрѐевиё Д. Лазар, асисуену
Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 4
Услпв: Нема услпва
Циљ предмета:
Псппспбљаваое сууденауа за разумеваое музишке лиуераууре кпју извпде на главнпм предмеуу и камернпј музици
уппупуоаваоем преухпднп суешених знаоа из кпнурапункуа, хармпније и музишких пблика; Ппдсуицаое креауивнпсуи и
развијаое инвенуивнпсуи крпз пракуишан рад на изради задауака у писанпј фпрми и извпѐашкпј импрпвизацији; Суицаое
вещуина у аналиуишкпм преппзнаваоу ппсебних суилских елеменауа у граѐи музишких кпмппзиција разлишиуих суилских
еппха; Суицаое кпмпеуенције за сурушан рад у разлишиуим инсуиууцијама кулууре, медијима; примена суешених знаоа и
вещуина у разлишиуим видпвима музике у дигиуалним уехнплпгијама
Исхпд предмета:
Суудену је суекап пракуишнп искусувп у разумеваоу музишке лиуераууре кпју извпди преппзнаваоем пснпвних
каракуерисуика кпмппзиција разлишиуих суилских усмереоа; Развијаое дпдауних сппспбнпсуи ппуребних за сампсуалнп и
камернп музицираое, сурушнп, прпмищљенп и креауивнп фпрмулисаое музишке идеје; сппспбан је за пснпвну пракуишну
музишку креацију уз кприщёеое урадиципналних уехника и дигиуалних уехнплпгија.
Садржај предмета:
Пбнављаое знаоа из преухпднпг щкплпваоа; Уппзнаваое суилских елеменауа музишкпг језика барпка анализпм примера
из лиуераууре (Бах , Хендл, Вивалди...); Пснпвни принципи изградое барпкне фпрме, хармпнскп-упнални план,
кпнурапункуске уехнике; Барпкни пплифпни и хпмпфпни суил - импрпвизација на задауим мелпдијским и хармпнским
пбрасцима; Барпкне фпрме: барпкни двпдел и урпдел, двпгласна и урпгласна инвенција, фуга; Темауизам у музици барпка;
Креираое мелпдијскп -риумишких мпуива и хармпнских прпгресија пп узпру на барпкни суил; Сампсуалнп креираое уема за
инвенције и фуге, развијаое пдсека барпкних фпрми применпм кпнурапункуских уехника (деп инвенције, експпзиција фуге
и сл.) – у писанпм пблику и пракуишнп – на клавиру и клавинпви уз кприщёеое разлишиуих регисуара (хпрски звук, гудашки
ансамбли, пргуље...), кап и на сплисуишким инсуруменуима главнпг предмеуа;
Реализација креауивних задауака у звушнпј лабпрауприји.
Кплпквијум 1: хармпнскп, фпрмалнп и суилскп-инуерпреуауивнп уумашеое барпкне кпмппзиције
Уппзнаваое суилских елеменауа музишкпг језика бешке класике анализпм примера из лиуераууре (Хајдн, Мпцару, Беупвен);
Лауенуна хармпнија; Пснпвни принципи изградое целине и хармпнскп упнални план на примеру репрезенуауивне фпрме
класицизма – спнаунпг пблика; Фпрмална прганизација суавпва спнаунпг циклуса, упнални планпви и упнални пднпси;
варијануе пблика песме и рпнда у класишнпј музици; Прпщирена каденца кап пснпва функципналнп уреѐенпг упналиуеуа у
класицизму – свираое каденци са урансппзицијпм на хармпнскпм инсуруменуу; Предсуављаое каденци на инсуруменуу
главнпг предмеуа – једнпгласнп; Креираое мелпдијскп-риумишких мпуива и хармпнских прпгресија пп узпру на класишни
суил - у писанпј фпрми и пракуишнп, свираоем на клавиру и елекурпнским клавијауурним инсуруменуима; Креираое
једнпсуавнијих немпдулирајуёих и мпдулирајуёих перипда на пснпви класишарски прпщиренпг упналиуеуа на
инсуруменуима главнпг предмеуа; Реализација креауивних задауака у звушнпј лабпрауприји.
Уппзнаваое суилских елеменауа музишкпг језика ранпг рпмануизма анализпм примера из лиуераууре (Щуберу, Щуман,
Щппен); Пснпвни принципи изградое целине и хармпнскп упнални план на примеру репрезенуауивних кпмппзиција пвих
ауупра; Хармпнскп фпрмална, суилскп-инуерпреуауивна анализа пблика песме кпмппзиупра ранпг рпмануизма; Хармпнске
инпвације раних рпмануишара; нпвине на
упналнп-фпрмалнпм и мпдулаципнпм плану музике ранпг рпмануизма; Креираое мелпдијскп-риумишких мпуива и
хармпнских прпгресија пп узпру на ранп-рпмануишни суил у писанпј фпрми и пракуишнп свираоем на клавиру,
елекурпнским клавијауурним инсуруменуима и инсуруменуу на главнпм предмеуу.
· Кплпквијум 2: хармпнскп фпрмална, суилскп-инуерпреуауивна анализа спнаунпг пблика дпба класицизма или ранпг
рпмануизма
Испиу – пдгпвпри на пиуаоа из преѐенпг градива
Литература:
1. Перишиё, Власуимир: Преглед развпја хармпнских суилпва, Бепград, Факулуеу музишке умеунпсуи, 1980.;
2. Деспиё, Дејан: Хармпнија са хармпнскпм анализпм, Бепград, Завпд за учбенике и насуавна средсува, 2005.;
3. Перишиё, Власуимир: Инсуруменуални и впкалнп-инсуруменуални кпнурапунку, Бепград, Универзиуеу умеунпсуи, 1987.
4. Деспиё, Дејан: Хармпнска анализа, Бепград, Универзиуеу умеунпсуи, 1975.;
5. Перишиё, Власуимир, Скпвран, Дущан: Наука п музишким пблицима, УУ, Бепград, 1991.;
6. Заукалик, Милпщ, Суамбплиё, Пливера: Решеница у упналнпј и инсуруменуалнпј музици, ФМУ, Бепград, 2005;
7. Јпванпвиё, Драгана: ПРАКТИКУМ 1 из хармпније дијаупника и алуерације, Бепград, 2009, Факулуеу музишке умеунпсуи/IP
Сигнаууре, учбеник и ЦД;
8. Јпванпвиё, Драгана: ПРАКТИКУМ 2 из хармпније – мпдулације, Бепград, 2009, Факулуеу музишке умеунпсуи/IP Сигнаууре,
учбеник и ЦД;

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

Акуивнпсу и дпласци

10

Дпмаёи задаци

20

Кплпквијуми

30

Заврщни испиу:
Пдгпвпри на пиуаоа

Ппена - 40
40

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OAAD1 - Музишка анализа 1
Наставници: Супјадинпвиё-Милиё М. Милана, ванредни прпфеспр
Сарадници: Ђпрѐевиё Д. Лазар, асисуену
Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 4
Услпв: Нема услпва
Циљ предмета:
Псппспбљаваое сууденауа за разумеваое музишке лиуераууре кпју извпде на главнпм предмеуу и камернпј музици
уппупуоаваоем преухпднп суешених знаоа из кпнурапункуа, хармпније и музишких пблика; Ппдсуицаое креауивнпсуи и
развијаое инвенуивнпсуи крпз пракуишан рад на изради задауака у писанпј фпрми и извпѐашкпј импрпвизацији; Суицаое
вещуина у аналиуишкпм преппзнаваоу ппсебних суилских елеменауа у граѐи музишких кпмппзиција разлишиуих суилских
еппха; Суицаое кпмпеуенције за сурушан рад у разлишиуим инсуиууцијама кулууре, медијима; примена суешених знаоа и
вещуина у разлишиуим видпвима музике у дигиуалним уехнплпгијама.
Исхпд предмета:
Суудену је суекап пракуишнп искусувп у разумеваоу музишке лиуераууре кпју извпди преппзнаваоем пснпвних
каракуерисуика кпмппзиција разлишиуих суилских усмереоа; Развијаое дпдауних сппспбнпсуи ппуребних за сампсуалнп и
камернп музицираое, сурушнп, прпмищљенп и креауивнп фпрмулисаое музишке идеје; сппспбан је за пснпвну пракуишну
музишку креацију уз кприщёеое урадиципналних уехника и дигиуалних уехнплпгија.
Садржај предмета:
Пбнављаое знаоа из преухпднпг щкплпваоа; Уппзнаваое суилских елеменауа музишкпг језика барпка анализпм примера
из лиуераууре (Бах, Хендл, Вивалди...); Пснпвни принципи изградое фпрме, хармпнскп упнални план, кпнурапункуске
уехнике; Барпкни пплифпни и хпмпфпни суил; Барпкне фпрме: барпкни двпдел и урпдел, двпгласна и урпгласна инвенција,
фуга; Темауизам у музици барпка;
Креираое мелпдијскп-риумишких мпуива и хармпнских прпгресија пп узпру на барпкни суил; Свираое секвенуних
мпдулирајуёих шеувпрпгласних хармпнских мпдела на клавиру (гиуари, харфи) са урансппзицијпм; Креираое уема за
инвенције и фуге, развијаое пдсека барпкних фпрми применпм кпнурапункуских уехника (деп инвенције, експпзиција фуге
и сл.) – у писанпм пблику и пракуишнп – на клавиру и клавинпви уз кприщёеое разлишиуих регисуара (хпрски звук, гудашки
ансамбли, пргуље...); Реализација креауивних задауака у звушнпј лабпрауприји.
Кплпквијум 1: хармпнска, фпрмална и суилскп-инуерпреуауивна анализа барпкне кпмппзиције
Уппзнаваое суилских елеменауа музишкпг језика бешке класике анализпм примера из лиуераууре (Хајдн, Мпцару, Беупвен);
Пснпвни принципи изградое целине и хармпнскп упнални план на примеру репрезенуауивне фпрме класицизма - спнаунпг
пблика; Фпрмална прганизација суавпва спнаунпг циклуса, упнални планпви и упнални пднпси; Варијануе пблика песме и
рпнда у класишнпј музици;
Прпщирена каденца кап пснпва функципналнп уреѐенпг упналиуеуа у класицизму – свираое каденци са урансппзицијпм на
инсуруменуу главнпг предмеуа; Креираое мелпдијскп-риумишких мпуива и хармпнских прпгресија пп узпру на класишни
суил - у писанпј фпрми и пракуишнп свираоем на клавиру (гиуари и харфи) и елекурпнским клавијауурним инсуруменуима;
Хармпнска импрпвизација: свираое каракуерисуишних класишарских хармпнских пбруа у фпрми решенице на клавиру и
елекурпнским клавијауурним инсуруменуима;
Свираое мпдулирајуёих решенишних фпрми – са уипишнп класишарским упналним пднпсима и смерпвима мпдулација;
Креираое једнпсуавнијих немпдулирајуёих и мпдулирајуёих перипда на пснпви класишарски прпщиренпг упналиуеуа;
Реализација креауивних задауака у звушнпј лабпрауприји; Рекапиуулација преѐенпг градива.
Кплпквијум 2: хармпнска, фпрмална, и суилскп-инуерпреуауивна анализа спнаунпг пблика
Испиу: пдгпвпри на пиуаоа из целпкупнпг преѐенпг градива
Литература:
1. Перишиё, Власуимир: Преглед развпја хармпнских суилпва, Бепград, Факулуеу музишке умеунпсуи, 1980.;
2. Деспиё, Дејан: Хармпнија са хармпнскпм анализпм, Бепград, Завпд за учбенике и насуавна средсува, 2005.;
3. Перишиё, Власуимир: Инсуруменуални и впкалнп-инсуруменуални кпнурапунку, Бепград, Универзиуеу умеунпсуи, 1987.
4. Деспиё, Дејан: Хармпнска анализа, Бепград, Универзиуеу умеунпсуи, 1975.;
5. Перишиё, Власуимир, Скпвран, Дущан: Наука п музишким пблицима, УУ, Бепград, 1991.;
6. Заукалик, Милпщ, Суамбплиё, Пливера: Решеница у упналнпј и инсуруменуалнпј музици, ФМУ, Бепград, 2005;
7. Јпванпвиё, Драгана: ПРАКТИКУМ 1 из хармпније дијаупника и алуерације, Бепград, 2009, Факулуеу музишке умеунпсуи/IP
Сигнаууре, учбеник и ЦД;
8. Јпванпвиё, Драгана: ПРАКТИКУМ 2 из хармпније – мпдулације, Бепград, 2009, Факулуеу музишке умеунпсуи/IP Сигнаууре,
учбеник и ЦД;

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 - 70

Акуивнпсу и дпласци

10

Дпмаёи задаци

30

Кплпквијуми

30

Заврщни испиу:
Усмени - пдгпвпри на пиуаоа

Ппена - 30
30

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OAAC2 - Музишка анализа 2
Наставници: Заукалик Милпщ, редпвни прпфеспр; Малаев П. Гарун, дпцену
Сарадници: Ђпрѐевиё Д. Лазар, асисуену
Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 4
Услпв: Пплпжен испиу: Музишка анализа 1
Циљ предмета:
Псппспбљаваое сууденауа за разумеваое музишке лиуераууре кпју извпде на главнпм предмеуу и камернпј музици
уппупуоаваоем преухпднп суешених знаоа из кпнурапункуа, хармпније и музишких пблика; Ппдсуицаое креауивнпсуи и
развијаое инвенуивнпсуи крпз пракуишан рад на изради задауака у писанпј фпрми и извпѐашкпј импрпвизацији; Суицаое
вещуина у аналиуишкпм преппзнаваоу ппсебних суилских елеменауа у граѐи музишких кпмппзиција разлишиуих суилских
еппха; Суицаое кпмпеуенције за сурушан рад у разлишиуим инсуиууцијама кулууре, медијима; примена суешених знаоа и
вещуина у разлишиуим видпвима музике у дигиуалним уехнплпгијама.
Исхпд предмета:
Суудену је суекап пракуишнп искусувп у разумеваоу музишке лиуераууре кпју извпди преппзнаваоем пснпвних
каракуерисуика кпмппзиција разлишиуих суилских усмереоа; Развијаое дпдауних сппспбнпсуи ппуребних за сампсуалнп и
камернп музицираое, сурушнп, прпмищљенп и креауивнп фпрмулисаое музишке идеје; сппспбан је за пснпвну пракуишну
музишку креацију уз кприщёеое урадиципналних уехника и дигиуалних уехнплпгија.
Садржај предмета:
Пбнављаое преухпднп суешених знаоа;
Уппзнаваое суилских елеменауа музишкпг језика ппзнпг рпмануизма анализпм примера из лиуераууре (Берлипз, Лису,
Брамс, Франк, Вагнер, Малер...); Пснпвни принципи изградое целине и хармпнскп упнални план на примеру
репрезенуауивних кпмппзиција пвих ауупра; Хармпнске инпвације ппзних рпмануишара; Нпвине на упналнп-фпрмалнпм и
мпдулаципнпм плану музике ппзнпг рпмануизма;
Креираое мелпдијскп-риумишких мпуива и хармпнских прпгресија пп узпру на ппзнп-рпмануишни суил у писанпј фпрми и
пракуишнп свираоем на клавиру и елекурпнским клавијауурним инсуруменуима, кап и оихпвп предсуављаое на
инсуруменуу главнпг предмеуа;
Инпвација на ппљу фпрме у ппзнпрпмануишнпм суилу – слпбпднији пблици; Хрпмауизација хармпнскпг упка, максималнп
прпщиреое упналиуеуа и оегпва хиперурпфија; аупналне епизпде музишкпг упка и оихпв ууицај на фпрмалну пкпсницу
кпмппзиција у ппзнпм рпмануизму;
Кплпквијум 1: хармпнскп фпрмална, суилскп-инуерпреуауивна анализа кпмппзиције ппзнпрпмануишарскпг реперупара
Музика кпмппзиупра наципналних щкпла 19. века-пснпвни суилски елеменуи на примерима из лиуераууре (акценау на
суваралащуву кпмппзиупра Руске наципналне щкпле (Глинка, Шајкпвски, Муспргски ); Ууицај фплклпра на фпрмалну
прганизацију и хармпнскп-упнални план целине; Наципнални рпмануизам у српскпј музици - ппщуе пдлике - музишки језик
С. Су. Мпкраоца;
Креираое каракуерисуишних мелпдијских и хармпнских мпуива пп узпру на С. Су. Мпкраоца;
Суилска мнпгпликпсу музике 20. века - пснпвне каракуерисуике мнпщува суилпва анализпм примера из лиуераууре;
прганизација фпрмалнпг, хармпнскпг и упналнпг плана у музици импресипнизма (на примеру Дебисија и Равела),
непкласицизма (на примеру Прпкпфјева) и псуалих ауупра (Скрјабин, Суравински, Щпсуакпвиш, Барупк...); Импрпвизација
музике импресипнизма на инсуруменуима главнпг предмеуа; Нпви пууеви хармпнске прганизације у музици 20. века,
експресипнизам, аупналнпсу, дпдекафпнија; рекапиуулација ппгледа на судбину упналиуеуа; Аналиуишкп сагледаваое
уенденција у музици 21. века;
Кплпквијум 2: хармпнскп-фпрмална, суилскп-инуерпреуауивна анализа кпмппзиције 20. века (импресипнизам,
непкласицизам)
Испиу –пдгпвпри на пиуаоа из преѐенпг градива
Литература:
1. Перишиё, Власуимир: Преглед развпја хармпнских суилпва, Бепград, Факулуеу музишке умеунпсуи, 1980.;
2. Деспиё, Дејан: Хармпнија са хармпнскпм анализпм, Бепград, Завпд за учбенике и насуавна средсува, 2005.;
3. Перишиё, Власуимир: Инсуруменуални и впкалнп-инсуруменуални кпнурапунку, Бепград, Универзиуеу умеунпсуи, 1987.
4. Деспиё, Дејан: Хармпнска анализа, Бепград, Универзиуеу умеунпсуи, 1975.;
5. Перишиё, Власуимир, Скпвран, Дущан: Наука п музишким пблицима, УУ, Бепград, 1991.;
6. Заукалик, Милпщ, Суамбплиё, Пливера: Решеница у упналнпј и инсуруменуалнпј музици, ФМУ, Бепград, 2005;
7. Улехла, Лудмила, Импресипнизам, Факулуеу музишке умеунпсуи, Бепград, 1989.

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

Акуивнпсу и дпласци

10

Дпмаёи задаци

20

Кплпквијуми

30

Заврщни испиу:
Усмни деп испиуа

Ппена - 40
40

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OAAD2 - Музишка анализа 2
Наставници: Супјадинпвиё-Милиё М. Милана, ванредни прпфеспр
Сарадници: Ђпрѐевиё Д. Лазар, асисуену
Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 4
Услпв: Пплпжен испиу из предмеуа: Музишка анализа 1
Циљ предмета:
Псппспбљаваое сууденауа за разумеваое музишке лиуераууре кпју извпде на главнпм предмеуу и камернпј музици
уппупуоаваоем преухпднп суешених знаоа из кпнурапункуа, хармпније и музишких пблика; Ппдсуицаое креауивнпсуи и
развијаое инвенуивнпсуи крпз пракуишан рад на изради задауака у писанпј фпрми и извпѐашкпј импрпвизацији; Суицаое
вещуина у аналиуишкпм преппзнаваоу ппсебних суилских елеменауа у граѐи музишких кпмппзиција разлишиуих суилских
еппха; Суицаое кпмпеуенције за сурушан рад у разлишиуим инсуиууцијама кулууре, медијима; примена суешених знаоа и
вещуина у разлишиуим видпвима музике у дигиуалним уехнплпгијама.
Исхпд предмета:
Суудену је суекап пракуишнп искусувп у разумеваоу музишке лиуераууре кпју извпди преппзнаваоем пснпвних
каракуерисуика кпмппзиција разлишиуих суилских усмереоа; Развијаое дпдауних сппспбнпсуи ппуребних за сампсуалнп и
камернп музицираое, сурушнп, прпмищљенп и креауивнп фпрмулисаое музишке идеје; сппспбан је за пснпвну пракуишну
музишку креацију уз кприщёеое урадиципналних уехника и дигиуалних уехнплпгија.
Садржај предмета:
Уппзнаваое суилских елеменауа музишкпг језика ранпг рпмануизма анализпм примера из лиуераууре (Щуберу, Щуман,
Щппен); Пснпвни принципи изградое целине и хармпнскп упнални план на примеру репрезенуауивних кпмппзиција пвих
ауупра; Хармпнске инпвације раних рпмануишара; нпвине на упналнп-фпрмалнпм и мпдулаципнпм плану музике ранпг
рпмануизма; Креираое мелпдијскп-риумишких мпуива и хармпнских прпгресија пп узпру на ранп-рпмануишни суил, у
писанпј фпрми и пракуишнп свираоем на клавиру (гиуари, харфи) и елекурпнским клавијауурним инсуруменуима; Свираое
мпдулирајуёих решенишних фпрми – са упналним пднпсима и смерпвима мпдулација уипишним за рани рпмануизам;
Креираое једнпсуавнијих немпдулирајуёих и мпдулирајуёих перипда на пснпви рпмануишарски прпщиренпг упналиуеуа;
Реализација креауивних задауака у звушнпј лабпрауприји.
Кплпквијум 1: хармпнска, фпрмална, суилскп-инуерпреуауивна анализа пблика песме кпмппзиупра ранпг рпмануизма
Уппзнаваое суилских елеменауа музишкпг језика ппзнпг рпмануизма анализпм примера из лиуераууре (Берлипз, Лису,
Брамс, Франк, Вагнер, Малер...); Пснпвни принципи изградое целине и хармпнскп упнални план на примеру
репрезенуауивних кпмппзиција пвих ауупра; Хармпнске инпвације ппзних рпмануишара; Нпвине на упналнп-фпрмалнпм и
мпдулаципнпм плану музике ппзнпг рпмануизма; Креираое мелпдијскп-риумишких мпуива и хармпнских прпгресија пп
узпру на ппзнп-рпмануишни суил, у писанпј фпрми и пракуишнп свираоем на клавиру и елекурпнским клавијауурним
инсуруменуима; Инпвација на ппљу фпрме у ппзнпрпмануишнпм суилу – слпбпднији пблици; Хрпмауизација хармпнскпг
упка, максималнп прпщиреое упналиуеуа и оегпва хиперурпфија; аупналне епизпде музишкпг упка и оихпв ууицај на
фпрмалну пкпсницу кпмппзиција у ппзнпм рпмануизму; Хармпнска импрпвизација: свираое каракуерисуишних хармпнских
пбруа рпмануишарски прпщиренпг упналиуеуа на клавиру (гиуари, харфи) и елекурпнским клавијауурним инсуруменуима;
Хармпнска импрпвизација: свираое слпженијих упналних прпмена (акценау на медијанунпм и ппларнпм упналнпм пднпсу)
у фпрми крауких „мпдулаципних фпрмула“ - са урансппзицијпм, на клавиру (гиуари, харфи) и елекурпнским клавијауурним
инсуруменуима;
Кплпквијум 2: хармпнска, фпрмална и суилскп-инуерпреуауивна анализа кпмппзиције ппзнпрпмануишарскпг реперупара
Испиу: пдгпвпри на пиуаоа из целпкупнпг преѐенпг градива
Литература:
1. Перишиё, Власуимир: Преглед развпја хармпнских суилпва, Бепград, Факулуеу музишке умеунпсуи, 1980.;
2. Деспиё, Дејан: Хармпнија са хармпнскпм анализпм, Бепград, Завпд за учбенике и насуавна средсува, 2005.;
3. Перишиё, Власуимир: Инсуруменуални и впкалнп-инсуруменуални кпнурапунку, Бепград, Универзиуеу умеунпсуи, 1987.
4. Деспиё, Дејан: Хармпнска анализа, Бепград, Универзиуеу умеунпсуи, 1975.;
5. Перишиё, Власуимир, Скпвран, Дущан: Наука п музишким пблицима, УУ, Бепград, 1991.;
6. Заукалик, Милпщ, Суамбплиё, Пливера: Решеница у упналнпј и инсуруменуалнпј музици, ФМУ, Бепград, 2005;

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 - 70

Акуивнпсу и дпласци

10

Дпмаёи задаци

30

Кплпквијуми, уесу

30

Заврщни испиу:
Усмени - пдгпвпри на пиуаоа

Ппена - 30
30

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OAAD3 - Музишка анализа 3
Наставници: Супјадинпвиё-Милиё М. Милана, ванредни прпфеспр
Сарадници: Симиё М. Суанкп, асисуену
Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 4
Услпв: Пплпжен испиу Музишка анализа 2
Циљ предмета:
Псппспбљаваое сууденауа за разумеваое музишке лиуераууре кпју извпде на главнпм предмеуу и камернпј музици
уппупуоаваоем преухпднп суешених знаоа из кпнурапункуа, хармпније и музишких пблика; Ппдсуицаое креауивнпсуи и
развијаое инвенуивнпсуи крпз пракуишан рад на изради задауака у писанпј фпрми и извпѐашкпј импрпвизацији; Суицаое
вещуина у аналиуишкпм преппзнаваоу ппсебних суилских елеменауа у граѐи музишких кпмппзиција разлишиуих суилских
еппха; Суицаое кпмпеуенције за сурушан рад у разлишиуим инсуиууцијама кулууре, медијима; примена суешених знаоа и
вещуина у разлишиуим видпвима музике у дигиуалним уехнплпгијама.
Исхпд предмета:
Суудену је суекап пракуишнп искусувп у разумеваоу музишке лиуераууре кпју извпди преппзнаваоем пснпвних
каракуерисуика кпмппзиција разлишиуих суилских усмереоа; Развијаое дпдауних сппспбнпсуи ппуребних за сампсуалнп и
камернп музицираое, сурушнп, прпмищљенп и креауивнп фпрмулисаое музишке идеје; сппспбан је за пснпвну пракуишну
музишку креацију уз кприщёеое урадиципналних уехника и дигиуалних уехнплпгија.
Садржај предмета:
Музика кпмппзиупра наципналних щкпла 19. века-пснпвни суилски елеменуи на примерима из лиуераууре (акценау на
суваралащуву кпмппзиупра Рускe наципналне щкпле (Глинка, Шајкпвски, Муспргски)); Ууицај фплклпра на фпрмалну
прганизацију и хармпнскп-упнални план целине; Мпдална дијаупника, прпжимаое дура и мпла, исупимених и паралелних,
псуале специфишне лесувице (пријенуалне, пенуаупнска, умаоена, целпсуепена..) и оихпв ууицај на хармпнску пснпву –
уумашеое на репрезенуауивним примерима из лиуераууре;
Импрпвизација краёих риумишкп-мелпдијских и хармпнских пбразаца у суилу музике наципналних щкпла на клавиру
(гиуари, харфи);
Кпмппнпваое решеница и перипда у суилу наципналних щкпла 19. века и оихпва реализација у звушнпј лабпрауприји;
Наципнални рпмануизам у српскпј музици - ппщуе пдлике - хармпнски језик С. Су. Мпкраоца;
Кплпквијум 1: хармпнска, фпрмална и суилскп-инуерпреуауивна анализа кпмппзиције ауупра наципналних щкпла 19. века
Суилска мнпгпликпсу музике 20. века - пснпвне каракуерисуике мнпщува суилпва анализпм примера из лиуераууре;
прганизација фпрмалнпг, хармпнскпг и упналнпг плана у музици импресипнизма (на примеру Дебисија и Равела)
непкласицизма (на примеру Прпкпфјева) и псуалих ауупра (Скрјабин, Суравински, Щпсуакпвиш, Барупк...); Нпва улпга
хармпније у импресипнизму, ппщуа пбележја музишкпг језика, специфишне лесувишне пснпве и оихпви хармпнски
"прпизвпди“, упналне прпмене; Креираое решеница и перипда у суилу импресипнизма на клавиру (гиуари, харфи) и
елекурпнским клавијауурним инсуруменуима; Реализација креауивних задауака у звушнпј лабпрауприји;
Нпви пууеви хармпнске прганизације у музици 20. века, експресипнизам, аупналнпсу, дпдекафпнија; Рекапиуулација
ппгледа на судбину упналиуеуа - кпнуинуиуеу хиперурпфије упналиуеуа пд ппзнпг рпмануизма дп 20.века; Аналиуишкп
сагледаваое уенденција у музици 21.века; Музишки минимализам и ппсумпдерна; Музика српских кпмппзиупра 20-21. века;
Пдлике чеза; Сисуемауизација преѐенпг градива
Кплпквијум 2: хармпнска, фпрмална и суилскп-инуерпреуауивна анализа кпмппзиције 20. века (импресипнизам,
непкласицизам) Испиу – пдгпвпри на пиуаоа из преѐенпг градива
Литература:
1. Перишиё, Власуимир: Преглед развпја хармпнских суилпва, Бепград, Факулуеу музишке умеунпсуи, 1980.;
2. Деспиё, Дејан: Хармпнија са хармпнскпм анализпм, Бепград, Завпд за учбенике и насуавна средсува, 2005.;
3. Перишиё, Власуимир: Инсуруменуални и впкалнп-инсуруменуални кпнурапунку, Бепград, Универзиуеу умеунпсуи, 1987.
4. Деспиё, Дејан: Хармпнска анализа, Бепград, Универзиуеу умеунпсуи, 1975.;
5. Перишиё, Власуимир, Скпвран, Дущан: Наука п музишким пблицима, УУ, Бепград, 1991.;
6. Заукалик, Милпщ, Суамбплиё, Пливера: Решеница у упналнпј и инсуруменуалнпј музици, ФМУ, Бепград, 2005;
7. Кпхпууек, Цуирад: Техника кпмппнпваоа у музици 20.века, УУ, Бепград, 1984
8. Levine, Mark: The Jazz Theory Book, Sher Music Co, 1995

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 - 70

Акуивнпсу и дпласци

10

Дпмаёи задаци

20

Кплпквијуми, уесу

40

Заврщни испиу:
Усмени - пдгпвпри на пиуаоа

Ппена - 30
30

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OAMI1 - Музишки инсуруменуи, OUAMI1 - Музишки инсуруменуи 1
Наставници: Ачиё М. Дращкп, дпцену
Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 4
Услпв: Нема
Циљ предмета:
Суицаое знаоа п инсуруменуима кпја су ппуребна за прпфесипналнп бављеое сампсуалним умеунишким, пднпснп
уепријским радпм, кап и суицаое кпмпеуенције за бављеое педагпщким радпм у музишким и ппщуепбразпвним щкплама, у
разлишиуим инсуиууцијама кулууре и у медијима.
Исхпд предмета:
Суудену је суекап знаое п музишким инсуруменуима и сппспбан је да уп знаое примени у свпм умеунишкпм и аналиуишкпм
раду
Садржај предмета:
1. Пснпвни ппјмпви п звуку: псцилација, амплиууда, фреквенција; урајаое, висина, јашина, бпја 2. Аликвпуни низ 3.
Прпсуираое звука 4. Ппдела музишких инсуруменауа 5. Каракуерисуике гудашких инсуруменауа 6. Виплина – исупријау,
граѐа, уехника десне руке (ппуези, пицикауп) 7. Виплина – уехника леве руке (апликауура, ппзиције, вищехвауи) 8.
Флажплеуи – прирпдни, вещуашки 9. Випла – исупријау, граѐа, уехника свираоа 10. Виплпншелп – исупријау, граѐа, уехника
свираоа 11. Кпнурабас – исупријау, граѐа, уехника свираоа 12. Ууврѐиваое преѐених уема 13. Харфа 14. Гиуара 15.
Кпнурплни уесу (акусуика, аликвпуни низ, ппзиције, флажплеуи, свирљивпсу вищехвауа, педализација на харфи)
Гпсупваое прпфеспра и сууденауа инсуруменуалних кауедри, израда задауака.
Кпнурплни уесу
Прпвера знаоа преухпднп преѐенпг градива (ури задаука у писменпј фпрми)
Испиуни захуев
Писмени испиу: писмена прпвера знаоа преухпднп преѐенпг градива у виду уесуа (ури дп пеу испиуних захуева)
Усмени испиу: усменп излагаое у виду пдгпвпра на извушена пиуаоа (цедуљица садржи два пиуаоа)
Литература:
1. Деспиё, Дејан. Музишки инсуруменуи. Универзиуеу Умеунпсуи у Бепграду, 1986.
2. Obradovid, Aleksandar. Uvod u orkestraciju. Univerzitet Umetnosti u Beogradu, 1997.
3. Adler, Samuel. Study of Orchestration, Third Edition. W. W. Norton & Company, 2002.
4. Пбрадпвиё, Александар. Кпнцеру за виплину и пркесуар. Удружеое кпмппзиупра Србије, 1998.
5. Ериё, Зпран. Щесу сцена – кпменуара. Удружеое кпмппзиупра Србије, 2006.
Брпј часпва активне наставе:

Тепријска насуава: 1

Пракуишна насуава: 1

Метпде извпђеоа наставе:
Кпнуинуирани рад са сууденуима на реализацији прпгрампм предвиѐених пбавеза. Аналиуишка презенуација релевануних
примера из предмеуне пбласуи.
Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100):
Предиспиуне пбавезе:

Ппена - 40

Заврщни испиу:

Ппена - 60

Дпмаёи задауак

20

Усмени деп испиуа

30

Кпнурплни уесу

20

Писмени деп испиуа

30

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OAMO1 - Музишки пблици 1, OUAMO1 - Музишки пблици 1
Наставници: Заукалик Милпщ, редпвни прпфеспр
Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 4
Услпв: Нема ппсебних услпва
Циљ предмета:
Пвладаваое елеменуима музишкпг пблика и оихпвим садејсувпм у изградои музишкпг упка. Уппзнаваое са ппщуим
принципима пбликпваоа фпрме (независнп пд фпрмалнпг мпдела). Разумеваое уипплпгије музишке фпрме. Суицаое
кпмпеуенција за: бављеое педагпщким радпм у музишким и ппщуепбразпвним щкплама, сурушан рад у разлишиуим
инсуиууцијама кулууре, медијима; примену суешених знаоа и вещуина у разлишиуим видпвима музике, у дигиуалним
уехнплпгијама и умеунишким исураживаоима.
Исхпд предмета:
Суудену је суекап знаое и сппспбнпсу сампсуалнпг уумашеоа елеменауа музишкпг пблика и разумеваоа билп кпг музишкпг
упка (исупвременп крпз оегпве ппјединашне сегменуе и у оегпвпј укупнпсуи), пууем вербализације и крпз писмене анализе.
Такпѐе, суудену је суекап сппспбнпсу да сампсуалнп анализира пблик песме, спнауни пблик и пблик варијација из
разлишиуих суилских перипда и жанрпва, кап и мпгуёнпсу криуишкпг прпмищљаоа и уппщуаваоа, пууем пракуишне анализе
и елеменауа импрпвизације.
Садржај предмета:
1. семесуар
Предаваоа:
1. Пд ппјединашних звукпва дп запкружене музишке фпрме. Ппјам и меупд анализе музишкпг пблика
2. Музишки упк, музишки планпви, кпмппненуе музике
3. Ращшлаоивпсу и сегменуираое музишкпг упка, архиуекупнски и евплууивни принцип, сигнал ппшеука и сигнал краја,
границе у музишкпм упку
4. Елеменуи музишкпг пблика (мпуив и мпуивски рад, уема и уемауски рад, меуришкп фпрмалне јединице, фигура и пасаж).
Сампсуална
сууденуска креација у раду са мпуивима и уемама
5. Решенишни нивп (дефиниција, сасуав и уипплпгија музишких решеница)
6. Изнадрешенишни нивп (перипд, двпперипд, низ решеница, низ перипда)
7. Исппдрешенишни нивп (уиппви фрагменуарних сурукуура, синуагма, ппуенцијална решеница)
8. Еквиваленција (пднпси сегменауа на расупјаоу и у суседнпм пднпсу) и кпнурасу у музишкпм пблику
9. Типпви излагаоа. Симеурија у музишкпм пблику
10. Увпд у фпрмалне уиппве, ауупнпмна и хибридна фпрма, егзпценуришна и ендпценуришна фпрма
11. Кпнцепција двпдела и урпдела. Пблик песме - двпделни и урпделни
12. Прелазни пблик песме
13. Развијена песма. Слпжена песма
14. Криуишкп шиуаое лиуераууре
15. Кплпквијум
Вежбе: Пракуишан рад у складу са уемауским јединицама преухпднп пбраѐеним у пквиру предаваоа
2. семесуар
Предаваоа:
1. Преуеше спнаунпг пблика
2. Глпбална кпнцепција спнаунпг пблика
3. Пднпс уема у спнаунпм пблику
4. Дисурибуција експпзиципних и развпјних сегменауа у спнаунпм пблику
5. Суауус репризе у спнаунпм пблику
6. Жанрпвскп исппљаваое спнаунпг пблика
7. Прпжимаое спнаунпг пблика са другим фпрмалним уиппвима
8. Криуишкп шиуаое лиуераууре
9. Криуишкп шиуаое лиуераууре уз кприщёеое клавира и елекуришних клавијауурних инсуруменауа, са елеменуима
импрпвизације
10. Варираое кап принцип изградое фпрме (варираое у ужем и у щирем смислу). Исупријски развпј пблика варијација
11. Типпви варираоа и разлишиуи уиппви пблика варијација
12. Жанрпвскп исппљаваое пблика варијација
13. Криуишкп шиуаое лиуераууре
14. Криуишкп шиуаое лиуераууре уз кприщёеое клавира и елекуришних клавијауурних инсуруменауа, са елеменуима
импрпвизације
15. Рекапиуулација градива и припрема за испиу
Вежбе: Пракуишан рад у складу са уемауским јединицама преухпднп пбраѐеним у пквиру предаваоа
Захуев на кплпквијуму:

Писмена анализа примера из еппхе класицизма, на бази уумашеоа решенишнпг, исппдрешенишнпг и изнадрешенишнпг нивпа;
писмена
анализа пблика песме из еппхе класицизма
Захуев на испиуу:
Писмени деп: Писмена анализа примера из еппхе класицизма (спнауни пблик/пблик варијација)
Усмени деп:
Пдгпвпр на два пиуаоа из преѐенпг градива
Литература:
1. Peričid, Vlastimir, Skovran, Dušan: Nauka o muzičkim oblicima, Univerzitet umetnosti, Beograd 1991.
2. Popovid, Berislav: Muzička forma ili smisao u muzici, Beograd: Clio, 1998.
3. Zatkalik, Miloš, Medid, Milena, Vlajid, Smiljana: Muzička analiza 1, CD ROM, Beograd: Clio 2003.
4. Zatkalik, Miloš, Stambolid, Olivera: Rečenica u tonalnoj instrumentalnoj muzici, Fakultet muzičke umetnosti, Beograd, 2005.
5. Adorno, Teodor: Problemi glazbene analize, u: Zvuk br.3, СПКПЈ, Загреб, 1989.
6. Schoenberg, Arnold: Fundamentals of musical composition, Faber & Faber LTD, London, 1967.
7. Луупславски, Виуплд: Наппмене п изградои великих заувпрених пблика рукппис, 1967.
8. Sabo, Anicа: Prelazni oblik između dvodelne i trodelne pesme: suočavanje teorijskih postavki i analitičke prakse, Muzička teorija
FMU, 2006.
9. Rosen, Charles Sonata Forms, W. W. Norton & Company, New York, London 1988.
10. Newman, William S: The Sonata in the Classic Era, W. W. Norton & Company Inc., New York 1972.
11. Dahlhaus, Carl: Ludwig van Beethoven. Approaches to his Music, Clarendon Press, Oxford 1997.
12. Cone,, Edward T. Musical Form and Musical Performance, Norton, New York, 1968.
13. Brkljačid, Ivan: Formalni tip varijacija - analitička kategorizacija različitih tipova varijacija, rukopis, Beograd, 2015.
14. Sabo, Anica, The Form of Variations - Steps in the Analytical Procedure, In: Miloš Zatkalik et al.. (ed.), Music Theory and Analysis,
Faculty пf Music, Belgradе, 2010, 299–311.
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

Дпмаёи радпви

15

Усмени деп испиуа

20

Акуивнпсу у упку предаваоа и вежби

5

писмени деп испиуа

20

Пракуишна насуава/писмена анализа

20

Кплпквијум

20

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OAMO2 - Музишки пблици 2, OUAMO2 - Музишки пблици 2
Наставници: Бркљашиё К. Иван, ванредни прпфеспр
Сарадници: Ђпрѐевиё Д. Лазар, асисуену
Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 4
Услпв: Пплпжен предмеу: Музишки пблици 1
Циљ предмета:
Разумеваое уипплпгије музишке фпрме у кпнуексуу ненпрмираних једнпсуавашних, пднпснп нпрмираних једнпсуавашних и
вищесуавашних пблика. Суицаое кпмпеуенција за: бављеое педагпщким радпм у музишким и ппщуепбразпвним щкплама,
сурушан рад у разлишиуим инсуиууцијама кулууре, медијима; примену суешених знаоа и вещуина у разлишиуим видпвима
музике, у дигиуалним уехнплпгијама и умеунишким исураживаоима.
Исхпд предмета:
Суудену је суекап знаое и сппспбнпсу сампсуалнпг уумашеоа разлишиуих једнпсуавашних и вищесуавашних музишких пблика,
са креираоем прецизних фпрмалних пбразаца, уе мпгуёнпсу за криуишкп праёеое ппуенцијалних преплиуаоа разлишиуих
фпрмалних мпдела. Пд сууденуа се пшекује сурушнп прпмищљаое и уппщуаваое, пууем пракуишне анализе и елеменауа
импрпвизације.
Садржај предмета:
1. семесуар
Предаваоа:
1. Рпндп (дефиниција, исупријска генеза, класишни уиппви рпнда)
2. Ппјавни пднпси на уемаускпм, упналнпм и сурукуурнпм плану у рпнду
3. Жанрпвскп исппљаваое рпнда
4. Криуишкп шиуаое лиуераууре
5. Ненпрмирани фпрмални мпдели
6. Жанрпвскп исппљаваое ненпрмираних фпрмалних мпдела
7. Криуишкп шиуаое лиуераууре
8. Криуишкп шиуаое лиуераууре уз кприщёеое клавира и елекуришних клавијауурних инсуруменауа, са елеменуима
импрпвизације
9. Ппјам циклуса и уумашеое циклишнпсуи у музици. Репрезенуауивне, секундарне и слпбпдне циклишне фпрме.
11. Циклишна фпрма у барпку и класицизму
12. Циклишна фпрма у ранпм рпмануизму
13. Циклишна фпрма у зрелпм рпмануизму
14. Криуишкп шиуаое лиуераууре уз мпгуёнпсу кприщёеоа аудиуивне меупде
15. Кплпквијум
Вежбе: Пракуишан рад у складу са уемауским јединицама преухпднп пбраѐеним у пквиру предаваоа
2. семесуар
Предаваоа:
1. Музишка фпрма у двадесеупм веку (увпднп предаваое)
2. Музишка фпрма у пквиру прпщирене упналнпсуи и мпдалнпсуи (импресипнизам, непкласицизам, непбарпк)
3. Музишка фпрма у пквиру аупналне и ауемауске музике
4. Музишка фпрма у серијалнпј музици
5. Музишка фпрма у алеаупријскпј музици
6. Музишка фпрма у минималисуишкпј музици
7. Криуишкп шиуаое лиуеарууре
8. Криуишкп шиуаое лиуераууре уз кприщёеое клавира и елекуришних клавијауурних инсуруменауа, са елеменуима
импрпвизације
9. Музишка фпрма у српскпј музици прве пплпвине двадесеупг века (1. деп)
10. Музишка фпрма у српскпј музици прве пплпвине двадесеупг века (2. деп)
11. Музишка фпрма у српскпј музици друге пплпвине двадесеупг века (1. деп)
12. Музишка фпрма у српскпј музици друге пплпвине двадесеупг века (2. деп)
13. Музишка фпрма у српскпј музици двадесеупрвпг века
14. Криуишкп шиуаое лиуераууре уз мпгуёнпсу кприщёеоа аудиуивне меупде
15. Рекапиуулација градива и припрема за испиу
Вежбе: Пракуишан рад у складу са уемауским јединицама преухпднп пбраѐеним у пквиру предаваоа
Захуев на кплпквијуму:
Писмена анализа примера из еппхе рпмануизма (рпндп фпрма/ненпрмирани фпрмални уиппви/ циклишне фпрме)
Захуев на испиуу:
Писмени деп: Писмена анализа једне пд фпрми из двадесеупг века
Усмени деп:
Пдгпвпр на два пиуаоа из преѐенпг градива
Литература:
1. Peričid, Vlastimir, Skovran, Dušan: Nauka o muzičkim oblicima, Univerzitet umetnosti, Beograd 1991.
2. 2. Popovid, Berislav: Muzička forma ili smisao u muzici, Beograd: Clio, 1998.

3. 3. Green, Douglass M: Form in Tonal Music - 1979.
4. 4. Kohoutek, Ctirad: Tehnika komponovanja u muzici XX veka, Univerzitet umetnosti, Beograd, 1984.
5. 5. Cook, Nicholas: A Guide to Musical Analysis, J. M. Dent & Sons Ltd, London, 1987.
6. 6. Veselinovid - Hofman, Mirjana: Stvaralačka prisutnost evropske avangarde u nas, Univerzitet umetnosti, Beograd, 1983.
7. 7. Веселинпвиё - Хпфман, Мирјана, Пејпвиё Рпксанда, Щувакпвиё Мищкп: Исуприја српске музике. Српска музика и
еврппскп музишкп наслеѐе, Завпд за учбенике и насуавна средсува, Бепград, 2007.
8. Нпвак, Јелена: Дивља анализа, СКЦ, Бепград, 2004.
9. Cvejid, Bojana: Otvoreno delo u muzici (Boulez, Stockhausen, Cage), SKC, Beograd, 2004.
10. Brindle, Reginald Smith: The New Music (The Avan-garde since 1945), Oxford/New York: Oxford University Press, 1987.
11. Kostka, Stefan: Materials and Techniques of Twentieth-Century Music, Englewood Cliffs, Prentice Hall, 1990
12. Lester, Joel: Analytical Approaches to Twentieth-Century Music, New York and London, Norton, 1989.
13. Simms, Bryan R: Music of the Twentieth Century: Style and Structure, New York and London, Schirmer/Macmillan, 1986.
14. Watkins, Glenn, Soundings: Music in the Twentieth Century, New York and London, Schirmer/Macmillan, 1988.
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

Дпмаёи радпви

15

Усмени деп испиуа

20

Акуивнпсу у упку предаваоа и вежби

5

писмени деп испиуа

20

Пракуишна насуава/писмена анализа

20

Кплпквијум

20

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OGNE1 - Немашки језик 1, OUGNE1 - Немашки језик
Наставници: Кпзпмариё З. Зпрана, насуавник сурушнпг предмеуа
Сарадници: --Статус предмета: избпрни
Брпј ЕСПБ: 4
Услпв: Да је суудену ппхаѐап насуаву немашккпг језика у средопј щкпли
Циљ предмета:
Прпщириваое и пбпгаёиваое језишке кпмуникауивне кпмпеуенције;
Развијаое сппспбнпсуи укљушиваоа у пбласуи специфишне за свакпдневну и будуёу прпфесипналну акуивнпсуи – језик
суруке;
Усаврщаваое језишких вещуина (шиуаое, разумеваое... )
Развпј језишких вещуина у језику суруке (шиуаое и разумеваое краёих уексупва);
Усаврщаваое кпмуникауивне кпмпеуенције у пбласуи суруке (разумеваое гпвпра);
Разумеваое, изражаваое и инуеракција у прпфесипналнпм кпнуексуу
Исхпд предмета:
Пвладаваое уехникама разумеваоа писанпг уексуа ппщуе уемауике и уексуа из пбласуи суурке (упшаваое специфишних
лексишких, грамауишких и изражајних средсуава);
Усвајаое пснпвне сурушне уерминплпгије;
Прпщириваое гпвпрних пбразаца
Савладаваое прпщирених пбразаца гпвпрне делаунпсуи - сппспбнпсу дискуупваоа п сурушним прпблемима;
Даље развијаое сппспбнпсуи шиуаоа специфишне сурушне мауерије на нивпу глпбалнпг, селекуивнпг и пријенуаципнпг
Садржај предмета:
Пбнављаое раније усвпјене граѐе на нивпу мпрфплпщких, синуаксишких и лексишких јединица;
Рад на прпблемима изгпвпра и правпписа;
Анализа и прпдукција језишких јединица у равни решенице, пдлпмка, дискурса;
Пбрада уексупва из пбласи умеунпсуи
Прпщириваое уерминплпщкпг фпнда иманенунпг сурушнпј пбласуи;
Рад на прпблемима сурукуура уипишних за писани језик суруке (нпминалне и вербалне фразе, акуивне и пасивне
кпнсурукције... );
Пвладаваое уехникама усменпг изражаваоа п прпблемима и резулуауима из дауе пбласуи умеунпсуи (прикази, излагаоа,
краёи реферауи).
Кплпквијум се сасупји пд писмене прпвере преухпднп преѐенпг градива у виду уесуа .
Писмени деп испиуа сасупји се пд писмене прпвере лексишких и грамауишких кпмпеуенција сууденуа суешених у првпм и
другпм семесуру, кап и разумеваое прпшиуанпг.
Усмени деп испиуа сасупји се пд презенуације и разгпвпра на уеме из пбласуи умеунпсуи и уеме специфишне за немашкп
гпвпрнп ппдрушје.
Литература:
1. Axel Hering, Magdalena Massek, Michaela Prlmann – Balme: em Übungsgrammatik Deutsch als Fremdsprache, Max Hueber
Verlag, Ismaning 2002.
2. Gabriele und Manfred Richter: Interessantes, Kurioses, Wissenswertes, Verlag für Deutsch, Ismaning, 1994.
3. Зпрана Кпзпмариё, Науаща Вукајлпвиё: "Spiel mit!" Sprechspiele für kommunikativen Deutschunterricht, Прирушник за
насуавнике (игре у насуави), Завпд за учбенике, Бепград, 2009.
Брпј часпва активне наставе:

Тепријска насуава: 1

Пракуишна насуава: 1

Метпде извпђеоа наставе:
Сва предаваоа су кпмуникауивнп пријенуисана, щуп ппдразумева акуивнп ушесувпваое сууденауа у раду, дискусије на
задауе уеме, израду дпмаёих задауака и краёа излагаоа п некпј уеми из пбласуи суруке.
Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100):
Предиспиуне пбавезе:

Ппена - 50

Заврщни испиу:

Ппена - 50

Кплпквијум-и

30

Усмени испиу

20

Акуивнпсу у упку предаваоа

20

Писмени испиу

30

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OFOB1 - Пбпа 1
Наставници: Лазиё Б. Драган, редпвни прпфеспр
Сарадници: Пеёанац Д. Рада, сампсуални умеунишки сарадник
Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 13
Услпв: Нема
Циљ предмета:
Циљ предмеуа првенсувенп се пднпси на савладаваое уехнике свираоа на пбпи, крпз инуерпреуауивнп-умеунишку прпраду
лиуераууре, крпз разлишиуе суилске еппхе.
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:
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:
Предаваоа држи прпфеспр и у упку првпг мпдула фпкус је на раду на уехнишким и упнским вежбама, еуидама и скалама, са
ппсебним псврупм на ууврѐиваое ппсуавке и уехнике дисаоа, а зауим и на суудипзнпм уппзнаваоу и савладаваоу нпунпг
уексуа. Вежбе држи сарадник, и на вежбама се сууденуи псппспбљавају за музишку кпмуникацију, пбраѐујуёи умеунишке
прпблеме на кпнкреуним делима. Најмаое једнпм, прганизује се јавни насууп, кпји мпже биуи и насууп у пквиру класе.
Испиуни захуев: две еуиде, скале и уехнишке вежбе.
Литература:
1. Bozza, Eugene Conte Pastoral Paris, Alphonse Leduc 1960
2. Brod, Henri 20 Etudes et 6 Grandes sonates Paris, Alphonse Leduc 1933
3. Debondue, Albert 25 Etudes Paris, Alphonse Leduc 1934
4. Vivaldi, Antonio Concero in d-minor, RV454 F. VII No. 1 Musica Rara 1949
5. Colin, Charles Solo de concours No. 1 Southern Publishing 1961
6. Colin, Charles Solo de concours No. 2 Sputhern Publishing 1961
7. Telemann, Georg Philip Sonata in a-minor Paris, Alphonse Leduc 1953
8. Wiedemann, Ludwig 45 Etuden Breitkopf 1936
9. Albinoni, Tomaso Concerto in d-minor op. 9 no. 2 International Music Corporation 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

Заврщни испиу:

Ппена - 60

Јавни насуупи

20

Испиу-умеунишка реализација

30

Акуивнпсу и залагаое на насуави

10

Испиу-уехнишка реализација

30

Присусувп на насуави

10

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OFOB2 - Пбпа 2
Наставници: Лазиё Б. Драган, редпвни прпфеспр
Сарадници: Пеёанац Д. Рада, сампсуални умеунишки сарадник
Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 13
Услпв: Пплпжен испиу Пбпа 1 (OFOB1)
Циљ предмета:
Циљ предмеуа првенсувенп се пднпси на савладаваое уехнике свираоа на пбпи, крпз инуерпреуауивнп-умеунишку прпраду
лиуераууре, крпз разлишиуе суилске еппхе.
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:
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:
У упку другпг мпдула насуавља се рад на упнским вежбама, еуидама и скалама. Уппредп, ради се на инуерпреуацији
иуппзнаваоу суилпва са ппсебним акценупм на индивидуалнпсуи свакпг сууденуа. Ушеое уексуа напамеу, рад на фпрмалнпсурукууралнпј анализи дела кпја се извпде. Предаваоа држи прпфеспр. Вежбе држи сарадник, и на вежбама се
сууденуипсппспбљавају за заједнишки рад, пбраѐујуёи извпѐашке прпблеме на кпнкреуним делима. Најмаое једнпм,
прганизује се јавни насууп, кпји мпже биуи и насууп у пквиру класе. Испиуни захуев: две еуиде, циклишнп делп, вируупзни
кпмад. Једнп делп (Кпнцеру) се
пбавезнп извпди напамеу.
Литература:
1. Ferling, Franz Wilhelm 144 Preludes & Etides vol. 1 Billaudot 1941
2. Mozart, Wolfgang Amadeus Kvartet F-dur Henle 1933
3. Loeillet, J. B. Sonata in C Chester 1981
4. Colin, Charles Solo de concours No. 3 Southern Publishing 1961
5. Colin, Charles Solo de concours No. 4 Southern Publishing 1961
6. Albinoni, Tomaso Concerto in D-major op 7. no. 6 Boosey & Hawks 1956
7. Schumann, Robert Drei Romanzen Edition Peters 1962
8. Marcello, A. Concerto in d-minor Musica Rara 196
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

Заврщни испиу:

Ппена - 60

Јавни насуупи

20

Испиу-умеунишка реализација

30

Акуивнпсу и залагаое на насуави

10

Испиу-уехнишка реализација

30

Присусувп на насуави

10

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OFOB3 - Пбпа 3
Наставници: Лазиё Б. Драган, редпвни прпфеспр
Сарадници: Пеёанац Д. Рада, сампсуални умеунишки сарадник
Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 13
Услпв: Пплпжен испиу Пбпа 2 (OFOB2)
Циљ предмета:
Циљ предмеуа првенсувенп се пднпси на савладаваое уехнике свираоа на пбпи, крпз инуерпреуауивнп-умеунишку прпраду
лиуераууре, крпз разлишиуе суилске еппхе.
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:
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:
У упку уреёег мпдула ради се на даљем развпју и усаврщаваоу уехнике свираоа на пбпи, крпз рад на упнским вежбама,
скалама и дневним вежбама. Рад на ппсуизаоу баланса целпг уела при свираоу. Пвладаваое разлишиуим суилпвима
иоихпвим каракуерисуикама. Предаваоа држи прпфеспр, а вежбе сарадник. На вежбама се сууденуи усаврщавају у
заједнишкпм раду и музишкпј кпмуникацију, савладавајуёи инуерпреуауивне прпблеме. Најмаое једнпм, прганизује се јавни
насууп, кпји мпже биуи и насууп у пквиру класе.
Испиуни захуев: две еуиде, скале и уехнишке вежбе.
Литература:
1. Ferling, Franz Wilhelm 144 Preludes & Etides vol. 1 Billaudot 1948
2. Bellini, Vincenzo Concerto in Es Ricordi 1970
3. Gordon, Jacob Sonata for Oboe Musica rara 1972
4. Lebrun Concerto No. 1 in d-minor Schott Publishing 1965
5. Bozza, Eugene Fantasie Italienne Paris, Alphonse Leduc 1963
6. Bartok, Bela Three Folksongs from the Country of Csik Masters Music 1960
7. Hummel, Johann Nepomuk Introduction, Theme und Variationen op. 102 Musica rara 1972
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

Заврщни испиу:

Ппена - 60

Јавни насуупи

20

Испиу-умеунишка реализација

30

Акуивнпсу и залагаое на насуави

10

Испиу-уехнишка реализација

30

Присусувп на насуави

10

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OFOB4 - Пбпа 4
Наставници: Лазиё Б. Драган, редпвни прпфеспр
Сарадници: Пеёанац Д. Рада, сампсуални умеунишки сарадник
Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 13
Услпв: Пплпжен испиу Пбпа 3 (OFOB3)
Циљ предмета:
Циљ предмеуа првенсувенп се пднпси на савладаваое уехнике свираоа на пбпи, крпз инуерпреуауивнп-умеунишку прпраду
лиуераууре, крпз разлишиуе суилске еппхе.
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:
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:
У упку шеуврупг мпдула главнпг предмеуа Пбпа ради се на суудипзнпм уппзнаваоу и савладаваоу разнпврсне лиуераууре из
пбласуи уехнишких вежби, скала, арпеѐа, урилера. Инсисуира се на исураживаоу и експерименуисаоу у циљу щуп бпљег
уппзнаваоа суилпва XVIII и XIX века. Предаваоа држи прпфеспр, а вежбе сарадник. На вежбама се инсисуира на щуп
суудипзнијем савладаваоу уексуа и разрещаваоу извпѐашких прпблема. Најмаое једнпм, прганизује се јавни насууп, кпји
мпже биуи и насууп у пквиру класе. Испиуни захуев: две еуиде, циклишнп делп, вируупзни кпмад. Једнп делп (кпнцеру) се
пбавезнп извпди напамеу.
Литература:
1. Ferling, Franz Wilhelm 144 Preludes & Etides vol. 1 Billaudot 1948
2. Stamitz, Carl Concerto in B-flat for Oboe Kart Hause 1952
3. Telemann, Georg Philip Sonate e-minor Schott International 1948
4. Haydn, Joseph Oboe Concerto Breitkopf 1950
5. Arrieu Impromptu Paris, Alphonse Leduc 1971
6. Britten, B. Six Metamorphosis Faber 1976
7. Delius Two Interludes Boosey & Hawks 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

Заврщни испиу:

Ппена - 60

Јавни насуупи

20

Испиу-умеунишка реализација

30

Акуивнпсу и залагаое на насуави

10

Испиу-уехнишка реализација

30

Присусувп на насуави

10

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OFOB5 - Пбпа 5
Наставници: Лазиё Б. Драган, редпвни прпфеспр
Сарадници: Пеёанац Д. Рада, сампсуални умеунишки сарадник
Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 13
Услпв: Пплпжен испиу Пбпа 4 (OFOB4)
Циљ предмета:
Циљ предмеуа првенсувенп се пднпси на савладаваое уехнике свираоа на пбпи, крпз инуерпреуауивнп-умеунишку прпраду
лиуераууре, крпз разлишиуе суилске еппхе.
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:
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 пеупг мпдула пбраѐују се еуиде и уехнишке вежбе кпје пмпгуёавају щуп успещније савладаваое какп спнауне и
кпнцеруануне лиуераууре, уакп и вируупзних кпмппзиција. Усклаѐиваое извпѐашких мпгуёнпсуи са захуевима и
специфишнпсуимамузике XIX и XX века.
Предаваоа држи прпфеспр, а вежбе сарадник. На вежбама се инсисуира на щуп суудипзнијем савладаваоу уексуа и
разрещаваоу извпѐашких прпблема. Најмаое једнпм, прганизује се јавни насууп, кпји мпже биуи и насууп у пквиру класе.
Испиуни захуев: две еуиде, циклишнп делп, вируупзни кпмад. Једнп делп се пбавезнп извпди напамеу.
Литература:
1. Ferling, Franz Wilhelm 144 Preludes & Etides vol. 2 Billaudot 1948
2. Saint-Seans, C. Sonata for Oboe Paris: Durand 1964
3. Hindemith, Paul Oboa Sonate Schott 1939
4. Dittersdorf, Carl Ditters von Concerto in G Breitkopf 1940
5. Деспиё, Дејан Пасупрала за пбпу сплп пп. 64 Удружеое кпмппзиупра Србије 1978
6. Grgin, Ante Biljana Theme and Variation Edition Marc Reift 2001
7. Damase Rhapsodie for Oboe Faber 1982
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

Заврщни испиу:

Ппена - 60

Јавни насуупи

20

Испиу-умеунишка реализација

30

Акуивнпсу и залагаое на насуави

10

Испиу-уехнишка реализација

30

Присусувп на насуави

10

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OFOB6 - Пбпа 6
Наставници: Лазиё Б. Драган, редпвни прпфеспр
Сарадници: Пеёанац Д. Рада, сампсуални умеунишки сарадник
Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 13
Услпв: Пплпжен испиу Пбпа 5 (OFOB5)
Циљ предмета:
Циљ предмеуа првенсувенп се пднпси на савладаваое уехнике свираоа на пбпи, крпз инуерпреуауивнп-умеунишку прпраду
лиуераууре, крпз разлишиуе суилске еппхе.
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:
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 щесупг мпдула ради се на даљем разрещаваоу уехнишкп-инуерпреуауивних прпблема на микрп-плану, кап и рад на
щуп бпљем разумеваоу фпрмалнп-сурукууралне целине дела кпја се пбраѐују. Предаваоа држи прпфеспр, а вежбе
сарадник. На вежбама се, крпз рад са сарадникпм, бпље уппзнаје сурукуура дела. Најмаое једнпм, прганизује се јавни
насууп, кпји мпже биуи и насууп у пквиру класе.
Испиуни захуев: две еуиде, циклишнп делп, вируупзни кпмад. Једнп делп (кпнцеру) се пбавезнп извпди напамеу.
Литература:
1. Ferling, Franz Wilhelm 144 Preludes & Etides vol. 2 Billaudot 1948
2. Saint-Seans, C. Sonata for Oboe Paris: Durand 1964
3. Hindemith, Paul Oboa Sonate Schott 1939
4. Dittersdorf, Carl Ditters von Concerto in G Breitkopf 1940
5. Деспиё, Дејан Пасупрала за пбпу сплп пп. 64 Удружеое кпмппзиупра Србије 1978
6. Grgin, Ante Biljana Theme and Variation Edition Marc Reift 2001
7. Damase Rhapsodie for Oboe Faber 1982
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

Заврщни испиу:

Ппена - 60

Јавни насуупи

20

Испиу-умеунишка реализација

30

Акуивнпсу и залагаое на насуави

10

Испиу-уехнишка реализација

30

Присусувп на насуави

10

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OFOB7 - Пбпа 7
Наставници: Лазиё Б. Драган, редпвни прпфеспр
Сарадници: Пеёанац Д. Рада, сампсуални умеунишки сарадник
Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 13
Услпв: Пплпжен испиу Пбпа 6 (OFOB6)
Циљ предмета:
Циљ предмеуа првенсувенп се пднпси на савладаваое уехнике свираоа на пбпи, крпз инуерпреуауивнп-умеунишку прпраду
лиуераууре, крпз разлишиуе суилске еппхе.
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:
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:
У седмпм мпдулу даље се усаврщава уехника свираоа и пбпгаёују уехнишке сппспбнпсуи и умеунишка лишнпсу сууденуа
пбпе. Уппзнаваое са извпѐашким уехникама музике XX века. Предаваоа држи прпфеспр, а вежбе сарадник. На вежбама се
пбраѐују инуерпреуауивнп-умеунишки захуеви савремене музике. Најмаое једнпм, прганизује се јавни насууп, кпји мпже
биуи и насууп у пквиру класе.
Испиуни захуев: две еуиде, циклишнп делп, вируупзни кпмад. Једнп делп (кпнцеру) се пбавезнп извпди напамеу.
Литература:
1. Bozza, Eugene 18 Etudes Paris, Alphonse Leduc 1960
2. Bach, Johann Sebastian Sonate in g-moll Edition Peters 1978
3. Bach, Carl Philipp Emanuel Sonate g-moll Breitkopf 1976
4. Britten, Benjamin Temporale Variations Faber 1974
5. Kalliwoda, Johann Wenzel Morceau de salon Neva 1979
6. Arnold Two Sketches Queens Temple Publications 1987
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

Заврщни испиу:

Ппена - 60

Јавни насуупи

20

Испиу-умеунишка реализација

30

Акуивнпсу и залагаое на насуави

10

Испиу-уехнишка реализација

30

Присусувп на насуави

10

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OFOB8 - Пбпа 8
Наставници: Лазиё Б. Драган, редпвни прпфеспр
Сарадници: Пеёанац Д. Рада, сампсуални умеунишки сарадник
Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 13
Услпв: Пплпжен испиу Пбпа 7 (OFOB7)
Циљ предмета:
Циљ предмеуа првенсувенп се пднпси на савладаваое уехнике свираоа на пбпи, крпз инуерпреуауивнп-умеунишку прпраду
лиуераууре, крпз разлишиуе суилске еппхе.
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:
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:
У псмпм мпдулу сублимирају се све вещуине и уехнишка дпсуигнуёа пбписуе. Рад на јединсуву уехнишких и музишких
елеменауа и захуева у делима кпја се пбраѐују. Припрема ресиуала и једнпг кпнцеруа с пркесурпм. Вежбе држи сарадник.
На вежбама се прпраѐује прпграм ресиуала кпји се припрема. Најмаое једнпм, прганизује се јавни насууп, кпји мпже биуи и
насууп у пквиру класе.
Литература:
1. Pasculli, Antonino Capricci Ricordi 1940
2. Mozart, Wolfgang Aamadeus Konzert C-dur Peters Edition 1968
3. Ponchielli Piccolo Concertino op. 75 Musica rara 1958
4. Tomasi, Henry Concerto for Oboe Paris, Alphonse Leduc 1975
5. Daeli, Giovanni Fantasy on themes of Verdi "s Rigoletto Universal 1976
6. Bennett After Syrinx I Novello 1979
7. Colin, Charles Grande Fantasy Sputhern Publishing 1961
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

Заврщни испиу:

Ппена - 60

Јавни насуупи

20

Испиу-умеунишка реализација

30

Акуивнпсу и залагаое на насуави

10

Испиу-уехнишка реализација

30

Присусувп на насуави

10

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OCOS1 - Пперске сцене 1, OCOS2 - Пперске сцене 2
Наставници: Ђуркпвиё А. Владан, дпцену
Сарадници: Супкпвиё Ж. Ивана, сампсуални умеунишки сарадник; Кпсуандинпвиё М. Валенуина, умеунишки сарадник
Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 4
Услпв: Нема
Циљ предмета:
Псппспбљаваое сууденуа певаша за јавни насууп, пднпснп насууп на сцени, уз прауоу клавира, или пркесура.
Исхпд предмета:
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.
усваја каракуерне плеспве крпз векпве. Усваја сценскп ппхпѐеое и гесуикулацију каракуерисуишне за разне еппхе. Развија
сппспбнпсу прилагпѐаваоа разлишиуим режисерским захуевима на сцени.
развија сппспбнпсу аналиуишкпг шиуаоа и 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:
Суудену: уз ппмпё клавирске прауое и режисера ради на глумашкпј импрпвизацији уз инуерпреуацију пперске арије са
клавирпм припрема и анализа задауи музишки прпграм за рад са режисерпм
ради на припреми ансамбала и др. целина са парунерима за оихпвп сценскп ппсуављаое
ради са реквизиуима на сцени ради у кпсуиму на сцени. Прпграм је прилагпѐен впкалнп – уехнишкпм нивпу и гласпвним
мпгуёнпсуима и предисппзицијама ппјединпг сууденауа, уз кпмуникацију са насуавницима Сплп певаоа. На крају мпдула
сууденуи пплажу испиу са задауим прпгрампм (арије, или ансамбли)
На јавним извпѐеоима пдлпмака, или инуегралних музишкп – сценских прпјекауа, у припреми и извпѐеоу укљушује се и
диригену.
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, Макбеу,
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: 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 - 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, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OGOU1 - Ппщуи преглед исуприје умеунпсуи, OUGOU1 - Ппщуи преглед исуприје умеунпсуи
Наставници: Дедиё Р. Никпла, ванредни прпфеспр
Сарадници: --Статус предмета: избпрни
Брпј ЕСПБ: 4
Услпв: Нема ппсебних услпва
Циљ предмета:
Ппщуи преглед исуприје умеунпсуи у пквиру наведених суудијских прпграма уреба да уппзна сууденуе са развпјем
умеунпсуи и визуелне кулууре, разлишиуим мпделима предсуављаоа у зависнпсуи пд дпминануних идеплпщких маурица у
пдреѐенпј исупријскпј еппхи. Намера је да се сууденуима пружи щирпки увид у креуаоа у ппљу сликарсува, скулпууре и
архиуекууре и да се уакп пбпгауи/дппуни ппзнаваое исупријских еппха.
Исхпд предмета:
Сппспбнпсу преппзнаваоа и временскп-прпсупрнпг лпцираоа једнпг умеунишкпг дела; разумеваое дела у кпнуексуу
друщувених и пплиуишких каракуерисуика еппхе у кпјпј је делп насуалп и преппзнаваое и разумеваое еппхе крпз анализу и
инуерпреуацију дела; развијаое мпгуёнпсуи за кпмпарауивнп закљушиваое п главним каракуерисуикама музишке и
ликпвних умеунпсуи дауих исупријских еппха
Садржај предмета:
Исупријске, филпзпфске и религипзне пснпве умеунпсуи ануишке Гршке; Криускп-микенска кулуура; Архајски и класишни
перипд гршке умеунпсуи; Хеленисуишки перипд гршке умеунпсуи; Умеунпсу ануишкпг Рима; Ранпхрищёанска и визануијска
умеунпсу; Рпманика; Гпуика; Рана ренесанса; Виспка ренесанса; Ренесанса ван Иуалије; Маниризам; Барпк у Иуалији; Барпк
у Францускпј; Барпк у Щпанији, Хпландији и Енглескпј; Мпдерна и мпдернизам: пдреѐеое ппјма; Непкласицизам;
Рпмануизам; Реализам; Импресипнизам и ппсуимпресипнизам; Авангарде; Непавангарде; Кпнцепууална умеунпсу;
Ппсумпдерна и ппсумпдернизам: пдреѐеое ппјма
Кплпквијум-и: уесу са два есејска пиуаоа на пдабране уеме
Писмени испу: уесу са пиуаоима из градива
Литература:
1. Horst Valdemar Janson, Anthony F. Janson, Istorija umetnosti, Stanek i Prometej, Varaždin i Novi Sad, 2005. (пдабрана
ппгалвља)
2. Branko Gavela, Istorija umetnosti antičke Grčke, Naučna knjiga, Beograd, 1991.
3. Žorž Dibi, Umetnost i društvo u srednjem veku, Clio, Beograd, 2001.
4. Entoni Blant, Umetnička teorija u Italiji, Clio, Beograd, 2004.
5. Euđenio Garin (ur.), Čovek renesanse, Clio, Beograd, 2005.
6. H. H. Arnason, Istorija moderne umetnosti, Orion Art, Beograd, 2003. (пдабрана ппглавља)
7. Đulio Karlo Argan i Filiberto Mena, Moderna umetnost 1770-1970-2000 knj. 1, 2, 3 Clio, Beograd, 2004.
8. Miško Šuvakovid, Pojmovnik teorije umetnosti, Orion art, Beograd, 2012. (пдабрани ппјмпви)
9. Nikos Stangos (ed.), Concepts of Modern Art, (revised and enlarged edition), Thames&Hudson, London, New York, 1981; 1990
(пдабрана ппглавља)
10. Deni Laure, Istorija umetnosti XX veka, Clio, Beograd, 2014.
Брпј часпва активне наставе:

Тепријска насуава: 2

Пракуишна насуава: 0

Метпде извпђеоа наставе:
Предаваоа, анализа умеунишких дела и дебауе п суудијама слушаја
Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100):
Предиспиуне пбавезе:

Ппена - 50

Кплпквијум-и

40

Акуивнпсу у упку предаваоа

10

Заврщни испиу:
Усмени испиу

Ппена - 50
50

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OIOR1 - Пргуље 1
Наставници: Смиљаниё-Радиё Б. Маја, редпвни прпфеспр
Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 11
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
пргуљащкпг нивпа крпз уехнишкп-инуерпреуауивну прпраду музишке лиуераууре за пргуље и изграѐиваое индивидуалнпсуи
лишнпсуи пргуљаща крпз јединсувп уехнишкпг и музишкпг елеменуа.
Исхпд предмета:
Савладаваое музишких и уехнишких захуева предвиѐених за пвај курс, развијаое индивидуалних извпѐашких мпгуёнпсуи
сууденуа, кап и оегпвп псппспбљаваое за успещан насуавак суудија.
Садржај предмета:
Рад на делу крпз уехнишкп-мелпдијску, фпрмалнп-сурукууралну и анализу регисурације. Курс предвиѐа пп прпграму:
педалне еуиде, дела суарих мајсупра и дела Ј. С. Баха.
Рад на прпграму ппдразумева суудипзнп уппзнаваое и савладаваое уексуа, разрещаваое извпѐашких прпблема на микрп
плану и дпсуизаое уемпа. Исураживаое и експерименуисаое у циљу уппзнаваоа и пвладаваоа суилпм и инуерпреуацијпм,
са нарпшиуим ппдсуицаоем индивидуалнпг израза.
Литература:
1. Bach, Johann Sebastian: Orgelwerke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, C. F. Peters, New York, 1951
2. Buxtehude, Dieterich: Orgelwerke 1, 2, 3, C. F. Peters, New York, 1928
3. Germani, Fernando: Metodo per Organo 1, 2, 3, 4, Edizioni De Santis, Roma, 1944
4. Pachelbel, Johann: Organ works (complete), Dover Pub. Inc. New York, 1985
5. Sweelinck, Jan Pieterszoon: Work for Organ and Keyboard, Dover Pub. Inc. New York, 1985
6. Frescobaldi, Girolamo: Fiori Musicali, Editions Salabert, Paris, 1938
Брпј часпва активне наставе:

Тепријска насуава: 0

Пракуишна насуава: 1

Метпде извпђеоа наставе:
Кпнцеруне акуивнпсуи.
Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100):
Предиспиуне пбавезе:

Ппена - 30

Заврщни испиу:

Ппена - 70

Пракуишна насуава

15

Испиу-свираое

70

Акуивнпсу у упку предаваоа

15

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OIOR2 - Пргуље 2
Наставници: Смиљаниё-Радиё Б. Маја, редпвни прпфеспр
Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 11
Услпв: Пплпжен испиу Пргуље 1 (OIOR1)
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
пргуљащкпг нивпа крпз уехнишкп-инуерпреуауивну прпраду музишке лиуераууре за пргуље и изграѐиваое индивидуалнпсуи
лишнпсуи пргуљаща крпз јединсувп уехнишкпг и музишкпг елеменуа.
Исхпд предмета:
Савладаваое музишких и уехнишких захуева предвиѐених за пвај курс, развијаое индивидуалних извпѐашких мпгуёнпсуи
сууденуа, кап и оегпвп псппспбљаваое за успещан насуавак суудија.
Садржај предмета:
Рад на делу крпз уехнишкп-мелпдијску, фпрмалнп-сурукууралну и анализу регисурације.
Курс предвиѐа пп прпграму: педалне еуиде, дела суарих мајсупра и дела Ј. С. Баха.
Рад на прпграму ппдразумева суудипзнп уппзнаваое и савладаваое уексуа, разрещаваое извпѐашких прпблема на микрп
плану и дпсуизаое уемпа. Исураживаое и експерименуисаое у циљу уппзнаваоа и пвладаваоа суилпм и инуерпреуацијпм,
са нарпшиуим ппдсуицаоем индивидуалнпг израза.
Литература:
1. Bach, Johann Sebastian: Orgelwerke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, C. F. Peters, New York, 1951
2. Buxtehude, Dieterich: Orgelwerke 1, 2, 3, C. F. Peters, New York, 1928
3. Germani, Fernando: Metodo per Organo 1, 2, 3, 4, Edizioni De Santis, Roma, 1944
4. Pachelbel, Johann: Organ works (complete), Dover Pub. Inc. New York, 1985
5. Sweelinck, Jan Pieterszoon: Work for Organ and Keyboard, Dover Pub. Inc. New York, 1985
6. Frescobaldi, Girolamo: Fiori Musicali, Editions Salabert, Paris, 1938
Брпј часпва активне наставе:

Тепријска насуава: 0

Пракуишна насуава: 1

Метпде извпђеоа наставе:
Кпнцеруне акуивнпсуи.
Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100):
Предиспиуне пбавезе:

Ппена - 30

Заврщни испиу:

Ппена - 70

Пракуишна насуава

15

Испиу-свираое

70

Акуивнпсу у упку предаваоа

15

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OIOR3 - Пргуље 3
Наставници: Смиљаниё-Радиё Б. Маја, редпвни прпфеспр
Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 11
Услпв: Пплпжен испиу Пргуље 2 (OIOR2)
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
пргуљащкпг нивпа крпз уехнишкп-инуерпреуауивну прпраду музишке лиуераууре за пргуље и изграѐиваое индивидуалнпсуи
лишнпсуи пргуљаща крпз јединсувп уехнишкпг и музишкпг елеменуа.
Исхпд предмета:
Савладаваое музишких и уехнишких захуева предвиѐених за пвај курс, развијаое индивидуалних извпѐашких мпгуёнпсуи
сууденуа, кап и оегпвп псппспбљаваое за успещан насуавак суудија.
Садржај предмета:
Рад на делу крпз уемељну фпрмалнп- сурукууралну и анализу инуерпреуције. Анализа исупријскпг аспекуа насуанка дела са
нарпшиуим псврупм на каракуерисуике ппсупјеёег инсуруменуаријума.
Курс предвиѐа пп прпграму: педалне еуиде, дела суарих мајсупра, дела Ј. С. Баха и ауупра 19. и 20века
Рад на прпграму ппдразумева суудипзнп уппзнаваое и савладаваое уексуа, крпз уехнишкп-мелпдијску, фпрмалнпсурукууралну и анализу регисурације. Разрещаваое извпѐашких прпблема на микрп плану и дпсуизаое уемпа. Исураживаое
и експерименуисаое у циљу уппзнаваоа и пвладаваоа суилпм и инуерпреуацијпм, са нарпшиуим ппдсуицаоем
индивидуалнпг израза.
Литература:
1. Bach, Johann Sebastian: Orgelwerke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, C. F. Peters, New York, 1951
2. Buxtehude, Dieterich: Orgelwerke 1, 2, 3, C. F. Peters, New York, 1928
3. Kaller, Ernst: Orgelschule, B. Schott's Sohne, Mainz, 1938
4. Germani, Fernando: Metodo per Organo 1, 2, 3, 4, Edizioni De Santis, Roma, 1944
5. Sweelinck, Jan Pieterszoon: Work for Organ and Keyboard, Dover Pub. Inc. New York, 1985
6. Frescobaldi, Girolamo: Fiori Musicali, Editions Salabert, Paris, 1938
7. Mendelssohn, Felix: Six Sonatas op. 65 (1844-45, publ. 1845) Dover Publications Inc. New York, 1991
8. Brahms, Johannes: Eleven Chorale Preludes op. 122 (1896, publ. 1902) Dover Publications Inc. New York, 1991
Брпј часпва активне наставе:

Тепријска насуава: 0

Пракуишна насуава: 1

Метпде извпђеоа наставе:
Кпнцеруне акуивнпсуи.
Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100):
Предиспиуне пбавезе:

Ппена - 30

Заврщни испиу:

Ппена - 70

Пракуишна насуава

15

Испиу-свираое

70

Акуивнпсу у упку предаваоа

15

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OIOR4 - Пргуље 4
Наставници: Смиљаниё-Радиё Б. Маја, редпвни прпфеспр
Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 11
Услпв: Пплпжен испиу Пргуље 3 (OIOR3)
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
пргуљащкпг нивпа крпз уехнишкп-инуерпреуауивну прпраду музишке лиуераууре за пргуље и изграѐиваое индивидуалнпсуи
лишнпсуи пргуљаща крпз јединсувп уехнишкпг и музишкпг елеменуа.
Исхпд предмета:
Савладаваое музишких и уехнишких захуева предвиѐених за пвај курс, развијаое индивидуалних извпѐашких мпгуёнпсуи
сууденуа, кап и оегпвп псппспбљаваое за успещан насуавак суудија.
Садржај предмета:
Рад на делу крпз уемељну фпрмалнп- сурукууралну и анализу инуерпреуције. Анализа исупријскпг аспекуа насуанка дела са
нарпшиуим псврупм на каракуерисуике ппсупјеёег инсуруменуаријума.
Курс предвиѐа пп прпграму: педалне еуиде, дела суарих мајсупра, дела Ј. С. Баха и ауупра 19. и 20века
Рад на прпграму ппдразумева суудипзнп уппзнаваое и савладаваое уексуа, крпз уехнишкп-мелпдијску, фпрмалнпсурукууралну и анализу регисурације. Разрещаваое извпѐашких прпблема на микрп плану и дпсуизаое уемпа. Исураживаое
и експерименуисаое у циљу уппзнаваоа и пвладаваоа суилпм и инуерпреуацијпм, са нарпшиуим ппдсуицаоем
индивидуалнпг израза.
Литература:
1. Bach, Johann Sebastian: Orgelwerke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, C. F. Peters, New York, 1951
2. Buxtehude, Dieterich: Orgelwerke 1, 2, 3, C. F. Peters, New York, 1928
3. Kaller, Ernst: Orgelschule, B. Schott's Sohne, Mainz, 1938
4. Germani, Fernando: Metodo per Organo 1, 2, 3, 4, Edizioni De Santis, Roma, 1944
5. Sweelinck, Jan Pieterszoon: Work for Organ and Keyboard, Dover Pub. Inc. New York, 1985
6. Frescobaldi, Girolamo: Fiori Musicali, Editions Salabert, Paris, 1938
7. Mendelssohn, Felix: Six Sonatas op. 65 (1844-45, publ. 1845) Dover Publications Inc. New York, 1991
8. Brahms, Johannes: Eleven Chorale Preludes op. 122 (1896, publ. 1902) Dover Publications Inc. New York, 1991
Брпј часпва активне наставе:

Тепријска насуава: 0

Пракуишна насуава: 1

Метпде извпђеоа наставе:
Кпнцеруне акуивнпсуи.
Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100):
Предиспиуне пбавезе:

Ппена - 30

Заврщни испиу:

Ппена - 70

Пракуишна насуава

15

Испиу-свираое

70

Акуивнпсу у упку предаваоа

15

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OIOR5 - Пргуље 5
Наставници: Смиљаниё-Радиё Б. Маја, редпвни прпфеспр
Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 12
Услпв: Пплпжен испиу Пргуље 4 (OIOR4)
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
пргуљащкпг нивпа крпз уехнишкп-инуерпреуауивну прпраду музишке лиуераууре за пргуље и изграѐиваое индивидуалнпсуи
лишнпсуи пргуљаща крпз јединсувп уехнишкпг и музишкпг елеменуа.
Исхпд предмета:
Савладаваое музишких и уехнишких захуева предвиѐених за пвај курс, развијаое индивидуалних извпѐашких мпгуёнпсуи
сууденуа, кап и оегпвп псппспбљаваое за успещан насуавак суудија.
Садржај предмета:
Рад на делу крпз уемељну фпрмалнп- сурукууралну и анализу инуерпреуције. Анализа исупријскпг аспекуа насуанка дела са
нарпшиуим псврупм на каракуерисуике ппсупјеёег инсуруменуаријума.
Курс предвиѐа пп прпграму: педалне еуиде, дела суарих мајсупра, дела Ј. С. Баха и ауупра 19. и 20века, кап и фпрму
кпнцеруа.
Рад на прпграму ппдразумева суудипзнп уппзнаваое и савладаваое уексуа, крпз уехнишкп-мелпдијску, фпрмалнпсурукууралну и анализу регисурације. Разрещаваое извпѐашких прпблема на микрп плану и дпсуизаое уемпа. Исураживаое
и експерименуисаое у циљу уппзнаваоа и пвладаваоа суилпм и инуерпреуацијпм, са нарпшиуим ппдсуицаоем
индивидуалнпг израза.
Литература:
1. Bach, Johann Sebastian: Orgelwerke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, C. F. Peters, New York, 1951
2. Mendelssohn, Felix: Six Sonatas op. 65 (1844-45, publ. 1845) Dover Publications Inc. New York, 1991
3. Brahms, Johannes: Eleven Chorale Preludes op. 122 (1896, publ. 1902) Dover Publications Inc. New York, 1991
4. Pedals Only: 13 Studies by Conteporary Composers, Universal Organ Edition, Austria, 1988
5. Clerambault, Louis Nicolas: Livre d' Orgue, Noetzel Edition, Wilhelmshaven, 1990
6. Bach, Johann Sebastian: 6 Organ Concerto, Breitkopf und Härtel, Leipzig, 1891.
7. Frank, Cezar: Oeuvres Completes pour Orgue (1-4), Editions Alphonse Leduc, Paris, 1989
Брпј часпва активне наставе:

Тепријска насуава: 0

Пракуишна насуава: 1

Метпде извпђеоа наставе:
Кпнцеруне акуивнпсуи.
Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100):
Предиспиуне пбавезе:

Ппена - 30

Заврщни испиу:

Ппена - 70

Пракуишна насуава

15

Испиу-свираое

70

Акуивнпсу у упку предаваоа

15

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OIOR6 - Пргуље 6
Наставници: Смиљаниё-Радиё Б. Маја, редпвни прпфеспр
Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 12
Услпв: Пплпжен испиу Пргуље 5 (OIOR5)
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
пргуљащкпг нивпа крпз уехнишкп-инуерпреуауивну прпраду музишке лиуераууре за пргуље и изграѐиваое индивидуалнпсуи
лишнпсуи пргуљаща крпз јединсувп уехнишкпг и музишкпг елеменуа.
Исхпд предмета:
Савладаваое музишких и уехнишких захуева предвиѐених за пвај курс, развијаое индивидуалних извпѐашких мпгуёнпсуи
сууденуа, кап и оегпвп псппспбљаваое за успещан насуавак суудија.
Садржај предмета:
Рад на делу крпз уемељну фпрмалнп- сурукууралну и анализу инуерпреуције. Анализа исупријскпг аспекуа насуанка дела са
нарпшиуим псврупм на каракуерисуике ппсупјеёег инсуруменуаријума.
Курс предвиѐа пп прпграму: педалне еуиде, дела суарих мајсупра, дела Ј. С. Баха и ауупра 19. и 20века, кап и фпрму
кпнцеруа.
Рад на прпграму ппдразумева суудипзнп уппзнаваое и савладаваое уексуа, крпз уехнишкп-мелпдијску, фпрмалнпсурукууралну и анализу регисурације. Разрещаваое извпѐашких прпблема на микрп плану и дпсуизаое уемпа. Исураживаое
и експерименуисаое у циљу уппзнаваоа и пвладаваоа суилпм и инуерпреуацијпм, са нарпшиуим ппдсуицаоем
индивидуалнпг израза.
Литература:
1. Bach, Johann Sebastian: Orgelwerke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, C. F. Peters, New York, 1951
2. Mendelssohn, Felix: Six Sonatas op. 65 (1844-45, publ. 1845) Dover Publications Inc. New York, 1991
3. Brahms, Johannes: Eleven Chorale Preludes op. 122 (1896, publ. 1902) Dover Publications Inc. New York, 1991
4. Pedals Only: 13 Studies by Conteporary Composers, Universal Organ Edition, Austria, 1988
5. Clerambault, Louis Nicolas: Livre d' Orgue, Noetzel Edition, Wilhelmshaven, 1990
6. Bach, Johann Sebastian: 6 Organ Concerto, Breitkopf und Härtel, Leipzig, 1891.
7. Frank, Cezar: Oeuvres Completes pour Orgue (1-4), Editions Alphonse Leduc, Paris, 1989
Брпј часпва активне наставе:

Тепријска насуава: 0

Пракуишна насуава: 1

Метпде извпђеоа наставе:
Кпнцеруне акуивнпсуи.
Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100):
Предиспиуне пбавезе:

Ппена - 30

Заврщни испиу:

Ппена - 70

Пракуишна насуава

15

Испиу-свираое

70

Акуивнпсу у упку предаваоа

15

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OIOR7 - Пргуље 7
Наставници: Смиљаниё-Радиё Б. Маја, редпвни прпфеспр
Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 12
Услпв: Пплпжен испиу Пргуље 6 (OIOR6)
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
пргуљащкпг нивпа крпз уехнишкп-инуерпреуауивну прпраду музишке лиуераууре за пргуље и изграѐиваое индивидуалнпсуи
лишнпсуи пргуљаща крпз јединсувп уехнишкпг и музишкпг елеменуа.
Исхпд предмета:
Савладаваое музишких и уехнишких захуева предвиѐених за пвај курс, развијаое индивидуалних извпѐашких мпгуёнпсуи
сууденуа, кап и оегпвп псппспбљаваое за успещан насуавак суудија.
Садржај предмета:
Рад на делу крпз уемељну фпрмалнп- сурукууралну и анализу инуерпреуције. Анализа исупријскпг аспекуа насуанка дела са
нарпшиуим псврупм на каракуерисуике ппсупјеёег инсуруменуаријума.
Курс предвиѐа пбраду најмаое једне Трип Спнауе Ј. С. Баха.
Рад на прпграму ппдразумева суудипзнп уппзнаваое и савладаваое уексуа, крпз уехнишкп-мелпдијску, фпрмалнпсурукууралну и анализу регисурације. Разрещаваое извпѐашких прпблема на микрп плану и дпсуизаое уемпа. Исураживаое
и експерименуисаое у циљу уппзнаваоа и пвладаваоа суилпм и инуерпреуацијпм, са нарпшиуим ппдсуицаоем
индивидуалнпг израза.
Литература:
1. Bach, Johann Sebastian: Sex Sonaten fur zwei Manuale und Pedal, C. F. Peters, Franfurkt, 1844
Брпј часпва активне наставе:

Тепријска насуава: 0

Пракуишна насуава: 1

Метпде извпђеоа наставе:
Кпнцеруне акуивнпсуи.
Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100):
Предиспиуне пбавезе:

Ппена - 30

Заврщни испиу:

Ппена - 70

Пракуишна насуава

15

Испиу-свираое

70

Акуивнпсу у упку предаваоа

15

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OIOR8 - Пргуље 8
Наставници: Смиљаниё-Радиё Б. Маја, редпвни прпфеспр
Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 12
Услпв: Пплпжен испиу Пргуље 7 (OIOR7)
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
пргуљащкпг нивпа крпз уехнишкп-инуерпреуауивну прпраду музишке лиуераууре за пргуље и изграѐиваое индивидуалнпсуи
лишнпсуи пргуљаща крпз јединсувп уехнишкпг и музишкпг елеменуа.
Исхпд предмета:
Савладаваое музишких и уехнишких захуева предвиѐених за пвај курс, развијаое индивидуалних извпѐашких мпгуёнпсуи
сууденуа, кап и оегпвп псппспбљаваое за успещан насуавак суудија.
Садржај предмета:
Рад на делу крпз уемељну фпрмалнп- сурукууралну и анализу инуерпреуције. Анализа исупријскпг аспекуа насуанка дела са
нарпшиуим псврупм на каракуерисуике ппсупјеёег инсуруменуаријума.
Курс предвиѐа пп прпграму: дела ауупра 19. и 20 века, кап и пргуљска симфпнијска дела.
Рад на прпграму ппдразумева суудипзнп уппзнаваое и савладаваое уексуа, крпз уехнишкп-мелпдијску, фпрмалнпсурукууралну и анализу регисурације. Разрещаваое извпѐашких прпблема на микрп плану и дпсуизаое уемпа. Исураживаое
и експерименуисаое у циљу уппзнаваоа и пвладаваоа суилпм и инуерпреуацијпм, са нарпшиуим ппдсуицаоем
индивидуалнпг израза.
Литература:
1. Mendelssohn, Felix: Six Sonatas op. 65 (1844-45, publ. 1845) Dover Publications Inc. New York, 1991
2. Brahms, Johannes: Eleven Chorale Preludes op. 122 (1896, publ. 1902) 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
Брпј часпва активне наставе:

Тепријска насуава: 0

Пракуишна насуава: 1

Метпде извпђеоа наставе:
Кпнцеруне акуивнпсуи.
Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100):
Предиспиуне пбавезе:

Ппена - 30

Заврщни испиу:

Ппена - 70

Пракуишна насуава

15

Испиу-свираое

70

Акуивнпсу у упку предаваоа

15

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, пснпвне 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, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OEDL1 - Пркесуарске депнице 1 - випла, OEDL2 - Пркесуарске депнице 2 - випла, OEDL3 - Пркесуарске
депнице 3 - випла, OEDL4 - Пркесуарске депнице 4 - випла
Наставници: Миланпвиё В. Маја, дпцену
Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 6
Услпв: Нема
Циљ предмета:
Псппспбљаваое сууденуа за рад у пркесуру, суицаое ппуребнпг знаоа за брзп и уашнп шиуаое нпунпг уексуа и суудипзнп
уппзнаваое депница знашајних дела симфпнијске лиуераууре.
Исхпд предмета:
Пвладаваое пракуишним вещуинама - у пбласуима умеунишкпг изражаваоа, свираоа у пркесуру, вежбаоа и пдржаваоа
прпба, јавнпг извпѐеоа, уепријским знаоем – анализираое, разумеваое и ппзнаваое реперупара и кпнуексуа дела,
развијаое вещуине кпмуникације.
Садржај предмета:
Савладаваое уехнике за брзп и уашнп шиуаое музишкпг уексуа без преухпдне припреме, крпз суудипзнп уппзнаваое
знашајних дела симфпнијске лиуераууре из разлишиуих еппха. Насуавни план и прпграм пвпг предмеуа су уеснп ппвезани са
радпм Симфпнијскпг пркесура ФМУ упкпм гпдине (уј. премеупм 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.
Нашин извпѐеоа насуаве: Заједнишка уепријскп пракуишна предаваоа за све сууденауе виплине (из свих гпдина) се извпде у
циљу уппзнаваоа сууденауа не самп са депницама сппсувене групе, веё и депницам друге групе виплина, навикаваоа на
заједнишки рад, пдржаваоа ппуребне дисциплине упкпм прпба, инупнауивне усклаѐенпсуи, суилске уједнашенпсуи и
заједнишкпг шина псувараоа извпѐеоа умеунишкпг дела и суалне психишке и извпѐашке кпмуникацију меѐу извпѐашима и
инсуруменуима. Вежбе се извпде пдвпјенп у пркесуарским групама - I и II виплине. На вежбама се анализирају прсупмеуи,
щурихпви и фразираое и инсисуира се на упнскпј и инупнауивнпј уједнашенпсуи у пквиру групе, на иденуишнпсуи
аруикулације и динамишкпг сеншеоа. Псим прпграма кпји се извпди на кпнцеруима симфпнијскпг пркесура ФМУ, упкпм
семесура се раде и важније депнице из симфпнијске и пперске лиуераууре. У упку гпдине се врщи прпвера знаоа пууем
кплпквијума. На крају гпдине ппсупји испиу на кпме суудену индивидуалнп извпди важније депнице из лиуераууре
Литература:
1. Vieland Orchestral Excerpts for Viola Vol. 1 INTERNATIONAL MUSIC COMPANY NWC 1997
2. Vieland Orchestral Excerpts for Viola Vol. 2 INTERNATIONAL MUSIC COMPANY NWC 1997
3. Vieland Orchestral Excerpts for Viola Vol. 3 INTERNATIONAL MUSIC COMPANY NWC 1997
4. Иванпвиё, Пеуар Пркесуарске суудије за виплу Нпуа, Коажевац 1979
Брпј часпва активне наставе:

Тепријска насуава: 1

Пракуишна насуава: 2

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

Ппена - 50

Заврщни испиу:

Ппена - 50

Акуивнпсу и залагаое на насуави

10

Испиу - суилска реализација

25

Присусувп на предаваоима

10

Испиу - уехнишка реализација

25

Кплпквијум

30

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OEDN1 - Пркесуарске депнице 1 - виплина, OEDN2 - Пркесуарске депнице 2 - виплина, OEDN3 Пркесуарске депнице 3 - виплина, OEDN4 - Пркесуарске депнице 4 - виплина
Наставници: Милпщевиё Б. Тијана, дпцену
Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 6
Услпв: Нема
Циљ предмета:
Псппспбљаваое сууденуа за рад у пркесуру, суицаое ппуребнпг знаоа за брзп и уашнп шиуаое нпунпг уексуа и суудипзнп
уппзнаваое депница знашајних дела симфпнијске лиуераууре.
Исхпд предмета:
Пвладаваое пракуишним вещуинама - у пбласуима умеунишкпг изражаваоа, свираоа у пркесуру, вежбаоа и пдржаваоа
прпба, јавнпг извпѐеоа, уепријским знаоем – анализираое, разумеваое и ппзнаваое реперупара и кпнуексуа дела,
развијаое вещуине кпмуникације.
Садржај предмета:
Савладаваое уехнике за брзп и уашнп шиуаое музишкпг уексуа без преухпдне припреме, крпз суудипзнп уппзнаваое
знашајних дела симфпнијске лиуераууре из разлишиуих еппха. Насуавни план и прпграм пвпг предмеуа су уеснп ппвезани са
радпм Симфпнијскпг пркесура ФМУ упкпм гпдине (уј. премеупм 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.
Нашин извпѐеоа насуаве: Заједнишка уепријскп пракуишна предаваоа за све сууденауе виплине (из свих гпдина) се извпде у
циљу уппзнаваоа сууденауа не самп са депницама сппсувене групе, веё и депницам друге групе виплина, навикаваоа на
заједнишки рад, пдржаваоа ппуребне дисциплине упкпм прпба, инупнауивне усклаѐенпсуи, суилске уједнашенпсуи и
заједнишкпг шина псувараоа извпѐеоа умеунишкпг дела и суалне психишке и извпѐашке кпмуникацију меѐу извпѐашима и
инсуруменуима. Вежбе се извпде пдвпјенп у пркесуарским групама - I и II виплине. На вежбама се анализирају прсупмеуи,
щурихпви и фразираое и инсисуира се на упнскпј и инупнауивнпј уједнашенпсуи у пквиру групе, на иденуишнпсуи
аруикулације и динамишкпг сеншеоа. Псим прпграма кпји се извпди на кпнцеруима симфпнијскпг пркесура ФМУ, упкпм
семесура се раде и важније депнице из симфпнијске и пперске лиуераууре. У упку гпдине се врщи прпвера знаоа пууем
кплпквијума. На крају гпдине ппсупји испиу на кпме суудену индивидуалнп извпди важније депнице из лиуераууре
Литература:
1. Ђуришиё, Милпрад Пркесуарске суудије за виплину Нпуа, Коажевац 1979
2. Schmalnauer, Joseph Orchester Schule fur Geiger 1 - 4 schott, Sohne Mainz 1939
3. Gingold, Josef Orchestral excerpts from Symphonic Repertoire for violin Volume I-III INTERNATINAL MUSIC COMPANY 1953
Брпј часпва активне наставе:

Тепријска насуава: 1

Пракуишна насуава: 2

Метпде извпђеоа наставе:
Предаваоа - насуаву слущају сви сууденуи виплине заједнп. Вежбе - две групе - I и II виплине, групе се фпрмирају пд свих
сууденауа виплине, невезанп за гпдину суудија.
Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100):
Предиспиуне пбавезе:

Ппена - 50

Заврщни испиу:

Ппена - 50

Акуивнпсу и залагаое на насуави

10

Испиу - суилска реализација

25

Присусувп на предаваоима

10

Испиу - уехнишка реализација

25

Кплпквијум

30

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OEDC1 - Пркесуарске депнице 1 - виплпншелп, OEDC2 - Пркесуарске депнице 2 - виплпншелп, OEDC3 Пркесуарске депнице 3 - виплпншелп, OEDC4 - Пркесуарске депнице 4 - виплпншелп
Наставници: Ђпрѐевиё Ж. Драган, ванредни прпфеспр
Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 6
Услпв: Нема
Циљ предмета:
Псппспбљаваое сууденуа за рад у пркесуру, суицаое ппуребнпг знаоа за брзп и уашнп шиуаое нпунпг уексуа и суудипзнп
уппзнаваое депница знашајних дела симфпнијске лиуераууре.
Исхпд предмета:
Пвладаваое пракуишним вещуинама - у пбласуима умеунишкпг изражаваоа, свираоа у пркесуру, вежбаоа и пдржаваоа
прпба, јавнпг извпѐеоа, уепријским знаоем – анализираое, разумеваое и ппзнаваое реперупара и кпнуексуа дела,
развијаое вещуине кпмуникације.
Садржај предмета:
Савладаваое уехнике за брзп и уашнп шиуаое музишкпг уексуа без преухпдне припреме, крпз суудипзнп уппзнаваое
знашајних дела симфпнијске лиуераууре из разлишиуих еппха. Насуавни план и прпграм пвпг предмеуа су уеснп ппвезани са
радпм Симфпнијскпг пркесура ФМУ упкпм гпдине (уј. премеупм 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.
Нашин извпѐеоа насуаве: Заједнишка уепријскп пракуишна предаваоа за све сууденауе виплине (из свих гпдина) се извпде у
циљу уппзнаваоа сууденауа не самп са депницама сппсувене групе, веё и депницам друге групе виплина, навикаваоа на
заједнишки рад, пдржаваоа ппуребне дисциплине упкпм прпба, инупнауивне усклаѐенпсуи, суилске уједнашенпсуи и
заједнишкпг шина псувараоа извпѐеоа умеунишкпг дела и суалне психишке и извпѐашке кпмуникацију меѐу извпѐашима и
инсуруменуима. Вежбе се извпде пдвпјенп у пркесуарским групама - I и II виплине. На вежбама се анализирају прсупмеуи,
щурихпви и фразираое и инсисуира се на упнскпј и инупнауивнпј уједнашенпсуи у пквиру групе, на иденуишнпсуи
аруикулације и динамишкпг сеншеоа. Псим прпграма кпји се извпди на кпнцеруима симфпнијскпг пркесура ФМУ, упкпм
семесура се раде и важније депнице из симфпнијске и пперске лиуераууре. У упку гпдине се врщи прпвера знаоа пууем
кплпквијума. На крају гпдине ппсупји испиу на кпме суудену индивидуалнп извпди важније депнице из лиуераууре
Литература:
1. Ћеукпвиё, Реља Пркесуарске суудије за виплпншелп Нпуа, Коажевац 1979
2. Wolf, Juergen Orchester studien: Violoncello herausgegeben von jurgen Wolf Peters, Leipzig 1953
3. Grutzmacher, Friedrich Orchesterstudien Violoncelo, Band 1 Breitkopf, Leipzig 1950
4. Rose, Leonard Orchestral Excerpts from the Symphonic Repertoire for cello Volume I-II INTERNATIONAL MUSIC COMPANY 1953
Брпј часпва активне наставе:

Тепријска насуава: 1

Пракуишна насуава: 2

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

Ппена - 50

Заврщни испиу:

Ппена - 50

Акуивнпсу и залагаое на насуави

10

Испиу - суилска реализација

25

Присусувп на предаваоима

10

Испиу - уехнишка реализација

25

Кплпквијум

30

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OFDD1 - Пркесуарске депнице 1 – дрвени дуваши, OFDD2 - Пркесуарске депнице 2 – дрвени дуваши,
OFDD3 - Пркесуарске депнице 3 – дрвени дуваши, OFDD4 - Пркесуарске депнице 4 – дрвени дуваши
Наставници: Кленкпвски М. Вељкп, дпцену
Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 6
Услпв: Нема
Циљ предмета:
Пвладаваое уепријским знаоем и 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:
Псппспбљаваое сууденауа да сампсуалнп и са щирпким ппзнаваоем лиуераууре за свпј инсурумену присуупају аудицијама
у пркесурима и пбављају ппслпве флаууисуе, пбписуе, кларинеуисуе и фагпуисуе у симфпнијскпм, пперскпм или камернпм
пркесуру, уе предају у щкплама српдне предмеуе (Шиуаое с лисуа, Пркесуарске депнице). Психплпщкп разумеваое
извпѐащува, суицаое криуишке свесуи и вещуине меѐуспбне умеунишке и психплпщке кпмуникације упкпм прпба и
кпнцерауа, предсуава и других јавних насуупа.
Садржај предмета:
– Насуавни план и прпграм пвпг предмеуа су уеснп везани са радпм Симфпнијскпг пркесура ФМУ упкпм гпдине уј.
предмеупм Пркесуар и сваке гпдине се усклаѐују, са циљем щуп бпљег и (за сууденуе) кприснијег псувареоа јавних насуупа
упкпм гпдине. Прпграм садржи депнице за флаууу, пбпу, кларинеу и фагпу и мимп рада Пркесура. Предмеу пмпгуёава
уппзнаваоа сууденауа не самп са депницама сппсувене групе, веё и депницама других инсуруменауа, навикаваоа на
заједнишки рад, пдржаваоа ппуребне дисциплине упкпм прпба, инупнауивне усклаѐенпсуи, суилске уједнашенпсуи и
заједнишкпг шина псувараоа извпѐеоа умеунишкпг дела и суалне психишке и извпѐашке кпмуникацију меѐу извпѐашима и
инсуруменуима. У упку гпдине се врщи прпвера знаоа на кплпквијуму. На крају гпдине се пплаже испиу на кпме суудену
индивидуалнп пплаже ппједине депнице свпг инсуруменуа.
Литература:
1. Суефанпвиё Миленкп Пркесуарске суудије за кларинеу 1 и 2; Коажевац, Нпуа 1980
2. Пеурущевски Љубища Пркесуарске суудије за пбпу 1 и 2; Коажевац, Нпуа 1980
3. Бплфан Маријан Пркесуарске суудије за фагпу 1 и 2; Коажевац, Нпуа 1980.
4. Bach Johann Sebastian, St. Matthew Passion, Leipzig: Breitkopf & Hartel 1908
5. Donizetti Gaetano, Lucia di Lamermoore, Edwin F Kalmus 1969
6. Smetana Bedrih ''Moldau'' Edwin F Kalmus 1960
7. Čajkovski Pjotr Iljič, Piano concerto in b minor, International music company 1965
8. Mahler Gustav, Simphony No. 1; Edwin F Kalmus 1983
9. Strauss Richard, ''Don Juan''; Edwin F Kalmus 1961
10. Stravinski Igor, Petrushka; London, Boosey & Hawks 1947
11. Prokofjev Sergej, ''Peter and the Wolf'', Edwin F Kalmus 1970
12. Šostakovič Dmitrij, Simphony No. 9, Edwin F Kalmus 1968
13. Kodaly Zoltan, Galantai tanczok, Wien: United editions 1947
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 - 70

Заврщни испиу:

Ппена - 30

Кплпквијум

30

Пракуишни испиу

30

Акуивнпсу у упку предаваоа

20

Јавни насуупи

20

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OEDB1 - Пркесуарске депнице 1 - кпнурабас, OEDB2 - Пркесуарске депнице 2 - кпнурабас, OEDB3 Пркесуарске депнице 3 - кпнурабас, OEDB4 - Пркесуарске депнице 4 - кпнурабас
Наставници: Гериё М. Слпбпдан, редпвни прпфеспр
Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 6
Услпв: Нема
Циљ предмета:
Псппспбљаваое сууденуа за рад у пркесуру, суицаое ппуребнпг знаоа за брзп и уашнп шиуаое нпунпг уексуа и суудипзнп
уппзнаваое депница знашајних дела симфпнијске лиуераууре.
Исхпд предмета:
Пвладаваое пракуишним вещуинама - у пбласуима умеунишкпг изражаваоа, свираоа у пркесуру, вежбаоа и пдржаваоа
прпба, јавнпг извпѐеоа, уепријским знаоем – анализираое, разумеваое и ппзнаваое реперупара и кпнуексуа дела,
развијаое вещуине кпмуникације.
Садржај предмета:
Савладаваое уехнике за брзп и уашнп шиуаое музишкпг уексуа без преухпдне припреме, крпз суудипзнп уппзнаваое
знашајних дела симфпнијске лиуераууре из разлишиуих еппха. Насуавни план и прпграм пвпг предмеуа су уеснп ппвезани са
радпм Симфпнијскпг пркесура ФМУ упкпм гпдине (уј. премеупм 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.
Нашин извпѐеоа насуаве: Заједнишка уепријскп пракуишна предаваоа за све сууденауе виплине (из свих гпдина) се извпде у
циљу уппзнаваоа сууденауа не самп са депницама сппсувене групе, веё и депницам друге групе виплина, навикаваоа на
заједнишки рад, пдржаваоа ппуребне дисциплине упкпм прпба, инупнауивне усклаѐенпсуи, суилске уједнашенпсуи и
заједнишкпг шина псувараоа извпѐеоа умеунишкпг дела и суалне психишке и извпѐашке кпмуникацију меѐу извпѐашима и
инсуруменуима. Вежбе се извпде пдвпјенп у пркесуарским групама - I и II виплине. На вежбама се анализирају прсупмеуи,
щурихпви и фразираое и инсисуира се на упнскпј и инупнауивнпј уједнашенпсуи у пквиру групе, на иденуишнпсуи
аруикулације и динамишкпг сеншеоа. Псим прпграма кпји се извпди на кпнцеруима симфпнијскпг пркесура ФМУ, упкпм
семесура се раде и важније депнице из симфпнијске и пперске лиуераууре. У упку гпдине се врщи прпвера знаоа пууем
кплпквијума. На крају гпдине ппсупји испиу на кпме суудену индивидуалнп извпди важније депнице из лиуераууре
Литература:
1. Massmann-Reinke Orghestral excerpts for doublebass New York, Internacional Music Company 1956
2. Дращкпци и Пешевски Пркесуарске суудије за кпнурабас Нпуа Коажевац 1979
3. Herman-Zimermann Orchestra studies for doublebass International Music Company, New York 1954
Брпј часпва активне наставе:

Тепријска насуава: 1

Пракуишна насуава: 2

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

Ппена - 50

Заврщни испиу:

Ппена - 50

Акуивнпсу и залагаое на насуави

10

Испиу - суилска реализација

25

Присусувп на предаваоима

10

Испиу - уехнишка реализација

25

Кплпквијум

30

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OFDL1 - Пркесуарске депнице 1 – лимени дуваши, OFDL2 - Пркесуарске депнице 2 – лимени дуваши,
OFDL3 - Пркесуарске депнице 3 – лимени дуваши, OFDL4 - Пркесуарске депнице 4 – лимени дуваши
Наставници: Ђпрѐевиё М. Милпщ, дпцену
Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 6
Услпв: Нема
Циљ предмета:
Пвладаваое уепријским знаоем и 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:
Псппспбљаваое сууденауа да сампсуалнп и са щирпким ппзнаваоем лиуераууре за свпј инсурумену присуупају аудицијама
у пркесурима и пбављају ппслпве хпрнисуе, урубаша, урпмбпнисуе и уубисуе у симфпнијскпм, пперскпм или камернпм
пркесуру, уе предају у щкплама српдне предмеуе (Шиуаое с лисуа, Депнице). Психплпщкп разумеваое извпѐащува, суицаое
криуишке свесуи и вещуине меѐуспбне умеунишке и психплпщке кпмуникације упкпм прпба и кпнцерауа, предсуава и других
јавних насуупа.
Садржај предмета:
Насуавни план и прпграм пвпг предмеуа су уеснп везани са радпм Симфпнијскпг пркесура ФМУ упкпм гпдине уј. предмеупм
Пркесуар и сваке гпдине се усклаѐују, са циљем щуп бпљег и (за сууденуе) кприснијег псувареоа јавних насуупа упкпм
гпдине. Прпграм садржи депнице за хпрну, урубу, урпмбпн и уубу и мимп рада Пркесура. Предмеу пмпгуёава уппзнаваое
сууденауа не самп са депницама сппсувене групе, веё и депницама других инсуруменауа, навикаваое на заједнишки рад,
пдржаваое ппуребне дисциплине упкпм прпба, инупнауивне усклаѐенпсуи, суилске уједнашенпсуи и заједнишкпг шина
псувариваоа извпѐеоа умеунишкпг дела и суалне психишке и извпѐашке кпмуникације меёу извпѐашима и инсуруменуима. У
упку гпдине се врщи прпвера знаоа на кплпквијуму. На крају гпдине се пплаже испиу на кпме суудену индивидуалнп
пплаже ппједине депнице свпг инсуруменуа.
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. L. vBethoven, Simphony No. 3, No. 5, No. 6, No. 7, No. 8, No. 9 - Edwin F Kalmus 1969
5. Smetana Bedrih ''Moldau'' Edwin F Kalmus 1960
6. Čajkovski Pjotr Iljič, Simphony No. 3, No. 5, No. 6, International music company 1965
7. Mahler Gustav, Simphony No. 2; Edwin F Kalmus 1983
8. Strauss Richard, ''Don Juan''; Edwin F Kalmus 1961
9. Stravinski Igor, Petrushka; London, Boosey & Hawks 1947
10. Prokofjev Sergej, Simphony No5, Edwin F Kalmus 1970
11. Šostakovič Dmitrij, Simphony No. 7, Edwin F Kalmus 1970
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 - 70

Заврщни испиу:

Ппена - 30

Кплпквијум

30

Пракуишни испиу

30

Акуивнпсу у упку предаваоа

20

Јавни насуупи

20

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, пснпвне 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, пснпвне 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, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OBVT1 - Пснпве впкалне уехнике 1
Наставници: Радакпвиё Б. Драгана Бранислава, ванредни прпфеспр
Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 4
Услпв: Нема
Циљ предмета:
Псппспбљаваое сууденауа за рад са разлишиуим впкалним ансамблима, пвладаваое пснпвним елеменуима впкалне
уехнике сплп певаоа и хпрскпг певаоа.
Исхпд предмета:
Пп заврщеуку насуаве пд сууденуа се пшекује да примени впкалну уехнику уепреуски и пракуишнп, да усвпји инуерпреуауивне
закпниупсуи разлишиуих суилских праваца, кап и да буде у суаоу да рещи ппуенцијалне инупнауивне и уехнишке прпблеме
кпји се ппјављују у пракси.
Садржај предмета:
Уппзнаваое сууденауа са анаупмијпм впкалнпг апарауа (пплпжај усуа, језика, мекпг непца), уехникпм дисаоа и нашинпм
запева ипсвајаое резпнануних прпсупра. Пбрада прпблемауике правилнпг певаоа впкала и кпнспнанауа, разлика у
гпвпрнпм и певанпм језику, кап и специфишнпсуи изгпвпра разлишиуих језика. Ппсебнп уежищуе је на ппсуавци гласа и
примени правилне впкалне уехнике крпз уехнишке вежбе и примере из лиуераууре. Ппдела гласпва (сппран, алу, уенпр, бас),
расппн и оихпве ппсебнпсуи. Знашај прпблемауике прелазних упнпва и уједнашаваоа регисуара. Нашини извпѐеоа
разлишиуих аруикулаципних захуева (легауп певаое, кплпраууре, држаое дугих упнпва). Ппсебан акценау дау је на
псппспбљаваоу сууденауа диригпваоа за будуёи рад са разлишиуим впкалним ансамблима, примену впкалне уехнике у
дпбијаоу хпмпгенпг звука.
Ппсебнп уежищуе је на ппсуавци гласа и примени правилне впкалне
уехнике крпз уехнишке вежбе и примере из лиуераууре.
Испиу се сасупји из уепреускпг и пракуишнпг дела. Тепреуски деп-усмени испиу из пснпвних елеменауа впкалне уехнике.
Пракуишни деп-извпѐеое задауих впкализа и задауе впкалне кпмппзиције.
Литература:
1. Ђуркпвиё, Бранкп-Впкална уехника (Нплиу, Бепград, 1980)
2. Špiler, Bruna – Tehnika solo pjevanja (Muzička naklada, Zagreb, 1981)
3. Цвејиё, Никпла-Савремени Белкануп (Универзиуеу умеунпсуи, Бепград, 1985)
4. Цвејиё, бисерка; Цвејиё, Дущан- Умеунпсу певаоа (IP Signature, Beograd, 2008)
5. Marchesi, Mathilde- Belkanto-Teorijski i praktični metod pevanja (sam. izdanje D. Ilida, Beograd 2008)
6. Lehmann, Lilli – Moja umetnost pevanja (sam. izdanje D. Ilida, Beograd 2008)
Брпј часпва активне наставе:

Тепријска насуава: 1

Пракуишна насуава: 0

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

Ппена - 60

Заврщни испиу:

Ппена - 40

Присусувп на предаваоима

10

Усмени деп

20

Акуивнпсу у упку предаваоа

40

Пракуишни деп

20

Дпмаёи задауак

10

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OHDP1 - Пснпве дигиуалне писменпсуи за музишаре
Наставници: Илиё Р. Ивана, дпцену; Ппппвиё З. Расукп, дпцену; Сабп И. Ауила, дпцену; Супјанпвиё Д. Маркп, дпцену;
Алексиё Р. Маркп, насуавник сурушнпг предмеуа; Белиё Р. Сенка, насуавник сурушнпг предмеуа
Сарадници: Илищевиё Б. Тијана, асисуену
Статус предмета: избпрни
Брпј ЕСПБ: 2
Услпв: нема ппсебних услпва
Циљ предмета:
Псппспбљаваое сууденауа за рад у пснпвним прпграмским пакеуима кпји су сууденуима музике неппхпдни у
прпфесипналнпм раду. Пажоа је ппсвеёена пбради уексуа, графишким прпграмима, нпупграфији и пбради звука. Пд
ппсебнпг знашаја су уппуреба инуернеуа, преураживаое музишких извпра и припрема дигиуалних садржаја за разлишиуе
видпве дисурибуције пууем визуелних презенуација.
Исхпд предмета:
Ппсле успещнп заврщенпг мпдула сууденуи ёе мпёи да сагледају засуупљенпсу и пбјасне знашај дигиуалних уехнплпгија у
прпфесипналнпм делпваоу музишара. Распплагаёе ппшеуним знаоима у кприщёеоу пснпвних прпграмских пакеуа и биёе
сппспбни да сампсуалнп пракуишнп изведу пснпвне кпмпјууерске пперације са уексупм, графишким/сликпвним, звушним и
нпуним мауеријалпм.
Садржај предмета:
1. Знашај кпмпјууера и дигиуалних уехнплпгија и инуернеуа у свакпдневнпм живпуу и раду ппјединца (музишара) кап и
друщува у целини
2-3. Пснпве прпграмскпг пакеуа MS Office за музишаре (Word, Excel)
4-5. Пснпве израде нпуних примера у нпупграфским спфуверима
6-8. Пбрада нпуних и графишких музишких примера у пдгпварајуёим прпграмским пакеуима
9-10. Пснпве пбраде звушнпг мауеријала и размаураое пспбина разлишиуих дигиуалних фпрмауа звука и мпгуёнпсуи рада са
оима (midi, wav, mp3, mp4, ape, cue иуд.)
11. Пснпве прпграмскпг пакеуа MS Office за музишаре (Power Point)
12. Пснпве слущаоа снимљених извпѐеоа на пснпву примера из извпѐашке праксе
13-14. Преураживаое инуернеу извпра и база ппдауака пд знашаја за музишаре
15. Рекапиуулација и кпнсулуације ппвпдпм семинарскпг рада
Литература:
1. пнлајн прирушник кпји би припремили насуавници ангажпвани на предмеуу
Брпј часпва активне наставе:

Тепријска насуава: 2

Пракуишна насуава: 1

Метпде извпђеоа наставе:
предаваоа и вежбе – групна насуава: на предаваоима дп 20, на вежбама дп 10 сууденауа
Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100):
Предиспиуне пбавезе:

Ппена - 70

Семинарски рад

20

Дпласци

10

Дпмаёи задаци

40

Заврщни испиу:
Пдбрана семинарскпг рада

Ппена - 30
30

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OAOO1 - Пснпве пркесурације 1, OUAOO1 - Пснпве пркесурације 1
Наставници: Лауиншиё М. Драган, дпцену
Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 4
Услпв: Нема
Циљ предмета:
Суицаое знаоа и сппспбнпсуи ппуребних за диригпваое пркесурпм, пднпснп анализпм и уумашеоем пркесуарске
паруиууре.
Исхпд предмета:
Суудену је суекап пснпвнп знаое п пркесурацији и псппспбљен је да уп знаое примени у свпм креауивнпм раду. Пвладап је
уепријскпм пснпвпм пркесурације за гудашки пркесуар и уепријским и пракуишним аспекупм пркесурације за класишни
симфпнијски пркесуар а2.
Садржај предмета:
Гудашки пркесуар. Каракуерисуике гудашкпг пркесура. Техника гудашких инсуруменауа. Пренпщеое клавирскпг суава у
гудашки пркесуар.
Техника и пспбенпсуи дувашких инсуруменауа. Класишни симфпнијски пркесуар а2.
Пркесурираое 5 (пеу) краёих клавирских кпмппзиција за гудашки пркесуар.
Пркесурираое 5 маоих клавирских суавпва за класишни симфпнијски пркесуар а2.
Испиуни захуев: Oркесурација краёег клавирскпг кпмада за класишни симфпнијски пркесуар а2.
Литература:
1. Obradovid, Aleksandar. Uvod u orkestraciju. Univerzitet Umetnosti u Beogradu, 1997.
2. Adler, Samuel. Study of Orchestration, Third Edition. W. W. Norton & Company, 2002.
3. Ракпв, Никплай Пеурпвиш. Пракуишеский курс инсуруменупвки. Мпсква: Музыка, 1967.
4. Bach, Johann Sebastian. Branderburgisches Konzert No. 3. Edition Peters, 1986.
5. Bach, Johann Sebastian. Branderburgisches Konzert, No. 5. Edition Peters, 1965.
6. Mozart, Wolfgang Amadeus. Eine kleine Nachtmusik. Edition Peters, 1986.
7. Tchaikovsky, Pyotr Ilyich. Serenade for Strings in C major. Edition Peters, 1985.
8. Rimsky-Korsakov, Nikolay. Principles of Orchestration. Dover Publications Inc., 1964.
9. Beethoven, Ludwig van. Symphony No. 1. Edition Peters, 1964.
10. Beethoven, Ludwig van. Symphony No. 3. Edition Peters, 1964.
11. Beethoven, Ludwig van. Symphony No. 5. Edition Peters, 1964.
Брпј часпва активне наставе:

Тепријска насуава: 1

Пракуишна насуава: 1

Метпде извпђеоа наставе:
Аналиуишка презенуација релевануних музишких дела из предмеуне пбласуи. Насуава се пдвија у фпрми предаваоа кпја су
уепријска и пракуишна и у фпрми вежби кпје су пракуишне.
Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100):
Предиспиуне пбавезе:

Ппена - 40

Заврщни испиу:

Ппена - 60

Дпмаёи задауак

30

Усмени испиу

30

Акуивнпсу и залагаое на насуави

10

Писмени испиу

30

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OAOO2 - Пснпве пркесурације 2, OUAOO2 - Пснпве пркесурације 2
Наставници: Лауиншиё М. Драган, дпцену
Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 4
Услпв: Пплпжене Пснпве пркесурације 1
Циљ предмета:
Суицаое знаоа и сппспбнпсуи ппуребних за диригпваое пркесурпм, пднпснп анализпм и уумашеоем пркесуарске
паруиууре.
Исхпд предмета:
Суудену је суекап пснпвнп знаое п пркесурацији и псппспбљен је да уп знаое примени у свпм раду. Пвладап је уепријским
аспекупм пркесурације за велики симфпнијски пркесуар а3.
Садржај предмета:
Велики симфпнијски пркесуар а3. Пбрада свих инсуруменауа симфпнијскпг пркесура. Мелпдија и хармпнија у пркесуру.
Прпппрципнална динамика. Каракуерисуике и пспбенпсуи симфпнијскпг пркесура. Пренпщеое клавирскпг суава у
симфпнијски пркесуар. Прганизација паруиууре.
Израда задауака. Аналиуишка презенуација дела наведених у лиуерауури. Пркесурираое 5 маоих клавирских суавпва за
велики симфпнијски пркесуар а3. Испиуни захуев: Пркесурација краёег клавирскпг кпмада за велики симфпнијски пркесуар
а3.
Литература:
1. Obradovid, Aleksandar. Uvod u orkestraciju. Univerzitet Umetnosti u Beogradu, 1997.
2. Adler, Samuel. Study of Orchestration, Third Edition. W. W. Norton & Company, 2002.
3. Ракпв, Никплай Пеурпвиш. Пракуишеский курс инсуруменупвки. Мпсква: Музыка, 1967.
4. Rimsky-Korsakov, Nikolay. Principles of Orchestration. Dover Publications Inc., 1964.
5. Зрякпвский, Никплай Никплаевиш. Задаши пп пбъему курсу инсуруменупведения. Мпсква: Музыка, 1966.
6. Schubert, Franz. Symphony No. 8, Unfinished. Edition Peters, 1978.
7. Rimsky-Korsakov, Nikolai. Scheherazade. Edition Peters, 1986.
8. Mahler, Gustav. Symphony No. 5, Unfinished. Edition Peters, 1968.
9. Tchaikovsky, Piotr Ilyich. Symphony No. 4 in F minor, Op. 36. Edition Peters, 1978.
Брпј часпва активне наставе:

Тепријска насуава: 1

Пракуишна насуава: 1

Метпде извпђеоа наставе:
Аналиуишка презенуација релевануних музишких дела из предмеуне пбласуи. Насуава се пдвија у фпрми предаваоа кпја су
уепријска и пракуишна и у фпрми вежби кпје су пракуишне.
Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100):
Предиспиуне пбавезе:

Ппена - 40

Заврщни испиу:

Ппена - 60

Дпмаёи задауак

30

Усмени испиу

30

Акуивнпсу и залагаое на насуави

10

Писмени испиу

30

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OGPP1 - Пснпве планираоа прпјекауа и музишкпг предузеунищува
Наставници: Перкпвиё Б. Ивана, редпвни прпфеспр; Јпванпвиё В. Драгана, ванредни прпфеспр; Јпвиё Марија, ванредни
прпфеспр
Сарадници: --Статус предмета: избпрни
Брпј ЕСПБ: 2
Услпв: нема преухпдних услпва
Циљ предмета:
Суицаое знаоа п пснпвама музишкпг предузеунищува у пбласуима везаним за реализацију прпфесипналне каријере и рад
на прпјекуима. Разумеваое знашаја планираоа прпфесипналне каријере у пбласуи музике и суицаое знаоа п пдрживим
кпнцепуима прпјекауа. Пваладаваое пснпвним вещуинама ппуребним за предузеунишки присууп суруци.
Исхпд предмета:
Накпн успещнп заврщенпг мпдула сууденуи ёе мпёи да пбјасне знашај музишкпг предузеунищува и прпјекауа за развпј
оихпве будуёе прпфесипналне каријере. Сууденуи ёе биуи сппспбни да сажеуп изнесу сппсувенп мищљеое п пднпсу
измеѐу предузеунишкпг присуупа и других нашина бављеоа сурукпм у друщуву, да сашине прпфесипналну бипграфију,
једнпсуавну верзију бизнис плана и прпјекуне пријаве.
Садржај предмета:
Щуа је музишкп предузеунищувп? Пснпвни нашини предсуављаоа музишара у писанпј и у усменпј фпрми (бипграфија, CV,
мпуиваципнп писмп, преппруке); Пснпвни нашини прпмпвисаоа музишара; Базишне сурауегије ппвезиваоа са публикпм и
другим циљним групама; Пснпве бизнис плана и SWOT анализе; Музика, инпвације и друщувена заједница – суудије
слушаја; Прпјекунп финансираое и планираое прпјекауа; Прпцес пријављиваоа и реализација прпјекуа – суудије слушаја;
Дисеминација и пдрживпсу прпјекуа.
Литература:
1. Beeching Angela, Beyond Talent: Creating a Successful Career in Music, New York, Oxford University Press, USA 2010 (second
edition).
2. Cutler David, The Savvy Musician, Pittsburgh, PA: Helius Press, 2010.
3. Deliège Irène and Wiggins Geraint (eds.), Musical Creativity: Multidisciplinary Research in Theory and Practice, Andover,
Psychology Press, 2006.
4. Ricker, Ramon. Lessons from a Street-wise Professor: What You Won’t Learn at Most Music Schools. Fairport, N.Y.: Soundown
Inc., 2011.
5. Weber William (ed.), The Musician as Entrepreneur 1700-1914: managers, charlatans and idealists, Bloomington, Indiana
University Press, 2004.
Брпј часпва активне наставе:

Тепријска насуава: 1

Пракуишна насуава: 1

Метпде извпђеоа наставе:
предаваоа, вежбе, суудије слушаја, прпјекунп ушеое, предаваоа гпсуујуёих предаваша
Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100):
Предиспиуне пбавезе:

Ппена - 70

CV

20

Усмена презенуација сажеупг бизнис
плана

20

Писана верзија сажеупг бизнис плана (дп
2 суранице)

30

Заврщни испиу:
усмени испиу

Ппена - 30
30

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OAPC1 - Пснпве рада у прпграму Cubase
Наставници: Јпванпвиё С. Драгана, ванредни прпфеспр; Илиё Д. Иван, дпцену
Сарадници: --Статус предмета: избпрни
Брпј ЕСПБ: 2
Услпв: ппзнаваое рада на рашунару
Циљ предмета:
Суицаое пснпвних знаоа за рад у прпграмима за реализацију, снимаое, пбраду и репрпдукцију дигиуалних аудип и
аудипвизуелних прпјекауа (DAW – digital audio workstation) ппмпёу прпграма Steinberg Cubase 10
Исхпд предмета:
Суудену је суекап пснпвна пракуишна знаоа у реализпваоу разлишиуих музишких прпјекауа уппуребпм дигиуалних
уехнплпгија; пвладап је пснпвним принципима рада и мпже се прилагпдиуи раду у слишним прпграмима.
Садржај предмета:
Уппзнаваое са наменпм и мпгуёнпсуима прпграма Cubase 10; пснпвне инфпрмације п суандардизпванпм
језику кпјим елекурпнски инсуруменуи, прпграми и рашунари кпмуницирају - дигиуалнпм инуерфејсу (миди)
и оегпвпј уппуреби.
Фпрмираое миди канала за рад; прпграмски меурпнпм; унпщеое миди ппдауака са и без клавијаууре;
квануизација.
Сувараое миди фајла из прпграма Cubase и оегпва уппуребљивпсу у другим дигиуалним музишким
прпграмима, кап и у прпграмима за дигиуалну нпупграфију.
Знашај и рукпваое прпгрампм Кпнуаку 6; дефинисаое разлишиуих миди канала.
Улпга семплпва у миди уракама, уппзнаваое са дпсуупним „банкама“звукпва; аудиуивнп преппзнаваое и
симулација.
Знашај и примена плагинпва (plugins) у прпграму Cubase 10.
Уппзнаваое са радпм дигиуалне миксеуе прпграма.
Фпрмираое аудип канала; експпрупваое аудип записа из прпграма Cubase 10 са разлишиуим
перфпрмансама у зависнпсуи пд даље намене.
Унпщеое ексуерних аудип фајлпва у прпјекау на кпјем се ради; рад са аудип записима; мпгуёнпсуи
разлишиуе пбраде, спајаоа и преклапаоа.
Вежбаоа примера са предаваоа; креираое краёих инсуруменуалних делпва уз уппуребу дпсуупних „банки“
звукпва, ппреѐеое меѐуспбних сууденуских рещеоа исупг задаука.
Захуеви у упку мпдула:
- реализпваое краёих музишких целина уз уппуребу 4 или вище миди канала
- реализпваое краёих музишких целина уз уппуребу 3 или вище аудип канала
Испиу:
- пракуишни деп: реализпваое крауке кпмппзиције или музишкпг пдлпмка (задаупг или сампсуалнп
псмищљенпг) дп 6 аудип и/или аудип и миди канала - рад спремиуи сампсуалнп у звушнпј
лабпрауприји
усмени деп: пбразлпжеое рада.
Литература:
1. Упуусувп пригиналнпг прпграма Cubase
2. Cook, Frank: Cubase 101: Music Production Basics with Cubase 10 (101 Series), ISBN-10: 1540024849,
ISBN-13: 978-1540024848
3. Pacey, Steve: Your Cubase Studio, ISBN-13: 978-1598634525, ISBN-10: 1598634526
4. Guerin, Robert: MIDI Power!: The Comprehensive Guide, ISBN-13: 978-1598630848, ISBN-10: 1598630849
5. MIDI (Musical Instrument and digtal Interface), International Conference on Advanced Computing (ICAC2016) College of Computing Sciences and Information Technology (CCSIT) ,Teerthanker Mahaveer
University , Moradabad ISBN-978-93-5288-834-3
6. Иван Узелац: „Засиёеое - Исураживаое дигиуалне манипулације звукпм у аудипвизуелнпм делу“,
дпкупрски умеунишки прпјекау, УУ Бепград, Инуердисциплинарне суудије, Дигиуална умеунпсу,
пкупбар 2015.г. (пд 50 – 85.сур.)
7. Изабране кпмппзиције реализпване у прпграму Cubase
8. Изабрани делпви кпмппзиција из музишке лиуераууре или сампсуалнп ппсуављене маое музишке
целине за пракуишнп пснпвнп пвладаваое прпгрампм Cubase

Брпј часпва активне наставе:

Тепријска насуава: 1

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 - 40

Заврщни испиу:

Ппена - 60

Вежбаоа

30

Усмени деп испиуа

10

Акуивнпсу и залагаое нашаспвима

10

Испиу – пракуишни деп

50

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OBPC1 - Паруиууре 1, OBPK1 - Паруиууре 1, OUBPK1 - Паруиууре 1
Наставници: Жељка Миланпвиё, редпвни прпфеспр; Брујиё Д. Александар, ванредни прпфеспр
Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 4
Услпв: Суудену је уписап пдгпварајуёу гпдину пснпвних суудија Пдсека за кпмппзицију или Музишку уеприју
Циљ предмета:
Циљ предмеуа је да се паруиуура прпшиуа и да се уешнп пдсвирају оени биуни елеменуи какп би се суекап ууисак п
умеунишким квалиуеуима дела.
Исхпд предмета:
Пп заврщеуку насуаве се пд сууденуа пшекује да буде сппспбан да у најкраёем рпку пдсвира биуне елеменуе паруиууре и да
уппзна умеунишке квалиуеуе дела и да кап кпмппзиупр или музишки уепреуишар суудену буде сппспбан да анализира
кпмппзиципне ппсуупке и суилске каракуерисуике кпмппзиције. Сууденуу кпмппзиције свираое паруиуура пмпгуёава и да
суекне увид у свеусуку умеунишку музишку бащуину и да на пснпву уих сазнаоа сувара свпју музику.
Садржај предмета:
Предмеу је псмищљен уакп да кпнуинуираним радпм и свираоем веёег брпја примера суудену уппзна у најкраёем рпку све
биуне елеменуе умеунишкпг дела. У првпм семесуру се суудену уппзнаје са свираоем суарих кљушева и класишарских
гудашких кваруеуа, а у другпм семесуру се крпз пракуишнп уппзнаваое са урансппзицијама дувашких инсуруменауа и
пснпвама пркесурације класишарскпг малпг симфпнијскпг пркесура суудену псппспбљава да пдсвира паруиууру малпг
симфпнијскпг пркесура. Суудену је пбавезан да пдсвира 4 кпрала у суарим кљушевима Ј. С. Баха, један гудашки кваруеу Ј.
Хајдна, пп два суава једнпг гудашкпг кваруеуа В. А. Мпцаруа и Л. ван Беупвена из ппуса 18, једну симфпнију В. А. Мпцаруа и
пп два суава симфпнија Ј. Хајдна и. Л. ван Беупвена. Суудену уреба да пдсвира минимум 70% градива у упку насуаве а
максималнп 30% градива на испиуу.
Литература:
1. J. S. Bach – Korali u starim ključevima (Muzička Akademija, Beograd, 1968)
2. J. Haydn- Streichquartett op. 3 Nr. 4 (Eulenburg, Leipzig, 1932)
3. W. A. Mozart- Streichquartett KV421 (Philharmonia, Wien, 1968)
4. L. v. Beethoven- Streichquartett op. 18 Nr. 5 (Peters, Leipzig, 1969)
5. Creutzburg, Heinrich, Partituerspiel (Schott, Mainz, 1956)
6. W. A. Mozart- Sinfonie KV 183 g-moll (Philharmonia, Wien, 1954)
7. W. A. Mozart- Sinfonie KV 201 A-dur (Peters, Leipzig, 1962)
8. J. Haydn- Sinfonie Nr. 92 "Oxford" (Doblinger, Wien, 1936)
9. L. v. Beethoven –Sinfonie Nr. 1 C-dur (Peters, Leipzig, 1936)
Брпј часпва активне наставе:

Тепријска насуава: 0

Пракуишна насуава: 1

Метпде извпђеоа наставе:
Предаваоа: кплекуивна насуава, велишина групе дп 200
Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100):
Предиспиуне пбавезе:

Ппена - 70

Пракуишна насуава

30

Акуивнпсу у упку предаваоа

40

Заврщни испиу:
Усмени испиу

Ппена - 30
30

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OBPD1 - Паруиууре 1
Наставници: Брујиё Д. Александар, ванредни прпфеспр
Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 4
Услпв: Уписана пдгпварајуёа гпдина ПАС на Пдсеку за диригпваое
Циљ предмета:
Циљ предмеуа је да се паруиуура прпшиуа и да се уешнп пдсвирају оени биуни елеменуи какп би се суекап ууисак п
умеунишким квалиуеуима дела а у склппу припрема за рад са разлишиуим ансамблима.
Исхпд предмета:
Пп заврщеуку насуаве се пд сууденуа пшекује да буде сппспбан да у најкраёем рпку пдсвира биуне елеменуе паруиууре и да
уппзна умеунишке квалиуе дела и да кап диригену буде сппспбан да анализира кпмппзиципне ппсуупке и суилске
каракуерисуике кпмппзиције са циљем ефикаснијег рада са хпрским, пркесуарским и впкалнп- инсуруменуалним
ансамблима у припреми дела за оегпвп извпѐеое.
Садржај предмета:
Предмеу је псмищљен уакп да кпнуинуираним радпм и свираоем веёег брпја примера суудену уппзна у најкраёем рпку све
биуне елеменуе умеунишкпг дела. У првпм семесуру се суудену уппзнаје са суарим кљушевима крпз кпрале Ј. С. Баха и са
гудашким кваруеуима класишарских ауупра. У другпм семесуру се. суудену се уппзнаје са ппјмпм урансппзиције кап и са
пснпвама инсуруменуације малпг класишарскпг симфпнијскпг пркесура
Суудену је пбавезан да пдсвира 6 кпрала Ј. С. Баха у суарим кљушевима, цеп гудашки кваруеу Ј. Хајдна, пп два суава гудашких
кваруеуа Мпцаруа и Беупвена, jедну целу Мпцарупву симфпнију (бр. 25 ге-мпл или бр. 29 А-дур) и две Хајднпве "Лпндпнске"
симфпније. У упку насуаве суудену уреба на шаспвима да пдсвира минимум 70% градива, а на испиуу 30%.
Литература:
1. J. S. Bach – Korali u starim Ključevima (Muzička Akademija, Beograd, 1968)
2. J. Haydn-Streichquartett op. 76 Nr. 2 (Breitkopf, Leipzig, 1935)
3. W. A. Mozart-Streichquartett KV 387 (Eulenburg, Leipzig, 1938)
4. L. v. Beethoven- Streichquartett op. 18 Nr. 4 (Peters, Leipzig, 1968)
5. H. Creutzburg- Partiturspiel I-IV (Schott, Mainz, 1956)
6. W. A. Mozart- Sinfonie KV 183 g-moll (Philharmonia, Wien, 1954)
7. W. A. Mozart- Sinfonie KV 201 A-dur (Peters, Leipzig, 1962)
8. J. Haydn- Sinfonie Nr. 92 "Oxford" (Doblinger, Wien, 1936)
9. J. Haydn-Sinfonie Nr. 104 (Doblinger, Wien, 1936)
Брпј часпва активне наставе:

Тепријска насуава: 0

Пракуишна насуава: 1

Метпде извпђеоа наставе:
Предаваоа: групна насуава, велишина групе дп 2
Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100):
Предиспиуне пбавезе:

Ппена - 70

Пракуишна насуава

30

Акуивнпсу у упку предаваоа

40

Заврщни испиу:
Усмени испиу

Ппена - 30
30

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OBPD2 - Паруиууре 2
Наставници: Брујиё Д. Александар, ванредни прпфеспр
Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 4
Услпв: Уписана пдгпварајуёа гпдина ПАС на Пдсеку за диригпваое
Циљ предмета:
Циљ предмеуа је да се паруиуура прпшиуа и да се уешнп пдсвирају оени биуни елеменуи какп би се суекап ууисак п
умеунишким квалиуеуима дела а у склппу припрема за рад са разлишиуим ансамблима.
Исхпд предмета:
Пп заврщеуку насуаве се пд сууденуа пшекује да буде сппспбан да у најкраёем рпку пдсвира биуне елеменуе паруиууре и да
уппзна умеунишке квалиуе дела и да кап диригену буде сппспбан да анализира кпмппзиципне ппсуупке и суилске
каракуерисуике кпмппзиције са циљем ефикаснијег рада са хпрским, пркесуарским и впкалнп- инсуруменуалним
ансамблима у припреми дела за оегпвп извпѐеое.
Садржај предмета:
Предмеу је псмищљен уакп да кпнуинуираним радпм и свираоем веёег брпја примера суудену уппзна у најкраёем рпку све
биуне елеменуе умеунишкпг дела. У првпм семесуру се суудену се уппзнаје са симфпнијским суваралащувпм класишарске
еппхе. У другпм семесуру се суудену се уппзнаје са применпм малпг симфпнијскпг пркесура кпд раних рпмануишара и са
свираоем и певаоем пперских нумера из клавирскпг извпда. Суудену је пбавезан да пдсвира једну Мпцарупву симфпнију
(избпр пд брпја 35 дп брпја 41) и две Беупвенпве симфпније пп избпру, једну симфпнију Ф. Щуберуа, једну симфпнију Ф.
Менделспна, и један шин Мпцарупве ппере. У упку насуаве суудену уреба да пдсвира минимум 70% градива, а на испиуу
максимум 30%.
Литература:
1. L. v. Beethoven – Sinfonie Nr. 1 C-dur (Peters, Leipzig, 1936)
2. L. v. Beethoven- Sinfonie Nr. 5 c-moll (Peters, Leipzig, 1964)
3. W. A. Mozart- Sinfonie Nr. 38 D-dur KV504 (Peters, Leipzig, 1972)
4. F. Schubert- Sinfonien Nr. 1-3 (Baerenreiter, Kassel, 1967)
5. F. Mendelsohn – Sinfonie Nr. 3 "Italienische" (Breitkopf und Haertel, Leipzig, 1964)
6. W. A. Mozart-Le Nozze di Figaro (Ricordi, Milano, 1976
Брпј часпва активне наставе:

Тепријска насуава: 0

Пракуишна насуава: 1

Метпде извпђеоа наставе:
Предаваоа: групна насуава, велишина групе дп 2
Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100):
Предиспиуне пбавезе:

Ппена - 70

Пракуишна насуава

30

Акуивнпсу у упку предаваоа

40

Заврщни испиу:
Усмени испиу

Ппена - 30
30

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OBPD3 - Паруиууре 3
Наставници: Брујиё Д. Александар, ванредни прпфеспр
Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 4
Услпв: Уписана пдгпварајуёа гпдина ПАС на Пдсеку за диригпваое
Циљ предмета:
Циљ предмеуа је да се паруиуура прпшиуа и да се уешнп пдсвирају оени биуни елеменуи какп би се суекап ууисак п
умеунишким квалиуеуима дела а у склппу припрема за рад са разлишиуим ансамблима.
Исхпд предмета:
Пп заврщеуку насуаве се пд сууденуа пшекује да буде сппспбан да у најкраёем рпку пдсвира биуне елеменуе паруиууре и да
уппзна умеунишке квалиуе дела и да кап диригену буде сппспбан да анализира кпмппзиципне ппсуупке и суилске
каракуерисуике кпмппзиције са циљем ефикаснијег рада са хпрским, пркесуарским и впкалнп- инсуруменуалним
ансамблима у припреми дела за оегпвп извпѐеое.
Садржај предмета:
Предмеу је псмищљен уакп да кпнуинуираним радпм и свираоем веёег брпја примера суудену уппзна у најкраёем рпку све
биуне елеменуе умеунишкпг дела. У првпм семесуру се свирају симфпнијски примери кпмппнпвани за велики
рпмануишарски симфпнијски пркесуар. Суудену се уппзнаје са пснпвама инсуруменуације за велики симфпнијски пркесуар. У
другпм семесуру се суудену уппзнаје и са свираоем и певаоем рпмануишарске ппере из клавирскпг извпда. Суудену је
пбавезан да пдсвира једну Щуманпву и једну Брамспву симфпнију, једну симфпнију П. Шајкпвскпг и један шин Вердијеве
ппере. У упку насуаве је суудену уреба да пдсвира минимум 70% градива а на испиуу максимум 30%.
Литература:
1. Creutzburg, Heinrich, Partiturspiel (Schott, Mainz, 1956)
2. J. Brahms- Sinfonie Nr. 2 D-dur Op. 73 (Philharmonia, Wien, 1938)
3. R. Schumann-Sinfonie Nr. 1 B-dur (Peters, Leipzig, 1960)
4. P. Tschaikowsky- Sinfonie Nr. 4 f-moll (Peters, Leipzig, 1968)
5. P. Tschaikowsky- Sinfonie Nr. 5 e-moll (Peters, Leipzig, 1968)
6. G. Verdi-Rigoletto (Ricordi, Milano, 1976)
7. G. Verdi-Il Trovatore (Ricordi, Milano, 1972)
Брпј часпва активне наставе:

Тепријска насуава: 0

Пракуишна насуава: 1

Метпде извпђеоа наставе:
Предаваоа: групна насуава, велишина групе дп 2
Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100):
Предиспиуне пбавезе:

Ппена - 70

Пракуишна насуава

30

Акуивнпсу у упку предаваоа

40

Заврщни испиу:
Усмени испиу

Ппена - 30
30

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OBPD4 - Паруиууре 4
Наставници: Жељка Миланпвиё, редпвни прпфеспр
Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 4
Услпв: Уписана пдгпварајуёа гпдина ПАС на Пдсеку за диригпваое
Циљ предмета:
Циљ предмеуа је да се паруиуура прпшиуа и да се уешнп пдсвирају оени биуни елеменуи какп би се суекап ууисак п
умеунишким квалиуеуима дела а у склппу припрема за рад са разлишиуим ансамблима.
Исхпд предмета:
Пп заврщеуку насуаве се пд сууденуа пшекује да буде сппспбан да у најкраёем рпку пдсвира биуне елеменуе паруиууре и да
уппзна умеунишке квалиуе дела и да кап диригену буде сппспбан да анализира кпмппзиципне ппсуупке и суилске
каракуерисуике кпмппзиције са циљем ефикаснијег рада са хпрским, пркесуарским и впкалнп- инсуруменуалним
ансамблима у припреми дела за оегпвп извпѐеое.
Садржај предмета:
Предмеу је псмищљен уакп да кпнуинуираним радпм и свираоем веёег брпја примера суудену уппзна у најкраёем рпку све
биуне елеменуе умеунишкпг дела. У пвпм семесуру се пбраѐују симфпнијске кпмппзиције импресипнисуа и пперскп
суваралащувп Пушинија крпз свираое и певаое из клавиркпг извпда Пушинијеве ппере. У другпм семесуру се суудену се
упуёује у слпжене аналиуишке ппсуупке кпју му плакщавају да пдсвира паруиууру симфпнијских дела 20. века кап и у
свираое и певаое впкалнп-инсуруменуалних дела из паруиууре (не пбавезнп сценских). Суудену је пбавезан да пдсвира
минимум две импресипнисуишке симфпнијске ппеме и један шин Пушинијеве ппере, једну симфпнију Прпкпфјева пп избпру
(изузев "Класишне" бр. 1) или једну симфпнију Щпсуакпвиша, уакпѐе пп избпру. Суудену има пбавезу да пдсвира и пупева из
паруиууре једнп впкалнп-инсуруменуалнп (непбавезнп сценскп) делп, нпр. Бахпв Магнификау, или Мпцарупв Реквијем.
Суудену уреба да пдсвира минимум 70% градива у упку насуаве и максималнп 30% градива на испиуу.
Литература:
1. Creutzburg, Heinrich, Partiturspiel (Schott, Mainz, 1956)
2. C. Debussy- La Mer (Durand, Paris, 1936)
3. M. Ravel- Pavane pour une infante defunte (Durand, Paris, 1910
4. G. Puccini –La Boheme (Ricordi, Milano, 1961)
5. S. Prokofieff- Symohony No7 (Leeds Music Corporation, New York, 1958)
6. Д. Щпсуакпвиш- Симфпнија бр. 1 (Музгиз, Мпсква, 1963)
7. J. S. Bach- Magnificat (Eulenburg, London, 1961)
8. W. A. Mozart-Requiem (Peters, Leipzig, 1978)
Брпј часпва активне наставе:

Тепријска насуава: 0

Пракуишна насуава: 1

Метпде извпђеоа наставе:
Предаваоа: групна насуава, велишина групе дп 2
Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100):
Предиспиуне пбавезе:

Ппена - 70

Пракуишна насуава

30

Акуивнпсу у упку предаваоа

40

Заврщни испиу:
Усмени испиу

Ппена - 30
30

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OLPE1 - Педагпгија, OULPE1 - Педагпгија
Наставници: Бпгунпвиё Д. Бланка, редпвни прпфеспр
Сарадници: Дејана Мууавчин, асисуену
Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 3
Услпв: Нема
Циљ предмета:
Уппзнаваое са пснпвним прпблемима ушеоа и насуаве, ппсебнп пнима кпји дплазе дп
изражаја у акууелнпј музишкпј делаунпсуи ппјединца и оегпвпм будуёем раду у насуави.
Исхпд предмета:
Ппзнаваое пснпвних закпниупсуи прпцеса ушеоа. Ппзнаваое пснпвних дидакуишких принципа и меупда. Разумеваое и
примена принципа ушеоа у склппу сппсувених музишких акуивнпсуи и у пракси музишкпг пбразпваоа. Ппзнаваое принципа
фпрмулисаоа адеквауних сурауегија впѐеоа напредпваоа ушеника. Фпрмираое криуишкпг мищљеоа и развпј сппспбнпсуи
евалуације резулуауа насуавнпг прпцеса.
Садржај предмета:
Уппзнаваое са предмеупм и задацима педагпгије, педагпщке психплпгије и дидакуике; са пснпвним каракуерисуикама и
психплпщким пснпвама разлишиуих видпва ушеоа; са пснпвним пдликама пбразпвнпг прпцеса; са дидакуишким
принципима и пснпвним меупдама и пблицима насуаве, а с пбзирпм на специфишне услпве и видпве насуаве у музишкпм
пбразпваоу. Пбрада следеёих уема: Предмеу педагпгије и педагпщке психплпгије; ппвезанпсу са српдним дисциплинама;
Ушеое – ппјам, функција и врсуе; Напредпваое у ушеоу; Трансфер ушеоа – ппјам, врсуе, уеприје и шинипци успещнпг
урансфера; Меупде успещнпг ушеоа и сурауегије впкалнп-инсуруменуалнпг вежбаоа; Памёеое и забправљаое; Технике
успещнпг мемприсаоа музике; Испиуиваое, пцеоиваое и вреднпваое знаоа и музишкпг извпѐеоа; Мпуиваципни
ппдсуцаји за ушеое и вежбаое – унууращои и сппљащои; Насуавник; Кпмпеуенције насуавника; Свпјсува лишнпсуи
насуавника музике и успещнпсу ушеника; Сарадоа у уријади насуавник-ушеник-рпдиуељ; Ушеое музике у пквиру ппщуег
музишкпг пбразпваоа; Музика и алуернауивне пбразпвне щкпле; Предмеу и пснпвни прпблеми дидакуике; Дидакуишки
принципи; Насуавне меупде; Прганизаципни пблици насуаве; Планираое у насуави; Припрема ушеника за јавни насууп.
Сууденуи у групама извпде малп исураживаое кпје се презенуује на кпнференцији кпја се пдржава на крају семесура.
Испиу је писмени и сасупји се пд 3 есејска пиуаоа.
Литература:
1. Вушиё, Л. (1999). Педагпщка психплпгија. Бепград, Ценуар за примеоену психплпгију Друщува психплпга Србије.
(пдабрани делпви)
2. Трнавац, Н. и Ђпрѐевиё, Ј. (2005). Педагпгија II деп - Дидакуика. Бепград, Наушна коига кпмерц. (пдабрани делпви)
3. Бпгунпвиё, Б. (2010). Музишки уаленау и успещнпсу. Бепград, Факулуеу музишке умеунпсуи и Инсуиууу за педагпщка
исураживаоа. (пдабрани делпви)
4. Леман, А. К., Слпбпда Ч. Е. и Вуди, Р. Х. (2012). Психплпгија за музишаре. Бепград, Факулуеу музишке умеунпсуи и
Психппплис. (пдабрана ппглавља)
5. Радни / испиуни мауеријал - пдабране уеме у пбласуи развпја, уехника мемприсаоа, кпмпеуенција насуавника, ппщуег
музишкпг пбразпваоа и алуернауивних пбразпвних щкпла.
Брпј часпва активне наставе:

Тепријска насуава: 2

Пракуишна насуава: 0

Метпде извпђеоа наставе:
Дискусије и крауке вежбе (усмене или писмене) за пдабране уеме. Писаое и усмена пдбрана семинарскпг рада. Извпѐеое
малпг исураживаоа, у групи.
Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100):
Предиспиуне пбавезе:

Ппена - 40

Заврщни испиу:

Ппена - 60

Семинари

20

Писмени испиу

60

Присусувп предаваоима

5

Акуивнпсу у упку предаваоа

5

Исураживашки групни рад

10

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OGMI1 - Педагпщка пиуаоа насуаве исуприје музике у пснпвнпј щкпли, OUGMI1 - Педагпщка пиуаоа
насуаве исуприје музике у пснпвнпј щкпли
Наставници: Маринкпвиё Д. Споа, редпвни прпфеспр
Сарадници: Цвеукпвиё А. Суефан, асисуену
Статус предмета: избпрни
Брпј ЕСПБ: 4
Услпв: Нема
Циљ предмета:
Циљ предмеуа је уппзнаваое меупдских прпблема предаваоа садржаја исуприје музике у склппу насуаве главнпг предмеуа
у нижпј музишкпј щкпли, кап и у разреднпј насуави у пснпвним щкплама, ппсебнп у склппу музишке кулууре у седмпм и
псмпм разреду
Исхпд предмета:
Ппзнаваое меупдских прпблема насуаве исуприје музике, развијаое педагпщких сппспбнпсуи и псппспбљаваое за
педагпщки рад.
Садржај предмета:
Курс Меупдска пиуаоа насуаве исуприје музике у пснпвнпј щкпли 1 пбухвауа предаваоа и дебауе п прпблемима
укљушиваоа садржаја исуприје музике у пснпвним музишким и ппщуепбразпвним щкплама: избпр и нашин уумашеоа уема
из исуприје музике: бипграфије кпмппзиупра и инуерпреуаупра, ппсуавка ппјмпва везаних за суилпве, жанрпве и пблике,
уппзнаваое инсуруменуа, сисуемска прганизација ушеоа музишке уерминплпгије. Анализа насуавнпг плана и прпграма;
пракуишнп рещаваое задауака припреме и држаоа шаспва.
Пракуишна насуава: краёа излагаоа сууденауа на задауе уеме.
Испиу: усменп излагаое и пдбрана семинарскпг рада.
Литература:
1. Миленкп Миладинпвиё, Пиуаоа насуаве исуприје, Бепград, Завпд за учбенике и насуавна средсува, 1997.
2. Јелена М. Пещиё, Нпви присууп сурукуури учбеника (уепријски принципи и кпнсурукција рещеоа), Бепград, Завпд за
учбенике и насуавна средсува, 1998.
3. Дмиуриј Дмиуријевиш Зујев, Щкплски учбеник, Бепград, Завпд за учбенике и насуавна средсува, 1988.
4. Antonio Herrera i Petar Mandid, Obrazovanje za XXI stoljede, Sarajevo – Beograd, Svjetlost – Zavod za udžbenike, 1989.
5. Пдпбрени учбеници за седми разред пснпвне щкпле
Брпј часпва активне наставе:

Тепријска насуава: 1

Пракуишна насуава: 1

Метпде извпђеоа наставе:
Предаваоа. Дискусије у пквиру групе. Излагаоа на задауу уему.
Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100):
Предиспиуне пбавезе:

Ппена - 70

Семинар-и

30

Акуивнпсу у упку предаваоа

10

Пракуишна насуава

30

Заврщни испиу:
Усмени испиу

Ппена - 30
30

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OBTS1 - Ппзнаваое уехнике свираоа инсуруменауа 1
Наставници: Маринкпвиё М. Гпран, редпвни прпфеспр
Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 4
Услпв: Нема
Циљ предмета:
Пракуишнп и уепријскп уппзнаваое уехнишких мпгуёнпсуи инсуруменауа.
Исхпд предмета:
Припремљенпсу за рукпвпѐеое пркесурима разлишиупг сасуава
Садржај предмета:
Курс Ппзнаваое уехнике свираоа инсуруменауа пбухвауа анализу уехнишких мпгуёнпсуи пркесуарских инсуруменауа пп
групама: група дрвених дувашкх инсуруменауа, група лимених дувашких инсуруменауа, перкусипни инсуруменуи и гудашки
инсуруменуи. Пбраѐују се индивидуалне мпгуёнпсуи свакпг инсуруменуа и ппсебнп оихпва скупна звушнпсу.
Литература:
1. Пбрадпвиё, Александар, Увпд у пркесурацију, Универзиуеу умеунпсуи, Бепград, 1998
2. Берлипз, Хекупр, Велика расправа п инсуруменуацији и пркесурацији (превпд Д. Илиё), Суудип Лирика, Бепград, 2007
3. Carse, Adam, The History of Orchestration, Dover Publications, NY, 1958
Брпј часпва активне наставе:

Тепријска насуава: 1

Пракуишна насуава: 0

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

Ппена - 70

Присусувп на предаваоима

10

Акуивнпсу и залагаое на насуави

10

Дпмаёи задауак

20

Кплпквијум

30

Заврщни испиу:
Усмени испиу

Ппена - 30
30

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, пснпвне 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, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OASK1 - Пракуикум суилскпг кпмппнпваоа и импрпвизације
Наставници: Јпванпвиё С. Драгана, ванредни прпфеспр
Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 4
Услпв: Пплпжени сви курсеви предмеуа Музишка анализа
Циљ предмета:
Суицаое пснпвних знаоа и сппспбнпсуи ппуребних за ппшеунп бављеое сампсуалним умеунишким радпм на ппљу суилски
усмеренпг кпмппнпваоа. Суицаое кпмпеуенције за бављеое радпм у разлишиуим инсуиууцијама кулууре и у медијима, кап
и у примени музике у дигиуалним уехнплпгијама.
Исхпд предмета:
Суудену је суекап пснпвнп знаое суилске кпмппзиципне праксе пд барпка дп двадесеупг века. Псппспбљен је за креауивнп
кприщёеое базишних кпмппзиципних уехника, кап и за разумеваое и савладаваое прпцеса кпји пбухвауа фпрмулисаое
музишке идеје, оен развпј и оену реализацију у фпрми нпунпг записа за свпј инсурумену. Сппспбан је за музишку креацију у
дауим суилпвима уз кприщёеое урадиципналних и дигиуалних уехнплпгија.
Садржај предмета:
Ппдсеёаое на релевануна музишка, суилски разнпврсна дела из сплисуишке и кпнцеруануне лиуераууре за инсурумену;
Сурукууираое музишкпг мауеријала у барпку, класицизму, рпмануизму, импресипнизму и нпвијим суилским правцима;
Сампсуалнп креиран мпуив, мпуивски рад избпрпм суила и упнскпг мауеријала;
Кпнсуруисаое решенишних сурукуура и перипда уз јасну свесу п хармпнији, пплифпнији и музишкпм пблику;
Рад на кпмппзицији једнпсуавнпг пблика песме: двпделнпг, урпделнпг уипа или прелазнпг пблика;
Импрпвизација на задауим хармпнским пбрасцима;
Импрпвизација на задауу мелпдијску линију у басу;
Импрпвизација на задауим мелпдијским пбрасцима - примена хармпнскпг варираоа кап урадиције рпмануизма;
Рад на кпмппзицијама – предвиѐенпм испиунпм раду;
Рад на нпупграфскпм запису кпмппзиција – у звушнпј лабпрауприји;
Финализација рада на кпмппзицији – предвиѐенпм испиунпм раду;
Испиуни захуев:
Јавна презенуација или реализација (снимак уз ппмпё семплпва) уз кприщёеое звушне лабпрауприје:
· Једна краёа инсуруменуална кпмппзиција једнпсуавнпг или слпбпднпг пблика за инсурумену сплп, у суилу и извпѐашким
захуевима пп избпру сууденуа
· Једна каденца за кпнцеру, пп избпру сууденуа
Литература:
1. Избпр кпмппзиција умеунишке музике кпји су сууденуи уппзнали на разлишиуим предмеуима са преухпднпг щкплпваоа
2. Перишиё, Власуимир, Крауак преглед развпја хармпнских суилпва, Универзиуеу умеунпсуи, Бепград, 1970.
3. Кпхпууек, Цуирад, уехника кпмппнпваоа у музици 20. века, УУ, Бепград, 1984.
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 - 40

Дпмаёи задауак

30

Aкуивнпсу у упку предаваоа и вежби

10

Заврщни испиу:
Испиу – јавна презенуација

Ппена - 60
60

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, пснпвне 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: пбавезни
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, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OMIJ1 - Преглед праваца у исуприји чеза 1
Наставници: Ћалина З. Драган, насуавник сурушнпг предмеуа
Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 4
Услпв: Нема
Циљ предмета:
Уппзнаваое са исупријским развпјем чез музике и оеним суилским уенденцијама.
Исхпд предмета:
Сууденуи развијају сппспбнпсу преппзнаваоа и аналиуишкпг сагледаваоа разлишиуих чез суилпва.
Садржај предмета:
Разумеваое и преппзнаваое разлишиуих суилпва и језика у чезу, исупријски и аналиуишки аспекуи.
Преуеше чеза, афрпамеришки фплклпр: песме уз рад, блуз, духпвна музика, архаишни чез, регуајм. Рани суилпви у чезу: Оу
Прлеанс чез, диксиленд, Шикагп суил, ривајвал, оујпрщки суил, свинг, би-бпп, прпгресивни чез, кул чез, чез Западне пбале,
мејнсурим чез. Разумеваое и преппзнаваое разлишиуих суилпва и језика у чезу, исупријски и аналиуишки аспекуи.
Нпвије суилске уенденције: хард бпп, мпдалнп свираое, фри чез, фјужн, суилске уенденције у чезу пд 1980-их гпдина дп
данас, World Music, гранишни суилпви. Чез у Србији.
Литература:
1. Dž. Kolijer, Istorija džeza, Beograd, Nolit, 1985.
2. Mark C. Gridley, Jazz Styles: History and Analysis (10th Edition), Prentice Hall, 2009.
3. Ted Gioia, The History of Jazz, 2nd edition, Oxford University Press, USA, 2011.
4. Gunther Schuller, Early Jazz: Its Roots and Musical Development, Oxford University Press, 2008.
5. Brian Case, S. Britt, M. Mazur, Ilustrirana jazz enciklopedija, Mladost Zagreb, 1980.
6. Mihailo Blam, Jazz u Srbiji 1927-1944, Beograd, Stubovi kulture, 2011.
7. Свеуплик Јакпвљевиё, Један век чеза у Србији и Крауки прилпзи за изушаваое чеза у Србији, Загпр коижара, 2003
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 - 40

Заврщни испиу:

Ппена - 60

Акуивнпсу и залагаое на насуави

10

Усмени испиу

30

Присуунпсу на насуави

10

Писмени испиу

30

Кплпквијум

20

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OMIJ2 - Преглед праваца у исуприји чеза 2
Наставници: Ћалина З. Драган, насуавник сурушнпг предмеуа
Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 4
Услпв: Преглед праваца у исуприји чеза 1
Циљ предмета:
Уппзнаваое са исупријским развпјем чез музике и оеним суилским уенденцијама.
Исхпд предмета:
Сууденуи развијају сппспбнпсу преппзнаваоа и аналиуишкпг сагледаваоа разлишиуих
чез суилпва.
Садржај предмета:
Разумеваое и преппзнаваое разлишиуих суилпва и језика у чезу, исупријски и аналиуишки аспекуи.
Преуеше чеза, афрпамеришки фплклпр: песме уз рад, блуз, духпвна музика, архаишни чез, регуајм. Рани суилпви у чезу: Оу
Прлеанс чез, диксиленд, Шикагп суил, ривајвал, оујпрщки суил, свинг, би-бпп, прпгресивни чез, кул чез, чез Западне пбале,
мејнсурим чез.
Литература:
1. Dž. Kolijer, Istorija džeza, Beograd, Nolit, 1985.
2. Mark C. Gridley, Jazz Styles: History and Analysis (10th Edition), Prentice Hall, 2009.
3. Ted Gioia, The History of Jazz, 2nd edition, Oxford University Press, USA, 2011.
4. Gunther Schuller, Early Jazz: Its Roots and Musical Development, Oxford University Press, 2008.
5. Brian Case, S. Britt, M. Mazur, Ilustrirana jazz enciklopedija, Mladost Zagreb, 1980.
6. Век чеза: Пд Сену Луиса дп Бепграда, Teos, 2002
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 - 40

Заврщни испиу:

Ппена - 60

Акуивнпсу и залагаое на насуави

10

Усмени испиу

30

Присуунпсу на насуави

10

Писмени испиу

30

Кплпквијум

20

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OLPM1 - Принципи меупдике насуаве сплфеѐа, OULPM1 - Принципи меупдике насуаве сплфеѐа
Наставници: Хрпка-Вещкпвац А. Ивана, ванредни прпфеспр
Сарадници: --Статус предмета: избпрни
Брпј ЕСПБ: 4
Услпв: Пплпжен Сплфеѐп 1-3 са најмаопм пценпм 9
Циљ предмета:
Суудену је усвпјип уепријскп знаое и у суаоу је да аргуменупванп прпблемауизује уеме из преѐених пбласуи,
демпнсурирајуёи свпје аналиуишкп и криуишкп мищљеое; суудену има увид у мпгуёнпсуи реализације насуаве сплфеѐа и
уеприје музике у пквиру целпкупнпг музишкпг пбразпвнпг сисуема; суудену разуме и мпже да примени криуеријуме
вреднпваоа знаоа.
Исхпд предмета:
Циљ предмеуа је фпрмираое насуавнпг кадра за предмеуе Сплфеѐп и Теприја музике према ппуребама пбразпвнпг прпцеса
у щкплама за пснпвнп музишкп пбразпваое.
Садржај предмета:
Садржаји рада заснивају се на ппвезиваоу и уумашеоу сазнаоа из разлишиуих наушних пбласуи какп би се на щуп јаснији
нашин расуумашиле све фазе сазнајнпг, пбразпвнпг и васпиунпг аспекуа насуаве, кап и на уппзнаваоу меупда и пблика рада у
насуави.
Симулације предаваоа, кпмппнпваое и нпупграфија инсурукуивних примера за насуаву, крауке мулуимедијалне
презенуације на задауе уеме (5 минууа).
Семинарски рад
Израда једнпг семинарскпг рада са уемауикпм усмеренпм на дубинскп сагледаваое кпнкреуних меупдишких уема.
Заврщни испиу
Мулуимедијална презенуација меупдске јединице, хармпнизација инсурукуивних примера.
Литература:
1. Васиљевиё, З., М., (2006). Меупдика насуаве сплфеѐа, Бепград: Завпд за учбенике и насуавна средсува
2. Васиљевиё, З., М., (2000). Рау за српску музишку писменпсу, Бепград: Прпсвеуа
3. Дрпбни, И., (2008). Меупдишке пснпве впкалнп-инсуруменуалне насуаве, Бепград: Завпд за учбенике
4. Крщиё Секулиё, В., (1990), Кпрелација насуаве сплфеѐа са инсуруменуалнпм насуавпм, Коажевац, Нпуа
5. Дпкупрске и магисуарске уезе из музишке педагпгије и српдних наушних пбласуи, Збпрници радпва педагпщких фпрума
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 - 60

Семинари

40

Акуивнпсу у упку предаваоа

10

Пракуишна насуава

10

Заврщни испиу:
Усмени испиу

Ппена - 40
40

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OLPS1 - Психплпгија, OULPS1 - Психплпгија
Наставници: Бпгунпвиё Д. Бланка, редпвни прпфеспр
Сарадници: Дејана Мууавчин, асисуену
Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 3
Услпв: Нема
Циљ предмета:
1. Суицаое п пснпвних психплпщких знаоа у пбласуи сппспбнпсуи, мпуивације, лишнпсуи.
2. Суицаое знаоа п пснпвним присуупима психплпщкпм прпушаваоу музике (психпмеуријски, кпгниуивни, развпјни,
спцијалнппсихплпщки)
3. Разумеваое пснпвних психплпщких закпниупсуи у пквиру рецепуивних, извпѐашких и суваралашких музишких акуивнпсуи и
психплпщких аспекауа музишких вещуина
Исхпд предмета:
1. Ппзнаваое пснпвних психплпщких ппјмпва и ппјмпва психплпгије музике.
2. Разумеваое и примена психплпщких закпниупсуи и принципа у склппу сппсувених музишких акуивнпсуи (извпѐеое и
сувараое) и у пракси музишкпг пбразпваоа.
3. Развпј криуишкпг мищљеоа и сппспбнпсуи евалуације музишких искусуава.
Садржај предмета:
Уппзнаваое са предмеупм и меупдама Психплпгије, пснпвним психплпщким свпјсувима и прпцесима и релевануним
правцима и уемама прпушаваоа музишких ппјава са суанпвищуа психплпгије музике. Пбрада следеёих уема: Предмеу
психплпгије и психплпгија кап сисуем наушних дисциплина; Предмеу психплпгије музике и најзасуупљеније уемауске
пбласуи; СППСПБНПСТИ (Инуелигенција, Кпнцепција п вищеврсним инуелигенцијама Х. Гарднера, Теприја инуелекууалнпг и
сазнајнпг развпја Жана Пијажеа, Ппјмпвнп пдреѐеое и схвауаоа п прирпди музишких сппспбнпсуи, Деуерминануе развпја
музишких сппспбнпсуи (наслеѐе - средина), Веза са другим психплпщким свпјсувима; РАЗВПЈ (Развпј – ппщуи преглед емпципнални, мпупрни, спцијални и мпрални развпј, Адплесценција, Пренауални музишки развпј,
Рани, предщкплски и щкплски музишки развпј; МПТИВАЦИЈА (Тепријски кпнцепуи мпуивације, Мпуивација кап шинилац
музишке успещнпсуи на адплесценунпм узрасуу); ЛИШНПСТ (Тепријски присуупи у исураживаоима лишнпсуи музишара,
Лишнпсу и вреднпсне пријенуације музишара на адплесценунпм узрасуу; ПСИХПЛПЩКИ АСПЕКТИ МУЗИШКИХ ВЕЩТИНА
(Пднпс извпѐаш – публика, Спцијални аспеку групнпг извпѐеоа; Изражајнпсу и инуерпреуација кап кпмуникација, Ушеое
инуерпреуације; Шиуаое с лисуа, памёеое и свираое пп слуху; Психплпщки аспекуи кпмппнпваоа и импрпвизпваоа;
Пвладаваое извпѐашкпм уремпм); МУЗИКА У СПЦИЈАЛНПМ КПНТЕКСТУ (Музика и филм, Кпмерцијални кпнуексу музике,
Ппукулууре у музици).
Испиу је писмени и сасупји се пд 3 есејска пиуаоа.
Литература:
1. Леман, А. К., Слпбпда Ч. Е. и Вуди, Р. Х. (2012). Психплпгија за музишаре. Бепград, Факулуеу музишке умеунпсуи и
Психппплис. (пдабрана ппглавља)
2. Леман, А. К., Слпбпда Ч. Е. и Вуди, Р. Х. (2012). Психплпгија за музишаре. Бепград, Факулуеу музишке умеунпсуи и
Психппплис. (пдабрана ппглавља)
3. Бпгунпвиё, Б. (2010). Музишки уаленау и успещнпсу. Бепград, Факулуеу музишке умеунпсуи и Инсуиууу за педагпщка
исураживаоа. (пдабрани делпви)
4. Радни / испиуни мауеријал - пдабране уеме у пбласуи Спцијалне психплпгије музике и Развпјне психплпгије
Брпј часпва активне наставе:

Тепријска насуава: 2

Пракуишна насуава: 0

Метпде извпђеоа наставе:
Дискусије и крауке вежбе (усмене или писмене) за пдабране уеме. Писаое и усмена пдбрана семинарскпг рада. Извпѐеое
малпг исураживаоа, у групи.
Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100):
Предиспиуне пбавезе:

Ппена - 40

Заврщни испиу:

Ппена - 60

Семинари

20

Писмени испиу

60

Присусувп предаваоима

5

Акуивнпсу у упку предаваоа

5

Исураживашки групни рад

10

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, пснпвне академске суудије
Назив предмета: ODDR1 - Развпј пијанизма и ппзнаваое лиуераууре, ODRL3 - Развпј пијанизма и ппзнаваое лиуераууре 3
Наставници: Пенезиё Р. Науаща, дпцену
Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 8
Услпв: Нема
Циљ предмета:
Уппзнаваое клавирскпг суваралащува и извпѐашке умеунпсуи 20. и 21. века.
Исхпд предмета:
Ппзнаваое клавирскпг извпѐащува и суваралащува 20. и 21. века. Пвладаваое пракуишним вещуинама у пбласуи извпѐеоа
савремених клавирских дела.
Садржај предмета:
Уппзнаваое сууденауа са савременпм клавирскпм лиуерауурпм крпз свираое паруиуура и слущаое ппсупјеёих аудип
записа. Савладаваое несуандардних нашина кприщёеоа клавијаууре и клавира. Исураживаое нпвих присуупа клавирскпм
звуку и слпбпдама у инуерпреуацији. Збпг прирпде предмеуа и прпграмских захуева насуава је уепријскп-пракуишнпг
каракуера. Ппуреба за умеунишкпм кпмуникацијпм и разменпм идеја захуева групну насуаву, али са специфишним
индивидуалним присууппм свакпм сууденуу.
Дпмаёи задауак: Извпѐеое једне или вище задауих кпмппзиција из преѐене лиуераууре
Захуеви на кплпквијуму: усмени: пдгпвпр на два извушена пиуаоа из преѐенпг градива; пракуишни: свираое из нпуа
преухпднп задауих кпмппзиција ауупра кпји су пбраѐени на мпдулу
Испиуни захуеви: усмени: пдгпвпр на два извушена пиуаоа из преѐенпг градива; пракуишни: свираое из нпуа преухпднп
задауих кпмппзиција ауупра кпји су пбраѐени на мпдулу
Литература:
1. Schoenberg, Arnold Klavirski komadi op. 19 Univerzal 1965
2. Berg, Alban Sonata za klavir op. 1 Peters 1973
3. Ligeti, Gyorgy Etide za klavir, Editio Budapest. 1995
4. Stockhausen, Karlheinz Klavirski komadi op. 12, Editio Budapest. 1995
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 - 50

Заврщни испиу:

Ппена - 50

Семинар-и

20

Усмени

30

Акуивнпсу у упку предаваоа

10

Пракуишни

20

Кплпквијум-и

20

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, пснпвне академске суудије
Назив предмета: ODRL1 - Развпј пијанизма и ппзнаваое лиуераууре 1
Наставници: Ппппвиё Д. Милан, дпцену
Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 8
Услпв: Нема
Циљ предмета:
Уппзнаваое са исупријским развпјем клавирске извпѐашке умеунпсуи.
Исхпд предмета:
Ппзнаваое и разумеваое клавирскпг извпѐащува и суваралащува. Сппспбнпсу криуишкпг сагледаваоа каракуерисуика
извпѐеоа клавирских дела из даупг перипда и ппсуављаоа у кпнуексу савремене пијанисуишке умеунпсуи.
Садржај предмета:
1) Увпд у предмеу. 2) Енглески вирчиналисуи – каракуерисуике и знашај оихпвпг суваралащува за вирчинал. 3) Вирчинал,
спинеу, шембалп и клавикпрд кап преуеше клавира. 4) Вилијам Берд – суваралащувп за вирчинал. 5) Чпн Бул – суваралащувп
за вирчинал. 6) Прландп Гибпнс и псуали вирчиналисуи – суваралащувп за вирчинал. 7) Француски клавсенисуи;
прирушници за свираое клавијауурних инсуруменауа. 8) Франспа Купрен – извпѐашки суил и суваралащувп за клавијауурне
инсуруменуе. 9) Ј. С. Бах – извпѐашки суил, суваралащувп за жишане клавијауурне инсуруменуе. 10) Каракуерисуике и знашај
дидакуишкп-меупдишкпг дела Ј. С. Баха. 11) Инвенције кап пснпва Бахпвпг присуупа извпѐащуву на клавијауурним
инсуруменуима. 12) Арија са 30 варијација – анализа инуерпреуауивних мпгуёнпсуи. 13) Темперпванп щуимпваое – свпјсува
и знашај. 14) Г. Ф. Хендл – суваралащувп за клавијауурне инсуруменуе и извпѐашки суил. 15) Д. Скарлауи – суваралащувп за
клавијауурне инсуруменуе и извпѐашки суил. 16) К. Ф. Е. Бах – суваралащувп за клавијауурне инсуруменуе. 17) Извпѐашки
суил К. Ф. Е. Бахa. 18) Ј. К. Бах и В. Ф. Бах – суваралащувп за клавијауурне инсуруменуе и извпѐашки суил. 6) Пракуишнпуепријски радпви п свираоу на жишаним клавијауурним инсуруменуима ауупра друге пплпвине 18. века. 19) Б. Галупи, П.
Парадизи, П. Шимарпза – суваралащувп за клавијауурне инсуруменуе. 20) Лпндпнски и бешки и вируупзи: М. Клеменуи, Ј. Б.
Крамер, Ј. Н. Хумл – суваралащувп за клавир, извпѐашки суил и педагпщка делаунпсу. 21) Ј. Хајдн – суваралащувп за
клавијауурне инсуруменуе. 22) Хајднпве клавирске спнауе – уппредна инуерпреуауивна анализа. 23) В. А. Мпцару –
суваралащувп за клавир, извпѐашки суил. 24) Мпцарупви кпнцеруи за клавир и пркесуар; кпнцеруне каденце. 25) Мпцарупве
спнауе, рпнда, фануазије и циклуси варијација; уппредна инуерпреуауивна анализа.
Захуеви на кплпквијуму: усмени: пдгпвпр на два извушена пиуаоа из преѐенпг градива; пракуишни: свираое из нпуа
преухпднп задауих кпмппзиција ауупра кпји су пбраѐени на мпдулу
Испиуни захуеви: усмени: пдгпвпр на два извушена пиуаоа из преѐенпг градива; пракуишни: свираое из нпуа преухпднп
задауих кпмппзиција ауупра кпји су пбраѐени на мпдулу
Литература:
1. Donington, Robert. The Interpretation of Early Music. Faber & Faber, London, 1975.
2. Щпбајиё, Драгпљуб. Темељи савременпг пијанизма. Нпви Сад, Свеупви, 1996.
3. Щпбајиё, Драгпљуб Драган. Збирка уексупва за предмеуе Исуприја и уеприја пијанизма и Исуприја извпѐащува. Бепград,
3. сам. изд. ауупра, 2012.
4. Friskin, James and Irwin Freundlich. Music For the Piano – A Handbook of Concert and Teaching Material from 1580 to 1952.
New York, Dover Publications Inc., 1973.
5. Алексеев, Александр Димиуриевиш. Исуприя фпруепианнпгп искуссува. Шасуь 1 и 2. Мпсква, Музыка, 1988
Брпј часпва активне наставе:

Тепријска насуава: 2

Пракуишна насуава: 0

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

Ппена - 50

Заврщни испиу:

Ппена - 50

Семинар-и

10

Усмени

40

Акуивнпсу у упку предаваоа

20

Пракуишни

10

Кплпквијум-и

20

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, пснпвне академске суудије
Назив предмета: ODRL2 - Развпј пијанизма и ппзнаваое лиуераууре 2
Наставници: Пенезиё Р. Науаща, дпцену
Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 8
Услпв: Нема
Циљ предмета:
Уппзнаваое са исупријским развпјем клавирске извпѐашке умеунпсуи и клавирским суваралащувпм из даупг перипда.
Исхпд предмета:
Ппзнаваое и разумеваое клавирскпг извпѐащува и суваралащува. Сппспбнпсу криуишкпг сагледаваоа каракуерисуика
извпѐеоа клавирских дела из даупг перипда и ппсуављаоа у кпнуексу савремене пијанисуишке умеунпсуи. Целпвиуп
ппзнаваое клавирскпг суваралащува знашајних кпмппзиупра.
Садржај предмета:
Садржај предмеуа:
1) Л. в. Беупвен суваралащувп за клавир. 2) Беупвенпв пијанисуишки суил. 3) Инуерпреуауивна анализа пдабраних клавирских
дела Л. в. Беупвена. 4) Беупвен кап први рпмануишарски пијанисуа. 5) Клавирскп суваралащувп и пијанисуишки суил Ч.
Филда, К. М. Вебера, Ф. Щуберуа. 6) Рпмануишарски пијанизам – каракуерисуике и развпј. 7) Феликс Менделспн –
суваралащувo за клавир и пијанисуишки суил. 8) Рпберу Щуман – суваралащувo за клавир; уппредна инуепреуауивна анализа
пдабраних дела. 9) Щуманпва "Дпмаёа и живпуна правила младпг музишара" кап пснпва данащоег еуишкпг и есуеуишкпг
пднпса према музици; извпѐашка делаунпсу Кларе Щуман. 10) Ф. Щппен – суваралащувo за клавир. 11) Щппенпв
пијанисуишки суил. 12) Щппенпва педагпщка делаунпсу. 13) Щппенпв" Нацру меупда". 14) Ф. Лису – суваралащувп за клавир.
15) Меуампрфпза замисли кап уемељни принцип Лисупвпг суваралащува, пијанизма, педагпгије и живпуа. 16) Лисупв
пијанисуишки суил. 17) Лисупва педагпщка делаунпсу. 18) Уппредна инуерпреуауивна анализа пдабраних дела Ф. Лисуа. 19)
Немашка щкпла пијанизма. 20) Руска щкпла пијанизма. 21) Псуале знашајније пијанисуишке щкпле 19. и 20. века и оихпви
предсуавници. 22) Суваралащувп за клавир и пијанизам С. Рахмаоинпва, Ф. Бузпнија, А. Скрјабина. 23) Суваралащувп за
клавир и пијанизам К. Дебисија и М. Равела. 24) Суваралащувп за клавир и пијанизам Б. Барупка. 25) Суваралащувп за
клавир и пијанизам И. Суравинскпг, С. Прпкпфјева, Д. Щпсуакпвиша. 26) Перспекуиве развпја данащоег пијанизма.
Захуеви на кплпквијуму: усмени: пдгпвпр на два извушена пиуаоа из преѐенпг градива; пракуишни: свираое из нпуа
преухпднп задауих кпмппзиција ауупра кпји су пбраѐени на мпдулу
Испиуни захуеви: усмени: пдгпвпр на два извушена пиуаоа из преѐенпг градива; пракуишни: свираое из нпуа преухпднп
задауих кпмппзиција ауупра кпји су пбраѐени на мпдулу
Литература:
1. Šobajid Dragoljub Dragan. Franc List – stvaralac i izvođač, 2. izd. Beograd, FMU, 2001.
2. Šobajid, Dragoljub Dragan. Slušanje zamišljenog – Betoven, Šopen, Brams. Cetinje, Muzička akademija, 1999.
3. Kirby, F. E. Music for Piano – A Short History. Amadeus Press, 2003.
4. Щпбајиё, Драгпљуб. Темељи савременпг пијанизма. Нпви Сад, Свеупви, 1996.
5. Eigeldinger, Jean-Jacques. Chopin – Pianist and Teacher, As Seen by His Pupils, third English edition. Cambridge, Cambridge
University Press, reprint 2006.
6. Walker, Alan. Liszt - Vol. 1–3. Cornel University Press, 1997.
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 - 50

Заврщни испиу:

Ппена - 50

Семинар-и

10

Усмени

40

Акуивнпсу у упку предаваоа

20

Пракуишни

10

Кплпквијум-и

20

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, пснпвне 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, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OGRU1 - Руски језик 1, OUGRU1 - Руски језик
Наставници: Успенски М. Ениса, редпвни прпфеспр
Сарадници: --Статус предмета: избпрни
Брпј ЕСПБ: 4
Услпв: Да је суудену ппхаѐап насуаву рускпг језика у средопј щкпли
Циљ предмета:
Циљ предмеуа је уппзнаваое сууденауа са:
- Уппзнаваое сууденауа са уексупвима на рускпм језику из музишке умеунпсуи и кулууре: бипграфије руских кпмппзиупра,
суудије п ппјединим музишким делима. Пбрада ппјединих грамауишких кауегприја,.
Циљ предмеуа је да се сууденуи псппспбе за акуивнп шиуаое лиуераууре п музишкпј умеунпсуи на рсукпм језику.
Исхпд предмета:
Пд сууденуа се пшекује да ппзнаје лексику уексуа, на семануишкпм и грамауишкпм нпвпу.
Садржај предмета:
Курс пбухвауа предаваоа и вежбе п следеёим пиуаоима:
1) Фпнуеске специфишнпсуи рускпг језика.
2) Глагплска вемена.
3) Бипграфије пдабраних кпмппзиупра.
4) Шиуаое и превпѐеое уексуа.
5) Грамауишка анализа уексуа.
6) Семануишка анализа уексуа
7) Дпмаёи рад
8) Субјекау и предикау: исказ.
9) Дикуау
10) Уппуреба решника.
11) Усмени пдгпвпри на пиуаоа из уексуа.
12) Кплпквијум
13) Придеви.
14) Ремек дела руске музишке умеунпсуи.
15) Шиуаое и превпѐеое уексуа.
16) Семануишка анализа уексуа.
17) Синуаксишка налаиза уексуа.
18) Дпмаёи рад
19) Грамауишка анализа уексуа
20) Везници.
21) Акценуи у рускпм језику.
22) Избпр из руске ппезје (Пущкин и Феу)
23) Шиауое ппезије: риуам, рима и прирпдни акценау.
24) Музишке пдлике суиха.
Кплпквијум: Писмена прпвера знаоа преухпднп преѐенпг градива: уесу из грамауике.
Заврщни испиу: шиуаое и превпд ппзнаупг уексуа, пдгпвпри на пиуаоа из ппзнаупг уексуа.
Литература:
1. Ениса Успенски: Избпр уексупва за прву гпдину Факулуеуа музишке умеунпсуи (скрипуа)
2. Радмилп Марпјевиё; Грамауика рускпг језика, Бепград 1989 (И друга издаоа);
3. Бпгпљуб Суанкпвиё Рускп-српски решник, Бепград: Прпмеуеј.
Брпј часпва активне наставе:

Тепријска насуава: 1

Пракуишна насуава: 1

Метпде извпђеоа наставе:
Предаваоа, вежбе (анализа уексупва, шиуаое, превпѐеое) и писаое дпмаёих задауака.
Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100):
Предиспиуне пбавезе:

Ппена - 40

Кплпквијуми

20

Присусувп на предаваоима

10

Дпмаёи задаци

10

Заврщни испиу:
Усмени испиу

Ппена - 60
60

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OCSP1 - Сплп певаое 1
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: Дрпбни Ђ. Таујана, сампсуални умеунишки сарадник; Супјниё Д. Владимир, сампсуални умеунишки сарадник;
Супкпвиё Ж. Ивана, сампсуални умеунишки сарадник; Миливпјевиё М. Зпрка, вищи умеунишки сарадник; Кпсуандинпвиё М.
Валенуина, 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 музишким щкплама, щкплама ппщуепбразпвнпг уипа и инсуиууцијама кулууре. Дпсуизаое виспкпг
прпфесипналнпг певашкпг нивпа крпз уехнишкп-инуерпреуауивну прпраду музишке лиуераууре из пбласуи пперскпг и
кпнцерунпг
певаоа и изграѐиваое индивидуалнпсуи лишнпсуи певаша крпз јединсувп уехнишкпг и музишкпг елеменуа. Припрема
сууденауа за педагпщки рад.
Исхпд предмета:
Сууденуи пвладавају пракуишним вещуинама (у пбласуима умеунишкпг изражаваоа, певаоа 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:
Индивидуална насуава са прпфеспрпм сплп певаоа – 1 шас недељнп. Прпцес рада пбухвауа разумеваое суилпва
кпмппзиупра разлишиуих еппха, уумашеое садржаја кпмппзиција, исураживаое на ппљу правилне ппсуавке гласа и
пбликпваоу упна и динамишких мпгуёнпсуи впкалнпг апарауа, кап и рад на фразираоу, агпгици, аруикулацији и инупнацији.
На вежбама – 2 шаса недељнп, кпмбинпванп са прпфеспрпм и клавирским сарадникпм, сууденуи суишу увид п музишкпј
целини задаупг прпграма и увежбавају га дп нивпа спремнпсуи за јавни насууп. Најмаое једнпм, прганизује се јавни насууп,
кпји мпже биуи и у пквиру класе.
Тпкпм семесура пбрадјују се уехнишке вежбе, и вище кпмппзиција разлишиуих еппха – засуупљене на испиуу, на крају
мпдула. Прпвера знаоа на испиуу, на крају мпдула, на кпме сууденуи извпде задауи прпграм адекваунпг специфишним
сппспбнпсуима ппјединца и нивпу суудираоа.
Прпграм се извпди напамеу и на пригиналнпм језику:
- 1 праупријум
- 1 пперска арија
- 1 сплп песма 19. века
- 1 сплп песма 20. века
Литература:
1. Arie antiche vol. I, II, III – Parisotti 1984;
2. ''Arie Antiche'' – К. Мпнуеверди, Peters 1968;
3. Ф. Щуберу - Сплп песме 1, 2 / Peters 1965;
4. Пперске арије – уенпр, сппран, бариупн / Peters 1957;
5. Албум арија за сппран, уенпр, бариупн, бас / Peters 1957;
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

Акуивнпсу у упку предаваоа

10

Испиу – уехнишка реализација

30

Јавни насууп

20

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OCSP2 - Сплп певаое 2
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: Дрпбни Ђ. Таујана, сампсуални умеунишки сарадник; Супјниё Д. Владимир, сампсуални умеунишки сарадник;
Супкпвиё Ж. Ивана, сампсуални умеунишки сарадник; Миливпјевиё М. Зпрка, вищи умеунишки сарадник; Кпсуандинпвиё М.
Валенуина, умеунишки сарадник
Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 13
Услпв: Пплпженп Сплп певаое 1 (OCSP1)
Циљ предмета:
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. Дпсуизаое виспкпг
прпфесипналнпг певашкпг нивпа крпз уехнишкп-инуерпреуауивну прпраду музишке лиуераууре из пбласуи пперскпг и
кпнцерунпг
певаоа и изграѐиваое индивидуалнпсуи лишнпсуи певаша крпз јединсувп уехнишкпг и музишкпг елеменуа. Припрема
сууденауа за педагпщки рад.
Исхпд предмета:
Сууденуи пвладавају пракуишним вещуинама (у пбласуима умеунишкпг изражаваоа, певаоа 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:
Индивидуална насуава са прпфеспрпм сплп певаоа – 1 шас недељнп. Прпцес рада пбухвауа разумеваое суилпва
кпмппзиупра разлишиуих еппха, уумашеое садржаја кпмппзиција, исураживаое на ппљу правилне ппсуавке гласа и
пбликпваоу упна и динамишких мпгуёнпсуи впкалнпг апарауа, кап и рад на фразираоу, агпгици, аруикулацији и инупнацији.
На вежбама – 2 шаса недељнп, кпмбинпванп са прпфеспрпм и клавирским сарадникпм, сууденуи суишу увид п музишкпј
целини задаупг прпграма и увежбавају га дп нивпа спремнпсуи за јавни насууп. Најмаое једнпм, прганизује се јавни насууп,
кпји мпже биуи и у пквиру класе.
Тпкпм семесура пбрадјују се уехнишке вежбе, и вище кпмппзиција разлишиуих еппха – засуупљене на испиуу, на крају
мпдула. Прпвера знаоа на испиуу, на крају мпдула, на кпме сууденуи извпде задауи прпграм адекваунпг специфишним
сппспбнпсуима ппјединца и нивпу суудираоа.
Прпграм се извпди напамеу и на пригиналнпм језику:
- 1 ''Суари мајсупр'', или 1 праупријум
- 1 пперска арија
- 2 сплп песме 19. века
Литература:
1. Arie antiche vol. I, II, III – Parisotti 1984;
2. ''Arie Antiche'' – К. Мпнуеверди, Peters 1968;
3. Ф. Щуберу - Сплп песме 1, 2 / Peters 1965;
4. Албум арија за виспке и ниске гласпве / Peters 1957
5. Пперске арије / Peters 1957
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

Акуивнпсу у упку предаваоа

10

Испиу – уехнишка реализација

30

Јавни насууп

20

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OCSP3 - Сплп певаое 3
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: Дрпбни Ђ. Таујана, сампсуални умеунишки сарадник; Супјниё Д. Владимир, сампсуални умеунишки сарадник;
Супкпвиё Ж. Ивана, сампсуални умеунишки сарадник; Миливпјевиё М. Зпрка, вищи умеунишки сарадник; Кпсуандинпвиё М.
Валенуина, умеунишки сарадник
Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 11
Услпв: Пплпженп Сплп певаое 2 (OCSP2)
Циљ предмета:
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. Дпсуизаое виспкпг
прпфесипналнпг певашкпг нивпа крпз уехнишкп-инуерпреуауивну прпраду музишке лиуераууре из пбласуи пперскпг и
кпнцерунпг
певаоа и изграѐиваое индивидуалнпсуи лишнпсуи певаша крпз јединсувп уехнишкпг и музишкпг елеменуа. Припрема
сууденауа за педагпщки рад.
Исхпд предмета:
Сууденуи пвладавају пракуишним вещуинама (у пбласуима умеунишкпг изражаваоа, певаоа 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:
Индивидуална насуава са прпфеспрпм сплп певаоа – 1 шас недељнп. Прпцес рада пбухвауа разумеваое суилпва
кпмппзиупра разлишиуих еппха, уумашеое садржаја кпмппзиција, исураживаое на ппљу правилне ппсуавке гласа и
пбликпваоу упна и динамишких мпгуёнпсуи впкалнпг апарауа, кап и рад на фразираоу, агпгици, аруикулацији и инупнацији.
На вежбама – 2 шаса недељнп, кпмбинпванп са прпфеспрпм и клавирским сарадникпм, сууденуи суишу увид п музишкпј
целини задаупг прпграма и увежбавају га дп нивпа спремнпсуи за јавни насууп. Најмаое једнпм, прганизује се јавни насууп,
кпји мпже биуи и у пквиру класе.
Тпкпм семесура пбрадјују се уехнишке вежбе, и вище кпмппзиција разлишиуих еппха – засуупљене на испиуу, на крају
мпдула. Прпвера знаоа на испиуу, на крају мпдула, на кпме сууденуи извпде задауи прпграм адекваунпг специфишним
сппспбнпсуима ппјединца и нивпу суудираоа.
Прпграм се извпди напамеу и на пригиналнпм језику:
- 1 ''Суари мајсупр'', или 1 праупријум
- 1 пперска арија
- 2 сплп песме 19. века
Литература:
1. Е. Григ – Сплп песме - Henle 1976
2. Франц Щуберу – Сплп песме - Peters 1978;
3. Шайкпвский, Пеур ИлЬиш Рпмансы и песни Музгиз 1965
4. Г. Дпницеуи – Љубавни напиуак, Фавприуа, Дпн Паскуале - Ricordi 1988
5. Ђ. Верди – Аида, Трубадур, Травиауа, Ригплеуп, Дпн Карлпс – Ricordi 1977;
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

Акуивнпсу у упку предаваоа

10

Испиу – уехнишка реализација

30

Јавни насууп

20

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OCSP4 - Сплп певаое 4
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: Дрпбни Ђ. Таујана, сампсуални умеунишки сарадник; Супјниё Д. Владимир, сампсуални умеунишки сарадник;
Супкпвиё Ж. Ивана, сампсуални умеунишки сарадник; Миливпјевиё М. Зпрка, вищи умеунишки сарадник; Кпсуандинпвиё М.
Валенуина, умеунишки сарадник
Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 11
Услпв: Пплпженп Сплп певаое 3 (OCSP3)
Циљ предмета:
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. Дпсуизаое виспкпг
прпфесипналнпг певашкпг нивпа крпз уехнишкп-инуерпреуауивну прпраду музишке лиуераууре из пбласуи пперскпг и
кпнцерунпг
певаоа и изграѐиваое индивидуалнпсуи лишнпсуи певаша крпз јединсувп уехнишкпг и музишкпг елеменуа. Припрема
сууденауа за педагпщки рад.
Исхпд предмета:
Сууденуи пвладавају пракуишним вещуинама (у пбласуима умеунишкпг изражаваоа, певаоа 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:
Индивидуална насуава са прпфеспрпм сплп певаоа – 1 шас недељнп. Прпцес рада пбухвауа разумеваое суилпва
кпмппзиупра разлишиуих еппха, уумашеое садржаја кпмппзиција, исураживаое на ппљу правилне ппсуавке гласа и
пбликпваоу упна и динамишких мпгуёнпсуи впкалнпг апарауа, кап и рад на фразираоу, агпгици, аруикулацији и инупнацији.
На вежбама – 2 шаса недељнп, кпмбинпванп са прпфеспрпм и клавирским сарадникпм, сууденуи суишу увид п музишкпј
целини задаупг прпграма и увежбавају га дп нивпа спремнпсуи за јавни насууп. Најмаое једнпм, прганизује се јавни насууп,
кпји мпже биуи и у пквиру класе.
Тпкпм семесура пбрадјују се уехнишке вежбе, и вище кпмппзиција разлишиуих еппха – засуупљене на испиуу, на крају
мпдула. Прпвера знаоа на испиуу, на крају мпдула, на кпме сууденуи извпде задауи прпграм адекваунпг специфишним
сппспбнпсуима ппјединца и нивпу суудираоа.
Прпграм се извпди напамеу и на пригиналнпм језику:
- 1 ''Суари мајсупр'', или 1 праупријум
- 1 пперска арија
- 1 сплп песма 19. века
- 1 сплп песма 20. века
- 1 сплп песма дпмаёег ауупра
Литература:
1. Едвард Григ, Сплп песме- Henle 1976
2. Ф. Щуберу, Сплп песме - Peters 1978;
3. М. Регер - Baerenreiter 1977
4. Ануплпгија српске сплп песме vol. 1, 2, 3, 4 – УКС Beograd
5. Ђ. Пушини – Тпска, Турандпу, Бпеми, Манпн Лескп – Ricordi 1977
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

Акуивнпсу у упку предаваоа

10

Испиу – уехнишка реализација

30

Јавни насууп

20

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OCSP5 - Сплп певаое 5
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; Супкпвиё Ж. Ивана, сампсуални умеунишки сарадник; Вељиё М.
Миливпје, вищи умеунишки сарадник; Илиё Д. Милица, вищи умеунишки сарадник; Миливпјевиё М. Зпрка, вищи умеунишки
сарадник; Кпсуандинпвиё М. Валенуина, умеунишки сарадник
Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 10
Услпв: Пплпженп Сплп певаое 4 (OCSP4)
Циљ предмета:
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. Дпсуизаое виспкпг
прпфесипналнпг певашкпг нивпа крпз уехнишкп-инуерпреуауивну прпраду музишке лиуераууре из пбласуи пперскпг и
кпнцерунпг
певаоа и изграѐиваое индивидуалнпсуи лишнпсуи певаша крпз јединсувп уехнишкпг и музишкпг елеменуа. Припрема
сууденауа за педагпщки рад.
Исхпд предмета:
Сууденуи пвладавају пракуишним вещуинама (у пбласуима умеунишкпг изражаваоа, певаоа 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:
Индивидуална насуава са прпфеспрпм сплп певаоа – 1 шас недељнп. Прпцес рада пбухвауа разумеваое суилпва
кпмппзиупра разлишиуих еппха, уумашеое садржаја кпмппзиција, исураживаое на ппљу правилне ппсуавке гласа и
пбликпваоу упна и динамишких мпгуёнпсуи впкалнпг апарауа, кап и рад на фразираоу, агпгици, аруикулацији и инупнацији.
На вежбама – 2 шаса недељнп, кпмбинпванп са прпфеспрпм и клавирским сарадникпм, сууденуи суишу увид п музишкпј
целини задаупг прпграма и увежбавају га дп нивпа спремнпсуи за јавни насууп. Најмаое једнпм, прганизује се јавни насууп,
кпји мпже биуи и у пквиру класе.
Тпкпм семесура пбрадјују се уехнишке вежбе, и вище кпмппзиција разлишиуих еппха – засуупљене на испиуу, на крају
мпдула. Прпвера знаоа на испиуу, на крају мпдула, на кпме сууденуи извпде задауи прпграм адекваунпг специфишним
сппспбнпсуима ппјединца и нивпу суудираоа.
Прпграм се извпди напамеу и на пригиналнпм језику:
- 1 праупријум
- 1 арија Класицизма (пперска, или кпнцеруна)
- 1 сплп песма 19. века
- 1 сплп песма 20. века
- 1 сплп песма дпмаёег ауупра
Литература:
1. Праупријум албум за виспке и ниске гласпве Vol. 1, 2, 3, 4, - Kalmus 1998;
2. Р. Щуман, Сплп песме - Peters 1976;
3. Хугп Вплф, Сплп песме- Breitkopf 1974;
4. Албум арија / ''Mozzart fur sopran, tenor, mezzosopran und bass'' / Peters 1966
5. Албум арија- ''Arien album - fur sopran, tenor, mezzosopran und bass'' / Peters 1966
6. Ануплпгија српске сплп песме vol. 1, 2, 3, 4 – УКС Beograd
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

Акуивнпсу у упку предаваоа

10

Испиу – уехнишка реализација

30

Јавни насууп

20

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OCSP6 - Сплп певаое 6
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; Супкпвиё Ж. Ивана, сампсуални умеунишки сарадник; Вељиё М.
Миливпје, вищи умеунишки сарадник; Илиё Д. Милица, вищи умеунишки сарадник; Миливпјевиё М. Зпрка, вищи умеунишки
сарадник; Кпсуандинпвиё М. Валенуина, умеунишки сарадник
Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 10
Услпв: Пплпженп Сплп певаое 5 (OCSP5)
Циљ предмета:
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. Дпсуизаое виспкпг
прпфесипналнпг певашкпг нивпа крпз уехнишкп-инуерпреуауивну прпраду музишке лиуераууре из пбласуи пперскпг и
кпнцерунпг
певаоа и изграѐиваое индивидуалнпсуи лишнпсуи певаша крпз јединсувп уехнишкпг и музишкпг елеменуа. Припрема
сууденауа за педагпщки рад.
Исхпд предмета:
Сууденуи пвладавају пракуишним вещуинама (у пбласуима умеунишкпг изражаваоа, певаоа 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:
Индивидуална насуава са прпфеспрпм сплп певаоа – 1 шас недељнп. Прпцес рада пбухвауа разумеваое суилпва
кпмппзиупра разлишиуих еппха, уумашеое садржаја кпмппзиција, исураживаое на ппљу правилне ппсуавке гласа и
пбликпваоу упна и динамишких мпгуёнпсуи впкалнпг апарауа, кап и рад на фразираоу, агпгици, аруикулацији и инупнацији.
На вежбама – 2 шаса недељнп, кпмбинпванп са прпфеспрпм и клавирским сарадникпм, сууденуи суишу увид п музишкпј
целини задаупг прпграма и увежбавају га дп нивпа спремнпсуи за јавни насууп. Најмаое једнпм, прганизује се јавни насууп,
кпји мпже биуи и у пквиру класе.
Тпкпм семесура пбрадјују се уехнишке вежбе, и вище кпмппзиција разлишиуих еппха – засуупљене на испиуу, на крају
мпдула. Прпвера знаоа на испиуу, на крају мпдула, на кпме сууденуи извпде задауи прпграм адекваунпг специфишним
сппспбнпсуима ппјединца и нивпу суудираоа.
Прпграм се извпди напамеу и на пригиналнпм језику:
- 1 ''Суари мајсупр''
- 1 пперска арија
- 2 сплп песме 19. века
- 2 сплп песме 20. века
- 2 сплп песме дпмаёих ауупра
Литература:
1. ''Arie antiche ", vol. I. II. III – Parisotti, 1984;
2. Ф. Щуберу, сплп песме- Peters 1980,
3. Разни ауупри ппере - Ricordi 1966
4. Разни ауупри пперске лиуераууре - Sonzogno 1980
5. Ануплпгија српске сплп песме vol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, УКС Beograd.
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

Акуивнпсу у упку предаваоа

10

Испиу – уехнишка реализација

30

Јавни насууп

20

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OCSP7 - Сплп певаое 7
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; Супкпвиё Ж. Ивана, сампсуални умеунишки сарадник; Вељиё М.
Миливпје, вищи умеунишки сарадник; Илиё Д. Милица, вищи умеунишки сарадник; Миливпјевиё М. Зпрка, вищи умеунишки
сарадник; Кпсуандинпвиё М. Валенуина, умеунишки сарадник
Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 12
Услпв: Пплпженп Сплп певаое 6 (OCSP6)
Циљ предмета:
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. Дпсуизаое виспкпг
прпфесипналнпг певашкпг нивпа крпз уехнишкп-инуерпреуауивну прпраду музишке лиуераууре из пбласуи пперскпг и
кпнцерунпг
певаоа и изграѐиваое индивидуалнпсуи лишнпсуи певаша крпз јединсувп уехнишкпг и музишкпг елеменуа. Припрема
сууденауа за педагпщки рад.
Исхпд предмета:
Сууденуи пвладавају пракуишним вещуинама (у пбласуима умеунишкпг изражаваоа, певаоа 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:
Индивидуална насуава са прпфеспрпм сплп певаоа – 1 шас недељнп. Прпцес рада пбухвауа разумеваое суилпва
кпмппзиупра разлишиуих еппха, уумашеое садржаја кпмппзиција, исураживаое на ппљу правилне ппсуавке гласа и
пбликпваоу упна и динамишких мпгуёнпсуи впкалнпг апарауа, кап и рад на фразираоу, агпгици, аруикулацији и инупнацији.
На вежбама – 2 шаса недељнп, кпмбинпванп са прпфеспрпм и клавирским сарадникпм, сууденуи суишу увид п музишкпј
целини задаупг прпграма и увежбавају га дп нивпа спремнпсуи за јавни насууп. Најмаое једнпм, прганизује се јавни насууп,
кпји мпже биуи и у пквиру класе.
Тпкпм семесура пбрадјују се уехнишке вежбе, и вище кпмппзиција разлишиуих еппха – засуупљене на испиуу, на крају
мпдула. Прпвера знаоа на испиуу, на крају мпдула, на кпме сууденуи извпде задауи прпграм адекваунпг специфишним
сппспбнпсуима ппјединца и нивпу суудираоа.
Прпграм се извпди напамеу и на пригиналнпм језику:
Суудену бира једну пд ппција, кпјпм се фпкусира на пперски, или кпнцеруни прпграм, а исуу мпра пдабрауи и у 8. мпдулу.
1. - 2 пперске арије
- 1 циклус (пригинални)
или
2. - 1 праупријум
- 1 кпнцеруну арију
- 1 циклус (пригинални)
Литература:
1. Барпкни кпмппзиупри, Праупријуми за сппран, уенпр - Peters 1970;
2. Ф. Щуберу, Сплп песме -1, 2 vol. Рeters 1980
3. Ануплпгија српске сплп песме УКС / Beograd,
4. Мприс Равел, сплп песме и циклуси - Кalmus 1980;
5. В. А. Мпцару: Фигарпва женидба, Шарпбна фрула, Дпн Чпвани, Такп шине све – Пеуерс едиције 1966. г.
6. Г. Дпницеуи: Љубавни напиуак, Дпн Паскуале, Ана Бплена, Лушија пд ламермура, Марија сујуард, Лукреција Бпрчија,
Рпберуп Девере, Кёи Пука, Фавприуа, - Рикпрди 2007. г.
7. В. Белини: Капулеуи и Мпнуеки, Нпрма, Пуриуани, Пирауа, Ла спнамбула – Рикпрди 2007. г.
8. Ђ. Рпсини: севиљски Берберин, Пепељуга, Иуалијанка у Алжиру – Рикпрди 2007. г.
9. 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.
10. Ђ. Пушини: Бпеми, Едгар, Девпјка са тапада, Ђани Скики, Мадам Бауерфлај, Манпн Лескп, Супр анчелика, Табарп,
Турандпу, Вили – Рикпрди 2007. г.
11. П. Маскаои: Кавалерија русуикана, Ирис – Спнзпоп 2000. г.
12. Щ. Гунп: Фаусу, Рпмеп и Јулија – Калмус 1999. г.
13. Ж. Бизе: Кармен – Калмус 1999. г. Ciklusi: B. Smetana kompleti 1, 2, 3 Peters 1988;

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

Акуивнпсу у упку предаваоа

10

Испиу – уехнишка реализација

30

Јавни насууп

20

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OCSP8 - Сплп певаое 8
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; Супкпвиё Ж. Ивана, сампсуални умеунишки сарадник; Вељиё М.
Миливпје, вищи умеунишки сарадник; Илиё Д. Милица, вищи умеунишки сарадник; Миливпјевиё М. Зпрка, вищи умеунишки
сарадник; Кпсуандинпвиё М. Валенуина, умеунишки сарадник
Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 12
Услпв: Пплпженп Сплп певаое 7 (OCSP7)
Циљ предмета:
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. Дпсуизаое виспкпг
прпфесипналнпг певашкпг нивпа крпз уехнишкп-инуерпреуауивну прпраду музишке лиуераууре из пбласуи пперскпг и
кпнцерунпг
певаоа и изграѐиваое индивидуалнпсуи лишнпсуи певаша крпз јединсувп уехнишкпг и музишкпг елеменуа. Припрема
сууденауа за педагпщки рад.
Исхпд предмета:
Сууденуи пвладавају пракуишним вещуинама (у пбласуима умеунишкпг изражаваоа, певаоа 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:
Индивидуална насуава са прпфеспрпм сплп певаоа – 1 шас недељнп. Прпцес рада пбухвауа разумеваое суилпва
кпмппзиупра разлишиуих еппха, уумашеое садржаја кпмппзиција, исураживаое на ппљу правилне ппсуавке гласа и
пбликпваоу упна и динамишких мпгуёнпсуи впкалнпг апарауа, кап и рад на фразираоу, агпгици, аруикулацији и инупнацији.
На вежбама – 2 шаса недељнп, кпмбинпванп са прпфеспрпм и клавирским сарадникпм, сууденуи суишу увид п музишкпј
целини задаупг прпграма и увежбавају га дп нивпа спремнпсуи за јавни насууп. Најмаое једнпм, прганизује се јавни насууп,
кпји мпже биуи и у пквиру класе.
Тпкпм семесура пбрадјују се уехнишке вежбе, и вище кпмппзиција разлишиуих еппха – засуупљене на испиуу, на крају
мпдула. Прпвера знаоа на испиуу, на крају мпдула, на кпме сууденуи извпде задауи прпграм адекваунпг специфишним
сппспбнпсуима ппјединца и нивпу суудираоа.
Прпграм се извпди напамеу и на пригиналнпм језику:
Суудену бира исуу ппцију (1, или 2) кап из предхпднпг 7. мпдула.
1.
- 2 пперске арије
- 2 сплп песме 19. века
- 2 сплп песме 20. века
- 2 сплп песме дпмаёих ауупра
или 2.
- 1 праупријум
- 1 кпнцеруну арију
- 2 сплп песме 19. века
- 2 сплп песме 20. века
- 2 сплп песме дпмаёих ауупра
Литература:
1. Барпкни кпмппзиупри, Праупријуми за сппран, уенпр - Peters 1970;
2. Ф. Щуберу, Сплп песме -1, 2 vol. Рeters 1980
3. Ануплпгија српске сплп песме УКС / Beograd,
4. Мприс Равел, сплп песме и циклуси - Кalmus 1980;
5. В. А. Мпцару: Фигарпва женидба, Шарпбна фрула, Дпн Чпвани, Такп шине све – Пеуерс едиције 1966. г.
6. Г. Дпницеуи: Љубавни напиуак, Дпн Паскуале, Ана Бплена, Лушија пд ламермура, Марија сујуард, Лукреција Бпрчија,
Рпберуп Девере, Кёи Пука, Фавприуа, - Рикпрди 2007. г.
7. В. Белини: Капулеуи и Мпнуеки, Нпрма, Пуриуани, Пирауа, Ла спнамбула – Рикпрди 2007. г.
8. Ђ. Рпсини: севиљски Берберин, Пепељуга, Иуалијанка у Алжиру – Рикпрди 2007. г.
9. 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.
10. Ђ. Пушини: Бпеми, Едгар, Девпјка са тапада, Ђани Скики, Мадам Бауерфлај, Манпн Лескп, Супр анчелика, Табарп,
Турандпу, Вили – Рикпрди 2007. г.
11. П. Маскаои: Кавалерија русуикана, Ирис – Спнзпоп 2000. г.
12. Щ. Гунп: Фаусу, Рпмеп и Јулија – Калмус 1999. г.
13. Ж. Бизе: Кармен – Калмус 1999. г. Ciklusi: B. Smetana kompleti 1, 2, 3 Peters 1988;

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

Акуивнпсу у упку предаваоа

10

Испиу – уехнишка реализација

30

Јавни насууп

20

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OLSF1 - Сплфеѐп 1
Наставници: Дрпбни Ђ. Ивана, редпвни прпфеспр; Каран М. Гпрдана, редпвни прпфеспр; Маупркиё-Иванпвиё Д. Бпјана,
редпвни прпфеспр; Тпдпрпвиё Д. Драгана, насуавник сурушнпг предмеуа
Сарадници: Бранкпвиё Т. Александра, асисуену
Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 4
Услпв: Нема
Циљ предмета:
Ппвезиваое садржаја рада на сплфеѐу са впкалнп-инсуруменуалнпм и уепријскпм насуавпм са циљем псппспбљаваоа
сууденауа за разумеваое музишкпг уексуа и музишкпг садржаја, уашну и уешну и прпмищљену инуерпреуацију.
Исхпд предмета:
Развијен функципналан нашин мищљеоа и сппспбнпсу инуерпреуације (шиуаое са лисуа), памёеоа и бележеоа музишкпг
уексуа (инсурукуивних кап и примера из музишке лиуераууре).
Садржај предмета:
Дијаупника, дијаупнске мпдулације, хрпмауика, алуерације; (једнпглас и вищегласје). Пдгпварајуёи једнпгласни и двпгласни
дикуауи. Вищегласје.
Риуам: ппсуавка дисаоа, аруикулације и фразираоа. Сисуемауизација риумпва. Разлишиуе јединице брпјаоа; Равнпмерни
риумпви; ппдела урпдела; брза уемпа; лагана уемпа и псмпделна ппдела; шиуаое и певаое примера из инсурукуивне и
умеунишке лиуераууре.
Теприја музике: ууврѐиваое пбраѐених насуавних пбласуи.
Рад на бележеоу једнпгласних и вищегласних дикуауа
Кплпквијуми
Прпвера савладанпсуи пбраѐенпг градива из пбласуи мелпдике, риума и дикуауа у пквиру засебних кплпквијума.
Заврщни испиу
Писмени испиу: једнпгласни и двпгласни мелпдијски дикуау.
Усмени испиу: инуерпреуација примера а prima vista.
Литература:
1. Vasiljevid, Z. M. (1995). Melodika I. Beograd: Univerzitet umetnosti
2. Vasiljevid, Z. M. (2003): Solfeđo – Metodski praktikum. Knjaževac: „Nota“
3. Каран, Г., Маринкпвиё, Г. (2016). Solfeggio I. Бепград: ФМУ
4. Каран, Г., Маринкпвиё, Г. (2016). Solfeggio II. Бепград: ФМУ
5. Drobni, I., Drobni, Т. (2015). Solfeggietto. Beograd: Fakultet muzičke umetnosti
6. Drobni, I. (2013). Hromatika i alteracije. Bijeljina: Slobomir P Univerzitet, TEMPUS
7. Drobni, I., Ristid, T (2003). Bahovi korali – uvod u interfunkcionalnu nauku o muzici. Beograd: Zavod za udžbenike
8. Jollet, J. C. (1987). Jeux de rhytme et jeux de cles. Paris: Gerard Bilaudot
9. Крщиё-Секулиё, В. (2003). Инупнација – функципнална мнпгпсуранпсу упнпва. Бепград: ФМУ
10. Popovid, B. (1969). Intonacija. Beograd: Univerzitet umetnosti, FMU
11. Тпдпрпвиё, Д. (2013). Певаое са лисуа. Бепград: Факулуеу музишке умеунпсуи
12. Noel Gallon (1964). 50 Leçons Solfège rythmiques. Paris: Max Escig
13. Збирке једнпгласних и вищегласних дикуауа дпмаёих и инпсураних ауупра
14. Пдгпварајуёи примери из умеунишке впкалне и инсуруменуалне лиуераууре
15. Хрпка Вещкпвац, И. (2018). Пракуикум из сплфеѐа ‒ Мелпдика: певаое и дикуау. Бепград: Факулуеу музишке умеунпсуи.
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 - 60

Заврщни испиу:

Ппена - 40

Кплпквијуми

50

Усмени испиу

30

Акуивнпсу и залагаое на насуави

10

Писмени испиу

10

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OLSF2 - Сплфеѐп 2
Наставници: Дрпбни Ђ. Ивана, редпвни прпфеспр; Каран М. Гпрдана, редпвни прпфеспр; Крщиё-Секулиё М. Весна, редпвни
прпфеспр; Маупркиё-Иванпвиё Д. Бпјана, редпвни прпфеспр; Дубљевиё П. Јелена, насуавник сурушнпг предмеуа;
Тпдпрпвиё Д. Драгана, насуавник сурушнпг предмеуа
Сарадници: Бранкпвиё Т. Александра, асисуену
Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 4
Услпв: Пплпжен Сплфеѐп 1 (OLSF1)
Циљ предмета:
Ппвезиваое садржаја рада на сплфеѐу са впкалнп-инсуруменуалнпм и уепријскпм насуавпм са циљем псппспбљаваоа
сууденауа за разумеваое музишкпг уексуа и музишкпг садржаја, уашну и уешну и прпмищљену инуерпреуацију.
Исхпд предмета:
Развијен функципналан нашин мищљеоа и сппспбнпсу инуерпреуације (шиуаое са лисуа), памёеоа и бележеоа музишкпг
уексуа (инсурукуивних кап и примера из музишке лиуераууре).
Садржај предмета:
Дијаупника, дијаупнске мпдулације, хрпмауика, алуерације; хрпмауске мпдулације (једнпглас и вищегласје); мпдалнпсу и
биупналнпсу. Пдгпварајуёи једнпгласни, двпгласни и урпгласни дикуауи. Вищегласје. Риуам: брза уемпа – пднпс брзине,
факууре и каракуера музишкпг дела, прпмене меура; неправилне риумишке групе на два и вище ппуеза; лагана уемпа и
ппдела ппуеза. Прпмене меура; умерена уемпа – пднпс брзине, факууре и каракуера музишкпг дела; прпмене меура и уемпа;
брза уемпа; неправилне риумишке групе; Теприја музике.
Рад на бележеоу једнпгласних и вищегласних дикуауа.
Кплпквијуми
Прпвера савладанпсуи пбраѐенпг градива из пбласуи мелпдике, риума и дикуауа у пквиру засебних кплпквијума.
Заврщни испиу
Писмени испиу: једнпгласни и двпгласни мелпдијски дикуау.
Усмени испиу: инуерпреуација примера а prima vista.
Литература:
1. Vasiljevid, Z. M. (1995). Melodika I. Beograd: Univerzitet umetnosti
2. Vasiljevid-Drobni, M (1995). Melodika II. Beograd: FMU
3. Vasiljevid, Z. M. (2003). Solfeđo – Metodski praktikum. Knjaževac: „Nota“
4. Каран, Г., Маринкпвиё, Г. (2016). Solfeggio I. Бепград: ФМУ
5. Каран, Г., Маринкпвиё, Г. (2016). Solfeggio II. Бепград: ФМУ
6. Drobni, I., Drobni, Т. (2015). Solfeggietto. Beograd: Fakultet muzičke umetnosti
7. Drobni, I. (2013). Hromatika i alteracije. Bijeljina: Slobomir P Univerzitet, TEMPUS
8. Drobni, I., Ristid, T (2003). Bahovi korali – uvod u interfunkcionalnu nauku o muzici. Beograd: Zavod za udžbenike
9. Тпдпрпвиё, Д. (2013). Певаое са лисуа. Бепград: Факулуеу музишке умеунпсуи
10. Jollet, J. C. (1987): Jeux de rhytme et jeux de cles. Paris: Gerard Bilaudot
11. Крщиё-Секулиё, В. (2003). Инупнација – функципнална мнпгпсуранпсу упнпва. Бепград: ФМУ
12. Popovid, B. (1969): Intonacija. Beograd: Univerzitet umetnosti, FMU
13. Рисуиё, Т., Дрпбни, И. (2005). Мпдуси – увпд у инуерфункципналну науку п музици. Бепград: Завпд за учбенике
14. Noel Gallon (1964). 50 Leçons Solfège rythmiques. Paris: Max Escig
15. Збирке једнпгласних и вищегласних дикуауа дпмаёих и инпсураних ауупра
16. Пдгпварајуёи примери из умеунишке впкалне и инсуруменуалне лиуераууре
17. Хрпка Вещкпвац, И. (2018). Пракуикум из сплфеѐа ‒ Мелпдика: певаое и дикуау. Бепград: Факулуеу музишке умеунпсуи.
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 - 60

Заврщни испиу:

Ппена - 40

Кплпквијуми

50

Усмени испиу

30

Акуивнпсу у упку предаваоа

10

Писмени испиу

10

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OLSF3 - Сплфеѐп 3
Наставници: Дрпбни Ђ. Ивана, редпвни прпфеспр; Каран М. Гпрдана, редпвни прпфеспр; Крщиё-Секулиё М. Весна, редпвни
прпфеспр; Маупркиё-Иванпвиё Д. Бпјана, редпвни прпфеспр
Сарадници: Бранкпвиё Т. Александра, асисуену
Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 4
Услпв: Пплпжен Сплфеѐп 2 (OLSF2)
Циљ предмета:
Ппвезиваое садржаја рада на сплфеѐу са впкалнп-инсуруменуалнпм и уепријскпм насуавпм са циљем псппспбљаваоа
сууденауа за разумеваое музишкпг уексуа и музишкпг садржаја, уашну и уешну и прпмищљену инуерпреуацију.
Исхпд предмета:
Развијен функципналан нашин мищљеоа и сппспбнпсу инуерпреуације (шиуаое са лисуа), памёеоа и бележеоа музишкпг
уексуа (инсурукуивних кап и примера из музишке лиуераууре).
Садржај предмета:
Xрпмауске и енхармпнске мпдулације (једнпглас и вищегласје); пплиупналнпсу, пплимпдалнпсу; репеуиупријум –
алуерације – инсурукуивни примери; дијаупника (у суарим кљушевима; мпдулације, алуерације, биупналнпсу. Фплклпрни
низпви и лесувице; Увпд у упналнп лабилну мелпдику. Пдгпварајуёи једнпгласни, двпгласни и урпгласни дикуауи.
Риуам: Ппсуавка алу кљуша; прпмене меура и уемпа; прпмене меура и уемпа у риумишким и мелпдијским примерима;
риумпви Балкана. Тенпр кљуш – ппсуавка; пплириумија и пплимеурија; еуиде без пзнака меура
Рад на бележеоу једнпгласних и вищегласних дикуауа.
Кплпквијуми
Прпвера савладанпсуи пбраѐенпг градива из пбласуи мелпдике, риума и дикуауа у пквиру засебних кплпквијума.
Заврщни испиу
Писмени испиу: једнпгласни, двпгласни и урпгласни мелпдијски дикуау.
Усмени испиу: инуерпреуација примера а prima vista.
Литература:
1. Vasiljevid, Z. M. (2003). Solfeđo – Metodski praktikum. Knjaževac: „Nota“
2. Каран, Г., Маринкпвиё, Г. (2016). Solfeggio I. Бепград: ФМУ
3. Каран, Г., Маринкпвиё, Г. (2016). Solfeggio II. Бепград: ФМУ
4. Drobni, I., Drobni, Т. (2015). Solfeggietto. Beograd: Fakultet muzičke umetnosti
5. Drobni, I. (2013). Hromatika i alteracije. Bijeljina: Slobomir P Univerzitet, TEMPUS
6. Drobni, I. (2013). Heterometrija. Bijeljina: Slobomir P Univerzitet, TEMPUS
7. Drobni, I., Ristid, T (2003). Bahovi korali – uvod u interfunkcionalnu nauku o muzici. Beograd: Zavod za udžbenike
8. Jollet, J. C. (1987). Jeux de rhytme et jeux de cles. Paris: Gerard Bilaudot
9. Тпдпрпвиё, Д. (2013). Певаое са лисуа. Бепград: Факулуеу музишке умеунпсуи
10. Popovid, B. (1969). Intonacija. Beograd: Univerzitet umetnosti, FMU
11. Ristid, T., Drobni, I. (2005): Modusi – uvod u interfunkcionalnu nauku o muzici. Beograd: Zavod za udžbenike
12. Noel Gallon (1964). 50 Leçons Solfège rythmiques. Paris: Max Escig
13. Kršid, V., Pantovid, Lj., Vasiljevid-Drobni, M. (1991): Alt i tenor ključ. Beograd: FMU
14. Lazzari, A. (1982). Solfeggi parlati e cantati. Milano: Ricordi
15. Збирке једнпгласних и вищегласних дикуауа дпмаёих и инпсураних ауупра
16. Пдгпварајуёи примери из умеунишке впкалне и инсуруменуалне лиуераууре
17. Хрпка Вещкпвац, И. (2018). Пракуикум из сплфеѐа ‒ Мелпдика: певаое и дикуау. Бепград: Факулуеу музишке умеунпсуи.
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 - 60

Заврщни испиу:

Ппена - 40

Кплпквијуми

50

Усмени испиу

30

Акуивнпсу у упку предаваоа

10

Писмени испиу

10

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OGSK1 - Спциплпгија кулууре, OUGSK1 - Спциплпгија кулууре
Наставници: Жплу Лазар, редпвни прпфеспр; Прпданпвиё Срѐан, наушни сарадник
Сарадници: --Статус предмета: избпрни
Брпј ЕСПБ: 4
Услпв: Нема
Циљ предмета:
Уппзнаваое сууденауа са најзнашајнијим спциплпщким, филпзпфским и кулуурплпщким прпмищљаоима пднпса шевека,
кулууре и умеунпсуи. Размаураое прпблемауике кулууре, најщире схваёене, сууденуе уреба да уппзна са спциплпщким
ппимаоем кулууре и умеунпсуи, са главним уепријским правцима кпнцепуима, уемама и прпблемима у прпушаваоу пднпса
измеѐу друщува, кулууре и умеунпсуи. Сууденуи ёе биуи уппзнауи и са ппјединим важним кулуурним фенпменима и
прпцесима у савремнпм друщуву.
Исхпд предмета:
Пшекује се да на крају прпцеса сууденуи буду у суаоу да излпже и уппреде главне уепријске праваце у Спциплпгији кулууре;
да разумеју уемељне ппјмпве, уеме и прпблеме пднпса кулууре, умеунпсуи, уе ппсебнп музике и мпдернпг друщува; да
криуишки прпмищљају све аспекуе пднпса мпдернпг друщува, кулууре и умеунпсуи; да разумеју узајамнпсу везе измеѐу
уменупсуи и друщува, уј. ууицај друщува на кулууру у оеним разлишиуим пблицима исппљаваоа, уиппвима и прпизвпдима;
кап и ууицај кулууре на друщувене упкпве.
Садржај предмета:
У пквиру предмеуа Спциплпгија кулууре сууденуи ёе биуи уппзнауи са најзнашајнијим пријенуацијама у разумеваоу кулууре
и умеунпсуи. Ппсебнп ёе биуи упуёени у разумеваое насуанка ппјмпва кулууре и цивилизације кап и оихпвпг исупријскпг
развпја. У пквиру пвпг предмеуа размаураёе сe мнпгпсурукпсу знашеоа ппјма кулууре; ппщуа уипплпгија фпрми кулууре;
разлишиуи присуупи у прпмищљаоу пднпса измеѐу умеунпсуи и друщува; прпцес насуанка умеунпсуи и ууицај друщува на уај
прпцес, кап и прпцеси и нашини рецепције и паруиципације у кулуури; уе кулуурна пплиуика и глпбализација у кулуури.
Темауизпваёе се пднпс измеѐу спциплпгије кулууре и суудија кулууре кап и пднпс музике и друщува - мпгуёнпсуи криуике
друщувенпг ппреука и урансфпрмације друщува.
Предиспиуне пбавезе шине 2 кплпквијума, писмене прпвере знаоа прехпднп преѐенпг градива. Сваки кплпквијум нпси пп
30 ппена. Заврщни ипсиу усмена прпвера знаоа пнпг градива кпје није пбухваёенп у кплпкијумима и нпси 30 ппена.
Литература:
1. Александер, Викуприја. Спциплпгија умеунпсуи, Бепгрд: Клип, 2007.
2. Ђпрѐевиё, Јелена. Ппсукулуура, Бепград: Клип, 2009.
3. Ђпрѐевиё, Јелена (ур.). Суудије кулууре, Бепград: Службени гласник, 2008
4. Хпл, Сујуару. Медији и мпё, Карппс, 2013.
5. Келнер, Даглас. Медијска кулуура, Бепград: Клип, 2004
6. Миурпвиё, Веселин. Чез кап спципкулуурна импрпвизација, Бепград Филпзпфски факулуеу, 2012
7. Фиск, Чпн. Пппуларна кулуура, Бепград: Клип, 2001.
8. Спасиё, Ивана (прир.). Инуерпреуауивна спциплпгија, Бепград: Завпд за учбенике и насуавна средсува, 1998
9. Тпдпрпва, Марија. Имагинарни Балкан, Бепград: XX век, Шигпја 2006.
10. Шејни, Дејвид, Живпуни суилпви, Бепград: Клип, 2003.
11. Група ауупра, избпр уексупва, 2009.
Брпј часпва активне наставе:

Тепријска насуава: 2

Пракуишна насуава: 0

Метпде извпђеоа наставе:
Предаваоа – уепријскп пракуишна – са демпнсурацијама за пдабране уеме.
Дискусије и крауке вежбе (усмене или писмене) за пдабране уеме.
Писаое семинарскпг рада (пп избпру).
Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100):
Предиспиуне пбавезе:

Ппена - 70

Кплпквијум-и

60

Акуивнпсу у упку предаваоа

10

Заврщни испиу:
Усмени испиу

Ппена - 30
30

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OCOU1 - Суудије пперских улпга 1, OCOU2 - Суудије пперских улпга 2
Наставници: Радакпвиё Б. Драгана Бранислава, ванредни прпфеспр
Сарадници: Супкпвиё Ж. Ивана, сампсуални умеунишки сарадник; Кпсуандинпвиё М. Валенуина, умеунишки сарадник
Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 4
Услпв: За сууденуе сплп певаоа уписана 3. гпдина суудија, а за сууденуе диригпваоа уписана 4. гпдина суудија
Циљ предмета:
Псппспбљаваое сууденауа сплп певаоа и диригпваоа за инуерпреуацију и реализацију лакще пперске лиуераууре.
Исхпд предмета:
Музишкп – психплпщка инуерпреуација улпга из дела пперске лиуераууре (за сууденуе сплп певаоа)
Кпрепеуиција из клавирских извпда пперске лиуераууре (за сууденуе диригпваоа)
Садржај предмета:
Суудену ёе:
- упкпм гпдине савладауи пдреѐени брпј пперских пдлпмака једнпг наслпва, примерен суепену певашкпг развпја, уе бар
једну дп две средое улпге из пперскпг реперупара, пп мпгуёсуву са нагласкпм на раздпбље Белкануа, уе ёе уакп биуи
сппспбан и јавнп да презенуује свпј напредак и ушесувпвауи у прпјекуима факулуеуа.
- савладавауи решиуауиве, арије, ансамбле, ппједине сцене и шиуаве улпге средоег, или главнпг фаха из разлишиуих суилских
перипда
Прпграм се сауавља према уренуунпм нивпу впкалнп – уехнишке псппспбљенпсуи и гласпвним мпгуёнпсуима и
предисппзицијама ппјединпг сууденуа, уз кпмуникашију са насуавницима Сплп певаоа.
На крају мпдула сууденуи пплажу испиу – музишки 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: 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 - 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, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OATS1 - Технплпгија снимаоа музике, OUATS1 - Технплпгија снимаоа музике
Наставници: Супјанпвиё Д. Маркп, дпцену
Сарадници: --Статус предмета: избпрни
Брпј ЕСПБ: 4
Услпв: Нема
Циљ предмета:
Уппзнаваое са уехнплпгијпм снимаоа музике при шему се уехнплпгија ппсмаура и кап прпцес снимаоа и кап суудијска
уехника. Прпщириваое знаоа из пбласуи звука музишких инсуруменауа и мпгуёнпсуи оегпвпг пренпщеоа дп слущалаца.
Уппзнаваое са суудијскпм аудип уехникпм и ппсуупцима у пбради бпје, динамике и финалнпм миксу. Уппзнаваое са
специфишнпсуима дигиуалне музишке прпдукције и нпвим уехнплпгијама у пвпј пбласуи
Исхпд предмета:
Суицаое знаоа из пбласуи уехнплпгије снимаоа музике ппуребних за ппсап музишкпг прпдуценуа. Сууденуи су
псппспбљени да на пснпву каракуерисуика звука инсуруменауа и сасуава пдаберу нашин снимаоа, брпј и врсуу микрпфпна,
кап и да сагледају ууицај прве и најважније фазе снимаоа - ппсуавке микрпфпна на квалиуеу снимка. Прпщириваое знаоа
из пбласуи прпдукције музике. Уппзнаваое са прпдукцијским ппсуупцима кпји имају за циљ вернп и квалиуеунп пренпщеое
звука на савремене медије. Сууденуи су псппспбљени да криуишки сагледавају прпцес прпдукције музике и акуивнп
ушесувују у оему.
Садржај предмета:
Ппјам прпдукције музике, снимаое кап деп прпдукције
Каракуерисуике звука - прпсуираое, брзина, фреквенција, перипда
Спекуар перипдишнпг и неперипдишнпг звука, аликвпуе – хармпници
Пснпве психпакусуике: ууицај гласнпёе на субјекуиван дпживљај бпје звука
Елеменуи звука музишких инсуруменауа са аспекуа прпдукције музике: уранзијенуи, упнпви и щумпви
Микрпфпни: принцип рада, ппдела према кпнсурукцији и према усмеренпсуи
Ппсуавка микрпфпна: ппсуавка из даљине и ппсуавка из близине
Улпга музишкпг прпдуценуа у избпру и ппсуавци микрпфпна за ппједине инсуруменуе
Звушници, суудијски мпниупри
Аудип ланац
Суудијска уехника: миксер, вищеканални снимаш
Прпцес аналпгнпг снимаоа музике: пбрада бпје, пбрада динамике, дпдаваое реверберације, ефекуи
Аналпгни и дигиуални звук
Прпцес дигиуалнпг снимаоа музике, кпмпјууерски сисуем
Нивп и динамишки ппсег кпнашнпг снимка: фпрмални и нефпрмални суандарди
Каракуерисуике аналпгних и дигиуалних медија - урака, плпша, хард диск, кпмпаку диск, двд
Нпве уехнплпгије
Кплпквијум је писмена прпвера знаоа из преухпднп преѐенпг градива.
Заврщни испиу шини писмени уесу пд уридесеу пиуаоа.
Литература:
1. Мијиё, Милпмир Аудипуехника ЕТФ, Бепград 2004
2. Мијиё, Мипмир Увпд у акусуику ЕТФ, Бепград 2004
3. Пеурпвиё, Ђпрѐе Технплпгија снимаоа музике 1, скрипуа, ФМУ, Бепград 2012
4. Rumsey, Francis, McCormick, Tim Sound and Recording: An Introduction, Third edition, Focal Press 1997
5. Пеурпвиё, Ђпрѐе Снимаое и прпдукција музике I ФМУ, Бепград 1991
6. Stanley, Alen Audio in media, 5th edition, Wadsworth publishing 1999
7. Tomlinson, Holman 5. 1 surround sound, Focal Press 2000
Брпј часпва активне наставе:

Тепријска насуава: 2

Пракуишна насуава: 0

Метпде извпђеоа наставе:
Предаваоа: кплекуивна насуава, велишина групе дп 200
Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100):
Предиспиуне пбавезе:

Ппена - 30

Заврщни испиу:

Ппена - 70

Кплпквијум-и

10

Писмени испиу

70

Акуивнпсу у упку предаваоа

20

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OFTB1 - Трпмбпн 1
Наставници: Беншиё Б. Александар, редпвни прпфеспр
Сарадници: Беншиё М. Мелиуа, сампсуални умеунишки сарадник
Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 13
Услпв: Нема
Циљ предмета:
Циљ предмеуа првенсувенп се пднпси на савладаваое уехнике свираоа на урпмбпну, крпз инуерпреуауивнп-умеунишку
прпраду лиуераууре, крпз разлишиуе суилске еппхе.
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:
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:
Предаваоа држи прпфеспр и у упку првпг мпдула фпкус је на раду на уехнишким и упнским вежбама, еуидама и скалама, са
ппсебним псврупм на ууврѐиваое ппсуавке и уехнике дисаоа, а зауим и на суудипзнпм уппзнаваоу и савладаваоу нпунпг
уексуа.
Вежбе држи сарадник, и на вежбама се сууденуи псппспбљавају за музишку кпмуникацију, пбраѐујуёи умеунишке прпблеме
на кпнкреуним делима. Најмаое једнпм, прганизује се јавни насууп, кпји мпже биуи и насууп у пквиру класе. Испиуни
захуев: две еуиде, скале и уехнишке вежбе.
Литература:
1. Marcello, Benedetto Sonata e minor International Music Company 1966
2. Schlossberg, Max Daily Drills M. Baron Co. New York 9147
3. Sain-Seans, Camille Cavatine op. 144 Alphonse Leduc 1926
4. Van Dijk, Ben Bens Basics BUD Music Productions 2004
5. Arban, Joseph B. Methode complete (str. 1-90) Carl Fischer 1936
6. Frescobaldi, G. - K. Broam Toccata Edition International Music Company 1963
7. Bordogni, Marco, Joannes Rochut 120 Melodious Etudes, book 1 Carl Fischer 1958
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

Заврщни испиу:

Ппена - 60

Јавни насуупи

20

Испиу-умеунишка реализација

30

Акуивнпсу и залагаое на насуави

10

Испиу-уехнишка реализација

30

Присусувп на насуави

10

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OFTB2 - Трпмбпн 2
Наставници: Беншиё Б. Александар, редпвни прпфеспр
Сарадници: Беншиё М. Мелиуа, сампсуални умеунишки сарадник
Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 13
Услпв: Пплпжен испиу Трпмбпн 1 (OFTB1)
Циљ предмета:
Циљ предмеуа првенсувенп се пднпси на савладаваое уехнике свираоа на урпмбпну, крпз инуерпреуауивнп-умеунишку
прпраду лиуераууре, крпз разлишиуе суилске еппхе.
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:
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:
У упку другпг мпдула насуавља се рад на упнским вежбама, еуидама и скалама. Уппредп, ради се на инуерпреуацији
иуппзнаваоу суилпва са ппсебним акценупм на индивидуалнпсуи свакпг сууденуа. Ушеое уексуа напамеу, рад на фпрмалнпсурукууралнпј анализи дела кпја се извпде. Предаваоа држи прпфеспр. Вежбе држи сарадник, и на вежбама се
сууденуипсппспбљавају за заједнишки рад, пбраѐујуёи извпѐашке прпблеме на кпнкреуним делима. Најмаое једнпм,
прганизује се јавни насууп, кпји мпже биуи и насууп у пквиру класе. Испиуни захуев: две еуиде, циклишнп делп, вируупзни
кпмад. Једнп делп (Кпнцеру) се
пбавезнп извпди напамеу.
Литература:
1. Slokar, B. - M. Reift The Scales, Vol 1 Editions EMR 1988
2. Kopraš, K. Etide, I deo Editions Moskva 1947
3. Haudrow, Rolf Einblasuebungen 1-16 Edition Breitkopf 1986
4. Jacques, G. Etudes de style Gerard Billaudot Editeur 1974
5. Serocki, Kazimierz Sonatina Polskie Wydanictwo Mazycyne 1968
6. Blazevich, Vladislav Concerto No 1 Edition BIM 1981
7. Guilmant, Alexandre Morceau Simphonique Alphonse Leduc 1970
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

Заврщни испиу:

Ппена - 60

Јавни насуупи

20

Испиу-умеунишка реализација

30

Акуивнпсу и залагаое на насуави

10

Испиу-уехнишка реализација

30

Присусувп на насуави

10

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OFTB3 - Трпмбпн 3
Наставници: Беншиё Б. Александар, редпвни прпфеспр
Сарадници: Беншиё М. Мелиуа, сампсуални умеунишки сарадник
Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 13
Услпв: Пплпжен испиу Трпмбпн 2 (OFTB2)
Циљ предмета:
Циљ предмеуа првенсувенп се пднпси на савладаваое уехнике свираоа на урпмбпну, крпз инуерпреуауивнп-умеунишку
прпраду лиуераууре, крпз разлишиуе суилске еппхе.
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:
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:
У упку уреёег мпдула ради се на даљем развпју и усаврщаваоу уехнике свираоа на урпмбпну крпз рад на упнским вежбама,
скалама и дневним вежбама. Рад на ппсуизаоу баланса целпг уела при свираоу. Пвладаваое разлишиуим суилпвима
иоихпвим каракуерисуикама. Предаваоа држи прпфеспр, а вежбе сарадник. На вежбама се сууденуи усаврщавају у
заједнишкпм раду и музишкпј кпмуникацију, савладавајуёи инуерпреуауивне прпблеме. Најмаое једнпм, прганизује се јавни
насууп, кпји мпже биуи и насууп у пквиру класе.
Испиуни захуев: две еуиде, скале и уехнишке вежбе.
Литература:
1. Haendel, Georg Friedrich Concerto Alphonse Leduc 1948
2. Marcello, Benedetto Sonata a minor International Music Company 1962
3. Arban, Joseph B. Methode complete (str. 91-142) Carl Fisher 1936
4. Reiche, Eugen Studienkonzert Edition Hofmeister 1980
5. Šulek, S. Sonata Vox Gabrielli International Trombone Associations 1991
6. Van Dijk, Ben Bens Basics BUD Music Productions 2004
7. Bordogni, Marco, Joannes Rochut 120 Melodious Etudes, book 2 Carl Fisher 1958
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

Заврщни испиу:

Ппена - 60

Јавни насуупи

20

Испиу-умеунишка реализација

30

Акуивнпсу и залагаое на насуави

10

Испиу-уехнишка реализација

30

Присусувп на насуави

10

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OFTB4 - Трпмбпн 4
Наставници: Беншиё Б. Александар, редпвни прпфеспр
Сарадници: Беншиё М. Мелиуа, сампсуални умеунишки сарадник
Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 13
Услпв: Пплпжен испиу Трпмбпн 3 (OFTB3)
Циљ предмета:
Циљ предмеуа првенсувенп се пднпси на савладаваое уехнике свираоа на урпмбпну, крпз инуерпреуауивнп-умеунишку
прпраду лиуераууре, крпз разлишиуе суилске еппхе.
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:
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:
У упку шеуврупг мпдула главнпг предмеуа - Трпмбпн ради се на суудипзнпм уппзнаваоу и савладаваоу разнпврсне
лиуераууре из пбласуи уехнишких вежби, скала, арпеѐа, урилера. Инсисуира се на исураживаоу и експерименуисаоу у циљу
щуп бпљег уппзнаваоа суилпва XVIII и XIX века. Предаваоа држи прпфеспр, а вежбе сарадник. На вежбама се инсисуира на
щуп суудипзнијем савладаваоу уексуа и разрещаваоу извпѐашких прпблема. Најмаое једнпм, прганизује се јавни насууп,
кпји мпже биуи и насууп у пквиру класе. Испиуни захуев: две еуиде, циклишнп делп, вируупзни кпмад. Једнп делп (кпнцеру)
се пбавезнп извпди напамеу.
Литература:
1. Wagenseil, Georg Christoph Konzert Heidelberg, Willy Mueller 1963
2. Slokar, B. - M. Reift The Scales, Vol 2 Editions EMR 1988
3. Kopraš, K. Etide, II deo Editions Moskva 1947
4. Groudhal, L. Concert <енгДанск Мусик</енг> 1974
5. Busser, Henry Vocalises-etudes Alphonse Leduc 1942
6. Dutilleux, Henri. Choral, Cadence et Fugato Alphonse Leduc 1950
7. Grgin, Ante Sonatina Edition marc Reift 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

Заврщни испиу:

Ппена - 60

Јавни насуупи

20

Испиу-умеунишка реализација

30

Акуивнпсу и залагаое на насуави

10

Испиу-уехнишка реализација

30

Присусувп на насуави

10

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OFTB5 - Трпмбпн 5
Наставници: Беншиё Б. Александар, редпвни прпфеспр
Сарадници: Беншиё М. Мелиуа, сампсуални умеунишки сарадник
Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 13
Услпв: Пплпжен испиу Трпмбпн 4 (OFTB4)
Циљ предмета:
Циљ предмеуа првенсувенп се пднпси на савладаваое уехнике свираоа на урпмбпну, крпз инуерпреуауивнп-умеунишку
прпраду лиуераууре, крпз разлишиуе суилске еппхе.
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:
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 пеупг мпдула пбраѐују се еуиде и уехнишке вежбе кпје пмпгуёавају щуп успещније савладаваое какп спнауне и
кпнцеруануне лиуераууре, уакп и вируупзних кпмппзиција. Усклаѐиваое извпѐашких мпгуёнпсуи са захуевима и
специфишнпсуимамузике XIX и XX века.
Предаваоа држи прпфеспр, а вежбе сарадник. На вежбама се инсисуира на щуп суудипзнијем савладаваоу уексуа и
разрещаваоу извпѐашких прпблема. Најмаое једнпм, прганизује се јавни насууп, кпји мпже биуи и насууп у пквиру класе.
Испиуни захуев: две еуиде, циклишнп делп, вируупзни кпмад. Једнп делп се пбавезнп извпди напамеу.
Литература:
1. Arban, Joseph B. Methode complete (str. 143-202) Carl Fisher 1936
2. Bordogni, Marco, Joannes Rochut 120 Melodious Etudes, book 3 Carl Fisher 1958
3. Hindemith, Paul Sonate Mainz, B. Schotts Soehne 1942
4. Casterede, Jacques Sonatine Alphonse Leduc 1959
5. Slokar, Branimir Daily Drills Edition Marc Reift 1989
6. Haendel, Georg Friedrich Sonate g moll EMR 1988
7. Martin, Frank Ballade Universal Edition 1990
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

Заврщни испиу:

Ппена - 60

Јавни насуупи

20

Испиу-умеунишка реализација

30

Акуивнпсу и залагаое на насуави

10

Испиу-уехнишка реализација

30

Присусувп на насуави

10

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OFTB6 - Трпмбпн 6
Наставници: Беншиё Б. Александар, редпвни прпфеспр
Сарадници: Беншиё М. Мелиуа, сампсуални умеунишки сарадник
Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 13
Услпв: Пплпжен испиу Трпмбпн 5 (OFTB5)
Циљ предмета:
Циљ предмеуа првенсувенп се пднпси на савладаваое уехнике свираоа на урпмбпну, крпз инуерпреуауивнп-умеунишку
прпраду лиуераууре, крпз разлишиуе суилске еппхе.
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:
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 щесупг мпдула ради се на даљем разрещаваоу уехнишкп-инуерпреуауивних прпблема на микрп-плану, кап и рад на
щупбпљем разумеваоу фпрмалнп-сурукууралне целине дела кпја се пбраѐују. Предаваоа држи прпфеспр, а вежбе
сарадник. На вежбама се, крпз рад са сарадникпм, бпље уппзнаје сурукуура дела. Најмаое једнпм, прганизује се јавни
насууп, кпји мпже биуи и насууп у пквиру класе.
Испиуни захуев: две еуиде, циклишнп делп, вируупзни кпмад. Једнп делп (кпнцеру) се пбавезнп извпди напамеу.
Литература:
1. Larsson, Lars-Erik Concertino AB Carl Gehrmaus 1957
2. Beethoven, L. van - K. Brown Seven Varioations International Music Company 1986
3. Slokar, Branimir - Marc Reift Flexibility (str. 1-29) Edition Marc Reift 1990
4. Boismortier, Joseph Bodin de Sonate C major Edition Marc Reift 1987
5. Peretti, S. Nuova Scuola d Insegnamento Milano, Ricordi 1946
6. Haudrow, Rolf Einblasuebungen 17-28 Edition Breitkopf 1986
7. Ropartz, J. G. Piecen Mibemol Mineur Alphonse Leduc 1963
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

Заврщни испиу:

Ппена - 60

Јавни насуупи

20

Испиу-умеунишка реализација

30

Акуивнпсу и залагаое на насуави

10

Испиу-уехнишка реализација

30

Присусувп на насуави

10

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OFTB7 - Трпмбпн 7
Наставници: Беншиё Б. Александар, редпвни прпфеспр
Сарадници: Беншиё М. Мелиуа, сампсуални умеунишки сарадник
Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 13
Услпв: Пплпжен испиу Трпмбпн 6 (OFTB6)
Циљ предмета:
Циљ предмеуа првенсувенп се пднпси на савладаваое уехнике свираоа на урпмбпну, крпз инуерпреуауивнп-умеунишку
прпраду лиуераууре, крпз разлишиуе суилске еппхе.
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:
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:
У седмпм мпдулу даље се усаврщава уехника свираоа и пбпгаёују уехнишке сппспбнпсуи и умеунишка лишнпсу сууденуа
урпмбпна. Уппзнаваое са извпѐашким уехникама музике XX века. Предаваоа држи прпфеспр, а вежбе сарадник. На
вежбама се пбраѐују инуерпреуауивнп-умеунишки захуеви савремене музике. Најмаое једнпм, прганизује се јавни насууп,
кпји мпже биуи и насууп у пквиру класе.
Испиуни захуев: две еуиде, циклишнп делп, вируупзни кпмад. Једнп делп (кпнцеру) се пбавезнп извпди напамеу.
Литература:
1. Slokar, Branimir - Marc Reift Flexibility (str. 30-43) Edition Marc Reift 1990
2. Slokar, Branimir - Marc Reift Double and Triple Tounging Edition Marc Reift 1990
3. Albrechtsberger, Johann Georg Concerto Budapest, Editio Musica 1966
4. Arban, Joseph B. Methode complete (str. 203-261) Carl Fisher 1936
5. Rotta, Nino Concerto Edition EMB Ricordi 1990
6. Tomasi, Henry Concerto Alphonse Leduc 1987
7. Krol, B. Capriccio da Camera Edition Marber 1961
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

Заврщни испиу:

Ппена - 60

Јавни насуупи

20

Испиу-умеунишка реализација

30

Акуивнпсу и залагаое на насуави

10

Испиу-уехнишка реализација

30

Присусувп на насуави

10

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OFTB8 - Трпмбпн 8
Наставници: Беншиё Б. Александар, редпвни прпфеспр
Сарадници: Беншиё М. Мелиуа, сампсуални умеунишки сарадник
Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 13
Услпв: Пплпжен испиу Трпмбпн 7 (OFTB7)
Циљ предмета:
Циљ предмеуа првенсувенп се пднпси на савладаваое уехнике свираоа на урпмбпну, крпз инуерпреуауивнп-умеунишку
прпраду лиуераууре, крпз разлишиуе суилске еппхе.
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:
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:
У псмпм мпдулу сублимирају се све вещуине и уехнишка дпсуигнуёа урпмбпнисуе. Рад на јединсуву уехнишких и музишких
елеменауа и захуева у делима кпја се пбраѐују. Припрема ресиуала и једнпг кпнцеруа с пркесурпм. Вежбе држи сарадник.
На вежбама се прпраѐује прпграм ресиуала кпји се припрема. Најмаое једнпм, прганизује се јавни насууп, кпји мпже биуи и
насууп у пквиру класе.
Литература:
1. Vivaldi, Antonio Sonata No3 International Music Company 1957
2. Rabe, Folke Basta Stocholm, Edition Reimers AB 1982
3. Defay, Jean Michel Deux Dances Alphonse Leduc 1954
4. Nadal, Jose Estudios Stacatto Barcelona, Editorial Boileau 1970
5. Milhaud, Daruis Concertino d hiver Associated Music Publishers 1955
6. Vernon, Charli Trombone Daily Drills International Music Company 1976
7. Bach, Johann Sebastian Suite No. 3 Alphonse Leduc 1946
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

Заврщни испиу:

Ппена - 60

Јавни насуупи

20

Испиу-умеунишка реализација

30

Акуивнпсу и залагаое на насуави

10

Испиу-уехнишка реализација

30

Присусувп на насуави

10

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OFTR1 - Труба 1
Наставници: Ђпрѐевиё Р. Младен, редпвни прпфеспр
Сарадници: Пеёанац Д. Рада, сампсуални умеунишки сарадник
Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 13
Услпв: Нема
Циљ предмета:
Циљ предмеуа првенсувенп се пднпси на савладаваое уехнике свираоа на уруби, крпз инуерпреуауивнп-умеунишку прпраду
лиуераууре, крпз разлишиуе суилске еппхе.
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:
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:
Пракуишна насуава Предаваоа држи прпфеспр и у упку првпг мпдула фпкус је на раду на уехнишким и упнским вежбама,
еуидама и скалама, са ппсебним псврупм на ууврѐиваое ппсуавке и уехнике дисаоа, а зауим и на суудипзнпм уппзнаваоу и
савладаваоу нпунпг уексуа.
Вежбе држи сарадник, и на вежбама се сууденуи псппспбљавају за музишку кпмуникацију, пбраѐујуёи умеунишке прпблеме
на кпнкреуним делима. Најмаое једнпм, прганизује се јавни насууп, кпји мпже биуи и насууп у пквиру класе. Испиуни
захуев: две еуиде, скале и уехнишке вежбе, делп са клавирпм.
Литература:
1. Arban, Joseph Velika metoda za trubu Leipzig, Hofmeister 1981
2. Schlossberg, Max Daily drills and Technical Studies for Trumpet Vol. 1 New York, M. Baron Co. 1965
3. J. N. Hummel: Koncert Es dur
4. Boeme, O. Tehničke Etide Paris, Alphonse Leduc 1950
5. Saeche, J. 24 Etide, 1-12 Mainz, Schott 1950
6. Quinque, R ASA Methode Editions BIM 1980
7. Tome, F. Fantazija za trubu i klavir International Music Edition 1960.
8. R. Boutry: Trumpetunia za trubu I klavir
9. A. Ponchieli: Koncert za trubu
10. J. Stamp: Metoda za Trubu
11. J. B. Neruda: Koncert za trubu
12. Arutunian, Alexandre Koncert za trubu Hamburg, Hands Sikorski 1972
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

Заврщни испиу:

Ппена - 60

Јавни насуупи

20

Испиу-умеунишка реализација

30

Акуивнпсу и залагаое на насуави

10

Испиу-уехнишка реализација

30

Присусувп на насуави

10

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OFTR2 - Труба 2
Наставници: Ђпрѐевиё Р. Младен, редпвни прпфеспр
Сарадници: Пеёанац Д. Рада, сампсуални умеунишки сарадник
Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 13
Услпв: Пплпжен испиу Труба 1 (OFTR1)
Циљ предмета:
Циљ предмеуа првенсувенп се пднпси на савладаваое уехнике свираоа на уруби, крпз инуерпреуауивнп-умеунишку прпраду
лиуераууре, крпз разлишиуе суилске еппхе.
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:
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:
У упку другпг мпдула насуавља се рад на упнским вежбама, еуидама и скалама. Уппредп, ради се на инуерпреуацији
иуппзнаваоу суилпва са ппсебним акценупм на индивидуалнпсуи свакпг сууденуа. Ушеое уексуа напамеу, рад на фпрмалнпсурукууралнпј анализи дела кпја се извпде. Предаваоа држи прпфеспр. Вежбе држи сарадник, и на вежбама се
сууденуипсппспбљавају за заједнишки рад, пбраѐујуёи извпѐашке прпблеме на кпнкреуним делима. Најмаое једнпм,
прганизује се јавни насууп, кпји мпже биуи и насууп у пквиру класе. Испиуни захуев: две еуиде, циклишнп делп, вируупзни
кпмад. Једнп делп (Кпнцеру) се пбавезнп извпди напамеу.
Литература:
1. Stamp, James Warm Ups and Studies Vol. 1 Editions BIM 1980
2. Schlossberg, Max Daily drills and Technical Studies for Trumpet Vol. 1 M. Baron Co. 1965
3. Colin, Charles Lip Flexsibilities Ch. Kolin 1972
4. H. Klarck Tehnical Studies 1970
5. Bozza, Eugene Etide Alphonse Leduc 1960
6. Alphonse, Maxime Etide knjiga br. 2 Allphonse Leduc 1960
7. Cafarelli, Eusebio 24 Etide A. Leduc 1960
8. Boutry, Roger Trompetunia Paris, A. Leduc 1956
9. Arutunian, Alexandar Koncert za trubu Hamburg, Hans Sikorski 1972
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

Заврщни испиу:

Ппена - 60

Јавни насуупи

20

Испиу-умеунишка реализација

30

Акуивнпсу и залагаое на насуави

10

Испиу-уехнишка реализација

30

Присусувп на насуави

10

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OFTR3 - Труба 3
Наставници: Ђпрѐевиё Р. Младен, редпвни прпфеспр
Сарадници: Пеёанац Д. Рада, сампсуални умеунишки сарадник
Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 13
Услпв: Пплпжен испиу Труба 2 (OFTR2)
Циљ предмета:
Циљ предмеуа првенсувенп се пднпси на савладаваое уехнике свираоа на уруби, крпз инуерпреуауивнп-умеунишку прпраду
лиуераууре, крпз разлишиуе суилске еппхе.
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:
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:
У упку уреёег мпдула ради се на даљем развпју и усаврщаваоу уехнике свираоа на уруби крпз рад на упнским вежбама,
скалама и дневним вежбама. Рад на ппсуизаоу баланса целпг уела при свираоу. Пвладаваое разлишиуим суилпвима
иоихпвим каракуерисуикама. Предаваоа држи прпфеспр, а вежбе сарадник. На вежбама се сууденуи усаврщавају у
заједнишкпм раду и музишкпј кпмуникацију, савладавајуёи инуерпреуауивне прпблеме. Најмаое једнпм, прганизује се јавни
насууп, кпји мпже биуи и насууп у пквиру класе.
Испиуни захуев: две еуиде, скале и уехнишке вежбе.
Литература:
1. Ballissat, Jean Introdiction et Marche Paris, Alphonse Leduc 1965
2. Jun, Sun Celebrating Harvest Paris, Billadot 1975
3. Ibert, Jacques Impromptu Paris, Alphonse Leduc 1951
4. Bozza, Eugene Frigareana Paris, Alphonse Leduc 1961
5. Perkowski, Piotr Sonata Poland, PWM Edition 1968
6. Saeche, J. 24 Etide, 13-24 Mainz, Schott 1950
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

Заврщни испиу:

Ппена - 60

Јавни насуупи

20

Испиу-умеунишка реализација

30

Акуивнпсу и залагаое на насуави

10

Испиу-уехнишка реализација

30

Присусувп на насуави

10

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OFTR4 - Труба 4
Наставници: Ђпрѐевиё Р. Младен, редпвни прпфеспр
Сарадници: Пеёанац Д. Рада, сампсуални умеунишки сарадник
Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 13
Услпв: Пплпжен испиу Труба 3 (OFTR3)
Циљ предмета:
Циљ предмеуа првенсувенп се пднпси на савладаваое уехнике свираоа на уруби, крпз инуерпреуауивнп-умеунишку прпраду
лиуераууре, крпз разлишиуе суилске еппхе.
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:
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:
У упку шеуврупг мпдула главнпг предмеуа -Труба ради се на суудипзнпм уппзнаваоу и савладаваоу разнпврсне лиуераууре
из пбласуи уехнишких вежби, скала, арпеѐа, урилера. Инсисуира се на исураживаоу и експерименуисаоу у циљу щуп бпљег
уппзнаваоа суилпва XVIII и XIX века. Предаваоа држи прпфеспр, а вежбе сарадник. На вежбама се инсисуира на щуп
суудипзнијем савладаваоу уексуа и разрещаваоу извпѐашких прпблема. Најмаое једнпм, прганизује се јавни насууп, кпји
мпже биуи и насууп у пквиру класе. Испиуни захуев: две еуиде, циклишнп делп, вируупзни кпмад. Једнп делп (кпнцеру) се
пбавезнп извпди напамеу.
Литература:
1. Teleman, Georg Philip Koncert za B trubu B-dur Milano, Ricordi 1970
2. Allbinoni, Tomaso Koncert za B trubu Br. 2 Milano, Ricordi 1970
3. Schlossberg, Max Daily drills and Technical Studies for Trumpet Vol. 2 New York, M. Baron Co. 1965
4. Barat, J. Andante et Scherzo Paris, Alphonse Leduc 1960
5. Balay, J. Piese de Concourse Paris, Billaudot 1960
6. Martinu, Bohuslav Sonatina Mainz, Schott 1970
7. Stamp, James Warm Ups and Studies Vol. 2 Editions BIM 1980
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

Заврщни испиу:

Ппена - 60

Јавни насуупи

20

Испиу-умеунишка реализација

30

Акуивнпсу и залагаое на насуави

10

Испиу-уехнишка реализација

30

Присусувп на насуави

10

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OFTR5 - Труба 5
Наставници: Ђпрѐевиё Р. Младен, редпвни прпфеспр
Сарадници: Пеёанац Д. Рада, сампсуални умеунишки сарадник
Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 13
Услпв: Пплпжен испиу Труба 4 (OFTR4)
Циљ предмета:
Циљ предмеуа првенсувенп се пднпси на савладаваое уехнике свираоа на уруби, крпз инуерпреуауивнп-умеунишку прпраду
лиуераууре, крпз разлишиуе суилске еппхе.
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:
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 пеупг мпдула пбраѐују се еуиде и уехнишке вежбе кпје пмпгуёавају щуп успещније савладаваое какп спнауне и
кпнцеруануне лиуераууре, уакп и вируупзних кпмппзиција. Усклаѐиваое извпѐашких мпгуёнпсуи са захуевима и
специфишнпсуимамузике XIX и XX века.
Предаваоа држи прпфеспр, а вежбе сарадник. На вежбама се инсисуира на щуп суудипзнијем савладаваоу уексуа и
разрещаваоу извпѐашких прпблема. Најмаое једнпм, прганизује се јавни насууп, кпји мпже биуи и насууп у пквиру класе.
Испиуни захуев: две еуиде, циклишнп делп, вируупзни кпмад. Једнп делп се пбавезнп извпди напамеу.
Литература:
1. Bozza, Eugen Cornetina Paris, Alphonse Leduc 1965
2. Bonneau, P. Fantasie Concertante Paris, Alphonse Leduc 1958
3. Schelokov, Vjacheslav Etude No. 1 Poland, PWM Edition 1960
4. Delerue, Georges Sonate Paris, Alphonse Leduc 1970
5. Defaye, Jean Michel Fantasia Editions Max Eschig 1975
6. Alary, J. Morceau de Concours Paris, Alphonse Leduc 1960
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

Заврщни испиу:

Ппена - 60

Јавни насуупи

20

Испиу-умеунишка реализација

30

Акуивнпсу и залагаое на насуави

10

Испиу-уехнишка реализација

30

Присусувп на насуави

10

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OFTR6 - Труба 6
Наставници: Ђпрѐевиё Р. Младен, редпвни прпфеспр
Сарадници: Пеёанац Д. Рада, сампсуални умеунишки сарадник
Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 13
Услпв: Пплпжен испиу Труба 5 (OFTR5)
Циљ предмета:
Циљ предмеуа првенсувенп се пднпси на савладаваое уехнике свираоа на уруби, крпз инуерпреуауивнп-умеунишку прпраду
лиуераууре, крпз разлишиуе суилске еппхе.
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:
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 щесупг мпдула ради се на даљем разрещаваоу уехнишкп-инуерпреуауивних прпблема на микрп-плану, кап и рад на
щупбпљем разумеваоу фпрмалнп-сурукууралне целине дела кпја се пбраѐују. Предаваоа држи прпфеспр, а вежбе
сарадник. На вежбама се, крпз рад са сарадникпм, бпље уппзнаје сурукуура дела. Најмаое једнпм, прганизује се јавни
насууп, кпји мпже биуи и насууп у пквиру класе.
Испиуни захуев: две еуиде, циклишнп делп, вируупзни кпмад. Једнп делп (кпнцеру) се пбавезнп извпди напамеу.
Литература:
1. Allbinoni, Tomaso Koncerti za B trubu br. 1 Milano, Ricordi 1970
2. Stamp, James Warm Ups and Studies Vol. 3 Editions BIM 1980
3. Chalier, Theo Koncertni komad Mainz, Schott 1970
4. Neruda, Johann Koncert Paris, Durand 1960
5. Despid, Dejan Sonatina Beograd, Udruženje kompozitora Srbije 1990
6. Ponchieli, A. Koncert za trubu op. 123 Paris, Alphonse Leduc 1970
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

Заврщни испиу:

Ппена - 60

Јавни насуупи

20

Испиу-умеунишка реализација

30

Акуивнпсу и залагаое на насуави

10

Испиу-уехнишка реализација

30

Присусувп на насуави

10

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OFTR7 - Труба 7
Наставници: Ђпрѐевиё Р. Младен, редпвни прпфеспр
Сарадници: Пеёанац Д. Рада, сампсуални умеунишки сарадник
Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 13
Услпв: Пплпжен испиу Труба 6 (OFTR6)
Циљ предмета:
Циљ предмеуа првенсувенп се пднпси на савладаваое уехнике свираоа на уруби, крпз инуерпреуауивнп-умеунишку прпраду
лиуераууре, крпз разлишиуе суилске еппхе.
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:
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:
У седмпм мпдулу даље се усаврщава уехника свираоа и пбпгаёују уехнишке сппспбнпсуи и умеунишка лишнпсу сууденуа
урубе. Уппзнаваое са извпѐашким уехникама музике XX века. Предаваоа држи прпфеспр, а вежбе сарадник. На вежбама се
пбраѐују инуерпреуауивнп-умеунишки захуеви савремене музике. Најмаое једнпм, прганизује се јавни насууп, кпји мпже
биуи и насууп у пквиру класе.
Испиуни захуев: две еуиде, циклишнп делп, вируупзни кпмад. Једнп делп (кпнцеру) се пбавезнп извпди напамеу.
Литература:
1. Waignein, Andre Trois Mouvements Paris, Alphonse Leduc 1975
2. Nussio, Otmar Impromptu Berlin, Alu & Simrock, Musikverlag 1955
3. Agafonnikov, Vladislav Sonata David McNaughtan Musikverlag 1970
4. Chanee, John Barnes Credo USA Music Publishing 1990
5. Montbrun, Raymond Gallois Sarabande et Finale Paris, Alphonse Leduc 1949
6. Deafay, J. M. Sonatine Paris, Alphonse Leduc 1955
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

Заврщни испиу:

Ппена - 60

Јавни насуупи

20

Испиу-умеунишка реализација

30

Акуивнпсу и залагаое на насуави

10

Испиу-уехнишка реализација

30

Присусувп на насуави

10

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OFTR8 - Труба 8
Наставници: Ђпрѐевиё Р. Младен, редпвни прпфеспр
Сарадници: Пеёанац Д. Рада, сампсуални умеунишки сарадник
Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 13
Услпв: Пплпжен испиу Труба 7 (OFTR7)
Циљ предмета:
Циљ предмеуа првенсувенп се пднпси на савладаваое уехнике свираоа на уруби, крпз инуерпреуауивнп-умеунишку прпраду
лиуераууре, крпз разлишиуе суилске еппхе.
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:
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:
У псмпм мпдулу сублимирају се све вещуине и уехнишка дпсуигнуёа урубаша. Рад на јединсуву уехнишких и музишких
елеменауа и захуева у делима кпја се пбраѐују. Припрема ресиуала и једнпг кпнцеруа с пркесурпм. Вежбе држи сарадник.
На вежбама се прпраѐује прпграм ресиуала кпји се припрема. Најмаое једнпм, прганизује се јавни насууп, кпји мпже биуи и
насууп у пквиру класе.
Литература:
1. Sutermeister, Heinrich Gavote de Concert Scherzando Music Publishing 1993
2. Tomasi, Henry Variations Gregoriennes paris, Alphonse Leduc 1964
3. Koetsier, Jan Sonata Amsterdam, Donemus 1990
4. Tomasi, Henry Triptique Paris, Alphonse Leduc 1957
5. Kovacs, Zoltan Capricio Brasiliano Editions BIM 2001
6. Hubeau, Jean Sonata Paris, Durand 1960
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

Заврщни испиу:

Ппена - 60

Јавни насуупи

20

Испиу-умеунишка реализација

30

Акуивнпсу и залагаое на насуави

10

Испиу-уехнишка реализација

30

Присусувп на насуави

10

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OFTU1 - Туба 1
Наставници: Бабиё Ј. Крунпслав, гпсуујуёи прпфеспр
Сарадници: Беншиё М. Мелиуа, сампсуални умеунишки сарадник
Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 13
Услпв: Нема
Циљ предмета:
Циљ предмеуа првенсувенп се пднпси на савладаваое уехнике свираоа на ууби, крпз инуерпреуауивнп-умеунишку прпраду
лиуераууре, крпз разлишиуе суилске еппхе.
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:
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:
Предаваоа држи прпфеспр и у упку првпг мпдула фпкус је на раду на уехнишким и упнским вежбама, еуидама и скалама, са
ппсебним псврупм на ууврѐиваое ппсуавке и уехнике дисаоа, а зауим и на суудипзнпм уппзнаваоу и савладаваоу нпунпг
уексуа.
Вежбе држи сарадник, и на вежбама се сууденуи псппспбљавају за музишку кпмуникацију, пбраѐујуёи умеунишке прпблеме
на кпнкреуним делима. Најмаое једнпм, прганизује се јавни насууп, кпји мпже биуи и насууп у пквиру класе. Испиуни
захуев: две еуиде, скале и уехнишке вежбе.
Литература:
1. W. Hilgers - Daily Exercices, Editions Marc Reift
2. Koprasch - Etude za tubu I, Verlag Friedrich Hofmeister, Leipzig
3. M. Bordogni - Bel canto studies for tuba, Robert King Music Company
4. B. Grigoriev - 78 Studies for tuba, BB Robert King Music Company
5. M. Arnold - Fantasy for tuba, Faber Music
6. A. Lebedjev - Concert No. 1, Hofmaister Verlag
7. H. Eccles - Sonata za tubu i klavir, arr. F. Lelong Gerard Billaudot Editeur
8. D. Schostakovich - Adagio from Limpid Stream for tuba and piano, arr. H. Miettunen Encore Music Publishers
9. E. Chappot - Concerto for tuba and piano, Editions Marc Reift
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

Заврщни испиу:

Ппена - 60

Јавни насуупи

20

Испиу-умеунишка реализација

30

Акуивнпсу и залагаое на насуави

10

Испиу-уехнишка реализација

30

Присусувп на насуави

10

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OFTU2 - Туба 2
Наставници: Бабиё Ј. Крунпслав, гпсуујуёи прпфеспр
Сарадници: Беншиё М. Мелиуа, сампсуални умеунишки сарадник
Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 13
Услпв: Пплпжен испиу Туба 1 (OFTU1)
Циљ предмета:
Циљ предмеуа првенсувенп се пднпси на савладаваое уехнике свираоа на ууби, крпз инуерпреуауивнп-умеунишку прпраду
лиуераууре, крпз разлишиуе суилске еппхе.
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:
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:
У упку другпг мпдула насуавља се рад на упнским вежбама, еуидама и скалама. Уппредп, ради се на инуерпреуацији
иуппзнаваоу суилпва са ппсебним акценупм на индивидуалнпсуи свакпг сууденуа. Ушеое уексуа напамеу, рад на фпрмалнпсурукууралнпј анализи дела кпја се извпде. Предаваоа држи прпфеспр. Вежбе држи сарадник, и на вежбама се
сууденуипсппспбљавају за заједнишки рад, пбраѐујуёи извпѐашке прпблеме на кпнкреуним делима. Најмаое једнпм,
прганизује се јавни насууп, кпји мпже биуи и насууп у пквиру класе. Испиуни захуев: две еуиде, циклишнп делп, вируупзни
кпмад. Једнп делп (Кпнцеру) се
пбавезнп извпди напамеу.
Литература:
1. W. Hilgers - Daily Exercices, Editions Marc Reift
2. Koprasch - Etude za tubu I, Verlag Friedrich Hofmeister, Leipzig
3. M. Bordogni - Bel canto studies for tuba, Robert King Music Company
4. B. Grigoriev - 78 Studies for tuba, BB Robert King Music Company
5. M. Arnold - Fantasy for tuba, Faber Music
6. A. Lebedjev - Concert No. 1, Hofmaister Verlag
7. H. Eccles - Sonata za tubu i klavir, arr. F. Lelong Gerard Billaudot Editeur
8. D. Schostakovich - Adagio from Limpid Stream for tuba and piano, arr. H. Miettunen Encore Music Publishers
9. E. Chappot - Concerto for tuba and piano, Editions Marc Reift
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

Заврщни испиу:

Ппена - 60

Јавни насуупи

20

Испиу-умеунишка реализација

30

Акуивнпсу и залагаое на насуави

10

Испиу-уехнишка реализација

30

Присусувп на насуави

10

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OFTU3 - Туба 3
Наставници: Бабиё Ј. Крунпслав, гпсуујуёи прпфеспр
Сарадници: Беншиё М. Мелиуа, сампсуални умеунишки сарадник
Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 13
Услпв: Пплпжен испиу Туба 2 (OFTU2)
Циљ предмета:
Циљ предмеуа првенсувенп се пднпси на савладаваое уехнике свираоа на ууби, крпз инуерпреуауивнп-умеунишку прпраду
лиуераууре, крпз разлишиуе суилске еппхе.
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:
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:
У упку уреёег мпдула ради се на даљем развпју и усаврщаваоу уехнике свираоа на ууби крпз рад на упнским вежбама,
скалама и дневним вежбама. Рад на ппсуизаоу баланса целпг уела при свираоу. Пвладаваое разлишиуим суилпвима
иоихпвим каракуерисуикама. Предаваоа држи прпфеспр, а вежбе сарадник. На вежбама се сууденуи усаврщавају у
заједнишкпм раду и музишкпј кпмуникацију, савладавајуёи инуерпреуауивне прпблеме. Најмаое једнпм, прганизује се јавни
насууп, кпји мпже биуи и насууп у пквиру класе.
Испиуни захуев: две еуиде, скале и уехнишке вежбе.
Литература:
1. W. Hilgers - Daily Exercices, Editioins Marc Reift
2. S. Vasiliev - 24 Melodious etudes for tuba. BB Robert King Music Company
3. J. B. Arban - Complete method for tuba, Encore Music Publishers
4. Koprasch - Etude for tuba II. Verlag Friedrich Hofmeister, Leipzig
5. H. Tomasi - Etre ou ne pas être. Alphonse Leduc
6. B. Broughton - Sonata for tuba and piano. Master Music Publications, inc.
7. A. Wilder - Effie Suite. Margun Music
8. A. Lebedjev - Concert No. 2. Hofmeister Verlag
9. T. Stevens - Variations in Olden Style. Editions BIM
10. B. Krol - Minueto Profondo. Verlag Friedrich Hofmeister
11. I. Easton - Country Dance. Ian Easton
12. I. Dumitru - Rumunian Dance No. 2. Editions BIM
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

Заврщни испиу:

Ппена - 60

Јавни насуупи

20

Испиу-умеунишка реализација

30

Акуивнпсу и залагаое на насуави

10

Испиу-уехнишка реализација

30

Присусувп на насуави

10

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OFTU4 - Туба 4
Наставници: Бабиё Ј. Крунпслав, гпсуујуёи прпфеспр
Сарадници: Беншиё М. Мелиуа, сампсуални умеунишки сарадник
Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 13
Услпв: Пплпжен испиу Туба 3 (OFTU3)
Циљ предмета:
Циљ предмеуа првенсувенп се пднпси на савладаваое уехнике свираоа на ууби, крпз инуерпреуауивнп-умеунишку прпраду
лиуераууре, крпз разлишиуе суилске еппхе.
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:
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:
У упку шеуврупг мпдула главнпг предмеуа – Туба ради се на суудипзнпм уппзнаваоу и савладаваоу разнпврсне лиуераууре
из пбласуи уехнишких вежби, скала, арпеѐа, урилера. Инсисуира се на исураживаоу и експерименуисаоу у циљу щуп бпљег
уппзнаваоа суилпва XVIII и XIX века. Предаваоа држи прпфеспр, а вежбе сарадник. На вежбама се инсисуира на щуп
суудипзнијем савладаваоу уексуа и разрещаваоу извпѐашких прпблема. Најмаое једнпм, прганизује се јавни насууп, кпји
мпже биуи и насууп у пквиру класе.
Испиуни захуев: две еуиде, циклишнп делп, вируупзни кпмад. Једнп делп (кпнцеру) се пбавезнп извпди напамеу.
Литература:
1. W. Hilgers - Daily Exercices, Editioins Marc Reift
2. S. Vasiliev - 24 Melodious etudes for tuba. BB Robert King Music Company
3. J. B. Arban - Complete method for tuba, Encore Music Publishers
4. Koprasch - Etude for tuba II. Verlag Friedrich Hofmeister, Leipzig
5. H. Tomasi - Etre ou ne pas être. Alphonse Leduc
6. B. Broughton - Sonata for tuba and piano. Master Music Publications, inc.
7. A. Wilder - Effie Suite. Margun Music
8. A. Lebedjev - Concert No. 2. Hofmeister Verlag
9. T. Stevens - Variations in Olden Style. Editions BIM
10. B. Krol - Minueto Profondo. Verlag Friedrich Hofmeister
11. I. Easton - Country Dance. Ian Easton
12. I. Dumitru - Rumunian Dance No. 2. Editions BIM
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

Заврщни испиу:

Ппена - 60

Јавни насуупи

20

Испиу-умеунишка реализација

30

Акуивнпсу и залагаое на насуави

10

Испиу-уехнишка реализација

30

Присусувп на насуави

10

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OFTU5 - Туба 5
Наставници: Бабиё Ј. Крунпслав, гпсуујуёи прпфеспр
Сарадници: Беншиё М. Мелиуа, сампсуални умеунишки сарадник
Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 13
Услпв: Пплпжен испиу Туба 4 (OFTU4)
Циљ предмета:
Циљ предмеуа првенсувенп се пднпси на савладаваое уехнике свираоа на ууби, крпз инуерпреуауивнп-умеунишку прпраду
лиуераууре, крпз разлишиуе суилске еппхе.
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:
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 пеупг мпдула пбраѐују се еуиде и уехнишке вежбе кпје пмпгуёавају щуп успещније савладаваое какп спнауне и
кпнцеруануне лиуераууре, уакп и вируупзних кпмппзиција. Усклаѐиваое извпѐашких мпгуёнпсуи са захуевима и
специфишнпсуимамузике XIX и XX века.
Предаваоа држи прпфеспр, а вежбе сарадник. На вежбама се инсисуира на щуп суудипзнијем савладаваоу уексуа и
разрещаваоу извпѐашких прпблема. Најмаое једнпм, прганизује се јавни насууп, кпји мпже биуи и насууп у пквиру класе.
Испиуни захуев: две еуиде, циклишнп делп, вируупзни кпмад. Једнп делп се пбавезнп извпди напамеу.
Литература:
1. J. F. Gallay - 30 Etudes for tuba op. 13, Robert King Music Company
2. V. Blazhevich - 70 Studies for tuba BB volume I, Robert King Music Company
3. P. Bernard - Etudes et Exercices, Alphonse Leduc
4. P. Hindemith - Sonata fur tuba und klavier, BB Schott Editions
5. G. Jacob - Tuba Suite, Boosey&Hawkes
6. A. Plog - Three miniatures for tuba and piano, Editions BIM
7. J. Casterade - Sonatine pour tuba ut piano, Alphonse Leduc
8. D. Sagaev - Kantilena za tubu i klavir, Dobrev
9. R. V. Williams - Concerto for tuba and Orchestra, Oxford University Press
10. C. M. Saglietti - Concerto for tuba and pianoforte, Editions BIM
11. Salve Venere, Salve, Marti Editions BIM
12. E. T. Kalke - Concertino in F, Musikverlag Bruno Uetz
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

Заврщни испиу:

Ппена - 60

Јавни насуупи

20

Испиу-умеунишка реализација

30

Акуивнпсу и залагаое на насуави

10

Испиу-уехнишка реализација

30

Присусувп на насуави

10

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OFTU6 - Туба 6
Наставници: Бабиё Ј. Крунпслав, гпсуујуёи прпфеспр
Сарадници: Беншиё М. Мелиуа, сампсуални умеунишки сарадник
Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 13
Услпв: Пплпжен испиу Туба 5 (OFTU5)
Циљ предмета:
Циљ предмеуа првенсувенп се пднпси на савладаваое уехнике свираоа на ууби, крпз инуерпреуауивнп-умеунишку прпраду
лиуераууре, крпз разлишиуе суилске еппхе.
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:
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 щесупг мпдула ради се на даљем разрещаваоу уехнишкп-инуерпреуауивних прпблема на микрп-плану, кап и рад на
щупбпљем разумеваоу фпрмалнп-сурукууралне целине дела кпја се пбраѐују. Предаваоа држи прпфеспр, а вежбе
сарадник. На вежбама се, крпз рад са сарадникпм, бпље уппзнаје сурукуура дела. Најмаое једнпм, прганизује се јавни
насууп, кпји мпже биуи и насууп у пквиру класе.
Испиуни захуев: две еуиде, циклишнп делп, вируупзни кпмад. Једнп делп (кпнцеру) се пбавезнп извпди напамеу.
Литература:
1. J. F. Gallay - 30 Etudes for tuba op. 13, Robert King Music Company
2. V. Blazhevich - 70 Studies for tuba BB volume I, Robert King Music Company
3. P. Bernard - Etudes et Exercices, Alphonse Leduc
4. P. Hindemith - Sonata fur tuba und klavier, BB Schott Editions
5. G. Jacob - Tuba Suite, Boosey&Hawkes
6. A. Plog - Three miniatures for tuba and piano, Editions BIM
7. J. Casterade - Sonatine pour tuba ut piano, Alphonse Leduc
8. D. Sagaev - Kantilena za tubu i klavir, Dobrev
9. R. V. Williams - Concerto for tuba and Orchestra, Oxford University Press
10. C. M. Saglietti - Concerto for tuba and pianoforte, Editions BIM
11. Salve Venere, Salve, Marti Editions BIM
12. E. T. Kalke - Concertino in F, Musikverlag Bruno Uetz
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

Заврщни испиу:

Ппена - 60

Јавни насуупи

20

Испиу-умеунишка реализација

30

Акуивнпсу и залагаое на насуави

10

Испиу-уехнишка реализација

30

Присусувп на насуави

10

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OFTU7 - Туба 7
Наставници: Бабиё Ј. Крунпслав, гпсуујуёи прпфеспр
Сарадници: Беншиё М. Мелиуа, сампсуални умеунишки сарадник
Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 13
Услпв: Пплпжен испиу Туба 6 (OFTU6)
Циљ предмета:
Циљ предмеуа првенсувенп се пднпси на савладаваое уехнике свираоа на ууби, крпз инуерпреуауивнп-умеунишку прпраду
лиуераууре, крпз разлишиуе суилске еппхе.
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:
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:
У седмпм мпдулу даље се усаврщава уехника свираоа и пбпгаёују уехнишке сппспбнпсуи и умеунишка лишнпсу сууденуа уубе.
Уппзнаваое са извпѐашким уехникама музике XX века. Предаваоа држи прпфеспр, а вежбе сарадник. На вежбама се
пбраѐују инуерпреуауивнп-умеунишки захуеви савремене музике. Најмаое једнпм, прганизује се јавни насууп, кпји мпже
биуи и насууп у пквиру класе.
Испиуни захуев: две еуиде, циклишнп делп, вируупзни кпмад. Једнп делп (кпнцеру) се пбавезнп извпди напамеу.
Литература:
1. V. Reynolds - 48 etudes, G. Schrimer, Inc.
2. V. Blazhevich 70 studies for tuba BB volume II, Robert King Music Company
3. M. Marchesi - 28 Advanced Studies. Southern Music Company
4. J. S. Bach - Suite per violoncello solo, arr. J. C. Barbez Alphonse Leduc
5. G. F. Handel - Sonata in C dur, arr. W. Hilgers Editions Marc Reift
6. J. D. Green - When We Were Giants
7. C. Penderecki - Capriccio for tuba, Editions Shott
8. E. Crespo - Escenas Latinas, Musikverlag Lydke
9. E. Gregson -Tuba Concerto, Novello Music
10. E. von Koch - Monolog Nr. 9
11. I. Jevtid - Balkan Ayer's Rock Editions BIM
12. V. Blazhevich - Koncert za tubu i klavir br. 7 BB
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

Заврщни испиу:

Ппена - 60

Јавни насуупи

20

Испиу-умеунишка реализација

30

Акуивнпсу и залагаое на насуави

10

Испиу-уехнишка реализација

30

Присусувп на насуави

10

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OFTU8 - Туба 8
Наставници: Бабиё Ј. Крунпслав, гпсуујуёи прпфеспр
Сарадници: Беншиё М. Мелиуа, сампсуални умеунишки сарадник
Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 13
Услпв: Пплпжен испиу Туба 7 (OFTU7)
Циљ предмета:
Циљ предмеуа првенсувенп се пднпси на савладаваое уехнике свираоа на ууби, крпз инуерпреуауивнп-умеунишку прпраду
лиуераууре, крпз разлишиуе суилске еппхе.
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:
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:
У псмпм мпдулу сублимирају се све вещуине и уехнишка дпсуигнуёа уубисуе. Рад на јединсуву уехнишких и музишких
елеменауа и захуева у делима кпја се пбраѐују. Припрема ресиуала и једнпг кпнцеруа с пркесурпм. Вежбе држи сарадник.
На вежбама се прпраѐује прпграм ресиуала кпји се припрема. Најмаое једнпм, прганизује се јавни насууп, кпји мпже биуи и
насууп у пквиру класе
Литература:
1. V. Reynolds - 48 etudes, G. Schrimer, Inc.
2. V. Blazhevich 70 studies for tuba BB volume II, Robert King Music Company
3. M. Marchesi - 28 Advanced Studies. Southern Music Company
4. J. S. Bach - Suite per violoncello solo, arr. J. C. Barbez Alphonse Leduc
5. G. F. Handel - Sonata in C dur, arr. W. Hilgers Editions Marc Reift
6. J. D. Green - When We Were Giants
7. C. Penderecki - Capriccio for tuba, Editions Shott
8. E. Crespo - Escenas Latinas, Musikverlag Lydke
9. E. Gregson -Tuba Concerto, Novello Music
10. E. von Koch - Monolog Nr. 9
11. I. Jevtid - Balkan Ayer's Rock Editions BIM
12. V. Blazhevich - Koncert za tubu i klavir br. 7 BB
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

Заврщни испиу:

Ппена - 60

Јавни насуупи

20

Испиу-умеунишка реализација

30

Акуивнпсу и залагаое на насуави

10

Испиу-уехнишка реализација

30

Присусувп на насуави

10

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OADN1 - Увпд у дигиуалну нпупграфију
Наставници: Бркљашиё К. Иван, ванредни прпфеспр; Никплпв Л. Владимир, ванредни прпфеспр; Ачиё М. Дращкп, дпцену;
Илиё Д. Иван, дпцену; Лауиншиё М. Драган, дпцену
Сарадници: --Статус предмета: избпрни
Брпј ЕСПБ: 2
Услпв: ппзнаваое рада на рашунару
Циљ предмета:
Уппзнаваое са дигиуалним прпграмима за нпуни запис на примерима прпграма Финале и/или Сибелијус.
Исхпд предмета:
Суудену је суекап пснпвна знаоа п дигиуалнпј нпупграфији, спреман је за даљи сампсуални рад, псппспбљен за бављеое
писаоем нпунпг уексуа пууем рашунара.
Садржај предмета:
Уппзнаваое са наменпм и мпгуёнпсуима прпграма Финале (или Сибелијус); уппзнаваое са алаукама за рад
у прпграму; пснпвне инфпрмације п суандардизпванпм језику кпјим елекурпнски инсуруменуи, прпграми и
рашунари кпмуницирају - дигиуалнпм инуерфејсу – миди.
Фпрмираое нпуних сисуема; унпщеое нпуних кљушева, пзнака упналиуеуа, уакупва, кап и прпмене исуих у
упку једне кпмппзиције; нпуни запис пууем уасуаууре у ппјединашнпм сисуему.
Рукпваое „алаукама“ за пбележаваое динамике, аруикулације и каракуера музике.
Записиваое два и вище слпјева (лејери) у једнпм сисуему, двпгласја и урпгласја.
Фпрмираое акплада, запис у два и вище нпуних сисуема, фпрмираое група инсуруменауа.
Ппсуупак извпда щуимпва из паруиууре за вище инсуруменауа; нпуација у пркесуарскпј паруиуури.
Превпѐеое нпунпг записа у миди и пдф; унпщеое нпуа у уексу пууем миди ппвезане клавијаууре.
Звушна реализација нпунпг записа.
Уписиваое уексуа; нпуни запис песме са впкалнпм депницпм и једним или вище инсуруменауа.
Нпуација у чезу; нпуација у пппуларнпј музици; суандард велишина сурана у разлишиуим земљама
Разлике и слишнпсуи меѐу прпграмима Финале и Сибелијус – принцип рада; анализа ппсупјеёих, заврщених
записа и криуишки псвру
Вежбаоа сампсуалних записа са предаваоа; записиваое краёих инсуруменуалних или впкалних и впкалнпинсуруменуалних (делпва) кпмппзиција у прпграму Финале или Сибелијус; сууденуи уппреѐују меѐуспбне
радпве са исуим задаукпм, кпменуарищуёи разлике нпунпг записа у прпграмима.
Захуеви у упку мпдула:
дигиуалнп записиваое краёих музишких целина
дигиуалнп записиваое краёих музишких целина са впкалним депницама
Испиу:
пракуишни деп: дигиуални препис кпмппзиције (или дела кпмппзиције)
усмени деп: пбразлпжеое рада.
Литература:
1. Дудка, Фјпдпр. Пснпве нпупграфије. Универзиуеу Умеунпсуи у Бепграду, 1986.
2. Gould, Elaine: Bihind Bars, The definitive guide to music nпtation, Faber music. Signatura ФМУ: B 781.2 T-108
3. Упуусувп пригиналнпг прпграма Финале
4. E.Rudolf, Vinsent E.leonard Jr: Finale: An Easy Guide to Music Notation, Berklee Press, 2005
5. Ben Byram-Widfield, Ronan Macdonald :Finale Music App Basics: Expert Advice, Made Easy (Everyday
Guides Made Easy), 2015
6. Упуусувп пригиалнпг прпграма Сибелијус
7. Humberstone, James: Sibelius 7 Music Notation Essentials (Avid Learning Series), ISBN-10: 1133788823,
ISBN-13: 978-1133788829
8. Rudolph, Thomas: Sibelius: A Comprehensive Guide to Sibelius Music Notation SoftwareÞUpdated
(Technical Reference), ISBN-13: 978-1423488477, ISBN-10: 1423488474
9. Amaya, Jenny: Sibelius 101: Sibelius Fundamentals I
10. Guerin, Robert: MIDI Power!: The Comprehensive Guide, ISBN-13: 978-1598630848, ISBN-10: 1598630849
11. MIDI (Musical Instrument and digtal Interface), International Conference on Advanced Computing (ICAC2016) College of Computing Sciences and Information Technology (CCSIT),Teerthanker Mahaveer
University, Moradabad ISBN-978-93-5288-834-3
12. Изабране кпмппзиције из музишке лиуераууре написане у прпграмима Финале и Сибелијус
13. Изабране кпмппзиције (или делпви) из музишке лиуераууре за пракуишнп пвладаваое прпграмима

Брпј часпва активне наставе:

Тепријска насуава: 1

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 - 40

Заврщни испиу:

Ппена - 60

Вежбаоа

30

Усмени деп испиуа

10

Акуивнпсу и залагаое нашаспвима

10

Испиу – пракуишни деп

50

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OGPU1 - Увпд у примеоену есуеуику, науке и уеприје п умеунпсуима, OUGPU1 - Увпд у примеоену
есуеуику, науке и уеприје п умеунпсуима
Наставници: Никплиё Д. Санела, дпцену
Сарадници: --Статус предмета: избпрни
Брпј ЕСПБ: 4
Услпв: Нема ппсебних услпва
Циљ предмета:
Циљ предмеуа је да се са плауфпрме примеоене есуеуике, кап криуишке исуприје и уеприје хуманисуике, суудену уппзна са
пснпвним ппјмпвима уеприје и исуприје умеунпсуи, уе уведе у изушаваое разлишиуих пблика гпвпра п умеунпсуи –
филпзпфије умеунпсуи, есуеуике, ппеуике, уеприје умеунпсуи, наука п умеунпсуима, нпве хуманисуике и дигиуалне
хуманисуике.
Исхпд предмета:
Пд сууденуа се пшекује да усвпји пснпвне ппјмпве есуеуишкпг, наушнпг и уепријскпг уумашеоа и инуерпреуације умеунпсуи,
кап и да се уппзна са пснпвним кпнцепуима и меупдплпгијама разлишиуих дисцилина хуманисуике, уе да им аналиуишки и
криуишки присуупа.
Садржај предмета:
Курс пбухвауа предаваоа и дебауе п следеёим уемама:
1) Ппјам умеунпсуи и умеунишкпг дела
2) Есуеуика и исуприја есуеуике
3) Кпнсурукција извпра: ануишка гршка есуеуика
4) Извпѐеое есуеуике средоег века
5) Ка феминисуишкпј есуеуици и умеунпсуи
6) Ренесансни непплаупнизам и мпдернисуишки неплаупнизми
7) Барпкна есуеуика и маспвна кулуура: савремене фасцинације барпкпм
8) Идеплпгије прпсвеуиуељсува – п кпнуексуима класишнпг суила у умеунпсуи
9) Ауупнпмија умеунпсуи и есуеуизам: рпмануизам и фпрмализам
10) Фануазија и фануазам у западнпј умеунпсуи и уеприји
11) Мпдернпсу и мпдернизми: суилпви, правци, уенденције и ппјаве
12) Ппсумпдерна прпуумашена деци: Жан Франспа Липуар
13) Филпзпфија и разлпзи за филпзпфију
14) Ппјам филпзпфије умеунпсуи
15) Филпзпфија и есуеуика музике
16) Есуеускп и есуеуизација
17) Пиуаоа п есуеускпј вреднпсуи и канпну
18) Пиуаоа п есуеуици и Другпм: еврпппценуришнпсу мпдерне хуманисуике
19) Ппеуишкп уумашеое умеунпсуи и умеунишкпг дела; науке п умеунпсуима: музикплпгија, еунпмузикплпгија, уеаурплпгија,
филмплпгија, науке п ликпвним умеунпсуима
20) Теприја и уеприја умеунпсуи
21) Теприја умеуника и уеприја у умеунпсуи
22) Суудије кулууре и суудије медија: 'виспка', маспвна и пппуларна кулуура
23) Савремени пблици умеунишке криуике: криуика на делу, кпнцепу дигиуалнпг излагаоа, кусупске праксе и меначмену у
кулуури
24) Кпнцепу дигиуалне хуманисуике и дигиуалних суудија: слушај ппщуе прганплпгије
Литература:
1. Бел-Виљада, Чин Х.: Умеунпсу ради уменупсуи и коижевни живпу, Нпви Сад, Свеупви, 2004.
2. Eko, Umberto: Umetnost i lepo u estetici srednjeg veka, Novi Sad, Svetovi, 1992.
3. Grlid, Danko: Estetika. Povijest filozofskih problema, Zagreb, Naprijed, 1983.
4. Kelner, Daglas: Medijska kultura – Studije kulture, identiteta i politika između modernizma i postmodernizma, Beograd, Clio,
2004.
5. Nikolid, Sanela: Avangardna umetnost kao teorijska praksa – Black Mountain College, Darmštatski internacionalni letnji kursevi za
Novu muziku i Tel Quel, Beograd, Fakultet muzičke umetnosti, 2015.
6. Nikolid, Sanela: Bauhaus – primenjena estetika muzike, teatra i plesa, Beograd, FMK–Orion Art, 2016.
7. Nikolid, Sanela: „Digital studies and transcontextualization of the humanities: The case of organology.” Digital Scholarship in the
Humanities, in advanced, 19.03.2019: https://doi.org/10.1093/llc/fqz018
8. Вранещ, Александра и Љиљана Маркпвиё (ур.). Дигиуална хуманисуика: уемауски збпрник 1 и 2. Бепград: Филплпщки
факулуеу Универзиуеуа, 2015.
9. Šuvakovid, Miško: Diskurzivna analiza. Prestupi i/ili pristupi 'diskurzivne analize' filozofiji, poetici, estetici, teoriji i studijama
umetnosti i kulture, Beograd, Univerzitet umetnosti, 2006.
10. Šuvakovid, Miško i Aleš Erjavec (ur.): Figure u pokretu, Beograd, Atoča, 2009.
11. Šuvakovid, Miško: Pojmovnik savremene umetnosti i teorije, Beograd, Orion Art, 2011.
12. Šuvakovid, Miško, Estetika muzike. Modeli, metode i epistemologije o/u modernoj i savremenoj muzici i umetnostima, Beograd,
FMK–Orion Art, 2016.

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

Кплпквијум - 2 кплпквијума (два писана
уесуа са пп 15 пиуаоа везаних за
преухпднп пбраѐене уеме)

30

Присусувп на предаваоима

10

Заврщни испиу:
Писмени испиу -Писана прпвера знаоа:
30 пиуаоа у вези са преухпднп
пбраѐеним уемама.

Ппена - 60
60

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OIUD1 - Удараљке 1
Наставници: Палашкпвиё Ж. Срѐан, ванредни прпфеспр
Сарадници: Загпрац П. Бпјана, сампсуални умеунишки сарадник
Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 12
Услпв: Нема
Циљ предмета:
Сууденуи суишу сппспбнпсу за сампсуалну умеунишку акуивнпсу и ушещёе у раду камерних ансамбала и пркесуара, кап и
сппспбнпсу за педагпщки и креауивни рад. Циљ је и дпсуизаое виспкпг прпфесипналнпг умеунишкпг нивпа, крпз уехнишкпинуерпреуауивну прпраду музишке лиуераууре за удараљке и изграѐиваое индивидуалнпсуи перкусипнисуе-удараша крпз
јединсувп уехнишкпг и музишкпг елеменуа.
Исхпд предмета:
Сууденуи пвладавају уепријским знаоем и пракуишним вещуинама у пбласуима умеунишкпг изражаваоа, свираоа у
камерним ансамблима и пркесурима, јавнпг извпѐеоа, вежбаоа и пдржаваоа прпба, кап и ппзнаваоем и разумеваоем
реперупара и кпнуексуа дела. Суишу сампсуалнпсу у раду, психплпщкп разумеваое извпѐащува, криуишку свесу и вещуину
кпмуникације.
Садржај предмета:
Рад на делу крпз уехнишкп-мелпдијску и фпрмалнп-сурукууралну анализу. Рад на прпграму ппдразумева суудипзнп
уппзнаваое и савладаваое уексуа кап и разрещаваое извпѐашких прпблема. На крају мпдула пплаже се испиу на кпме
сууденуи извпде задауи прпграм на мембранпфпним, мелпдијским и риумишким ударашким инсуруменуима. Прпграм се на
мелпдијским инсуруменуима извпди напамеу.
Литература:
1. Joe Morello, "Master studies 1", exercises for development of control and technique-Hal Leonard corp. USA
2. John Wooton, "The drummer's rudimental reference book" -Row-Loff Productions, USA
3. Eckehardt Keune, "Snare drum", etude for snare drum-VEB Deutcher Verlag fur Musik Leipzig
4. Jacques Delecluse, "Twelve studies" for the drum - Alphonse Leduc, France
5. Charley Wilcoxon, "Modern Rudimental Swing solos for advanced drummer" -Ludwig music, Ohio, USA
6. Arend Weitzel, "Timpani roll" - Gretel Verlag Dinklage
7. Francois Dupin, "The kettledrummer's basic training", Alfphonse Leduc, France
8. Eckehardt Keune, "Timpani", etude for timpani - VEB Deutcher Verlag fur Musik Leipzig
9. Jacques Delecluse, "Twenty studies" for timpani – Alphonse Leduc, France
10. Bruno Hartl, "Etude for two timpani" – Marmor Verlag Wien
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 1007, Edition Breitkopf, 4280
15. Morris Goldenberg, "Modern school for Xylophone - studies No. 1-10, 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. 1-5, Alphonse Leduc, Paris
19. David Kovins, "Vibraphone Virtuosity", No. 1-8 - Visionary Music Publishing Co. USA
20. David Fridman, "Vibraphone Technique – dampening and pedaling" No. 1 – 5 - Copyright by D. Fridma. USA
21. Joe Morello, "Master studies 1", exercises for development of control and technique-Hal Leonard corp. USA
22. John Wooton, "The drummer's rudimental reference book" -Row-Loff Productions, USA
23. Eckehardt Keune, "Snare drum", etude for snare drum-VEB Deutcher Verlag fur Musik Leipzig
24. Jacques Delecluse, "Twelve studies" for the drum - Alphonse Leduc, France
25. Charley Wilcoxon, "Modern Rudimental Swing solos for advanced drummer" -Ludwig music, Ohio, USA
26. Arend Weitzel, "Timpani roll" - Gretel Verlag Dinklage
27. Francois Dupin, "The kettledrummer's basic training", Alfphonse Leduc, France
28. Eckehardt Keune, "Timpani", etude for timpani - VEB Deutcher Verlag fur Musik Leipzig
29. Jacques Delecluse, "Twenty studies" for timpani – Alphonse Leduc, France
30. Bruno Hartl, "Etude for two timpani" – Marmor Verlag Wien
31. Leigh Howard Stevens, "Method of Movement for Marimba", Copyright by L. H. Stevens, 1979
32. Nancy Zeltsman, "Four-Mallet Marimba playing", Hal Leonard Corporation, USA
33. Nebojša J. Živkovid, "The principle of Mallet Technique", Copyright by Nebojša J. Živkovid
34. J. S. Bach, "Sech Suiten" fur Violoncello solo BWV 1007, Edition Breitkopf, 4280
35. Morris Goldenberg, "Modern school for Xylophone - studies No. 1-10, Chappell & Co., Inc, USA
36. George Lawrence Stone, "Mallet Controle" for mellodic percussion - by George B. Stone & Son, Inc. USA
37. Сергеи Веурпв, "Сбпрник упражнении длр ксилпфпна" Мпсква 2005
38. Jacques Delecluse, "Twenty studies for Xylophone" No. 1-5, Alphonse Leduc, Paris
39. David Kovins, "Vibraphone Virtuosity", No. 1-8 - Visionary Music Publishing Co. USA
40. David Fridman, "Vibraphone Technique – dampening and pedaling" No. 1 – 5 - Copyright by D. Fridma. USA

Брпј часпва активне наставе:

Тепријска насуава: 0

Пракуишна насуава: 2

Метпде извпђеоа наставе:
Кпнцеруне акуивнпсуи.
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, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OIUD2 - Удараљке 2
Наставници: Палашкпвиё Ж. Срѐан, ванредни прпфеспр
Сарадници: Загпрац П. Бпјана, сампсуални умеунишки сарадник
Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 12
Услпв: Пплпжен испиу Удараљке 1 (OIUD1)
Циљ предмета:
Сууденуи суишу сппспбнпсу за сампсуалну умеунишку акуивнпсу и ушещёе у раду камерних ансамбала и пркесуара, кап и
сппспбнпсу за педагпщки и креауивни рад.
Циљ је и дпсуизаое виспкпг прпфесипналнпг умеунишкпг нивпа, крпз уехнишкп-инуерпреуауивну прпраду музишке
лиуераууре за удараљке и изграѐиваое индивидуалнпсуи перкусипнисуе-удараша крпз јединсувп уехнишкпг и музишкпг
елеменуа.
Исхпд предмета:
Сууденуи пвладавају уепријским знаоем и пракуишним вещуинама у пбласуима умеунишкпг изражаваоа, свираоа у
камерним ансамблима и пркесурима, јавнпг извпѐеоа, вежбаоа и пдржаваоа прпба, кап и ппзнаваоем и разумеваоем
реперупара и кпнуексуа дела. Суишу сампсуалнпсу у раду, психплпщкп разумеваое извпѐащува, криуишку свесу и вещуину
кпмуникације.
Садржај предмета:
Рад на делу крпз уехнишкп-мелпдијску и фпрмалнп-сурукууралну анализу. Рад на прпграму ппдразумева суудипзнп
уппзнаваое и савладаваое уексуа кап и разрещаваое извпѐашких прпблема. На крају мпдула пплаже се испиу на кпме
сууденуи извпде задауи прпграм на мембранпфпним, мелпдијским и риумишким ударашким инсуруменуима. Прпграм се на
мелпдијским инсуруменуима извпди напамеу.
Литература:
1. Joe Morello, "Master studies 1", exercises for development of control and technique-Hal Leonard corp. USA
2. John Wooton, "The drummer's rudimental reference book" -Row-Loff Productions, USA
3. Eckehardt Keune, "Snare drum", etude for snare drum-VEB Deutcher Verlag fur Musik Leipzig
4. Jacques Delecluse, "Twelve studies" for the drum - Alphonse Leduc, France
5. Charley Wilcoxon, "Modern Rudimental Swing solos for advanced drummer" -Ludwig music, Ohio, USA
6. Arend Weitzel, "Timpani roll" - Gretel Verlag Dinklage
7. Francois Dupin, "The kettledrummer's basic training", Alfphonse Leduc, France
8. Eckehardt Keune, "Timpani", etude for timpani - VEB Deutcher Verlag fur Musik Leipzig
9. Jacques Delecluse, "Twenty studies" for timpani – Alphonse Leduc, France
10. Bruno Hartl, "Etude for two timpani" – Marmor Verlag Wien
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 1007, Edition Breitkopf, 4280
15. Morris Goldenberg, "Modern school for Xylophone - studies No. 1-10, 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. 1-5, Alphonse Leduc, Paris
19. David Kovins, "Vibraphone Virtuosity", No. 1-8 - Visionary Music Publishing Co. USA
20. David Fridman, "Vibraphone Technique – dampening and pedaling" No. 1 – 5 - Copyright by D. Fridma. USA
21. Linn Glassock, "Motion" – set-up, percussion solo – Kendor Music, Inc. USA
Брпј часпва активне наставе:

Тепријска насуава: 0

Пракуишна насуава: 2

Метпде извпђеоа наставе:
Кпнцеруне акуивнпсуи.
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, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OIUD3 - Удараљке 3
Наставници: Палашкпвиё Ж. Срѐан, ванредни прпфеспр
Сарадници: Загпрац П. Бпјана, сампсуални умеунишки сарадник
Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 12
Услпв: Пплпжен испиу Удараљке 2 (OIUD2)
Циљ предмета:
Сууденуи суишу сппспбнпсу за сампсуалну умеунишку акуивнпсу и ушещёе у раду камерних ансамбала и пркесуара, кап и
сппспбнпсу за педагпщки и креауивни рад.
Циљ је и дпсуизаое виспкпг прпфесипналнпг умеунишкпг нивпа, крпз уехнишкп-инуерпреуауивну прпраду музишке
лиуераууре за удараљке и изграѐиваое индивидуалнпсуи перкусипнисуе-удараша крпз јединсувп уехнишкпг и музишкпг
елеменуа.
Исхпд предмета:
Сууденуи пвладавају уепријским знаоем и пракуишним вещуинама у пбласуима умеунишкпг изражаваоа, свираоа у
камерним ансамблима и пркесурима, јавнпг извпѐеоа, вежбаоа и пдржаваоа прпба, кап и ппзнаваоем и разумеваоем
реперупара и кпнуексуа дела. Суишу сампсуалнпсу у раду, психплпщкп разумеваое извпѐащува, криуишку свесу и вещуину
кпмуникације.
Садржај предмета:
Рад на делу крпз уехнишкп-мелпдијску и фпрмалнп-сурукууралну анализу. Рад на прпграму ппдразумева суудипзнп
уппзнаваое и савладаваое уексуа кап и разрещаваое извпѐашких прпблема. На крају мпдула пплаже се испиу на кпме
сууденуи извпде задауи прпграм на мембранпфпним, мелпдијским и риумишким ударашким инсуруменуима. Прпграм се на
мелпдијским инсуруменуима извпди напамеу.
Литература:
1. Joe Morello, "Master studies 1", exercises for development of control and technique-Hal Leonard corp. USA
2. John Wooton, "The drummer's rudimental reference book" -Row-Loff Productions, USA
3. Eckehardt Keune, "Snare drum", etude for snare drum-VEB Deutcher Verlag fur Musik Leipzig
4. Jacques Delecluse, "Twelve studies" for the drum - Alphonse Leduc, France
5. Charley Wilcoxon, "Modern Rudimental Swing solos for advanced drummer" -Ludwig music, Ohio, USA
6. Arend Weitzel, "Timpani roll" - Gretel Verlag Dinklage
7. Francois Dupin, "The kettledrummer's basic training", Alfphonse Leduc, France
8. Eckehardt Keune, "Timpani", etude for timpani - VEB Deutcher Verlag fur Musik Leipzig
9. Jacques Delecluse, "Twenty studies" for timpani – Alphonse Leduc, France
10. Bruno Hartl, "Etude for two timpani" – Marmor Verlag Wien
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 1007, Edition Breitkopf, 4280
15. Morris Goldenberg, "Modern school for Xylophone - studies No. 1-10, 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. 1-5, Alphonse Leduc, Paris
19. David Kovins, "Vibraphone Virtuosity", No. 1-8 - Visionary Music Publishing Co. USA
20. David Fridman, "Vibraphone Technique – dampening and pedaling" No. 1 – 5 - Copyright by D. Fridma. USA
Брпј часпва активне наставе:

Тепријска насуава: 0

Пракуишна насуава: 2

Метпде извпђеоа наставе:
Кпнцеруне акуивнпсуи.
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, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OIUD4 - Удараљке 4
Наставници: Палашкпвиё Ж. Срѐан, ванредни прпфеспр
Сарадници: Загпрац П. Бпјана, сампсуални умеунишки сарадник
Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 12
Услпв: Пплпжен испиу Удараљке 3 (OIUD3)
Циљ предмета:
Сууденуи суишу сппспбнпсу за сампсуалну умеунишку акуивнпсу и ушещёе у раду камерних ансамбала и пркесуара, кап и
сппспбнпсу за педагпщки и креауивни рад.
Циљ је и дпсуизаое виспкпг прпфесипналнпг умеунишкпг нивпа, крпз уехнишкп-инуерпреуауивну прпраду музишке
лиуераууре за удараљке и изграѐиваое индивидуалнпсуи перкусипнисуе-удараша крпз јединсувп уехнишкпг и музишкпг
елеменуа.
Исхпд предмета:
Сууденуи пвладавају уепријским знаоем и пракуишним вещуинама у пбласуима умеунишкпг изражаваоа, свираоа у
камерним ансамблима и пркесурима, јавнпг извпѐеоа, вежбаоа и пдржаваоа прпба, кап и ппзнаваоем и разумеваоем
реперупара и кпнуексуа дела. Суишу сампсуалнпсу у раду, психплпщкп разумеваое извпѐащува, криуишку свесу и вещуину
кпмуникације.
Садржај предмета:
Рад на делу крпз уехнишкп-мелпдијску и фпрмалнп-сурукууралну анализу. Рад на прпграму ппдразумева суудипзнп
уппзнаваое и савладаваое уексуа кап и разрещаваое извпѐашких прпблема. На крају мпдула пплаже се испиу на кпме
сууденуи извпде задауи прпграм на мембранпфпним, мелпдијским и риумишким ударашким инсуруменуима. Прпграм се на
мелпдијским инсуруменуима извпди напамеу.
Литература:
1. Joe Morello, "Master studies 1", exercises for development of control and technique-Hal Leonard corp. USA
2. John Wooton, "The drummer's rudimental reference book" -Row-Loff Productions, USA
3. Eckehardt Keune, "Snare drum", etude for snare drum-VEB Deutcher Verlag fur Musik Leipzig
4. Jacques Delecluse, "Twelve studies" for the drum - Alphonse Leduc, France
5. Charley Wilcoxon, "Modern Rudimental Swing solos for advanced drummer" -Ludwig music, Ohio, USA
6. Arend Weitzel, "Timpani roll" - Gretel Verlag Dinklage
7. Francois Dupin, "The kettledrummer's basic training", Alfphonse Leduc, France
8. Eckehardt Keune, "Timpani", etude for timpani - VEB Deutcher Verlag fur Musik Leipzig
9. Jacques Delecluse, "Twenty studies" for timpani – Alphonse Leduc, France
10. Bruno Hartl, "Etude for two timpani" – Marmor Verlag Wien
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 1008, Edition Breitkopf, 4280
15. Morris Goldenberg, "Modern school for Xylophone - studies No. 11-20, 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. 6 -10, Alphonse Leduc, Paris
19. David Kovins, "Vibraphone Virtuosity", No. 9 -16 - Visionary Music Publishing Co. USA
20. David Fridman, "Vibraphone Technique – dampening and pedaling" No. 6 - 10 - Copyright by D. Fridma. USA
21. Jan Bradley, "Dance for Five Drums" set-up, percussion solo – by Jan Bradley 1996
Брпј часпва активне наставе:

Тепријска насуава: 0

Пракуишна насуава: 2

Метпде извпђеоа наставе:
Кпнцеруне акуивнпсуи.
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, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OIUD5 - Удараљке 5
Наставници: Палашкпвиё Ж. Срѐан, ванредни прпфеспр
Сарадници: Загпрац П. Бпјана, сампсуални умеунишки сарадник
Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 12
Услпв: Пплпжен испиу Удараљке 4 (OIUD4)
Циљ предмета:
Сууденуи суишу сппспбнпсу за сампсуалну умеунишку акуивнпсу и ушещёе у раду камерних ансамбала и пркесуара, кап и
сппспбнпсу за педагпщки и креауивни рад.
Циљ је и дпсуизаое виспкпг прпфесипналнпг умеунишкпг нивпа, крпз уехнишкп-инуерпреуауивну прпраду музишке
лиуераууре за удараљке и изграѐиваое индивидуалнпсуи перкусипнисуе-удараша крпз јединсувп уехнишкпг и музишкпг
елеменуа.
Исхпд предмета:
Сууденуи пвладавају уепријским знаоем и пракуишним вещуинама у пбласуима умеунишкпг изражаваоа, свираоа у
камерним ансамблима и пркесурима, јавнпг извпѐеоа, вежбаоа и пдржаваоа прпба, кап и ппзнаваоем и разумеваоем
реперупара и кпнуексуа дела. Суишу сампсуалнпсу у раду, психплпщкп разумеваое извпѐащува, криуишку свесу и вещуину
кпмуникације.
Садржај предмета:
Рад на делу крпз уехнишкп-мелпдијску и фпрмалнп-сурукууралну анализу. Рад на прпграму ппдразумева суудипзнп
уппзнаваое и савладаваое уексуа кап и разрещаваое извпѐашких прпблема. На крају мпдула пплаже се испиу на кпме
сууденуи извпде задауи прпграм на мембранпфпним, мелпдијским и риумишким ударашким инсуруменуима. Прпграм се на
мелпдијским инсуруменуима извпди напамеу.
Литература:
1. Joe Morello, "Master studies 1", exercises for development of control and technique-Hal Leonard corp. USA
2. Joe Morello, "Master Sudies 2", Hal Leonard corp. USA
3. John Wooton, "Dr. Throwdown's Rudimental remedies", Row-Loff productions, USA
4. Anthony J. Cirone, "Portraits in rhythm" 50 studies for snare drum, Bel Win Mills Publishing Corp. USA
5. Valentin Snegiriev, "Etude for snare drum", Moskva "Muzika" 1989
6. Joseph Tompkins, "Nine French-American Rudimental Solos", Bachovich Music Pub. USA
7. Nick Woud, "Musical studies for pedal timpani" - PPP, 2011
8. Arend Weitzel, "Paukers Turnstunde" 10 etude for 4 timpani - Arend Weitzel 2009
9. Jean Batigne, "Les Novvelles Timbales Francaises" studies for timpani - Alphonce Leduc, France
10. Aleks Orfaly, "Studies in Copper", 15 Orchestral Etudes for Timpani - C. Alan Publications, USA
11. Fredric Macarez, "Tim - top" 12 etude for timpani - Alphonce Leduc, France
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 1009, Edition Breitkopf, 4280
16. Morris Goldenberg, "Modern school for Xylophone - studies No. 21- 30, 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. 11-15, Alphonse Leduc, Paris
20. David Kovins, "Vibraphone Virtuosity", No. 17 -24, Visionary Music Publishing Co. USA
Брпј часпва активне наставе:

Тепријска насуава: 0

Пракуишна насуава: 2

Метпде извпђеоа наставе:
Кпнцеруне акуивнпсуи.
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, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OIUD6 - Удараљке 6
Наставници: Палашкпвиё Ж. Срѐан, ванредни прпфеспр
Сарадници: Загпрац П. Бпјана, сампсуални умеунишки сарадник
Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 12
Услпв: Пплпжен испиу Удараљке 5 (OIUD5)
Циљ предмета:
Сууденуи суишу сппспбнпсу за сампсуалну умеунишку акуивнпсу и ушещёе у раду камерних ансамбала и пркесуара, кап и
сппспбнпсу за педагпщки и креауивни рад.
Циљ је и дпсуизаое виспкпг прпфесипналнпг умеунишкпг нивпа, крпз уехнишкп-инуерпреуауивну прпраду музишке
лиуераууре за удараљке и изграѐиваое индивидуалнпсуи перкусипнисуе-удараша крпз јединсувп уехнишкпг и музишкпг
елеменуа.
Исхпд предмета:
Сууденуи пвладавају уепријским знаоем и пракуишним вещуинама у пбласуима умеунишкпг изражаваоа, свираоа у
камерним ансамблима и пркесурима, јавнпг извпѐеоа, вежбаоа и пдржаваоа прпба, кап и ппзнаваоем и разумеваоем
реперупара и кпнуексуа дела. Суишу сампсуалнпсу у раду, психплпщкп разумеваое извпѐащува, криуишку свесу и вещуину
кпмуникације.
Садржај предмета:
Рад на делу крпз уехнишкп-мелпдијску и фпрмалнп-сурукууралну анализу. Рад на прпграму ппдразумева суудипзнп
уппзнаваое и савладаваое уексуа кап и разрещаваое извпѐашких прпблема. На крају мпдула пплаже се испиу на кпме
сууденуи извпде задауи прпграм на мембранпфпним, мелпдијским и риумишким ударашким инсуруменуима. Прпграм се на
мелпдијским инсуруменуима извпди напамеу.
Литература:
1. Joe Morello, "Master Sudies 2", Hal Leonard corp. USA
2. John Wooton, "Dr. Throwdown's Rudimental remedies", Row-Loff productions, USA
3. Anthony J. Cirone, "Portraits in rhythm" 50 studies for snare drum, Bel Win Mills Publishing Corp. USA
4. Valentin Snegiriev, "Etude for snare drum", Moskva "Muzika" 1989
5. Joseph Tompkins, "Nine French-American Rudimental Solos", Bachovich Music Pub. USA
6. Nick Woud, "Musical studies for pedal timpani" - PPP, 2011
7. Arend Weitzel, "Paukers Turnstunde" 10 etude for 4 timpani - Arend Weitzel 2009
8. Jean Batigne, "Les Novvelles Timbales Francaises" studies for timpani - Alphonce Leduc, France
9. Aleks Orfaly, "Studies in Copper", 15 Orchestral Etudes for Timpani - C. Alan Publications, USA
10. Fredric Macarez, "Tim - top" 12 etude for timpani - Alphonce Leduc, France
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, Edition Breitkopf, 4280
15. Morris Goldenberg, "Modern school for Xylophone - studies No. 21- 30, 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. 11-15, Alphonse Leduc, Paris
19. David Kovins, "Vibraphone Virtuosity", No. 17 -24, Visionary Music Publishing Co. USA
20. David Fridman, "Vibraphone Technique – dampening and pedaling" No. 11-15 - Copyright by D. Fridma. USA
21. John Beck, "Episode for Solo Percussion" set-up, percussion solo – Studio 4 productions, 1978
Брпј часпва активне наставе:

Тепријска насуава: 0

Пракуишна насуава: 2

Метпде извпђеоа наставе:
Кпнцеруне акуивнпсуи.
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, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OIUD7 - Удараљке 7
Наставници: Палашкпвиё Ж. Срѐан, ванредни прпфеспр
Сарадници: Загпрац П. Бпјана, сампсуални умеунишки сарадник
Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 11
Услпв: Пплпжен испиу Удараљке 6 (OIUD6)
Циљ предмета:
Сууденуи суишу сппспбнпсу за сампсуалну умеунишку акуивнпсу и ушещёе у раду камерних ансамбала и пркесуара, кап и
сппспбнпсу за педагпщки и креауивни рад.
Циљ је и дпсуизаое виспкпг прпфесипналнпг умеунишкпг нивпа, крпз уехнишкп-инуерпреуауивну прпраду музишке
лиуераууре за удараљке и изграѐиваое индивидуалнпсуи перкусипнисуе-удараша крпз јединсувп уехнишкпг и музишкпг
елеменуа.
Исхпд предмета:
Сууденуи пвладавају уепријским знаоем и пракуишним вещуинама у пбласуима умеунишкпг изражаваоа, свираоа у
камерним ансамблима и пркесурима, јавнпг извпѐеоа, вежбаоа и пдржаваоа прпба, кап и ппзнаваоем и разумеваоем
реперупара и кпнуексуа дела. Суишу сампсуалнпсу у раду, психплпщкп разумеваое извпѐащува, криуишку свесу и вещуину
кпмуникације.
Садржај предмета:
Рад на делу крпз уехнишкп-мелпдијску и фпрмалнп-сурукууралну анализу. Рад на прпграму ппдразумева суудипзнп
уппзнаваое и савладаваое уексуа кап и разрещаваое извпѐашких прпблема. На крају мпдула пплаже се испиу на кпме
сууденуи извпде задауи прпграм на мембранпфпним, мелпдијским и риумишким ударашким инсуруменуима. Прпграм се на
мелпдијским инсуруменуима извпди напамеу.
Литература:
1. Joe Morello, "Master Sudies 2", Hal Leonard corp. USA
2. John Wooton, "Dr. Throwdown's Rudimental remedies", Row-Loff productions, USA
3. Anthony J. Cirone, "Portraits in rhythm" 50 studies for snare drum, Bel Win Mills Publishing Corp. USA
4. Valentin Snegiriev, "Etude for snare drum", Moskva "Muzika" 1989
5. Joseph Tompkins, "Nine French-American Rudimental Solos", Bachovich Music Pub. USA
6. Nick Woud, "Musical studies for pedal timpani" - PPP, 2011
7. Arend Weitzel, "Paukers Turnstunde" 10 etude for 4 timpani - Arend Weitzel 2009
8. Jean Batigne, "Les Novvelles Timbales Francaises" studies for timpani - Alphonce Leduc, France
9. Aleks Orfaly, "Studies in Copper", 15 Orchestral Etudes for Timpani - C. Alan Publications, USA
10. Fredric Macarez, "Tim - top" 12 etude for timpani - Alphonce Leduc, France
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, Edition Breitkopf, 4280
15. Morris Goldenberg, "Modern school for Xylophone - studies No. 21- 30, 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. 11-15, Alphonse Leduc, Paris
19. David Kovins, "Vibraphone Virtuosity", No. 17 -24, Visionary Music Publishing Co. USA
20. David Fridman, "Vibraphone Technique – dampening and pedaling" No. 11-15 - Copyright by D. Fridma. USA
Брпј часпва активне наставе:

Тепријска насуава: 0

Пракуишна насуава: 2

Метпде извпђеоа наставе:
Кпнцеруне акуивнпсуи.
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, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OIUD8 - Удараљке 8
Наставници: Палашкпвиё Ж. Срѐан, ванредни прпфеспр
Сарадници: Загпрац П. Бпјана, сампсуални умеунишки сарадник
Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 11
Услпв: Пплпжен испиу Удараљке 7
Циљ предмета:
Сууденуи суишу сппспбнпсу за сампсуалну умеунишку акуивнпсу и ушещёе у раду камерних ансамбала и пркесуара, кап и
сппспбнпсу за педагпщки и креауивни рад.
Циљ је и дпсуизаое виспкпг прпфесипналнпг умеунишкпг нивпа, крпз уехнишкп-инуерпреуауивну прпраду музишке
лиуераууре за удараљке и изграѐиваое индивидуалнпсуи перкусипнисуе-удараша крпз јединсувп уехнишкпг и музишкпг
елеменуа.
Исхпд предмета:
Сууденуи пвладавају уепријским знаоем и пракуишним вещуинама у пбласуима умеунишкпг изражаваоа, свираоа у
камерним ансамблима и пркесурима, јавнпг извпѐеоа, вежбаоа и пдржаваоа прпба, кап и ппзнаваоем и разумеваоем
реперупара и кпнуексуа дела. Суишу сампсуалнпсу у раду, психплпщкп разумеваое извпѐащува, криуишку свесу и вещуину
кпмуникације.
Садржај предмета:
Рад на делу крпз уехнишкп-мелпдијску и фпрмалнп-сурукууралну анализу. Рад на прпграму ппдразумева суудипзнп
уппзнаваое и савладаваое уексуа кап и разрещаваое извпѐашких прпблема. На крају мпдула пплаже се испиу на кпме
сууденуи извпде задауи прпграм на мембранпфпним, мелпдијским и риумишким ударашким инсуруменуима. Прпграм се на
мелпдијским инсуруменуима извпди напамеу.
Литература:
1. Joe Morello, "Master Sudies 2", Hal Leonard corp. USA
2. John Wooton, "Dr. Throwdown's Rudimental remedies", Row-Loff productions, USA
3. Anthony J. Cirone, "Portraits in rhythm" 50 studies for snare drum, Bel Win Mills Publishing Corp. USA
4. Valentin Snegiriev, "Etude for snare drum", Moskva "Muzika" 1989
5. Joseph Tompkins, "Nine French-American Rudimental Solos", Bachovich Music Pub. USA
6. Nick Woud, "Musical studies for pedal timpani" - PPP, 2011
7. Arend Weitzel, "Paukers Turnstunde" 10 etude for 4 timpani - Arend Weitzel 2009
8. Jean Batigne, "Les Novvelles Timbales Francaises" studies for timpani - Alphonce Leduc, France
9. Aleks Orfaly, "Studies in Copper", 15 Orchestral Etudes for Timpani - C. Alan Publications, USA
10. Fredric Macarez, "Tim - top" 12 etude for timpani - Alphonce Leduc, France
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, Edition Breitkopf, 4280
15. Morris Goldenberg, "Modern school for Xylophone - studies No. 21- 30, 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. 11-15, Alphonse Leduc, Paris
19. David Kovins, "Vibraphone Virtuosity", No. 17 -24, Visionary Music Publishing Co. USA
20. David Fridman, "Vibraphone Technique – dampening and pedaling" No. 11-15 - Copyright by D. Fridma. USA
21. Michio Kitazume, "Side By Side" for solo percussion, set-up – by Ongaku No Tomo Sha Corporation, Japan 1993
Брпј часпва активне наставе:

Тепријска насуава: 0

Пракуишна насуава: 2

Метпде извпђеоа наставе:
Кпнцеруне акуивнпсуи.
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, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OIOU1 - Уппредне пргуље
Наставници: Смиљаниё-Радиё Б. Маја, редпвни прпфеспр
Сарадници: --Статус предмета: избпрни
Брпј ЕСПБ: 4
Услпв: нема
Циљ предмета:
Суицаое сурушних знаоа из умеунишке пбласуи пргуља (ппзнаваое инсуруменуа, исупријау градое, развпј инсуруменуа и
лиуерауура) и оихпва примена у пквиру главнпг предмеуа; пвладаваое свираоем на пргуљама у функцији главнпг
предмеуа; сагледаваое кпмппзиципнп-извпѐашкп-уепријске кпрелације у пднпсу на пргуљску умеунпсу и пбпгаёиваое
ппщуе умеунишке перспекуиве
Исхпд предмета:
Примена разнпврсних уепријских и пракуишних знаоа у умеунишкпм и уепријскпм раду; ппдсуицаое криуишкпг
размищљаоа и сампсуалнпг исураживашкпг рада; ппдсуицаое на креауивну разнпврснпсу и упшаваое паралела у
суваралашкп-умеунишкп-уепријским узприма и извприма. Развпј афиниуеуа сууденуа ка сурушним пбласуима и дисциплинама
у пквиру пргуљске праксе и едукације. Псппспбљаваое сууденауа за прпфесипналнп бављеое у пбласуи музике, на
инуерпреуауивнпм и уепријскпм ппљу
Садржај предмета:
У упку два семесура сууденуи се уепријски и пракуишнп уппзнају са инсуруменупм:
-исупријски (развпјни и градиуељски) кпнуексу
-специфишнпсуи инсуруменауа (ппщуе)
-специфишнпсуи инсуруменауа у пднпсу на перипд градое и ппднебље
-специфишнпсуи свираоа на пргуљама – мануали и педал
-прпрада ппшеуне пргуљске лиуераууре
-прпрада лиуераууре у функцији главнпг предмеуа
Градивп се пбраѐује на пдабраним примерима крпз „пукриваое“ пдгпвпра и закљушака, пракуишнпм применпм и
уппуребпм суешених сазнаоа
-педална апликауура – уппуреба прсуију, припрема за пеуу, припрема за педалне вежбе
-аруикулација у педалу – равнпправнпсу прсуију и пеуе
-мануалне и педалне вежбе, развијаое псеёаја за хпд дирке
-педалне скале – црнп-беле дирке, самп беле, „клизаое“ пп црним диркама
-сплп педал, акпрди-разлагаое, двпглас, пкуаве, акпрди, пплифпнија, прнаменуи
- синхрпнизација мануала и педала-прпблем ури линије
- пдвајаое баспвске депнице и леве руке
- вплумен и прпблеми кащоеоа
На крају првпг семесура сууденуи пплажу кплпквијум: инуерпеуација једне пргуљске кпмппзиције и рад на примеру главнпг
предмеуа (нпр. кпмппзиција за пргуље (сууд.пр.кпмппзиција), свираое пргуљске паруиууре (сууд.пр.диригпваое), свираое
депнице прауое (извпѐаши псим клавира), свираое впкалне паруиууре или кпмппзиције суаре музике (сууд.пр.клавир),
свираое впкалнп-инсуруменуалних пблика суаре музике (сууд.пр. музишка уепрја).
Прпрада депница пргуља у лиуерауури за симфпнијски пркесуар и камерне ансамбле, са нарпшиуим псврупм на звушне и
динамишке пднпсе у ансамблу, кплекуивни рад, слущаое, специфишнпсуи аруикулације, савладаваое паруиууре.
Суицаоем знаоа из пбласуи пргуљске инуерпреуације, сууденуи развијају специфишну инуеракцију и прпжимаое
суваралашке, инуерпреуауивне и уепријске праксе.
На крају гпдине сууденуи пплажу пракуишни испиу, пднпснп, свирају следеёи прпграм:
Педална вежба
Кпрална предигра
Пблик са фугпм
Пример у функцији главнпг предмеуа
Литература:
1. Germani, Fernando : Metodo per Organo 1,2,3,4, Edizioni De Santis, Roma, 1944
2. Oortmerssen, Jacques van: Organ tehnique,GOArt Publications, Goeteborg, 2002
3. Oortmerssen, Jacques van: A guide to duo and trio playing, Edition Boeuenga, Holland, 1987
4. Goode, Jack C.: Pipe organ registration, Parthenon Press, Nashville, Tennesse, 1964
5. Suthoff-Gross, Rudolf: Orgelschule, K.H.M.Verlag, Wolfenbuttel, 1978
6. Laukvik, Jon: Orgelschule zur historischen Auffuhrungspraxis, Carus-Verlag, Stuttgart, 1990
7. Bach, Johann Sebastian: Orgelwerke 1,2,3,4,5,6,7,8,9, C.F. Peters, New York, 1951
8. Bach, Johann Sebastian: Messe in h-moll BWV 232, Baerenreiter, Germany, 1955
9. Bach, Johann Sebastian: Jesu, meine Freude BWV 227, Baerenreiter, Kassel, 1970
10. Mozart, Wolfgang Amadeus:Missa in C KV 427, Carus, Stuttgart, 2005
11. Handel, Georg Friedrich: Sieben Sonaten, Henle Verlag, Munchen, 1971
12. Handel, Georg Friedrich: Messiah, Novello&Company Lmt., London, 1986
13. Gretchaninoff, Aleksander: Liturgia Domestica, Breitkopf&Hartel, Leipzig, 1967

14. Bernstein, Leonard: Chichester Psalms, Boosey&Hawkes, USA, 1992
15. Durufle, Maurice: Requiem, Durand, Paris, 1948
Брпј часпва активне наставе:

Тепријска насуава: 2

Пракуишна насуава: 0

Метпде извпђеоа наставе:
Тепријскп – умеунишка (пракуишна)
Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100):
Предиспиуне пбавезе:

Ппена - 50

кплпквијум

20

акуивнпсу у упку предаваоа

15

редпвнпсу на насуави

15

Заврщни испиу:
пракуишни испиуни рад

Ппена - 50
50

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OFFG1 - Фагпу 1
Наставници: Јпуиё З. Иван, дпцену
Сарадници: Беншиё М. Мелиуа, сампсуални умеунишки сарадник; Раиё А. Драгана, вищи умеунишки сарадник
Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 13
Услпв: Нема
Циљ предмета:
Циљ предмеуа првенсувенп се пднпси на савладаваое уехнике свираоа на фагпуу, крпз инуерпреуауивнп-умеунишку
прпраду лиуераууре, крпз разлишиуе суилске еппхе.
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:
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:
Предаваоа држи прпфеспр и у упку првпг мпдула фпкус је на раду на уехнишким и упнским вежбама, еуидама и скалама, са
ппсебним псврупм на ууврѐиваое ппсуавке и уехнике дисаоа, а зауим и на суудипзнпм уппзнаваоу и савладаваоу нпунпг
уексуа. Вежбе држи сарадник, и на вежбама се сууденуи псппспбљавају за музишку кпмуникацију, пбраѐујуёи умеунишке
прпблеме на кпнкреуним делима. Најмаое једнпм, прганизује се јавни насууп, кпји мпже биуи и насууп у пквиру класе.
Испиуни захуев: Две еуиде, скале и уехнишке вежбе., кпмад са клавирпм
Литература:
1. Милде, Л. Эуюды 1-12 Музгиз, Мпсква 1959
2. Vivaldi, Antonio Konzert a moll Milano, Ricordi 1955
3. Lindpentner, Peter Concertino Leipzig, Breitkopf 1981
4. Kolomien, A Scerzo Peters 1985
5. Copraš, A. Etide Hans Sikorski, Hamburg 1956
6. Bach, Johann Sebastian Koncert B dur Peters Edition 1975
7. Haendel, Georg Friedrich Sonate Peters Edition 1931
8. Boismortier, Joseph Bodin de Sonate Breitkopf 1963
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

Заврщни испиу:

Ппена - 60

Јавни насуупи

20

Испиу-умеунишка реализација

30

Акуивнпсу и залагаое на насуави

10

Испиу-уехнишка реализација

30

Присусувп на насуави

10

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OFFG2 - Фагпу 2
Наставници: Јпуиё З. Иван, дпцену
Сарадници: Беншиё М. Мелиуа, сампсуални умеунишки сарадник; Раиё А. Драгана, вищи умеунишки сарадник
Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 13
Услпв: Пплпжен испиу Фагпу 1 (OFFG1)
Циљ предмета:
Циљ предмеуа првенсувенп се пднпси на савладаваое уехнике свираоа на фагпуу, крпз инуерпреуауивнп-умеунишку
прпраду лиуераууре, крпз разлишиуе суилске еппхе.
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:
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:
У упку другпг мпдула насуавља се рад на упнским вежбама, еуидама и скалама. Уппредп, ради се на инуерпреуацији и
уппзнаваоу суилпва са ппсебним акценупм на индивидуалнпсуи свакпг сууденуа. Ушеое уексуа напамеу, рад на фпрмалнпсурукууралнпј анализи дела кпја се извпде. Предаваоа држи прпфеспр. Вежбе држи сарадник, и на вежбама се сууденуи
псппспбљавају за заједнишки рад, пбраѐујуёи извпѐашке прпблеме на кпнкреуним делима. Најмаое једнпм, прганизује се
јавни
насууп, кпји мпже биуи и насууп у пквиру класе. Испиуни захуев: две еуиде, циклишнп делп, вируупзни кпмад. Једнп делп
(кпнцеру) се пбавезнп извпди напамеу.
Литература:
1. Милде, Л Эуюды 13-25 Музгиз, Мпсква 1959
2. Corrett, M. Sonate d minor Boosey & Hawks 1981
3. Vivaldi, Antonio Sonate a moll Milano, Ricordi 1958
4. Hilmera, Oldřich Scherzando International Music Company 1991
5. Copraš, A. Etide Hans Sikorski, Hamburg 1956
6. Shtamitz, Karl Koncert F dur Hans Sikorski, Hamburg 1956
7. Bach, Johann Sebastian Koncert Es dur Peters Edition 1932
8. Maingueneau, Suite Breve Paris, Alphonse Leduc 1984
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

Заврщни испиу:

Ппена - 60

Јавни насуупи

20

Испиу-умеунишка реализација

30

Акуивнпсу и залагаое на насуави

10

Испиу-уехнишка реализација

30

Присусувп на насуави

10

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OFFG3 - Фагпу 3
Наставници: Јпуиё З. Иван, дпцену
Сарадници: Беншиё М. Мелиуа, сампсуални умеунишки сарадник; Раиё А. Драгана, вищи умеунишки сарадник
Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 13
Услпв: Пплпжен испиу Фагпу 2 (OFFG2)
Циљ предмета:
Циљ предмеуа првенсувенп се пднпси на савладаваое уехнике свираоа на фагпуу, крпз инуерпреуауивнп-умеунишку
прпраду лиуераууре, крпз разлишиуе суилске еппхе.
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:
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:
У упку уреёег мпдула ради се на даљем развпју и усаврщаваоу уехнике свираоа на фагпуу, крпз рад на упнским вежбама,
скалама и дневним вежбама. Рад на ппсуизаоу баланса целпг уела при свираоу. Пвладаваое разлишиуим суилпвима
иоихпвим каракуерисуикама. Предаваоа држи прпфеспр, а вежбе сарадник. На вежбама се сууденуи усаврщавају у
заједнишкпм раду и музишкпј кпмуникацију, савладавајуёи инуерпреуауивне прпблеме. Најмаое једнпм, прганизује се јавни
насууп, кпји мпже биуи и насууп у пквиру класе. Испиуни захуев: две еуиде, скале и уехнишке вежбе.
Литература:
1. Milde. L Etudes 26-37 Gosudarstvenog muz. izdateljstvo, Moskva 1959
2. Bozza, Eugene Etudes I Paris, Alphonse Leduc 1947
3. Mozart, Wolfgang Amadeus Sonate B dur Peters Edition 1939
4. Telemann, Georg Philip Sonata e moll Budapest, Editio musica 1969
5. Vanhal, Johann Koncert F. Hofmeister, Laipzig 1968
6. David, Ferdinand Concertino za fagot i klavir F. Hofmeister, Laipzig 1970
7. Vivaldi, Antonio Koncert e moll Milano, Ricordi 1955
8. Mirošnjikov Scherzo Gosudarstvenog muz. izdateljstvo, Moskva 1960
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

Заврщни испиу:

Ппена - 60

Јавни насуупи

20

Испиу-умеунишка реализација

30

Акуивнпсу и залагаое на насуави

10

Испиу-уехнишка реализација

30

Присусувп на насуави

10

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OFFG4 - Фагпу 4
Наставници: Јпуиё З. Иван, дпцену
Сарадници: Беншиё М. Мелиуа, сампсуални умеунишки сарадник; Раиё А. Драгана, вищи умеунишки сарадник
Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 13
Услпв: Пплпжен испиу Фагпу 3 (OFFG3)
Циљ предмета:
Циљ предмеуа првенсувенп се пднпси на савладаваое уехнике свираоа на фагпуу, крпз инуерпреуауивнп-умеунишку
прпраду лиуераууре, крпз разлишиуе суилске еппхе.
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:
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:
У упку шеуврупг мпдула главнпг предмеуа фагпуа ради се на суудипзнпм уппзнаваоу и савладаваоу разнпврсне лиуераууре
из пбласуи уехнишких вежби, скала, арпеѐа, урилера. Инсисуира се на исураживаоу и експерименуисаоу у циљу щуп бпљег
уппзнаваоа суилпва XVIII и XIX века. Предаваоа држи прпфеспр, а вежбе сарадник. На вежбама се инсисуира на щуп
суудипзнијем савладаваоу уексуа и разрещаваоу извпѐашких прпблема. Најмаое једнпм, прганизује се јавни насууп, кпји
мпже биуи и насууп у пквиру класе. Испиуни захуев: две еуиде, циклишнп делп, вируупзни кпмад. Једнп делп (кпнцеру) се
пбавезнп извпди напамеу.
Литература:
1. Milde. L Etudes 38-50 Gosudarstvenog muz. izdateljstvo, Moskva 1959
2. Bozza, Eugene Etudes II Paris, Alphonse Leduc 1947
3. Galliard, Johann Ernst Sonate Paris, Alphonse Leduc 1961
4. Hurlstone, W. Sonata F Major International Music Company 1980
5. Bruns, V. Koncert in C Schott International 1992
6. Deviene, Francois Koncert Paris, Durand 1988
7. Rene, C. H. Solo de concours Paris, Alphonse Leduc 1967
8. Crussel, Bernhard Concertino Boosey & Hawks 1961
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

Заврщни испиу:

Ппена - 60

Јавни насуупи

20

Испиу-умеунишка реализација

30

Акуивнпсу и залагаое на насуави

10

Испиу-уехнишка реализација

30

Присусувп на насуави

10

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OFFG5 - Фагпу 5
Наставници: Јпуиё З. Иван, дпцену
Сарадници: Беншиё М. Мелиуа, сампсуални умеунишки сарадник; Раиё А. Драгана, вищи умеунишки сарадник
Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 13
Услпв: Пплпжен испиу Фагпу 4 (OFFG4)
Циљ предмета:
Циљ предмеуа првенсувенп се пднпси на савладаваое уехнике свираоа на фагпуу, крпз инуерпреуауивнп-умеунишку
прпраду лиуераууре, крпз разлишиуе суилске еппхе.
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:
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 пеупг мпдула пбраѐују се еуиде и уехнишке вежбе кпје пмпгуёавају щуп успещније савладаваое какп спнауне и
кпнцеруануне лиуераууре, уакп и вируупзних кпмппзиција. Усклаѐиваое извпѐашких мпгуёнпсуи са захуевима и
специфишнпсуимамузике XIX и XX века.
Предаваоа држи прпфеспр, а вежбе сарадник. На вежбама се инсисуира на щуп суудипзнијем савладаваоу уексуа и
разрещаваоу извпѐашких прпблема.
Најмаое једнпм, прганизује се јавни насууп, кпји мпже биуи и насууп у пквиру класе.
Испиуни захуев: две еуиде, циклишнп делп, вируупзни кпмад.
Једнп делп се пбавезнп извпди напамеу.
Литература:
1. Jacobi, Carl 6 Etudes Milano, Ricordi 1952
2. Giampieri, Alamiro 16 Studi, 1-8 Paris, Alphonse Leduc 1939
3. Telemann, Georg Philip Sonata f moll za fagot i kl. Budapest, Editio musica 1969
4. Devienne, François Sonate Paris, Alphonse Leduc 1956
5. Mozart, Wolfgang Aamadeus Konzert B dur KV 191 Peters Edition 1939
6. Molter, Johann Melchior Koncert Leipzig, Breitkopf 1989
7. Grovlez, Gabriel Sicilienne et allegro giocoso Paris, Durand 1964
8. Grgin, Ante Suite Edition Marc Reift 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

Заврщни испиу:

Ппена - 60

Јавни насуупи

20

Испиу-умеунишка реализација

30

Акуивнпсу и залагаое на насуави

10

Испиу-уехнишка реализација

30

Присусувп на насуави

10

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OFFG6 - Фагпу 6
Наставници: Јпуиё З. Иван, дпцену
Сарадници: Беншиё М. Мелиуа, сампсуални умеунишки сарадник; Раиё А. Драгана, вищи умеунишки сарадник
Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 13
Услпв: Пплпжен испиу Фагпу 5 (OFFG5)
Циљ предмета:
Циљ предмеуа првенсувенп се пднпси на савладаваое уехнике свираоа на фагпуу, крпз инуерпреуауивнп-умеунишку
прпраду лиуераууре, крпз разлишиуе суилске еппхе.
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:
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 щесупг мпдула ради се на даљем разрещаваоу уехнишкп-инуерпреуауивних прпблема на микрп-плану, кап и рад на
щупбпљем разумеваоу фпрмалнп-сурукууралне целине дела кпја се пбраѐују. Предаваоа држи прпфеспр, а вежбе
сарадник. На вежбама се, крпз рад са сарадникпм, бпље уппзнаје сурукуура дела.
Најмаое једнпм, прганизује се јавни насууп, кпји мпже биуи и насууп у пквиру класе.
Испиуни захуев: две еуиде, циклишнп делп, вируупзни кпмад. Једнп делп (кпнцеру) се пбавезнп извпди напамеу.
Литература:
1. Giampieri, Alamiro 16 Studi, 9-16 1939
2. Sestak, Zdenek Cinque Invenzioni Zimmermann 1970
3. Hindemith, Paul Sonata Schott International 1940
4. Mozart, Wolfgang Amadeus Konzert B dur, Herausg. von M. Seiffert Leipzig, Peters Edition 1931
5. Danzi, Franz Konzert in F Mialno, Ricordi 1969
6. Pierne, Gabriel Concert piece Buillaudot 1950
7. Koch, E. Monolog Breitkopf 1984
8. Fasch, J. F. Sonata Leipzig, Peters Edition 1979
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

Заврщни испиу:

Ппена - 60

Јавни насуупи

20

Испиу-умеунишка реализација

30

Акуивнпсу и залагаое на насуави

10

Испиу-уехнишка реализација

30

Присусувп на насуави

10

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OFFG7 - Фагпу 7
Наставници: Јпуиё З. Иван, дпцену
Сарадници: Беншиё М. Мелиуа, сампсуални умеунишки сарадник; Раиё А. Драгана, вищи умеунишки сарадник
Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 13
Услпв: Пплпжен испиу Фагпу 6 (OFFG6)
Циљ предмета:
Циљ предмеуа првенсувенп се пднпси на савладаваое уехнике свираоа на фагпуу, крпз инуерпреуауивнп-умеунишку
прпраду лиуераууре, крпз разлишиуе суилске еппхе.
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:
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:
У седмпм мпдулу даље се усаврщава уехника свираоа и пбпгаёују уехнишке сппспбнпсуи и умеунишка лишнпсу сууденуа
кларинеуа. Уппзнаваое са извпѐашким уехникама музике XX века. Предаваоа држи прпфеспр, а вежбе сарадник. На
вежбама се пбраѐују инуерпреуауивнп-умеунишки захуеви савремене музике.
Најмаое једнпм, прганизује се јавни насууп, кпји мпже биуи и насууп у пквиру класе.
Испиуни захуев: две еуиде, циклишнп делп, вируупзни кпмад. Једнп делп (кпнцеру) се пбавезнп извпди напамеу.
Литература:
1. Boudeau, F. Etudes Billaudot 1961
2. Bitach, Marcel Etudes Paris, Alphonse Leduc 1950
3. Bonnard, Giulio Sonate Paris, Alphonse Leduc 1970
4. Tansman, Alexandre Sonatine Schott International 1950
5. Weber, Carl Maria von Konzert F dur Edition Peters 1934
6. Gordon, J. Concerto International Music Publishing 1984
7. Pierne, Gabriel Prelude de concert Buillaudot 1950
8. Crussel, Bernhard Concertino Boosey & Hawks 1961
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

Заврщни испиу:

Ппена - 60

Јавни насуупи

20

Испиу-умеунишка реализација

30

Акуивнпсу и залагаое на насуави

10

Испиу-уехнишка реализација

30

Присусувп на насуави

10

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OFFG8 - Фагпу 8
Наставници: Јпуиё З. Иван, дпцену
Сарадници: Беншиё М. Мелиуа, сампсуални умеунишки сарадник; Раиё А. Драгана, вищи умеунишки сарадник
Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 13
Услпв: Пплпжен испиуФагпу 7 (OFFG7)
Циљ предмета:
Циљ предмеуа првенсувенп се пднпси на савладаваое уехнике свираоа на фагпуу, крпз инуерпреуауивнп-умеунишку
прпраду лиуераууре, крпз разлишиуе суилске еппхе.
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:
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:
У псмпм мпдулу сублимирају се све вещуине и уехнишка дпсуигнуёа фагпуисуе. Рад на јединсуву уехнишких и музишких
елеменауа и захуева у делима кпја се пбраѐују. Припрема ресиуала и једнпг кпнцеруа с пркесурпм. Вежбе држи сарадник.
На вежбама се прпраѐује прпграм ресиуала кпји се припрема. Најмаое једнпм, прганизује се јавни насууп, кпји мпже биуи и
насууп у пквиру класе.
Литература:
1. Butru, R. 20 Etudes Paris, Durand 1974
2. Oromszegi, Otto 10 Etudes modernes Schott International 1985
3. Etler, E. Sonata Breitkopf 1965
4. Pauer, Jiri Koncert International Music Publishing 1960
5. Hummel, F. Konzert Peters Edition 1976
6. Weber, Carl Maria von Andante et rondo Ungarese Peters Edition 1934
7. Arnold, Malcolm Fantasy Boosey & Hawks 1979
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

Заврщни испиу:

Ппена - 60

Јавни насуупи

20

Испиу-умеунишка реализација

30

Акуивнпсу и залагаое на насуави

10

Испиу-уехнишка реализација

30

Присусувп на насуави

10

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OFFL1 - Флаууа 1
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: 13
Услпв: Нема
Циљ предмета:
Циљ предмеуа првенсувенп се пднпси на савладаваое уехнике свираоа на флаууи, крпз инуерпреуауивнп-умеунишку
прпраду лиуераууре, крпз разлишиуе суилске еппхе.
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:
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:
Предаваоа држи прпфеспр и у упку првпг мпдула фпкус је на раду на уехнишким и упнским вежбама, еуидама и скалама, са
ппсебним псврупм на ууврѐиваое ппсуавке и уехнике дисаоа, а зауим и на суудипзнпм уппзнаваоу и савладаваоу нпунпг
уексуа.
Вежбе држи сарадник, и на вежбама се сууденуи псппспбљавају за музишку кпмуникацију, пбраѐујуёи умеунишке прпблеме
на кпнкреуним делима. Најмаое једнпм, прганизује се јавни насууп, кпји мпже биуи и насууп у пквиру класе.
Испиуни захуев: две еуиде, скале и уехнишке вежбе.
Најмаое једнпм, прганизује се јавни насууп, кпји мпже биуи и у пквиру класе.
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. Bach, Johann Sebastian Studie, Studie 1-12 Leipzig, Breitkopf 1983
4. Bach, Johann Sebastian Sonate g-moll Frank Zimmermann 1983
5. Jeanjean, Paul Etudes modernes Paris: Alphonse Leduc 1947
6. Sigfrid, Karg-Elert Sonata "Appassionata" za flautu solo Zimmermann 1921
7. Telemann, Georg Philip 12 fantazija za flautu solo, Fantazije 1-6 Kassel, Barenreiter 1955
8. Ibert, Jacques Piece za flautu solo Paris: Alphonse Leduc 1936
9. Mozart, Wolfgang Amadeus Rondo D-dur New York, International Music Company, 1965
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

Заврщни испиу:

Ппена - 60

Јавни насуупи

20

Испиу-умеунишка реализација

30

Акуивнпсу и залагаое на насуави

10

Испиу-уехнишка реализација

30

Присусувп на насуави

10

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OFFL2 - Флаууа 2
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: 13
Услпв: Пплпжен испиу Флаууа 1 (OFFL1)
Циљ предмета:
Циљ предмеуа првенсувенп се пднпси на савладаваое уехнике свираоа на флаууи, крпз инуерпреуауивнп-умеунишку
прпраду лиуераууре, крпз разлишиуе суилске еппхе.
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:
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:
У упку другпг мпдула насуавља се рад на упнским вежбама, еуидама и скалама. Уппредп, ради се на инуерпреуацији и
уппзнаваоу суилпва са ппсебним акценупм на индивидуалнпсуи свакпг сууденуа. Ушеое уексуа напамеу, рад на фпрмалнпсурукууралнпј анализи дела кпја се извпде. Предаваоа држи прпфеспр. Вежбе држи сарадник, и на вежбама се сууденуи
псппспбљавају за заједнишки рад, пбраѐујуёи извпѐашке прпблеме на кпнкреуним делима. Најмаое једнпм, прганизује се
јавни
насууп, кпји мпже биуи и насууп у пквиру класе. Испиуни захуев: две еуиде, циклишнп делп, вируупзни кпмад. Једнп делп
(кпнцеру) се пбавезнп извпди напамеу.
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. 5, Mercadante, Saverio Koncert e-moll Миланп, Едизипни Сувини Зербпни С. п. А 1973
4. Taffanel, Paul & Philippe Gaubert Methode complete de la Flute Paris, Alphonse Leduc 1958
5. Bach, Johann Sebastian Sonate Es-dur BWV 1031 Leipzig, Edition Peters 1939
6. Jeanjean, Paul Etudes modernes Paris: Alphonse Leduc 1947
7. Reichardt, A. M. Daily Excersise Meinz, Schott Music International 1979
8. Sigfrid, Karg-Elert Sonata "Appassionata" za flautu solo Zimmermann 1921
9. Telemann, Georg Philip 12 fantazija za flautu solo, Fantazije 7-12 Kassel, Barenreiter 1955
10. Bach, Johann Sebastian Studie, Studie 13-24 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

Заврщни испиу:

Ппена - 60

Јавни насуупи

20

Испиу-умеунишка реализација

30

Акуивнпсу и залагаое на насуави

10

Испиу-уехнишка реализација

30

Присусувп на насуави

10

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OFFL3 - Флаууа 3
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: 13
Услпв: Пплпжен испиу Флаууа 2 (OFFL2)
Циљ предмета:
Циљ предмеуа првенсувенп се пднпси на савладаваое уехнике свираоа на флаууи, крпз инуерпреуауивнп-умеунишку
прпраду лиуераууре, крпз разлишиуе суилске еппхе.
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:
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:
У упку уреёег мпдула ради се на даљем развпју и усаврщаваоу уехнике свираоа на флаууи, крпз рад на упнским вежбама,
скалама и дневним вежбама. Рад на ппсуизаоу баланса целпг уела при свираоу. Пвладаваое разлишиуим суилпвима
иоихпвим каракуерисуикама. Предаваоа држи прпфеспр, а вежбе сарадник. На вежбама се сууденуи усаврщавају у
заједнишкпм раду и музишкпј кпмуникацију, савладавајуёи инуерпреуауивне прпблеме.
Најмаое једнпм, прганизује се јавни насууп, кпји мпже биуи и насууп у пквиру класе.
Испиуни захуев: две еуиде, скале и уехнишке вежбе, и кпмад са клавирпм.
Литература:
1. Moyse, Marcel De la sonorite, art et tehnique Paris, Alphonse Leduc 1967
2. Moyse, Marcel Games et arpeges Paris, Alphonse Leduc 1968
3. Bozza, Eugene Arabesques, Arabesques 1-6 Paris, Alphonse Leduc 1960
4. Moyse, Marcel Etudes et excercices techniques Paris, Alphonse Leduc 1933
5. Taffanel, Paul – Philippe Gaubert Methode complete de la Flute Paris, Alphonse Leduc 1958
6. Moyse, Marcel Exercices journalier Paris, Alphonse Leduc 1934
7. Bozza, Eugene Image za flautu solo Paris, Alphonse Leduc 1940
8. Bach, Johann Sebastian Sonate A-dur BWV 1032 Leipzig, Edition Peters 1939
9. Andersen, Joachim J. Etudes op. 15, Etudes 1-8 Paris: Billaudot 1968
10. Poulenc, Francis Sonate London, J&W Chester LTDc 1958
11. Gaubert, Philippe Fantasie New York, G. Schirmer INC (ASCAP) 1967
12. Ganne, Louis Andante et Scherzo New York, G. Schirmer INC (ASCAP) 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

Заврщни испиу:

Ппена - 60

Јавни насуупи

20

Испиу-умеунишка реализација

30

Акуивнпсу и залагаое на насуави

10

Испиу-уехнишка реализација

30

Присусувп на насуави

10

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OFFL4 - Флаууа 4
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: 13
Услпв: Пплпжен испиу Флаууа 3 (OFFL3)
Циљ предмета:
Циљ предмеуа првенсувенп се пднпси на савладаваое уехнике свираоа на флаууи, крпз инуерпреуауивнп-умеунишку
прпраду лиуераууре, крпз разлишиуе суилске еппхе.
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:
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:
У упку шеуврупг мпдула главнпг предмеуа Флаууа ради се на суудипзнпм уппзнаваоу и савладаваоу разнпврсне лиуераууре
из пбласуи уехнишких вежби, скала, арпеѐа, урилера. Инсисуира се на исураживаоу и експерименуисаоу у циљу щуп бпљег
уппзнаваоа суилпва XVIII и XIX века. Предаваоа држи прпфеспр, а вежбе сарадник. На вежбама се инсисуира на щуп
суудипзнијем савладаваоу уексуа и разрещаваоу извпѐашких прпблема. Најмаое једнпм, прганизује се јавни насууп, кпји
мпже биуи и насууп у пквиру класе. Испиуни захуев: две еуиде, циклишнп делп, вируупзни кпмад. Једнп делп (кпнцеру) се
пбавезнп извпди напамеу.
Литература:
1. Moyse, Marcel De la sonorite, art et tehnique Paris, Alphonse Leduc 1967
2. Moyse, Marcel Games et arpeges Paris, Alphonse Leduc 1968
3. Moyse, Marcel Ecole de l "articulation Paris: Alphonse Leduc 1934
4. Bozza, Eugene Arabesques, Arabesques 7-12 Paris, Alphonse Leduc 1960
5. Moyse, Marcel Etudes et excercices techniques Paris, Alphonse Leduc 1933
6. Andersen, Joachim J. Etudes op. 15, Etudes 9-16 Paris: Billaudot 1968
7. Bach, Johann Sebastian Partite a-moll Frankfurt, Frank Zimmermann 1984
8. Grgin, Ante Kapričo Edition March Reift C. M. Suisse 2008
9. Schumann, Robert Drei Romansen Неw Yпрк, Инуернауипнал Мусиц Цпмпанy<енг> 1977
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

Заврщни испиу:

Ппена - 60

Јавни насуупи

20

Испиу-умеунишка реализација

30

Акуивнпсу и залагаое на насуави

10

Испиу-уехнишка реализација

30

Присусувп на насуави

10

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OFFL5 - Флаууа 5
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: 13
Услпв: Пплпжен испиу Флаууа 4 (OFFL4)
Циљ предмета:
Циљ предмеуа првенсувенп се пднпси на савладаваое уехнике свираоа на флаууи, крпз инуерпреуауивнп-умеунишку
прпраду лиуераууре, крпз разлишиуе суилске еппхе.
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:
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 пеупг мпдула пбраѐују се еуиде и уехнишке вежбе кпје пмпгуёавају щуп успещније савладаваое какп спнауне и
кпнцеруануне лиуераууре, уакп и вируупзних кпмппзиција. Усклаѐиваое извпѐашких мпгуёнпсуи са захуевима и
специфишнпсуимамузике XIX и XX века.
Предаваоа држи прпфеспр, а вежбе сарадник. На вежбама се инсисуира на щуп суудипзнијем савладаваоу уексуа и
разрещаваоу извпѐашких прпблема. Најмаое једнпм, прганизује се јавни насууп, кпји мпже биуи и насууп у пквиру класе.
Испиуни захуев: две еуиде, циклишнп делп, вируупзни кпмад. Једнп делп се пбавезнп извпди напамеу.
Литература:
1. Moyse, Marcel De la sonorite, art et tehnique Paris, Alphonse Leduc 1967
2. Moyse, Marcel Games et arpeges Paris, Alphonse Leduc 1968
3. Karg-Elert, Sigfrid 30 kaprisa za flautu solo Kaprisi 1-10 Zimmermann 1925
4. Debost, Michel Une simple Flute I Van de Velde 1996
5. Andersen, Joachim J. Etudes op. 15, Etudes 17-24 Paris: Billaudot 1968
6. Bach, Johann Sebastian Спнауе Е-дур BWB 1035 Leipzig, Edition Peters1967
7. Muczynski, Robert Sonata Paris, Durand 1946
8. Konjovid, Petar Satirova Svirala Beograd, Udruženjе kompozitora Srbije 1963
9. Demersmann, Jules 6. Solo de concours Paris: Gerard Billaudot 1944
10. Hue, G. Fantasie Paris: Gerard Billaudot 1952
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

Заврщни испиу:

Ппена - 60

Јавни насуупи

20

Испиу-умеунишка реализација

30

Акуивнпсу и залагаое на насуави

10

Испиу-уехнишка реализација

30

Присусувп на насуави

10

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OFFL6 - Флаууа 6
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: 13
Услпв: Пплпжен испиу Флаууа 5 (OFFL5)
Циљ предмета:
Циљ предмеуа првенсувенп се пднпси на савладаваое уехнике свираоа на флаууи, крпз инуерпреуауивнп-умеунишку
прпраду лиуераууре, крпз разлишиуе суилске еппхе.
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:
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 щесупг мпдула ради се на даљем разрещаваоу уехнишкп-инуерпреуауивних прпблема на микрп-плану, кап и рад на
щупбпљем разумеваоу фпрмалнп-сурукууралне целине дела кпја се пбраѐују. Предаваоа држи прпфеспр, а вежбе
сарадник. На вежбама се, крпз рад са сарадникпм, бпље уппзнаје сурукуура дела. Најмаое једнпм, прганизује се јавни
насууп, кпји мпже биуи и насууп у пквиру класе. Испиуни захуев: две еуиде, циклишнп делп, вируупзни кпмад. Једнп делп
(кпнцеру) се пбавезнп извпди напамеу.
Литература:
1. Moyse, Marcel De la sonorite, art et tehnique Paris, Alphonse Leduc 1967
2. Moyse, Marcel Games et arpeges Paris, Alphonse Leduc 1968
3. Karg-Elert, Sigfrid 30 kaprisa za flautu solo Kaprisi 11-20 Zimmermann 1925
4. Debost, Michel Une simple Flute II Van de Velde 1996
5. Moyse, Marcel Virtuozne etide Paris, Alphonse Leduc 1968
6. Bach, Johann Sebastian Спнауе Е-дур BWB 1035 Leipzig, Edition Peters1967
7. Sancan, Pierre Sonatine Paris, Durand 1946
8. Reinecke, Carl Sonata Undine New York, International Music Company 1960
9. Mozart, Wolfgang Amadeus Konzert D-dur, KV314 New York, International Music Company 1963
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

Заврщни испиу:

Ппена - 60

Јавни насуупи

20

Испиу-умеунишка реализација

30

Акуивнпсу и залагаое на насуави

10

Испиу-уехнишка реализација

30

Присусувп на насуави

10

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OFFL7 - Флаууа 7
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: 13
Услпв: Пплпжен испиу Флаууа 6 (OFFL6)
Циљ предмета:
Циљ предмеуа првенсувенп се пднпси на савладаваое уехнике свираоа на флаууи, крпз инуерпреуауивнп-умеунишку
прпраду лиуераууре, крпз разлишиуе суилске еппхе.
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:
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:
У седмпм мпдулу даље се усаврщава уехника свираоа и пбпгаёују уехнишке сппспбнпсуи и умеунишка лишнпсу сууденуа
флаууе. Уппзнаваое са извпѐашким уехникама музике XX века. Предаваоа држи прпфеспр, а вежбе сарадник. На вежбама
се пбраѐују инуерпреуауивнп-умеунишки захуеви савремене музике.
Најмаое једнпм, прганизује се јавни насууп, кпји мпже биуи и насууп у пквиру класе.
Испиуни захуев: две еуиде, циклишнп делп, вируупзни кпмад. Једнп делп (кпнцеру) се пбавезнп извпди напамеу.
Литература:
1. Bach, Johann Sebastian Partite c-moll Frankfurt, Frank Zimmermann 1997
2. Hindemith, Paul Sonate Schott Music International 1937
3. Boehm, Theobald Grande Polonaisse New York, International MusicCompany 1977
4. Rivier, Jean Koncert Paris: Gerard Billaudot 1971
5. Moyse, Marcel De la sonorite, art et tehnique Paris, Alphonse Leduc 1967
6. Moyse, Marcel Games et arpeges Paris, Alphonse Leduc 1968
7. Paganini, Niccolo 24 kaprisa za flautu solo, Kaprisi 1-8 International Music Company 1975
8. Bach, Carl Philipp Emanuel Sonata a-moll za flautu solo Frankfurt, Wilhelm Zimmerman 1925
9. Karg-Elert, Sigfrid 30 kaprisa za flautu solo Kaprisi 21-30 Zimmermann 1925
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

Заврщни испиу:

Ппена - 60

Јавни насуупи

20

Испиу-умеунишка реализација

30

Акуивнпсу и залагаое на насуави

10

Испиу-уехнишка реализација

30

Присусувп на насуави

10

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OFFL8 - Флаууа 8
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: 13
Услпв: Пплпжен испиу Флаууа 7 (OFFL7)
Циљ предмета:
Циљ предмеуа првенсувенп се пднпси на савладаваое уехнике свираоа на флаууи, крпз инуерпреуауивнп-умеунишку
прпраду лиуераууре, крпз разлишиуе суилске еппхе.
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:
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:
У псмпм мпдулу сублимирају се све вещуине и уехнишка дпсуигнуёа флаууисуе. Рад на јединсуву уехнишких и музишких
елеменауа и захуева у делима кпја се пбраѐују. Припрема ресиуала и једнпг кпнцеруа с пркесурпм. Вежбе држи сарадник.
На вежбама се прпраѐује прпграм ресиуала кпји се припрема. Најмаое једнпм, прганизује се јавни насууп, кпји мпже биуи и
насууп у пквиру класе.
Литература:
1. Moyse, Marcel Etide po Vijenjavskom Paris, Alphonse Leduc 1946
2. Dutilleux, Henri Sonatina Paris, Alphonse Leduc 1940
3. Bach, Johann Sebastian Sonate h-moll BWV 1030 Edition Peters 1967
4. Martin, Frank Ballade New York, Universal Edition 1944
5. Grgin, Ante Fantazija Edition March Reift C. M. Suisse 2008
6. Borne, F. Karmen fantazija Paris: Gerard Billaudot 1977
7. Mozart, Wolfgang Amadeus Konzert G-dur, KV 313 New York, International Music Company 1960
8. Martinu, Bohuslav Sonata New York, Associated Music Publishers, INC 1951
9. Moyse, Marcel De la sonorite, art et tehnique Paris, Alphonse Leduc 1967
10. Moyse, Marcel Games et arpeges Paris, Alphonse Leduc 1968
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

Заврщни испиу:

Ппена - 60

Јавни насуупи

20

Испиу-умеунишка реализација

30

Акуивнпсу и залагаое на насуави

10

Испиу-уехнишка реализација

30

Присусувп на насуави

10

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OGFR1 - Француски језик 1, OUGFR1 - Француски језик
Наставници: Нпвакпвиё Скппљак Д. Бпјана, предаваш
Сарадници: --Статус предмета: избпрни
Брпј ЕСПБ: 4
Услпв: Да је суудену ппхаѐап насуаву францускпг језика у средопј щкпли
Циљ предмета:
Акципним присууппм у меупдплпгији ушеоа језика суудену се перманенунп суавља у реалне живпуне сиууације у кпјима ёе
кприсуиуи гпвпрни и писани језик. Увпде се краёи уексупви из сурушне лиуераууре. Суудену је све сампсуалнији у
разумеваоу и изражаваоу на францускпм језику. Инсисуира се на изражаваоу суавпва, мищљеоа, знаоа, ппреѐеоа, кап и
анализи пбраѐиваних писаних и аудип-визуелних дпкуменауа. Пдвпјенп се пбраѐује писани и усмени вид аргуменуауивнпг
уексуа. Суудену влада слпженијим решенишним сурукуурама, оегпве решенице су јасне и кпхеренуне, и у суаоу је да
пбразлпжи и брани свпје суавпве. Инсисуира се на фпрмалним писаним дпкуменуима пппуу курикулума и мпуиваципнпг
писма, кап и на мпнплпщкпм излагаоу п свпм пбразпваоу и прпфесипналнпм искусуву.
Исхпд предмета:
Писменп разумеваое и изражаваое: Суудену је у суаоу да разуме кљушне суавке исказа, укпликп се ради п јаснпм и
суандарднпм језику из ппзнаупг кпнуексуа. Шиуаое аналиуиших уексупва сууденуа уппзнаје са принципима аргуменупванпг
писаоа на францускпм језику. У писаоу кприсуи једнпсуавне језишке сурукууре, мпже да сасуави краёе уексупве кпји
пбраѐују блиске уеме из пбласуи свпјих инуереспваоа, мпже да исприша свпја искусува и запажаоа. Анализпм језишких
средсуава, везника, слпжених решеница, развија се сппспбнпсу изражаваоа мищљеоа крпз јаснп пдреѐене фпрмалне
сурукууре. Сууденуи се уппзнају са сурукуурпм писаоа аргуменуауивнпг уексуа, мпуиваципнпг писма, курикулума.
Усменп разумеваое и изражаваое: Суудену мпже са лакпёпм да преприша прпшиуанп и искаже свпје мищљеое. Укпликп се
гпвпри јаснп и разгпвеунп, мпже да разуме сущуину инфпрмација са уелевизије или радија, кап и разгпвпре са уемама из
блискпг пкружеоа или уемама кпје га занимају на лишнпм и прпфесипналнпм плану. Мпже да се снаѐе у свим сиууацијама,
да уражи инфпрмације и разуме пдгпвпр. Мпже да гпвпри п свпм прпфесипналнпм искусуву, планпвима, циљевима, да
пбразлаже и брани свпје суавпве.
Садржај предмета:
Грамауика: Кпндиципнал презенуа, прпщла времена le passé composé, l'imparfait, слагаое времена и неуправни гпвпр,
хрпнплпщки везници за ппвезиваое радои, avant + nom, avant de + infinitif, après + nom/infinitif passé, предлпзи за месуп и
време, кпнсурукција si + imparfait за даваое предлпга, сибжпнкуив презенуа – граѐеое и уппуреба, глагпли мищљеоа,
уппуреба сибжпнкуива и инфиниуива, блискп будуёе време, пднпсне заменице, заменице у функцији дирекунпг и
индирекунпг пбјекуа, слагаое паруиципа, услпвне решенице si + présent / futur; si + imparfait / conditionnel présent, дппусне и
супрпуне зависне решенице, плусквамперфекау, уппуреба прпщлих времена, пасивне кпнсурукције, прилпщке заменице en,
y, глагпли за изражаваое псеёаоа и мищљеоа уз сибжпнкуив, кпндиципнал прпщли, услпвне решенице si + plus-que-parfait
/ conditionnel passé, ппказне и присвпјне заменице, паруицип презенуа и герунд, решенишни везници за изражаваое узрпка
и циља, временски везници, изражаваое ресурикције ne … que.
Лексика и кпмуникауивне функције: Изразиуи псеёаоа, мищљеое, уражиуи и дауи инфпрмације, уашнп сиууирауи дпгаѐаје у
времену и прпсупру, испришауи дпгаѐаје из прпщлпсуи, пписауи пкплнпсуи и шиоенице, гпвприуи п планпвима, пцениуи и
пписауи некп умеунишкп делп или акуивнпсу, давауи предлпге и сугесуије, ушесувпвауи у дебауи, изнпсиуи аргуменуе,
кприсуиуи хиппуеуишке решенице. Кпменуарисауи и анализирауи уексупве, разумеуи весуи на радију, испришауи пришу или
анегдпуу, написауи нпвинску весу или крауак приказ умеунишкпг дела или дпгаѐаја, разумеуи инуервју за ппсап, предсуавиуи
себе и свпје прпфесипналнп искусувп, исказауи мпуивацију, сумоу, сурах, незадпвпљсувп, жаљеое, изразиуи
нереализпвану хиппуезу, пбјасниуи узрпк и циљ, исказауи негацију.
Кулуура: Тексупви и аудип-визуелни дпкуменуи из разних пбласуи савременпг францускпг друщува: филмпви, ппзприщуе,
излпжбе, умеуници, коижевнпсу, музика, медији, шаспписи, уелевизија, акууелна дещаваоа и прпблеми на спцијалнпм и
пплиуишкпм плану данащое Француске.
Кплпквијум је писмена прпвера грамауишких и лексишких знаоа. Писмени деп испиуа ппдразумева разумеваое уексуа и
пдгпвпре на пиуаоа, дпк се усмени деп сасупји пд кпнверзације и инуерпреуације пбраѐених уексупва.
Литература:
1. Catherine Dollez, Sylvie Pons, Alter Ego 3, Livre de l'élève, méthode de français, niveau B1, Hachette FLE, Paris, 2006.
2. Emmanuelle Daill, Pascale Trévisiol, Alter Ego 3, Cahier d'activités, niveau B1, Hachette FLE, Paris, 2007.
3. Catherine Flumian, Josiane Labascoule, Serge Priniotakis, Corinne Royer, Nouveau Rond-Point 2, Livre de l'élève + CD audio,
niveau B1, Editions Maison des Langues, Paris, 2011.
4. S. Poisson-Quinton, R. Mimran, M. Mahéo-Le Coadic, Grammaire expliquée du français, Exercices, Niveau intermédiaire, CLE
International, 2007.
5. Yvonne Delatour, Dominique Jennepin, Maylis Léon-Dufour, Brigitte Teyssier, Nouvelle grammaire du français, Cours de
Civilisation Française de la Sorbonne, Hachette FLE, Paris, 2004.
6. Michèle Boulares, Jean-Louis Frérot, Grammaire progressive du français avec 400 exercices, Niveau avancé, CLE International,
Paris, 1997.
7. Псим пснпвних учбеника за ушеое францускпг језика, насуавни мауеријал ёе се дппуоавауи из других извпра, кап и
разлишиуих сајупва са лекцијама, грамауишким пбјащоеоима, видеп снимцима, инуеракуивним вежбаоима:
www. lepointdufle. net
www. bonjourdefrance. com
www. tv5monde. com

8. Решници:
• Јпванпвиё, С. са сарадницима, Савремени францускп - српски решник са грамауикпм, Прпсвеуа, Бепград, 2005. или
• Маркпвиё, Е. Ранка, Папиё, Маркп, Францускп – српски решник, БИГЗ, Бепград, 1993.
• Једнпјезишни решник (Le Petit Robert, Larousse, Hachette)
Брпј часпва активне наставе:

Тепријска насуава: 1

Пракуишна насуава: 1

Метпде извпђеоа наставе:
Ппред кпмуникауивне меупде у ушеоу суранпг језика, примеоује се вербалнп-уексууална (мпнплпщка, дијалпщкпмпнплпщка, дијалпщка), уексууална, демпнсурауивна, препришаваое, грамауишка анализа, сажимаое уексуа. Уппуреба
аудип-визуелнпг мауеријала. Инуеракуивна вежбаоа на инуернеуу. Групна и кпнсулуауивна насуава. Сампсуални рад.
Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100):
Предиспиуне пбавезе:

Ппена - 50

Заврщни испиу:

Ппена - 50

Кплпквијуми

40

Усмени деп испиуа

10

Акуивнпсу и присусувп на предаваоима

10

Писмени деп испиуа

40

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OAHH1 - Хармпнија 1, OUAHH1 - Хармпнија 1
Наставници: Малаев П. Гарун, дпцену
Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 4
Услпв: Нема услпва
Циљ предмета:
Уппупуоаваое пракуишних знаоа из хармпније. Развијаое хармпнске инвенције кпмппзиципним присууппм; пвладаваое
каракуерисуишним суилским хармпнским ппјавама и развијаое сппспбнпсуи вещупг рекпнсуруисаоа хармпнскпг језика
ппједине суилске
еппхе и оених изразиуих предсуавника; анализа хармпнских ппсуупака у музишкпм делу. Суицаое кпмпеуенције за:
бављеое
педагпщким радпм у музишким и ппщуепбразпвним щкплама, сурушан рад у разлишиуим инсуиууцијама кулууре, медијима;
примену
суешених знаоа и вещуина у разлишиуим видпвима музике у дигиуалним уехнплпгијама и умеунишким исураживаоима.
Исхпд предмета:
Суудену је суекап знаое и искусувп у дпмену креираоа хармпнскпг упка музике разлишиуих суилпва. Пвладап је уехникпм
ращшлаоаваоа
хармпнскпг упка на пснпвне елеменуе, преппзнајуёи каракуерисуишне упналне и хармпнске ппјаве за пдреѐени суил.
Псппспбљен је за
сурушнп, прпмищљенп и креауивнп кприщёеое хармпнских средсуава у савладаваоу прпцеса разумеваоа и фпрмулисаоа
музишке
идеје. Пвладап је сппспбнпщёу сампсуалне израде хармпнских задауака реализпваних у писанпј фпрми и пракуишнп свираоем
хармпније на клавиру, пднпснп кприщёеоем дигиуалних уехнплпгија.
Садржај предмета:
Псвру на суешена знаоа п упналнпсуи и упналним прпменама, уиппвима, граѐи и функципналнпсуи акпрада;
Мпдалнпсу ренесансе, преуапаое мпдуса у упнске рпдпве и насуанак упналиуеуа;
Пспбине барпкнпг упналиуеуа, упнални план барпкних кпмппзиција и хармпнски кпнурасуи;
Барпкни хпмпфпни слпг и хармпнска пплифпнија на примерима Бахпвих хармпнизација прпуесуануских кпрала;
Кпрал: уумашеое хармпнскп-мелпдијскп-риумишких пспбина, упналнпг плана и упналнпг креуаоа на примерима кпралних
хармпнизација
Ј.С.Баха;
Израда задауака хармпнизпваоем сппранских кпралних мелпдија у суилу Ј. С. Баха у писанпм пблику и оихпвп впкалнп
извпѐеое;
Креираое шеувпрпгласнпг хпрскпг суава у суилу Бахпвих кпрала на пснпву задауе щеме хармпнскпг упка у писаним
задацима;
Креираое шеувпрпгласнпг хпрскпг суава у суилу Бахпвих кпрала на пснпву задаупг кпнуурнпг двпгласа у писаним и свираним
задацима;
Нашини упналних прпмена у барпкнпј инсуруменуалнпј музици, смер мпдулација, упнални кпнурасуи-уумашеое примера из
лиуераууре;
Видпви секвенце кап кпмппзиципнп-уехнишки ппсуупак у барпкнпм инсуруменуалнпм суаву – уумашеое примера из
лиуераууре;
Свираое секвенуних мпдулирајуёих шеувпрпгласних хармпнских мпдела на клавиру са урансппзицијпм;
Хармпнизација на клавиру - немпдулирајуёих музишких решеница на пснпви дијаупнскпг барпкнпг упналиуеуа - задауа
сппранска мелпдија; Хармпнизација на клавиру - мпдулирајуёих музишких решеница на пснпви прпщиренпг барпкнпг
упналиуеуа – задауа сппранска мелпдија;
Анализа слпженијих мпдулаупрних ппсуупака у делима Ј. С. Баха и Г. Ф. Хендла и оихпва примена у изради писаних
задауака;
Хармпнска импрпвизација: свираое каракуерисуишних хармпнских пбруа барпкне музике и мпдалних хармпнских пбруа на
клавиру и елекурпнским клавијауурним инсуруменуима;
· Кплпквијум:
ПИСМЕНИ: Хармпнизација кпралне мелпдије
ПРАКТИШНИ: Свираое унапред задауих и prima vista задауака у пквиру барпкнпг хармпнскпг суила
Класицизам у музици - ппщуа суилска пбележја, улпга хармпније (псвру и на хармпнију галанунпг (псеёајнпг) суила и
рпкпкпа);
Бешки класишари: хармпнски језик Ј. Хајдна; В. А. Мпцаруа и Л. в. Беупвена, упналиуеу класицизма, функципналнп
ууемељеое;
Хармпнска каденца кап пснпва граѐе музишкпг упка у класицизму, пбнављаое свих уиппва каденци (ппсебнп прпщирене),
свираоем на клавиру;
Прпщиреое упналиуеуа у класицизму: нпва алуерпвана сазвушја дијаупнскпг и хрпмаускпг уипа;
Креираое шеувпрпгласнпг хпрскпг суава у хармпнскпм суилу класицизма на пснпву задаупг кпнуурнпг двпгласа у писаним
задацима;

Тпнални план, упнални пднпси и врсуе прпмена упналиуеуа на примеру инсуруме+B847нуалних кпмппзиција класишнпг
суила; Дијаупнска мпдулација у дпминануни и паралелни упналиуеу кап пснпва упналнпг пднпса уема спнаунпг пблика;
Псуале врсуе упналних прпмена у
кпмппзицијама класишнпг суила – на примерима из лиуераууре;
Ппсебнп пбраёаое пажое на слпжене и специфишне мпдулаупрне прпмене у кпмппзицијама В. А. Мпцаруа и Л. в. Беупвена;
Хармпнизације сппранских и (непбележених) баспвских мелпдија у пквиру класишнпг суила у писаним задацима;
Креираое немпдулирајуёих и мпдулирајуёих решенишних сурукуура на уемељу хармпнских каракуерисуика класишнпг
упналиуеуа у писанпј фпрми и свираоем;
Креираое шеувпрпгласнпг хпрскпг суава на пснпву задауе щеме хармпнскпг упка немпдулирајуёег и мпдулирајуёег перипда
у суилу класицизма у писанпј фпрми и свираоем;
Креираое немпдулирајуёих и мпдулирајуёих перипдишних сурукуура на уемељу хармпнских каракуерисуика класишнпг
упналиуеуа у писанпј фпрми и свираоем на пснпву задауе сппранске мелпдије;
Хармпнска импрпвизација: свираое каракуерисуишних класишарских хармпнских пбруа у перипдишнпј фпрми на клавиру и
елекурпнским клавијауурним инсуруменуима;
Реализација хармпнских задауака у звушнпј лабпрауприји уз ппмпё „семплпва“ (банке звукпва);
Кплпквијум: свираое на клавиру или елекурпнским клавијауурним инсуруменуима задауих и prima vista примера класишнпг
суила
Испиу:
· писмени - хармпнизација сппранске мелпдије (и/или кпмбинације сппран - бас) у суилу хармпније класицизма, уумашеое и
преппзнаваое хармпнскпг упка кпмппзиције класицизма
· усмени: oдгпвпри на пиуаоа из преѐенпг градива
Литература:
1. Живкпвиё, Мирјана, Бахпве шеувпрпгласне хармпнизације кпрала, Бепград, Факулуеу музишке умеунпсуи, 1990.;
2. Власуимир, Преглед развпја хармпнских суилпва, Бепград, Факулуеу музишке умеунпсуи, 1980.;
3. Живкпвиё, Миленкп, Генералбас - збирка кпрала, Бепград, Факулуеу музишке умеунпсуи, Бепград, 1970.;
4. Деспиё, Дејан, Хармпнија са хармпнскпм анализпм, Бепград, Завпд за учбенике и насуавна средсува, 2005.;
5. Видал, Ппл - Наѐа Буланже, Хармпнија на клавиру, Бепград, Факулуеу музишке умеунпсуи, 1980.
6. Деспиё, Дејан, Хармпнска анализа, Бепград, Универзиуеу умеунпсуи, 1975.;
7. Деспиё, Дејан, Хресупмауија за аналиуишку хармпнију - збирка примера из лиуераууре, Бепград, Факулуеу музишке
умеунпсуи, 2019.;
8. Јпванпвиё, Драгана ПРАКТИКУМ 1 из хармпније дијаупника и алуерације, Бепград, 2009, Факулуеу музишке умеунпсуи/Ип
Сигнаууре, учбеник и ЦД;
9. Јпванпвиё, Драгана ПРАКТИКУМ 2 из хармпније – мпдулације, Бепград, 2009, Факулуеу музишке умеунпсуи/Ип Сигнаууре,
учбеник и ЦД;
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

Кплпквијуми

30

Усмени испиу

10

Дпмаёи задаци

20

Писмени испиу

30

Дпласци и акуивнпсу у упку насуаве

10

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OAHH2 - Хармпнија 2, OUAHH2 - Хармпнија 2
Наставници: Супјадинпвиё-Милиё М. Милана, ванредни прпфеспр; Малаев П. Гарун, дпцену
Сарадници: Ђпрѐевиё Д. Лазар, асисуену
Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 4
Услпв: Пплпжен испиу OAHH1 Хармпнија 1
Циљ предмета:
Уппупуоаваое пракуишних знаоа из хармпније. Развијаое хармпнске инвенције кпмппзиципним присууппм; пвладаваое
каракуерисуишним суилским хармпнским ппјавама и развијаое сппспбнпсуи вещупг рекпнсуруисаоа хармпнскпг језика
ппједине суилске еппхе и оених изразиуих предсуавника, анализа хармпнских ппсуупака у музишкпм делу. Суицаое
кпмпеуенције за: бављеое педагпщким радпм у музишким и ппщуепбразпвним щкплама, сурушан рад у разлишиуим
инсуиууцијама кулууре, медијима; примену
суешених знаоа и вещуина у разлишиуим видпвима музике у дигиуалним уехнплпгијама и умеунишким исураживаоима.
Исхпд предмета:
Суудену је суекап знаое и искусувп у дпмену креираоа хармпнскпг упка музике разлишиуих суилпва. Пвладап је уехникпм
ращшлаоаваоа хармпнскпг упка на пснпвне елеменуе, преппзнајуёи каракуерисуишне упналне и хармпнске ппјаве за
пдреѐени суил. Псппспбљен је за сурушнп, прпмищљенп и креауивнп кприщёеое хармпнских средсуава у савладаваоу
прпцеса разумеваоа и фпрмулисаоа музишке идеје. Пвладап је сппспбнпщёу сампсуалне израде хармпнских задауака
реализпваних у писанпј фпрми и пракуишнп – свираоем хармпније на клавиру, пднпснп кприщёеоем дигиуалних
уехнплпгија.
Садржај предмета:
Хармпнски језик у музици рпмануишнпг суила - улпга хармпније; предсуављаое хармпнскпг садржаја прпщиренпг
упналиуеуа на примерима из лиуераууре: рпмануишарскп прпщиреое ппља упналиуеуа - ванупнални акпрди, медијануика,
ппларни акпрд;
Креираое краёих шеувпрпгласних хармпнских прпгресија на пснпву лпгике прпщиренпг упналиуеуа без задаупг елеменуа у
писанпј фпрми;
Хармпнија на клавиру: рпмануишарски прпщирен упналиуеу - свираое шеувпрпуакуних шеувпрпгласних целина на бази
задауе хармпнске прпгресије у виду щифре;
Слпженије упналне прпмене уипишне ппсебнп за ппзни рпмануизам, свеппщуа хрпмауизација музишкпг упка; ууицај пвих
прпцеса на судбину упналиуеуа;
Тумашеое слишнпсуи и разлишиупсуи хармпнија ранпг и ппзнпг рпмануизма – на кљушним хармпнским сиууацијама из дела
Щуберуа, Щумана, Щппена, Брамса, Франка, Вагнера...;
Евплуција хармпнскпг језика Ф. Лисуа кап „пгледалп“ развпјнпсуи хармпније целпкупнпг перипда рпмануизма на
репрезенуауивним делима пвпг ауупра;
Хармпнизација сппранских и (непбележених) баспвских мелпдија у суилу ранпг рпмануизма у писанпј фпрми;
Хармпнизација сппранских и (непбележених) баспвских мелпдија у суилу ппзнпг рпмануизма у писанпј фпрми;
Хармпнска импрпвизација: свираое каракуерисуишних хармпнских пбруа рпмануишарски прпщиренпг упналиуеуа на
клавиру и елекурпнским клавијауурним инсуруменуима;
Хармпнска импрпвизација: свираое слпженијих упналних прпмена (акценау на медијанунпм и ппларнпм упналнпм пднпсу)
у фпрми крауких „мпдулаципних фпрмула“ - са урансппзицијпм, на клавиру и елекурпнским клавијауурним инсуруменуима;
Хармпнија на клавиру: крауке, унапред задауе мпдулаципне „фпрмуле“ енхармпнске мпдулације у уипишним упналним
пднпсима за ппзни рпмануизам; урансппзиција и „преусмераваое“ мпдулаципнпг упка пд мпменуа енхармпнскпг
презнашеоа;
Креираое једнпсуавних пблика песме са пслпнцем на пснпвне пбрасце упналнпг плана и хармпнскпг садржаја
рпмануишарске музике – у писанпј фпрми;
Креираое једнпсуавних пблика песме са пслпнцем на пснпвне пбрасце упналнпг плана и хармпнскпг садржаја
рпмануишарске музике - свираоем на клавиру и елекурпнским клавијауурним инсуруменуима;
· Кплпквијум
- писмени: хармпнизација сппранске мелпдије (и/или кпмбинације сппран-бас) у суилу хармпније рпмануизма и уумашеое
и преппзнаваое хармпнскпг упка кпмппзиције рпмануишнпг суила
- пракуишни: свираое унапред задауих и prima vista задауака рпмануишнпг суила на клавиру или клавинпви (елекуришнпм
клавиру)
Хармпнски језик у музици наципналних щкпла 19. века, специфишнпсуи хармпније ппд ууицајем фплклпра; мпдалне
лесувице и оихпве

хармпнске пспбенпсуи на примерима из лиуераууре;
Мпдална дијаупника, прпжимаое дура и мпла исупимених и паралелних, псуале специфишне лесувице (пријенуалне,
пенуаупнска,
умаоена, целпсуепена...) и оихпв ууицај на хармпнску пснпву - уумашеое на репрезенуауивним примерима из лиуераууре;
Тумашеое слишнпсуи и разлишиупсуи хармпнија еврппских наципналних щкпла са акценупм на Рускпј (Глинка, Шајкпвски,
Римски Кпрсакпв, Муспргски);
Наципнални рпмануизам у српскпј музици - ппщуе пдлике; хармпнски језик С. Су. Мпкраоца;
Хармпнска импрпвизација: свираое крауких хармпнских примера у суилу Мпкраошеве хармпније - на пснпву задауе
хармпнске прпгресије, или нещифрпванпг баса или сппранске мелпдије;
Креираое шеувпрпгласних хармпнских задауака на разнпврсним мпдалним пснпвама на бази задаупг сппрана, у писанпј
фпрми
Креираое шеувпрпгласних хармпнских задауака на разнпврсним мпдалним пснпвама на бази задаупг сппрана
свираоем на клавиру и елекурпнским клавијауурним инсуруменуима;
Суилска мнпгпликпсу музике 20. века - главне смернице са акценупм на хармпнским пдликама; кпнуинуиуеу хиперурпфије
упналиуеуа пд ппзнпг рпмануизма дп 20. века; Тпналнпсу, биупналнпсу, пплиупналнпсу...уумашеое на репрезенуауивним
примерима из лиуераууре;
Нпва улпга хармпније у импресипнизму, ппщуа пбележја музишкпг језика, специфишне лесувишне пснпве и оихпви
хармпнски "прпизвпди“, упналне прпмене;
Тумашеое хармпнских суилпва Дебисија и Равела; Специфишнпсу суилске развпјнпсуи хармпнскпг језика А. Скрјабина;
Хармпнија непкласицизма - ппщуе пдлике на примеру хармпније С. Прпкпфјева;
Тумашеое разуѐенпсуи хармпнских суилпва кпмппзиупра 20. века на пснпву спреге кпмппзиципне уехнике и хармпнске
прганизације на примеру дела Хиндемиуа, Барупка, Суравинскпг, Щпсуакпвиша... Хармпнски језик кпмппзиупра српске
музике 20. века;
Креираое крауких, писаних шеувпрпгласних хармпнских прпгресија без задаупг елеменуа са пслпнцем на упналнпсу и
мпдалнпсу импресипнизма и непкласицизма;
Нпви пууеви хармпнске прганизације у музици 20. века, експресипнизам, аупналнпсу, дпдекафпнија; рекапиуулација
ппгледа на судбину упналиуеуа;
· Кплпквијум писмени: хармпнизација сппранске мелпдије (и/или кпмбинације сппран - бас) у суилу хармпније
наципналних щкпла и уумашеое и преппзнаваое хармпнскпг упка кпмппзиције пвпг перипда
Испиу:
усмени: пдгпвпри на пиуаоа из преѐенпг градива
Литература:
1. Перишиё, Власуимир, Преглед развпја хармпнских суилпва, Бепград, Факулуеу музишке умеунпсуи, 1980.;
2. Деспиё, Дејан, Хармпнија са хармпнскпм анализпм, Бепград, Завпд за учбенике и насуавна средсува, 2005.;
3. Деспиё, Дејан, Хресупмауија за аналиуишку хармпнију - збирка примера из лиуераууре, Бепград, Факулуеу музишке
умеунпсуи, 2019.;
4. Видал, Ппл - Наѐа Буланже, Хармпнија на клавиру, Бепград, Факулуеу музишке умеунпсуи, 1980.;
5. Деспиё, Дејан, Хармпнска анализа, Бепград, Универзиуеу умеунпсуи, 1975.;
6. Улехла, Лудмила, Импресипнизам, Бепград, Факулуеу музишке умеунпсуи, 2000.
7. Бпжиё, Свеуислав, Пгледи из хармпније: Дарпви и урагпви времена прпщлпг, Бепград, Шугура прину, 2003.
8. Бпжиё, Свеуислав, Пгледи из хармпније: Меланхплишне сенке друмпва јужних, Бепград, Завпд за учбенике и насуавна
средсува, 2005.
9. Бпжиё, Свеуислав, Галерија прпщирене упналнпсуи: 24 еуиде-слике за клавир, Бјељина, Слпбпмир П. Универзиуеу, 2012.
10. Бпжиё, Свеуислав, Аналиуишка хармпнија: 27 лаких кпмада за мару, Tempusпрпјекау/InMuswb introducing
interdisciplinaritу in Music Studies in the Western Balkans in Line European Perspektive/Слпбпмир П. Универзиуеу, 2013.
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

Кплпквијуми

30

Акуивнпсу у упку предаваоа

10

Дпмаёи задаци

20

Заврщни испиу:
Усмени испиу

Ппена - 40
40

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OIHF1 - Харфа 1
Наставници: Несупрпвска Б. Љиљана, редпвни прпфеспр; Суанищиё Д. Милена, редпвни прпфеспр
Сарадници: Загпрац П. Бпјана, сампсуални умеунишки сарадник
Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 12
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:
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, пбраѐују се пп прпграму еуиде, уехнишке вежбе, кпмади и спнауа. Суудипзнп уппзнаваое и
савладаваое уексуа, крпз уехнишкп-мелпдијску, фпрмалнп-сурукууралну анализу (Бах-Гранѐани: избпр еуида, кпнцеруна
еуида пп избпру, једна класишна или мпдерна спнауа, кпмппзиција вируупзнпг каракуера). Суудипзнп разрещаваое
извпѐашких прпблема и ушеое уексуа напамеу. Исураживаое и експерименуисаое у циљу уппзнаваоа и пвладаваоа суилпм
и инуерпреуацијпм, са нарпшиуим ппдсуицаоем индивидуалнпг израза. Предаваоа држи прпфеспр, а вежбе сарадник. На
вежбама се сууденуи псппспбљавају за заједнишки рад, музишку кпмуникацију и сарадоу, али и нарпшиуп пбраѐују уехнишке
и извпѐашке прпбеме у кпнкреуним делима. Најмаое једнпм, прганизује се јавни насууп, кпји мпже биуи и у пквиру класе.
Испиуни захуеви на крају мпдула: еуида, класишна спнауа, кпмад, у урајаоу дп 20 минууа. Испиуни прпграм се извпди
напамеу.
Литература:
1. Bach, Johann Sebastian – Grandjany, Marcel. 12 Etudes for Harp, Carl Fischer, New York, 1970
2. Hasselmans, Alphonse: Rouet, Salvi Publications, London
3. Godefroid, Félix. Le Desir, The Clive Morley Collection, Lechlade
4. Tournier, Marcel. Vers la source dans le bois, Alphonse Leduc, Paris, 1922
5. Albeniz, Mateo. Sonata en Re, Lyra Music Company, New York
6. Cardon, Jean Baptiste. Sonata in f minor, Salvi Publications, London
7. Dussek, Jan Ladislav. Sonata in E flat Major, Salvi Publications, London, 1977
8. Krumpholz, Jean Baptiste, Sonata, Schott, Mainz, 1966
9. Mayer, Philipp Jacob. Sonata, Schott, Mainz, 1966
10. Migot, Georges. Sonata, Leduc, Paris, 1953
11. Rosetti: Franc Anton. Sonate No 2, Schott, Mainz, 1966
12. Andres, Bernars. Preludes, J. Hamelle & Cie, Paris
13. Tournier, Marcel, Quatre Preludes Op 16, Alphonce Leduc, Paris
14. Watkins, David. Petite Suite, United Music Publishers, London, 1984
15. Rosetti: Franc Anton. Six Harp Sonatas, Nuove Music, Tuscon, Arizonа
16. Albeniz, Isaac. Malaguena, Union Musical Espanola, Madrid, 1991
17. Debussy, Claude. La Fille aux cheveux de lin, Durand, Paris, 1931
18. De Falla, Manuel. Homenaje. J & W Chester Editions, London, 1976
19. Granados, Enrique. Danza Espanola No. 2, Union Musical Espanola, Madrid, 1989
20. Godefroid, Félix. La Harpe Eolienne, Lyra Music Company, New York
21. Hasselmans, Alphonse. Berceuse, Gerard Billaudot Editeur, Paris
22. Ibert, Jacques. Scherzetto, Alphonse Leduc, Paris, 1917
23. Parish-Alvars, Elias, Romanses Vol 1, The Clive Morley Collection, Lechlade
24. Zabel, Albert. Marguérite douleureuse au Rouet op 26, Salvi Publications, London, 1990
25. Guridi, Jesus. Viejo Zortzico, Union Musical Ediciones, Madrid
26. Lara, Agustin – Salzedo, Carlos. Granada, concert fantasy, Lyra Music Company, New York
27. Liszt, Franz – Renie, Henriette. Nocturne No 3, Alphonse Leduc, Paris, 1958
28. Natra, Sergiu. Prayer for harp, Israel Music Institute, Tel Aviv, 1972
29. Parish-Alvars, Elias. Introduction, Cadenza & Rondo, Stainer & Bell Ltd., London, 1972
30. Pierne, Gabriel. Impromptu Caprice, Alphonse Leduc, Paris
31. Roussel, Albert. Impromptu, Durand, Paris, 1919
32. Saint-Saens, Camille. Fantasie pour harpe Op 95, Durand, Paris
33. Handel, Georg Friedrich. Passacaille, Alphonse Leduc, Paris, 1951
34. Handel, Georg Friedrich. Chaconne, Henry Lemoine, Paris, 1950
35. Handel, Georg Friedrich. Tema con Variazioni, Schott, Mainz, 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 - 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, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OIHF2 - Харфа 2
Наставници: Несупрпвска Б. Љиљана, редпвни прпфеспр; Суанищиё Д. Милена, редпвни прпфеспр
Сарадници: Загпрац П. Бпјана, сампсуални умеунишки сарадник
Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 12
Услпв: Пплпжен испиу Харфа 1 (OIHF1)
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:
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 другпг мпдула, пбраѐују се пп прпграму еуиде, уехнишке вежбе, кпмади и спнауа. Суудипзнп уппзнаваое и
савладаваое уексуа, крпз уехнишкп-мелпдијску, фпрмалнп-сурукууралну анализу (Бах-Гранѐани: избпр еуида, кпнцеруна
еуида пп избпру, једна класишна или мпдерна спнауа, кпмппзиција вируупзнпг каракуера). Суудипзнп разрещаваое
извпѐашких прпблема и ушеое уексуа напамеу. Исураживаое и експерименуисаое у циљу уппзнаваоа и пвладаваоа суилпм
и инуерпреуацијпм, са нарпшиуим ппдсуицаоем индивидуалнпг израза. Предаваоа држи прпфеспр, а вежбе сарадник. На
вежбама се сууденуи псппспбљавају за заједнишки рад, музишку кпмуникацију и сарадоу, али и нарпшиуп пбраѐују уехнишке
и извпѐашке прпбеме у кпнкреуним делима. Најмаое једнпм, прганизује се јавни насууп, кпји мпже биуи и у пквиру класе.
Испиуни захуеви на крају мпдула: еуида, класишна спнауа, кпмад, у урајаоу дп 20 минууа. Испиуни прпграм се извпди
напамеу.
Литература:
1. Bach, Johann Sebastian – Grandjany, Marcel. 12 Etudes for Harp, Carl Fischer, New York, 1970
2. Godefroid, Félix. Les Gouttes de rosée, The Clive Morley Collection, Lechlade
3. Hasselmans, Alphonse: La Source Op 44, Salvi Publications, London
4. Posse, Wilhelm. Concert studies 1-7, Zimmermann, Frankfurt, 1957
5. Cardon, Jean Baptiste. Sonata op 7 No 1, Alice Lawson Harp Publications, California, 1970
6. Dussek, Jan Ladislav. Sonata in B flat Major, Salvi Publications, London, 1977
7. Houdy, Pierick. Sonata, Leduc, Paris, 1955
8. Maingueneau, Louis. Sonata, Durand, Paris, 1946
9. Mortari, Virgilio. Sonatina Prodigio, Carichi, Milano
10. Rosetti: Franc Anton. Six Harp Sonatas, Nuove Music, Tuscon, Arizona
11. Flagello, Nicolas. Two pieces for harp, Lyra Music Company, New York, 1970
12. Lupi, Roberto. Partita, Carish, Milano, 1942
13. Tournier, Marcel, Pieces Negres Op 41, Henry Lemoine, Paris
14. Tournier, Marcel, Images No 1, Henry Lemoine, Paris
15. Albeniz, Isaac. Rumores de la Caleta, Union Musical Espanola, Madrid, 1991
16. Challan, Annie, Valse pour un Ange, Harposphere, Paris, 2006
17. Debussy, Claude. Premiere Arabesque, Durand, Paris, 1931
18. Desangles, Anny. Souvenir a Montcalm, Alphonse Leduc, Paris, 1977
19. Glinka, Mahail. Nocturne, Salvi Publications, 1978
20. Hasselmans, Alphonse. Gitana, Gerars Billaudot, Paris, 1982
21. Ibert, Jacques. Reflets dans l'eau, Alphonse Leduc, Paris, 1917
22. Respighi, Ottorino – Grandjany, Marcel. Siciliana, Ricordi, Milano, 1955
23. Rodrigo, Joaquin. Impromptu para arpa, Union Musical Ediciones, Madrid, 1963
24. Parish-Alvars, Elias, Romanses Vol 2, The Clive Morley Collection, Lechlade
25. Alberstoetter, Carl. Concert – Walzer, Harpiana Publications, 2007
26. Andres, Bernard. Absidioles pour Harpe, Durand, Paris
27. Gallon, Noel. Fantasie pour harpe, Alphonse Leduc, Paris
28. Gradnjany, Marcel. Rhapsodie pour la Harpe, Alphonse Leduc, Paris, 1923
29. Liszt, Franz – Posse Wilhelm. Liebestraume, Musikverlag Zimmermann, Frankfurt am Main
30. Parish-Alvars, Elias. La Danse des Fées, Salvi Publications, London, 1993
31. Presle, Jacques de la. Le jardin mouille, Louis Rouhier Editeur, Paris, 1913
32. Tournier, Marcel. Féerie, prelude et dance, Alphonce Leduc, Paris
33. Walter Kune, Ekaterina. Fantasie sur un theme de l'opera Eugene Onegin, Salvi Publications, London, 1992
34. Beethoven, Ludwig van. Variations on a Swiss Air, Schott, London, 1954
35. Grandjany, Marcel. Fantasie on a Theme of Haydn, Alphonse Leduc, Paris
36. Hasselmans, Alphonse. Variations on a Theme of Haydn, Rene Gilles, Paris

37. Petrini, Franz. Variations, Lyra Music Company, New York, 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 - 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, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OIHF3 - Харфа 3
Наставници: Несупрпвска Б. Љиљана, редпвни прпфеспр; Суанищиё Д. Милена, редпвни прпфеспр
Сарадници: Загпрац П. Бпјана, сампсуални умеунишки сарадник
Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 12
Услпв: Пплпжен испиу Харфа 2 (OIHF2)
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:
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 уреёег мпдула, пбраѐују се пп прпграму еуиде, уехнишке вежбе и кпнцеру. Суудипзнп уппзнаваое и савладаваое
уексуа, крпз уехнишкп-мелпдијску, фпрмалнп-сурукууралну анализу (Бах-Гранѐани: избпр еуида, кпнцеруна еуида пп избпру,
кап и класишан кпнцеру). Суудипзнп разрещаваое извпѐашких прпблема и ушеое уексуа напамеу. Исураживаое и
експерименуисаое у циљу уппзнаваоа и пвладаваоа суилпм и инуерпреуацијпм, са нарпшиуим ппдсуицаоем
индивидуалнпг израза. Предаваоа држи прпфеспр, а вежбе клавирски сарадник. На вежбама се сууденуи псппспбљавају за
заједнишки рад, музишку кпмуникацију и сарадоу, али и нарпшиуп пбраѐују уехнишке и извпѐашке прпбеме у кпнкреуним
делима. Најмаое једнпм, прганизује се јавни насууп, кпји мпже биуи и у пквиру класе. Испиуни захуеви на крају мпдула:
Кпнцеру. Испиуни 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. Saint-Saens, Camille. Morceau de concert, Durand, Paris, 1919
4. Pierne, Gabriel. Concertstuck pour harpe et orchestra, Hamelle & Cie, Paris
5. Grandjany, Marcel. Aria in Classic Style, Associated Music Publishers, New York, 1944
6. Wagenseil, Georg Christoph. Concerto for Harp, VEB Deutcher Verlag, Leipzig
7. Albbrechtsberger, Johann Georg. Koncert, Kiado, Budapest, 1968
8. Dittersdorf, Karl D. Concerto for Harp, Salvi Publications, 1977
9. Handel, Georg Fridrich – Grandjany, Marcel. Concerto en si bemol, Durand & Cie, Paris, 1933
10. Malecki, Maciej. Concertino in an old style for two harps and strings, Salvi Publications, London
11. Rota, Nino. Concerto para arpa, Ricordi, Milano, 1956
12. Villa-Lobos, Heitor. Concerto pour harpe et orchestra, Editions Max Eschig, Paris, 1964
13. Watkins, David. Concerto Grosso for Two Harps, Tick Tock Publications, London
14. Gossec, Francois-Joseph. Concertante du Ballet de Mirza, Editions Jobert, Paris, 1964
15. Rodrigo, Joaquin. Concierto Serenata, Union Musical Espanola, Madrid, 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 - 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, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OIHF4 - Харфа 4
Наставници: Несупрпвска Б. Љиљана, редпвни прпфеспр; Суанищиё Д. Милена, редпвни прпфеспр
Сарадници: Загпрац П. Бпјана, сампсуални умеунишки сарадник
Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 12
Услпв: Пплпжен испиу Харфа 3 (OIHF3)
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:
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 шеуврупг мпдула, пбраѐују се пп прпграму еуиде, уехнишке вежбе, кпмади и спнауа. Суудипзнп уппзнаваое и
савладаваое уексуа, крпз уехнишкп-мелпдијску, фпрмалнп-сурукууралну анализу (Бах-Гранѐани: избпр еуида, кпнцеруна
еуида пп избпру, 1 класишна или мпдерна спнауа, кпмппзиција вируупзнпг каракуера). Суудипзнп разрещаваое извпѐашких
прпблема и ушеое уексуа напамеу. Исураживаое и експерименуисаое у циљу уппзнаваоа и пвладаваоа суилпм и
инуерпреуацијпм, са нарпшиуим ппдсуицаоем индивидуалнпг израза. Предаваоа држи прпфеспр, а вежбе сарадник. На
вежбама се сууденуи псппспбљавају за заједнишки рад, музишку кпмуникацију и сарадоу, али и нарпшиуп пбраѐују уехнишке
и извпѐашке прпбеме у кпнкреуним делима. Најмаое једнпм, прганизује се јавни насууп, кпји мпже биуи и у пквиру класе.
Испиуни захуеви на крају мпдула: еуида, класишна спнауа, кпмад, у урајаоу дп 25 минууа. Испиуни 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. Zabel, Albert. Am Springbrunnen Op 23, Salvi Publications, London
4. Godefroid, Félix. Le Coucou, The Clive Morley Collection, Lechlade
5. Benda, Franz. Sonata
6. Cardon, Jean Baptiste. Sonata op 7 No 4, Alice Lawson Harp Publications, California, 1974
7. Dussek, Jan Ladislav. Sonata in c-minor, Schott, London, 1954
8. Giuranna, Barbara. Sonatina para arpa, Ricordi, Milano, 1971
9. Hoddinott, Alun. Sonata for harp, Oxford University Press, London, 1964
10. Krumpholz, Jean Baptiste, Sonata I in C Major "Comme Scene Pathetique," Urtext
11. Scarlatti, Domenico. Sonata K. 208
12. Scarlatti, Domenico. Sonata K. 209
13. Chertok, Pearl. Around the Clock Suite, Salvi Publications
14. Радиё, Дущан. Прелудијум, аријеуа и упкауина, ФМУ, Бепград, 1954
15. Rota, Nino. Sarabanda e Toccata, Ricordi, Milano, 1976
16. Tournier, Marcel, Images No 2, Henry Lemoine, Paris
17. Albeniz, Isaac. Torre Bermeja, Union Musical Espanola, Madrid, 1927
18. Bax, Arnold. Valse, Fatrock Ink, Los Angeles, 1995
19. Bozza, Eugene. Evocations, Alphonse Leduc, Paris, 1958
20. Debussy, Claude. Clair de Lune, Jean Jobert, Paris
21. De Falla, Manuel. Danse du Corregidor. J & W Chester Editions, London, 1976
22. Gliere, Reinhold. Impromptu for Harp, Salvi Publications, London, 1992
23. Granados, Enrique. Danza Espanola No. 5, Union Musical Espanola, Madrid, 1989
24. Hasselmans, Alphonse. Ballade, Leduc, Paris
25. Zabel, Albert. Balade op 20. Rahter, Leipzig
26. Parish-Alvars, Elias, Romanses Vol 3, The Clive Morley Collection, Lechlade
27. Cras, Jean. Deux Impromptus, Salabert, Paris, 1926
28. Liszt, Franz – Renie, Henriette. Consolations No. 2, Alphonse Leduc, Paris, 1958
29. Maayani, Ami. Toccata, Israel Music Publications Ltd., Jerusalem, 1962
30. Schuecker, Edmund. Mazurka, Bretkopf & Hartel, Leipzig
31. Tournier, Marcel. Jazz Band Op 33, Henry Lemoine, Paris
32. Glinka, Mahail. Variations on a Theme of Mozart, Salvi Publications, 1978
33. Samuel-Rousseau, Marcel. Variations pastorals sur un vieux Noël, Salvi Publications, London, 1990

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, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OIHF5 - Харфа 5
Наставници: Несупрпвска Б. Љиљана, редпвни прпфеспр; Суанищиё Д. Милена, редпвни прпфеспр
Сарадници: Загпрац П. Бпјана, сампсуални умеунишки сарадник
Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 10
Услпв: Пплпжен испиу Харфа 4 (OIHF4)
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:
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 пеупг мпдула, пбраѐују се пп прпграму еуиде, уехнишке вежбе и кпнцеру. Суудипзнп уппзнаваое и савладаваое
уексуа, крпз уехнишкп-мелпдијску, фпрмалнп-сурукууралну анализу (Бах-Гранѐани: избпр еуида, кпнцеруна еуида пп избпру,
кап и класишан кпнцеру). Суудипзнп разрещаваое извпѐашких прпблема и ушеое уексуа напамеу. Исураживаое и
експерименуисаое у циљу уппзнаваоа и пвладаваоа суилпм и инуерпреуацијпм, са нарпшиуим ппдсуицаоем
индивидуалнпг израза. Предаваоа држи прпфеспр, а вежбе клавирски сарадник. На вежбама се сууденуи псппспбљавају за
заједнишки рад, музишку кпмуникацију и сарадоу, али и нарпшиуп пбраѐују уехнишке и извпѐашке прпбеме у кпнкреуним
делима. Најмаое једнпм, прганизује се јавни насууп, кпји мпже биуи и у пквиру класе. Испиуни захуеви на крају мпдула:
Кпнцеру. Испиуни 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. Damase, Jean Michele. Concertiono pour harpe et instruments a cordes, Editions Henry Lemoine, Paris
4. Dussek, Jan Ladislav. Concerto in E flat for Harp, Salvi Publications, London
5. Glenvile-Hicks, Peggy. Concertino Antico, Lyon & Healy Publications
6. Milhaud, Darius. Concert for harp, Max Eschig, Paris, 1954
7. Mortari, Virgilio. Concerto per arpa e orchestra, Carisch, Milano
8. Mozart, Wolfgang Amadeus. Koncert C-Dur, Edition Breitkopf, Leipzig
9. Parish-Alvars, Elias. Concertino for Harp, op 34, The Clive Morley Collection, Lechlade
10. Petrini, Franz. Concerto No 4, Musikverlag Hans Gerig, Koln, 1973
11. Rodrigo, Joaquin. Concierto de Aranjuez
12. Zabel, Albert. Concerto c-moll, Musik Verlag Wilhelm Zimmernamm, Frankfurt am Main, 1904
13. Debussy, Claude. Danses, Durand & Cie, Paris, 1910
14. Ravel, Maurice. Introduction et Allegro, Lyra Music Company, New York
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, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OIHF6 - Харфа 6
Наставници: Несупрпвска Б. Љиљана, редпвни прпфеспр; Суанищиё Д. Милена, редпвни прпфеспр
Сарадници: Загпрац П. Бпјана, сампсуални умеунишки сарадник
Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 10
Услпв: Пплпжен испиу Харфа 5 (OIHF5)
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:
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 щесупг мпдула, пбраѐују се пп прпграму еуиде, уехнишке вежбе, кпмади и спнауа. Суудипзнп уппзнаваое и
савладаваое уексуа, крпз уехнишкп-мелпдијску, фпрмалнп-сурукууралну анализу (Бах-Гранѐани: избпр еуида, кпнцеруна
еуида пп избпру, 1 класишна или мпдерна спнауа, кпмппзиција вируупзнпг каракуера). Суудипзнп разрещаваое извпѐашких
прпблема и ушеое уексуа напамеу. Исураживаое и експерименуисаое у циљу уппзнаваоа и пвладаваоа суилпм и
инуерпреуацијпм, са нарпшиуим ппдсуицаоем индивидуалнпг израза. Предаваоа држи прпфеспр, а вежбе сарадник. На
вежбама се сууденуи псппспбљавају за заједнишки рад, музишку кпмуникацију и сарадоу, али и нарпшиуп пбраѐују уехнишке
и извпѐашке прпбеме у кпнкреуним делима. Најмаое једнпм, прганизује се јавни насууп, кпји мпже биуи и у пквиру класе.
Испиуни захуеви на крају мпдула: еуида, класишна спнауа, кпмад, у урајаоу дп 30 минууа. Испиуни 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. Godefroid, Félix. Etude de Concert en Mi bemol Mineur op 193, Salvi, London
4. Hasselmans, Alphonse: Follets Op 48, Salvi Publications, London
5. Dizi, Francois-Joseph. Grande Sonate, Durand, Paris
6. Glanville-Hicks, Peggy. Sonata for harp, Weintaub Music Company, New York, 1953
7. Natra, Sergiu. Sonatina for Harp, Israel Music Institute, Tel Aviv, 1964
8. Pescetti, Giovanni Baptista. Sonata in c minor, Schirmer Inc., New York
9. Tournier, Marcel. Sonatine Op 30, Editions Henry Lemoine, Paris
10. Silvestri, Constantin. Sonata op 21, No 1, Schott, Mainz, 1964
11. Tailleferre, Germaine. Sonate pour Harpe, Les Nouvelles Editions Meridian, Paris, 1957
12. Frank, Maurice. Suite, Editions Musicales Transatlantiques, Paris, 1959
13. Patterson, Paul. Spiders, Universal Editions, Vienna
14. Renie, Henriette. Piece Symphonique, En Trois Episodes, Alphonse Leduc, Paris
15. Tournier, Marcel, Images No 3, Henry Lemoine, Paris
16. Busser, Henri. Impromptu sur des airs japonais, Alphonse Leduc, Paris
17. Debussy, Claude. En Beteau, Lauren Publications
18. De Falla, Manuel. Danse du Meunier. J & W Chester Editions, London, 1976
19. Granados, Enrique. Danza Espanola No. 4, Union Musical Espanola, Madrid, 1989
20. Hasselmans, Alphonse. Valse de Concert, Lyra Music Company, New York
21. Piazolla Astor- Rayan Forero, Luisa. Libertango, Lyon & Healy Publications, 2009
22. Martelli, Henri. Divertissement, Ricordi, Milano, 1956
23. Flothuis, Marius. Pour le tombeau d'Orphee, Donemus, Amsterdam, 1950
24. Godefroid, Félix. La Danse des Sylphes, Salvi Publications, London, 1993
25. Handel, Georg Friedrich – Grandjany, Marcel. Prelude and Toccata, Associated Music Publishers Inc, New York, 1949
26. Liszt, Franz – Renie, Henriette. Consolations No. 3, Alphonse Leduc, Paris, 1958
27. Parish-Alvars, Elias. Fantasia on Themes from "Oberon", Adlais
28. Renie, Henriette. Contemplation, Lyra Music Company, New York
29. Spohr, Louis. Fantasie c-moll Op 35, Safari Publications
30. Tournier, Marcel. Scherzo Romantique op 38, Henry Lemoine, Paris, 1932
31. Parish-Alvars, Elias. Introduction & Variations on theme from Bellini's opera Norma, Safari Publications, Redwood Shores, 1994
32. Tournier, Marcel. Theme et Variations, Alphonse Leduc, Paris, 1913

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, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OIHF7 - Харфа 7
Наставници: Несупрпвска Б. Љиљана, редпвни прпфеспр; Суанищиё Д. Милена, редпвни прпфеспр
Сарадници: Загпрац П. Бпјана, сампсуални умеунишки сарадник
Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 12
Услпв: Пплпжен испиу Харфа 6 (OIHF6)
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:
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 седмпг мпдула, пбраѐују се пп прпграму еуиде, уехнишке вежбе и кпнцеру. Суудипзнп уппзнаваое и савладаваое
уексуа, крпз уехнишкп-мелпдијску, фпрмалнп-сурукууралну анализу (Бах-Гранѐани: избпр еуида, кпнцеруна еуида пп избпру,
кап и класишан кпнцеру). Суудипзнп разрещаваое извпѐашких прпблема и ушеое уексуа напамеу. Исураживаое и
експерименуисаое у циљу уппзнаваоа и пвладаваоа суилпм и инуерпреуацијпм, са нарпшиуим ппдсуицаоем
индивидуалнпг израза. Предаваоа држи прпфеспр, а вежбе клавирски сарадник. На вежбама се сууденуи псппспбљавају за
заједнишки рад, музишку кпмуникацију и сарадоу, али и нарпшиуп пбраѐују уехнишке и извпѐашке прпбеме у кпнкреуним
делима. Најмаое једнпм, прганизује се јавни насууп, кпји мпже биуи и у пквиру класе. Испиуни захуеви на крају мпдула:
Кпнцеру. Испиуни 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. Boieldieu, Francois-Adrien. Concerto pour Harp, Ricordi, Milano, 1934
4. Francaix, Jean. Concerto pour 2 harpes et 11 instruments a cordes, Schott, Mainz.
5. Francaix, Jean. Concerto pour harpe, Schott, Mainz.
6. Francaix, Jean. Jeux Poetique, Schott, Mainz.
7. Ginastera, Albero. Harp Concerto op 25, Boowey & Hawkes, London, 1975
8. Глиер, Рајнар. Кпнцеру, Музыка, Мпсква, 1977
9. Jolivet, Andre. Concetro pour harpe, G Billaudot, Paris, 1952
10. Maayani, Ami. Concerto, Israel Music Associates, Jerusalem
11. Parish-Alvars, Elias. Concerto in E flat Major for Harp, op 98, Salvi Publications, London
12. Parish-Alvars, Elias. Concertino in D-Minor for Two Harps, op 91, Lyon & Healy Publications, 2007
13. Reinecke, Carl. Concerto for Harp and Orchestra, Salvi Publications, London
14. Renie, Henriette. Concerto en ut mineur, Alphonse Leduc, Paris, 1948
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, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OIHF8 - Харфа 8
Наставници: Несупрпвска Б. Љиљана, редпвни прпфеспр; Суанищиё Д. Милена, редпвни прпфеспр
Сарадници: Загпрац П. Бпјана, сампсуални умеунишки сарадник
Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 12
Услпв: Пплпжен испиу Харфа 7 (OIHF7)
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:
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 псмпг мпдула, пбраѐују се пп прпграму еуиде, уехнишке вежбе, кпмади и спнауа. Суудипзнп уппзнаваое и
савладаваое уексуа, крпз уехнишкп-мелпдијску, фпрмалнп-сурукууралну анализу (Бах-Гранѐани: избпр еуида, кпнцеруна
еуида пп избпру, 1 класишна или мпдерна спнауа, кпмппзиција вируупзнпг каракуера). Суудипзнп разрещаваое извпѐашких
прпблема и ушеое уексуа напамеу. Исураживаое и експерименуисаое у циљу уппзнаваоа и пвладаваоа суилпм и
инуерпреуацијпм, са нарпшиуим ппдсуицаоем индивидуалнпг израза. Предаваоа држи прпфеспр, а вежбе сарадник. На
вежбама се сууденуи псппспбљавају за заједнишки рад, музишку кпмуникацију и сарадоу, али и нарпшиуп пбраѐују уехнишке
и извпѐашке прпбеме у кпнкреуним делима. Најмаое једнпм, прганизује се јавни насууп, кпји мпже биуи и у пквиру класе.
Испиуни захуеви на крају мпдула: суари мајсупр, кпнцеруна еуида, спнауа, вируупзна кпмппзиција, дпмаёе делп. Испиуни
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. Godefroid, Félix. La someil des dieux, Salvi, London
4. Tournier, Marcel. Au Matin (etude de concert), Alphonse Leduc, Paris
5. Bach, Carl Philipp Emanuel. Sonata in G Major, Willow Hall Press, 1979
6. Casella, Alfredo. Sonata per Arpa, Edizioni Suvini Zerboni, Milano, 1946
7. Flagello, Nicolas. Sonata for Harp, Lyra Music Company, New York, 1963
8. Hindemith, Paul. Sonate, Schott, Mainz, 1940
9. Krenek, Ernst. Sonata for Harp Op 150, Barenreiter, London
10. Tournier, Marcel. Deuxieme Sonatine Op 45, Alphonse Leduc, Paris
11. Bach, Johann Sebastian. Suite No 1 BWV 996, Alphonse Leduc, Paris, 1984
12. Britten, Benjamin. Suite for Harp Op 83
13. Francaix, Jean. Suite pour Harpe, Schott, Mainz
14. Tournier, Marcel, Images No 4, Henry Lemoine, Paris
15. Кпмади за харфу бепградских кпмппзиупра. Факулуеу музишке умеунпсуи, Бепград, 1987
16. Daquin – Renie, Henriette. L'Hirondelle, Alphonse Leduc, Paris, 1954
17. Gaubert, Philippe. Legende, Mathot, Paris, 1912
18. Granados, Enrique. Danza Espanola No. 7, Union Musical Espanola, Madrid, 1927
19. Прпкпфьев, Сергей Сергеевиш. Прелiпд, Спвеускии кпмппзиупр, Мпсква, 1979
20. Renie, Henriette. Danse des Lutins, Alphonse Leduc, Paris, 1949
21. Berio, Luciano. Sequenza II for harp solo, Universal Edition, London, 1965
22. De Falla, Manuel – Grandjany, Marcel. Spanish Dance No. 1, Associated Music Publishers, London
23. Faure, Gabriel. Impromptu pour la harpe, Durand, Paris, 1904
24. Faure, Gabriel. Une Chatelaine en sa Tour, Durand, Paris
25. Liszt, Franz – Renie, Henriette. Consolations No. 5, Alphonse Leduc, Paris, 1958
26. Maayani, Ami. Maqamat, Boosew & Hawkes, London
27. Parish-Alvars, Elias. Serenade, Stainer & Bell Ltd., London, 1972
28. Rossini –Bochsa- Moretti. Zitti, Zitti du Barbier de Seville
29. Salzedo, Carlos. Ballade, Lyra Music Company, New York
30. Smetana, Bedzih – Trneček, Hans. Moldau, Salvi Publications, London
31. Van Delden, Lex. Impromptu, Donemus, Amsterdam
32. Godefroid, Félix. Carnival de Venice Op. 184, Salvi Publications, London
33. Мшеделпв, Михаил. Вариации на уему Паганини, Музыка, Мпсква, 1986
34. Salzedo, Carlos. Variations on a Theme in the Ancient Style, Lyon & Healy editions, Chicago, 1989

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, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OFHR1 - Хпрна 1
Наставници: Радиё Д. Милан, редпвни прпфеспр
Сарадници: Беншиё М. Мелиуа, сампсуални умеунишки сарадник
Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 13
Услпв: Нема
Циљ предмета:
Циљ предмеуа првенсувенп се пднпси на савладаваое уехнике свираоа на хпрнии, крпз инуерпреуауивнп-умеунишку
прпраду лиуераууре, крпз разлишиуе суилске еппхе.
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:
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:
Предаваоа држи прпфеспр и у упку првпг мпдула фпкус је на раду на уехнишким и упнским вежбама, еуидама и скалама, са
ппсебним псврупм на ууврѐиваое ппсуавке и уехнике дисаоа, а зауим и на суудипзнпм уппзнаваоу и савладаваоу нпунпг
уексуа.
Вежбе држи сарадник, и на вежбама се сууденуи псппспбљавају за музишку кпмуникацију, пбраѐујуёи умеунишке прпблеме
на кпнкреуним делима. Најмаое једнпм, прганизује се јавни насууп, кпји мпже биуи и насууп у пквиру класе. Испиуни
захуев: две еуиде, скале и уехнишке вежбе.
Литература:
1. Mueller, Klaus Etudes I Schott International 1957
2. Kopprash Etudes Vol. 1 Verlag Doblinger 1939
3. Cherubini, Luigi Sonata no. 1 Milano, Ricordi 1938
4. Cooke, Arnold, Rondo, International Music Company 1981
5. Pooth, M. Legend International Music Company 1982
6. Mozart, Wolfgang Amadeus Koncert br. 1 Es dur Breitkopf 1960
7. Eichborn Erste Suite Breitkopf 1950
8. Супјанпвиё, Пеуар Рпндп Удружеое кпмппзиупра Србије 1963
9. Corelli, Arcangelo Sonate No. 10 F dur Edition Peters 1937
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

Заврщни испиу:

Ппена - 60

Јавни насуупи

20

Испиу-умеунишка реализација

30

Акуивнпсу и залагаое на насуави

10

Испиу-уехнишка реализација

30

Присусувп на насуави

10

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OFHR2 - Хпрна 2
Наставници: Радиё Д. Милан, редпвни прпфеспр
Сарадници: Беншиё М. Мелиуа, сампсуални умеунишки сарадник
Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 13
Услпв: Пплпжен испиу Хпрна 1 (OFHR1)
Циљ предмета:
Циљ предмеуа првенсувенп се пднпси на савладаваое уехнике свираоа на хпрнии, крпз инуерпреуауивнп-умеунишку
прпраду лиуераууре, крпз разлишиуе суилске еппхе.
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:
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:
У упку другпг мпдула насуавља се рад на упнским вежбама, еуидама и скалама. Уппредп, ради се на инуерпреуацији и
уппзнаваоу суилпва са ппсебним акценупм на индивидуалнпсуи свакпг сууденуа. Ушеое уексуа напамеу, рад на фпрмалнпсурукууралнпј анализи дела кпја се извпде. Предаваоа држи прпфеспр. Вежбе држи сарадник, и на вежбама се сууденуи
псппспбљавају за заједнишки рад, пбраѐујуёи извпѐашке прпблеме на кпнкреуним делима.
Најмаое једнпм, прганизује се јавни насууп, кпји мпже биуи и насууп у пквиру класе.
Испиуни захуев: две еуиде, циклишнп делп, вируупзни кпмад.
Једнп делп се пбавезнп извпди напамеу.
Литература:
1. Mueller, Klaus Etudes II Schott International 1957
2. Kopprash Etudes Vol. 2 Verlag Doblinger 1939
3. Gugel, Heinrich 12 Studien, 1-6 Breitkopf 1979
4. Kling, Henri 12 French horn Etudes 1-6 Chambers 1965
5. Radid, Dušan Pesma i igra udruženje kompozitora Srbije 1963
6. Mozart, Wolfgang Amadeus Koncert br. 3 Es dur Breitkopf 1960
7. Gliere, Reinhold Nocturno Paris, Alphonse Leduc 1980
8. Saint-Seans, C. Solo de concert Paris, Alphonse Leduc 1929
9. Cherubini, Luigi Sonata no. 2 Milano, Ricordi 1938
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

Заврщни испиу:

Ппена - 60

Јавни насуупи

20

Испиу-умеунишка реализација

30

Акуивнпсу и залагаое на насуави

10

Испиу-уехнишка реализација

30

Присусувп на насуави

10

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OFHR3 - Хпрна 3
Наставници: Радиё Д. Милан, редпвни прпфеспр
Сарадници: Беншиё М. Мелиуа, сампсуални умеунишки сарадник
Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 13
Услпв: Пплпжен испиу Хпрна 2 (OFHR2)
Циљ предмета:
Циљ предмеуа првенсувенп се пднпси на савладаваое уехнике свираоа на хпрнии, крпз инуерпреуауивнп-умеунишку
прпраду лиуераууре, крпз разлишиуе суилске еппхе.
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:
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:
У упку уреёег мпдула ради се на даљем развпју и усаврщаваоу уехнике свираоа на хпрни, крпз рад на упнским вежбама,
скалама и дневним вежбама. Рад на ппсуизаоу баланса целпг уела при свираоу. Пвладаваое разлишиуим суилпвима
иоихпвим каракуерисуикама. Предаваоа држи прпфеспр, а вежбе сарадник. На вежбама се сууденуи усаврщавају у
заједнишкпм раду и музишкпј кпмуникацију, савладавајуёи инуерпреуауивне прпблеме. Најмаое једнпм, прганизује се јавни
насууп, кпји мпже биуи и насууп у пквиру класе.
Испиуни захуев: две еуиде, скале и уехнишке вежбе.
Литература:
1. Ranieri, Vincenz Thirty Instructive and Melodic Exercises International Music Company 1982
2. Kopprash Etudes Vol. 3 Verlag Doblinger 1939
3. Strauss, Franz Fantasie op. 6 Schott 1977
4. Boutry, R. Chasacon Chambers 1990
5. Krol, Bernhard Laudatio Edition Peters 1927
6. Mozart, Wolfgang Amadeus Sonate F dur Breitkopf 1960
7. Matys, Karl Concerto op. 24 Chambers 1975
8. Gabler, Egon Konzertantes Stueck Sikorski Musik Verlag 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

Заврщни испиу:

Ппена - 60

Јавни насуупи

20

Испиу-умеунишка реализација

30

Акуивнпсу и залагаое на насуави

10

Испиу-уехнишка реализација

30

Присусувп на насуави

10

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OFHR4 - Хпрна 4
Наставници: Радиё Д. Милан, редпвни прпфеспр
Сарадници: Беншиё М. Мелиуа, сампсуални умеунишки сарадник
Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 13
Услпв: Пплпжен испиу Хпрна 3 (OFHR3)
Циљ предмета:
Циљ предмеуа првенсувенп се пднпси на савладаваое уехнике свираоа на хпрнии, крпз инуерпреуауивнп-умеунишку
прпраду лиуераууре, крпз разлишиуе суилске еппхе.
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:
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:
У упку шеуврупг мпдула главнпг предмеуа Хпрна ради се на суудипзнпм уппзнаваоу и савладаваоу разнпврсне лиуераууре
из пбласуи уехнишких вежби, скала, арпеѐа, урилера. Инсисуира се на исураживаоу и експерименуисаоу у циљу щуп бпљег
уппзнаваоа суилпва XVIII и XIX века. Предаваоа држи прпфеспр, а вежбе сарадник. На вежбама се инсисуира на щуп
суудипзнијем савладаваоу уексуа и разрещаваоу извпѐашких прпблема. Најмаое једнпм, прганизује се јавни насууп, кпји
мпже биуи и насууп у пквиру класе. Испиуни захуев: две еуиде, циклишнп делп, вируупзни кпмад. Једнп делп (кпнцеру) се
пбавезнп извпди напамеу.
Литература:
1. Gugel, Heinrich 12 Studien, 7-12 Breitkopf 1979
2. Kling, Henri 12 French horn Etudes, 7-12 Chambers 1965
3. Mozart, Wolfgang Amadeus Rondo Breitkopf 1960
4. Corelli, Arcangelo Sonate No. 5 Edition Peters 1937
5. Duvernoy, Frederic Sonate Paris, Alphonse Leduc 1963
6. Mozart, Wolfgang Amadeus Koncert br. 2 Es dur Breitkopf 1960
7. Dupus, A. Variationes Paris, Durand 1971
8. Gerlach, Romanze, Hofmeister 1985
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

Заврщни испиу:

Ппена - 60

Јавни насуупи

20

Испиу-умеунишка реализација

30

Акуивнпсу и залагаое на насуави

10

Испиу-уехнишка реализација

30

Присусувп на насуави

10

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OFHR5 - Хпрна 5
Наставници: Радиё Д. Милан, редпвни прпфеспр
Сарадници: Беншиё М. Мелиуа, сампсуални умеунишки сарадник
Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 13
Услпв: Пплпжен испиу Хпрна 4 (OFHR4)
Циљ предмета:
Циљ предмеуа првенсувенп се пднпси на савладаваое уехнике свираоа на хпрнии, крпз инуерпреуауивнп-умеунишку
прпраду лиуераууре, крпз разлишиуе суилске еппхе.
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:
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 пеупг мпдула пбраѐују се еуиде и уехнишке вежбе кпје пмпгуёавају щуп успещније савладаваое какп спнауне и
кпнцеруануне лиуераууре, уакп и вируупзних кпмппзиција. Усклаѐиваое извпѐашких мпгуёнпсуи са захуевима и
специфишнпсуимамузике XIX и XX века.
Предаваоа држи прпфеспр, а вежбе сарадник. На вежбама се инсисуира на щуп суудипзнијем савладаваоу уексуа и
разрещаваоу извпѐашких прпблема. Најмаое једнпм, прганизује се јавни насууп, кпји мпже биуи и насууп у пквиру класе.
Испиуни захуев: две еуиде, циклишнп делп, вируупзни кпмад. Једнп делп се пбавезнп извпди напамеу.
Литература:
1. Rosssetti, Antonio Concerto in Eb Milano, Ricordi 1934
2. Bozza, Eugene En foret Paris, Alphonse Leduc 1967
3. Ceccarossi, Domenico 10 Cappricci Milano, Ricordi 1961
4. Desportes, Yvonne Ballade BParis, Durand 1970
5. Corradini 8 Etudes Milano, Ricordi 1986
6. Haydn, Joseph Konzert No. 2, D dur Peters Edition 1932
7. Reis, F. Sonate Breitkopf 1949
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

Заврщни испиу:

Ппена - 60

Јавни насуупи

20

Испиу-умеунишка реализација

30

Акуивнпсу и залагаое на насуави

10

Испиу-уехнишка реализација

30

Присусувп на насуави

10

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OFHR6 - Хпрна 6
Наставници: Радиё Д. Милан, редпвни прпфеспр
Сарадници: Беншиё М. Мелиуа, сампсуални умеунишки сарадник
Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 13
Услпв: Пплпжен испиу Хпрна 5 (OFHR5)
Циљ предмета:
Циљ предмеуа првенсувенп се пднпси на савладаваое уехнике свираоа на хпрнии, крпз инуерпреуауивнп-умеунишку
прпраду лиуераууре, крпз разлишиуе суилске еппхе.
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:
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 щесупг мпдула ради се на даљем разрещаваоу уехнишкп-инуерпреуауивних прпблема на микрп-плану, кап и рад на
щупбпљем разумеваоу фпрмалнп-сурукууралне целине дела кпја се пбраѐују. Предаваоа држи прпфеспр, а вежбе
сарадник. На вежбама се, крпз рад са сарадникпм, бпље уппзнаје сурукуура дела. Најмаое једнпм, прганизује се јавни
насууп, кпји мпже биуи и насууп у пквиру класе.
Испиуни захуев: две еуиде, циклишнп делп, вируупзни кпмад. Једнп делп (кпнцеру) се пбавезнп извпди напамеу.
Литература:
1. Ferling, Franz Wilhelm 144 Preludes & Etides vol. 2 Billaudot 1948
2. Bozza, Eugene Fantasie pastorale Paris, Alphonse Leduc 1960
3. Rossini, Gioacchino Variations for Oboe and Piano James Brown 1979
4. Vivaldi, Antonio Sonate in c-minor Schott 1969
5. Poulenc, Francis Sonate Chester 1970
6. Piston Suite Galaxy Music 1986
7. Britten, B. Two Insect Piueces Faber 1973
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

Заврщни испиу:

Ппена - 60

Јавни насуупи

20

Испиу-умеунишка реализација

30

Акуивнпсу и залагаое на насуави

10

Испиу-уехнишка реализација

30

Присусувп на насуави

10

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OFHR7 - Хпрна 7
Наставници: Радиё Д. Милан, редпвни прпфеспр
Сарадници: Беншиё М. Мелиуа, сампсуални умеунишки сарадник
Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 13
Услпв: Пплпжен испиу Хпрна 6 (OFHR6)
Циљ предмета:
Циљ предмеуа првенсувенп се пднпси на савладаваое уехнике свираоа на хпрнии, крпз инуерпреуауивнп-умеунишку
прпраду лиуераууре, крпз разлишиуе суилске еппхе.
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:
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:
У седмпм мпдулу даље се усаврщава уехника свираоа и пбпгаёују уехнишке сппспбнпсуи и умеунишка лишнпсу сууденуа
хпрне. Уппзнаваое са извпѐашким уехникама музике XX века. Предаваоа држи прпфеспр, а вежбе сарадник. На вежбама се
пбраѐују инуерпреуауивнп-умеунишки захуеви савремене музике. Најмаое једнпм, прганизује се јавни насууп, кпји мпже
биуи и насууп у пквиру класе.
Испиуни захуев: две еуиде, циклишнп делп, вируупзни кпмад. Једнп делп (кпнцеру) се пбавезнп извпди напамеу.
Литература:
1. Gliere, Reinhold Intermezzo Paris, Alphonse Leduc 1980
2. Strauss, Richard Andante Peters Edition 1949
3. Kaucky, Emmanuel Etudes for French horn Boosey & Hawkes 1990
4. Strauss, Franz Concerto Schott 1979
5. Gerster, Ottmar Concerto Schott Music 1969
6. Bozza, Eugene Sur le cimes Paris, Alphonse Leduc 1965
7. Haindl, Franz Sebastian Sonate Sikorski Musik Verlag 1978
8. Franz, Oscar 10 Etudes Concertantes Peters Edition 1937
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

Заврщни испиу:

Ппена - 60

Јавни насуупи

20

Испиу-умеунишка реализација

30

Акуивнпсу и залагаое на насуави

10

Испиу-уехнишка реализација

30

Присусувп на насуави

10

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OFHR8 - Хпрна 8
Наставници: Радиё Д. Милан, редпвни прпфеспр
Сарадници: Беншиё М. Мелиуа, сампсуални умеунишки сарадник
Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 13
Услпв: Пплпжен испиу Хпрна 7 (OFHR7)
Циљ предмета:
Циљ предмеуа првенсувенп се пднпси на савладаваое уехнике свираоа на хпрнии, крпз инуерпреуауивнп-умеунишку
прпраду лиуераууре, крпз разлишиуе суилске еппхе.
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:
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:
У псмпм мпдулу сублимирају се све вещуине и уехнишка дпсуигнуёа хпрнисуе. Рад на јединсуву уехнишких и музишких
елеменауа и захуева у делима кпја се пбраѐују. Припрема ресиуала и једнпг кпнцеруа с пркесурпм. Вежбе држи сарадник.
На вежбама се прпраѐује прпграм ресиуала кпји се припрема. Најмаое једнпм, прганизује се јавни насууп, кпји мпже биуи и
насууп у пквиру класе.
Литература:
1. Alphonse, Maxime Etudes tres difficiles Vol. 5 Paris, Alphonse Leduc 1951
2. Dukas, Pauls Villanelle Paris, Durand 1940
3. Buyanovsky, Vitaly 5 komada za solo hornu Boosey & Hawkes 1974
4. Vignery, Jane Sonate op. 7 Paris, Alphonse Leduc 1956
5. Strauss, Richard Konzert op. 11 Peters Edition 1949
6. Mozart, Wolfgang Amadeus Koncert br. 4 Es dur Breitkopf 1960
7. Francais, Jean Divertimento Paris, Durand 1976
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

Заврщни испиу:

Ппена - 60

Јавни насуупи

20

Испиу-умеунишка реализација

30

Акуивнпсу и залагаое на насуави

10

Испиу-уехнишка реализација

30

Присусувп на насуави

10

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, пснпвне 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: пбавезни
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, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OICB1 - Шембалп 1
Наставници: Ппппвиё Д. Милан, дпцену
Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 11
Услпв: Нема
Циљ предмета:
Суицаое сппспбнпсуи за сампсуалну умеунишку акуивнпсу, ушещёе у раду ансамбала и сппспбнпсу за предагпщки и
креауивни рад у музишким щкплама, щкплама ппщуепбразпвнпг уипа и инсуиууцијама кулууре.
Исхпд предмета:
Пвладаваое пракуишним вещуинама у пбласуима умеунишкпг изражаваоа, свираоа у ансамблима, јавнпг извпѐеоа,
вежбаоа и пдржаваоа музишк-извпѐашких прпба. Пвладаваое уепријским знаоем кпје ппдразумева ппзнаваое и
разумеваое реперупара и кпнуексуа музишкпг дела. Суицаое сампсуалнпсуи у раду, сппспбнпсуи психплпщкпг разумеваоа
извпѐащува, криуишкпг размищљаоа, креауивних сппспбнпсуи.
Садржај предмета:
Пракуишни рад на шембалисуишкпј сплисуишкпј лиуерауури, у зависнпсуи пд музишкп-уехнишке спремнпсуи и сппспбнпсуи
сууденуа. Тпкпм првих 8 недеља рада, предвиѐа се прпрада лиуераууре барпкнпг перипда. Пд 8-15 недеље, пдвија се
пракуишан, индивидуални рад на изабранпм испиунпм прпграму. Тпкпм предаваоа, суудену се уппзнаје са музишкпуехнишким и суилскп-инуерпреуауивним елеменуима музишке лиуераууре.
Суудену најмаое једнпм мпра имауи јавни насууп, кпји мпже биуи и у пквиру класе.
Испиуни захуеви предсуављају јавнп извпѐеое прпграма (урајаоа пд 30-40 мин.) кпји се сасупји пд:
– знашајнпг музишкпг дела 16. или 17. века
– пплифпнпг дела Ј. С. Баха
– дела ауупра францускпг барпка
– две вируупзне кпмппзиције Д. Скарлауија или А. Сплера.
Литература:
1. Bach, Johann Sebastian: Inventionen und Sinfonien, Barenreiter, 2005
2. Bach, Johann Sebastian: Das Wohltemperierte Klavier 1, Henle Verlag, 1997
3. Bach, Johann Sebastian: Das Wohltemperierte Klavier 2, Henle Verlag, 1997
4. Boxall, Maria: Harpsichord Method for Harpsichord or spinet, Schott Music, 1977
5. Couperin, Francois: L' Art de toucher le Clavecin, Breitkopf & Hartel, bez podatka o god. izd.
6. Couperin, Francios: Complete Keyboard Works - Series One, Dover Publications, 1988
7. Couperin, Francios: Complete Keyboard Works - Series Two, Dover Publications, 1988
8. Couperin, Louis: Pieces de clavecin, Heugel & Cie, 1975
9. De Chambonnieres, Jacques Champion: Les deux Livres de Clavecin (1670), L'Oiseau-Lyre, 1969
10. Fuller, J. Maitland and Barclay, W. Squire: Fitzwilliam Virginal Book volume 1, Dover Publications, 1979
11. Fuller, J. Maitland and Barclay, W. Squire: Fitzwilliam Virginal Book volume 2, Dover Publications, 1979
12. Le Huray, Peter: The Fingering Of Virginal Music, Stainer & Bell, 1997
13. Kupren, Fransoa (Francois Couperin): Umetnost sviranja na klavsenu, Studio Lirica, 2014
14. Lebegue, Nicolas Antoine: Pieces de Clavessin, Ut Orpheus, 2000
15. Scarlatti, Domenico: Sixty Sonatas, volume 1, G. Schirmer 1953
16. Scarlatti, Domenico: Sixty Sonatas, volume 2, G. Schirmer 1953
17. Scarlatti, Domenico: 150 Sonaten, volume 1, Peters, 1985
18. Scarlatti, Domenico: 150 Sonaten, volume 2, Peters 1984
19. Scarlatti, Domenico: 150 Sonaten, volume 3, Peters 1985
20. Soler, Antonio: Ausgewahlte Klaviersonaten, Henle Verlag, 2006
21. Ward, John: The Dublin Virginal Manuscript for Cembalo/Harpsichord, Schott Music, 1983
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 - 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, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OICB2 - Шембалп 2
Наставници: Ппппвиё Д. Милан, дпцену
Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 11
Услпв: Пплпжен испиу Шембалп 1 (OICB1)
Циљ предмета:
Суицаое сппспбнпсуи за сампсуалну умеунишку акуивнпсу, ушещёе у раду ансамбала и сппспбнпсу за предагпщки и
креауивни рад у музишким щкплама, щкплама ппщуепбразпвнпг уипа и инсуиууцијама кулууре.
Исхпд предмета:
Пвладаваое пракуишним вещуинама у пбласуима умеунишкпг изражаваоа, свираоа у ансамблима, јавнпг извпѐеоа,
вежбаоа и пдржаваоа музишк-извпѐашких прпба. Пвладаваое уепријским знаоем кпје ппдразумева ппзнаваое и
разумеваое реперупара и кпнуексуа музишкпг дела. Суицаое сампсуалнпсуи у раду, сппспбнпсуи психплпщкпг разумеваоа
извпѐащува, криуишкпг размищљаоа, креауивних сппспбнпсуи.
Садржај предмета:
Пракуишни рад на шембалисуишкпј сплисуишкпј лиуерауури, у зависнпсуи пд музишкп-уехнишке спремнпсуи и сппспбнпсуи
сууденуа. Тпкпм првих 8 недеља рада, предвиѐа се прпрада лиуераууре барпкнпг перипда. Пд 8-15 недеље, пдвија се
пракуишан, индивидуални рад на изабранпм испиунпм прпграму. Тпкпм предаваоа, суудену се уппзнаје са музишкпуехнишким и суилскп-инуерпреуауивним елеменуима музишке лиуераууре.
Суудену најмаое једнпм мпра имауи јавни насууп, кпји мпже биуи и у пквиру класе.
Испиуни захуеви предсуављају јавнп извпѐеое прпграма (урајаоа пд 30-40 мин.) кпји се сасупји пд:
– знашајнпг музишкпг дела 16. или 17. века
– пплифпнпг дела Ј. С. Баха
– дела ауупра францускпг барпка
– две вируупзне кпмппзиције Д. Скарлауија или А. Сплера.
Литература:
1. Bach, Johann Sebastian: Inventionen und Sinfonien, Barenreiter, 2005
2. Bach, Johann Sebastian: Das Wohltemperierte Klavier 1, Henle Verlag, 1997
3. Bach, Johann Sebastian: Das Wohltemperierte Klavier 2, Henle Verlag, 1997
4. Boxall, Maria: Harpsichord Method for Harpsichord or spinet, Schott Music, 1977
5. Couperin, Francois: L' Art de toucher le Clavecin, Breitkopf & Hartel, bez podatka o god. izd.
6. Couperin, Francios: Complete Keyboard Works - Series One, Dover Publications, 1988
7. Couperin, Francios: Complete Keyboard Works - Series Two, Dover Publications, 1988
8. Couperin, Louis: Pieces de clavecin, Heugel & Cie, 1975
9. De Chambonnieres, Jacques Champion: Les deux Livres de Clavecin (1670), L'Oiseau-Lyre, 1969
10. Fuller, J. Maitland and Barclay, W. Squire: Fitzwilliam Virginal Book volume 1, Dover Publications, 1979
11. Fuller, J. Maitland and Barclay, W. Squire: Fitzwilliam Virginal Book volume 2, Dover Publications, 1979
12. Le Huray, Peter: The Fingering Of Virginal Music, Stainer & Bell, 1997
13. Kupren, Fransoa (Francois Couperin): Umetnost sviranja na klavsenu, Studio Lirica, 2014
14. Lebegue, Nicolas Antoine: Pieces de Clavessin, Ut Orpheus, 2000
15. Scarlatti, Domenico: Sixty Sonatas, volume 1, G. Schirmer 1953
16. Scarlatti, Domenico: Sixty Sonatas, volume 2, G. Schirmer 1953
17. Scarlatti, Domenico: 150 Sonaten, volume 1, Peters, 1985
18. Scarlatti, Domenico: 150 Sonaten, volume 2, Peters 1984
19. Scarlatti, Domenico: 150 Sonaten, volume 3, Peters 1985
20. Soler, Antonio: Ausgewahlte Klaviersonaten, Henle Verlag, 2006
21. Ward, John: The Dublin Virginal Manuscript for Cembalo/Harpsichord, Schott Music, 1983
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 - 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, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OICB3 - Шембалп 3
Наставници: Ппппвиё Д. Милан, дпцену
Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 13
Услпв: Пплпжен испиу Шембалп 2 (OICB2)
Циљ предмета:
Суицаое сппспбнпсуи за сампсуалну умеунишку акуивнпсу, ушещёе у раду ансамбала и сппспбнпсу за предагпщки и
креауивни рад у музишким щкплама, щкплама ппщуепбразпвнпг уипа и инсуиууцијама кулууре.
Исхпд предмета:
Пвладаваое пракуишним вещуинама у пбласуима умеунишкпг изражаваоа, свираоа у ансамблима, јавнпг извпѐеоа,
вежбаоа и пдржаваоа музишк-извпѐашких прпба. Пвладаваое уепријским знаоем кпје ппдразумева ппзнаваое и
разумеваое реперупара и кпнуексуа музишкпг дела. Суицаое сампсуалнпсуи у раду, сппспбнпсуи психплпщкпг разумеваоа
извпѐащува, криуишкпг размищљаоа, креауивних сппспбнпсуи.
Садржај предмета:
Пракуишни рад на шембалисуишкпј сплисуишкпј лиуерауури, у зависнпсуи пд музишкп-уехнишке спремнпсуи и сппспбнпсуи
сууденуа. Тпкпм првих 8 недеља рада, предвиѐа се прпрада лиуераууре барпкнпг перипда. Пд 8-15 недеље, пдвија се
пракуишан, индивидуални рад на изабранпм испиунпм прпграму. Тпкпм предаваоа, суудену се уппзнаје са музишкпуехнишким и суилскп-инуерпреуауивним елеменуима музишке лиуераууре.
Суудену најмаое једнпм мпра имауи јавни насууп, кпји мпже биуи и у пквиру класе.
Испиуни захуеви предсуављају јавнп извпѐеое прпграма (урајаоа пд 30-40 мин.) кпји се сасупји пд:
– знашајнпг музишкпг дела 16. или 17. века
– пплифпнпг дела Ј. С. Баха
– дела ауупра францускпг барпка
– две вируупзне кпмппзиције Д. Скарлауија или А. Сплера.
Литература:
1. D'Anglebert, Jean-Henry: Pieces de Clavecin, Heugel & Cie, 1976
2. Bach, Johann Sebastian: Franzosische Suiten, Barenreiter, 2006
3. Bach, Johann Sebastian: Das Wohltemperierte Klavier 1, Henle Verlag, 1997
4. Bach, Johann Sebastian: Das Wohltemperierte Klavier 2, Henle Verlag, 1997
5. Clerambault, Louis-Nicolas: Pieces de Clavecin, L'Oiseau-Lyre, 1964
6. Couperin, Francios: Complete Keyboard Works - Series One, Dover Publications, 1988
7. Couperin, Francios: Complete Keyboard Works - Series Two, Dover Publications, 1988
8. Couperin, Louis: Pieces de clavecin, Heugel & Cie, 1975
9. Frescobaldi, Girolamo: Il Secondo Libro di Toccate, Canzone, Versi d'Hinni, Magnificat, Gagliarde, Correnti et altre Partite (Rom,
Borboni, 1627, 21637), Barenreiter, 2013
10. Frescobaldi, Girolamo: Toccate e Partite dintavolatura di cimbalo... libro primo (Rom, Borboni, 1615, 21616), Barenreiter, 2010
11. Froberger, Johann Jakob: Keyboard and Organ Works from Copied Sources: Toccatas, Barenreiter, 2011
12. Fuller, J. Maitland and Barclay, W. Squire: Fitzwilliam Virginal Book volume 1, Dover Publications, 1979
13. Fuller, J. Maitland and Barclay, W. Squire: Fitzwilliam Virginal Book volume 2, Dover Publications, 1979
14. Scarlatti, Domenico: Sixty Sonatas, volume 1, G. Schirmer 1953
15. Scarlatti, Domenico: Sixty Sonatas, volume 2, G. Schirmer 1953
16. Scarlatti, Domenico: 150 Sonaten, volume 1, Peters, 1985
17. Scarlatti, Domenico: 150 Sonaten, volume 2, Peters 1984
18. Scarlatti, Domenico: 150 Sonaten, volume 3, Peters 1985
19. Soler, Antonio: Ausgewahlte Klaviersonaten, Henle Verlag, 2006
20. Sweelinck, Jan Pieterszoon: Works for Organ and Keyboard, Dover Publications, 1985
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 - 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, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OICB4 - Шембалп 4
Наставници: Ппппвиё Д. Милан, дпцену
Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 13
Услпв: Пплпжен испиу Шембалп 3 (OICB3)
Циљ предмета:
Суицаое сппспбнпсуи за сампсуалну умеунишку акуивнпсу, ушещёе у раду ансамбала и сппспбнпсу за предагпщки и
креауивни рад у музишким щкплама, щкплама ппщуепбразпвнпг уипа и инсуиууцијама кулууре.
Исхпд предмета:
Пвладаваое пракуишним вещуинама у пбласуима умеунишкпг изражаваоа, свираоа у ансамблима, јавнпг извпѐеоа,
вежбаоа и пдржаваоа музишк-извпѐашких прпба. Пвладаваое уепријским знаоем кпје ппдразумева ппзнаваое и
разумеваое реперупара и кпнуексуа музишкпг дела. Суицаое сампсуалнпсуи у раду, сппспбнпсуи психплпщкпг разумеваоа
извпѐащува, криуишкпг размищљаоа, креауивних сппспбнпсуи.
Садржај предмета:
Пракуишни рад на шембалисуишкпј сплисуишкпј лиуерауури, у зависнпсуи пд музишкп-уехнишке спремнпсуи и сппспбнпсуи
сууденуа. Тпкпм првих 8 недеља рада, предвиѐа се прпрада лиуераууре барпкнпг перипда. Пд 8-15 недеље, пдвија се
пракуишан, индивидуални рад на изабранпм испиунпм прпграму. Тпкпм предаваоа, суудену се уппзнаје са музишкпуехнишким и суилскп-инуерпреуауивним елеменуима музишке лиуераууре.
Суудену најмаое једнпм мпра имауи јавни насууп, кпји мпже биуи и у пквиру класе.
Испиуни захуеви предсуављају јавнп извпѐеое прпграма (урајаоа пд 30-40 мин.) кпји се сасупји пд:
– знашајнпг музишкпг дела 16. или 17. века
– пплифпнпг дела Ј. С. Баха
– дела ауупра францускпг барпка
– две вируупзне кпмппзиције Д. Скарлауија или А. Сплера.
Литература:
1. D'Anglebert, Jean-Henry: Pieces de Clavecin, Heugel & Cie, 1976
2. Bach, Johann Sebastian: Franzosische Suiten, Barenreiter, 2006
3. Bach, Johann Sebastian: Das Wohltemperierte Klavier 1, Henle Verlag, 1997
4. Bach, Johann Sebastian: Das Wohltemperierte Klavier 2, Henle Verlag, 1997
5. Clerambault, Louis-Nicolas: Pieces de Clavecin, L'Oiseau-Lyre, 1964
6. Couperin, Francios: Complete Keyboard Works - Series One, Dover Publications, 1988
7. Couperin, Francios: Complete Keyboard Works - Series Two, Dover Publications, 1988
8. Couperin, Louis: Pieces de clavecin, Heugel & Cie, 1975
9. Frescobaldi, Girolamo: Il Secondo Libro di Toccate, Canzone, Versi d'Hinni, Magnificat, Gagliarde, Correnti et altre Partite (Rom,
Borboni, 1627, 21637), Barenreiter, 2013
10. Frescobaldi, Girolamo: Toccate e Partite dintavolatura di cimbalo... libro primo (Rom, Borboni, 1615, 21616), Barenreiter, 2010
11. Froberger, Johann Jakob: Keyboard and Organ Works from Copied Sources: Toccatas, Barenreiter, 2011
12. Fuller, J. Maitland and Barclay, W. Squire: Fitzwilliam Virginal Book volume 1, Dover Publications, 1979
13. Fuller, J. Maitland and Barclay, W. Squire: Fitzwilliam Virginal Book volume 2, Dover Publications, 1979
14. Scarlatti, Domenico: Sixty Sonatas, volume 1, G. Schirmer 1953
15. Scarlatti, Domenico: Sixty Sonatas, volume 2, G. Schirmer 1953
16. Scarlatti, Domenico: 150 Sonaten, volume 1, Peters, 1985
17. Scarlatti, Domenico: 150 Sonaten, volume 2, Peters 1984
18. Scarlatti, Domenico: 150 Sonaten, volume 3, Peters 1985
19. Soler, Antonio: Ausgewahlte Klaviersonaten, Henle Verlag, 2006
20. Sweelinck, Jan Pieterszoon: Works for Organ and Keyboard, Dover Publications, 1985
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 - 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, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OICB5 - Шембалп 5
Наставници: Ппппвиё Д. Милан, дпцену
Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 10
Услпв: Пплпжен испиу Шембалп 4 (OICB4)
Циљ предмета:
Суицаое сппспбнпсуи за сампсуалну умеунишку акуивнпсу, ушещёе у раду ансамбала и сппспбнпсу за предагпщки и
креауивни рад у музишким щкплама, щкплама ппщуепбразпвнпг уипа и инсуиууцијама кулууре.
Исхпд предмета:
Пвладаваое пракуишним вещуинама у пбласуима умеунишкпг изражаваоа, свираоа у ансамблима, јавнпг извпѐеоа,
вежбаоа и пдржаваоа музишк-извпѐашких прпба. Пвладаваое уепријским знаоем кпје ппдразумева ппзнаваое и
разумеваое реперупара и кпнуексуа музишкпг дела. Суицаое сампсуалнпсуи у раду, сппспбнпсуи психплпщкпг разумеваоа
извпѐащува, криуишкпг размищљаоа, креауивних сппспбнпсуи.
Садржај предмета:
Пракуишни рад на шембалисуишкпј сплисуишкпј лиуерауури, у зависнпсуи пд музишкп-уехнишке спремнпсуи, сппспбнпсуи и
афиниуеуа сууденуа. Тпкпм првих 8 недеља рада, предвиѐа се прпрада лиуераууре барпкнпг перипда, кап и лиуераууре 20.
века. Пд 8-15 недеље, пдвија се пракуишан, индивидуални рад на изабранпм испиунпм прпграму. Тпкпм предаваоа,
суудену се уппзнаје са музишкп-уехнишким и суилскп-инуерпреуауивним елеменуима музишке лиуераууре.
Суудену најмаое једнпм мпра имауи јавни насууп, кпји мпже биуи и у пквиру класе.
Испиуни захуеви предсуављају јавнп извпѐеое прпграма (урајаоа пд 30-40 мин.) кпји се сасупји пд:
– знашајнпг музишкпг дела 16. или 17. века*
– пплифпнпг дела Ј. С. Баха, Г. Ф. Хендла или Д. Буксуехудеа
– дела ауупра францускпг барпка
– две вируупзне кпмппзиције Д. Скарлауија или А. Сплера.
*Делп 16. или 17. века мпже пп жељи биуи замеоенп делпм 20. века.
Литература:
1. D'Anglebert, Jean-Henry: Pieces de Clavecin, Heugel & Cie, 1976
2. Bach, Johann Sebastian: Das Wohltemperierte Klavier 1, Henle Verlag, 1997
3. Bach, Johann Sebastian: Das Wohltemperierte Klavier 2, Henle Verlag, 1997
4. Bach, Johann Sebastian: Englische Suiten, Henle Verlag, 1986
5. Buxtehude, Dietrich: Ausgewahlte Werke fur Cembalo, Breitkopf & Hartel, 1957
6. Buxtehude, Dietrich: Samtliche Suiten und Variationen, Breitkopf & Hartel, bez podataka o godini
7. Couperin, Francios: Complete Keyboard Works - Series One, Dover Publications, 1988
8. Couperin, Francios: Complete Keyboard Works - Series Two, Dover Publications, 1988
9. Francaix, Jean: Deux pieces pour clavecin, Schott Music, 1996
10. Frescobaldi, Girolamo: Il Secondo Libro di Toccate, Canzone, Versi d'Hinni, Magnificat, Gagliarde, Correnti et altre Partite (Rom,
Borboni, 1627, 21637), Barenreiter, 2013
11. Frescobaldi, Girolamo: Toccate e Partite dintavolatura di cimbalo... libro primo (Rom, Borboni, 1615, 21616), Barenreiter, 2010
12. Froberger, Johann Jakob: Keyboard and Organ Works from Copied Sources: Toccatas, Barenreiter, 2011
13. Fuller, J. Maitland and Barclay, W. Squire: Fitzwilliam Virginal Book volume 1, Dover Publications, 1979
14. Fuller, J. Maitland and Barclay, W. Squire: Fitzwilliam Virginal Book volume 2, Dover Publications, 1979
15. Handel, George Frideric: Keyboard Works for Solo Instrument, Dover Publications, 1982
16. Ligeti, György: Passacaglia ungherese, Schott Music, 1979
17. Martinu, Bohuslav: Deux impromptus pour clavecin, Max Eschig, 2006
18. Purcell, Henry: Keyboard Works, Dover Publications, 1990
19. Rameau, Jean-Philippe: Pieces de Clavecin, Nouvelle edition integrale, Barenreiter, 2004
20. Scarlatti, Domenico: Sixty Sonatas, volume 1, G. Schirmer 1953
21. Scarlatti, Domenico: Sixty Sonatas, volume 2, G. Schirmer 1953
22. Scarlatti, Domenico: 150 Sonaten, volume 1, Peters, 1985
23. Scarlatti, Domenico: 150 Sonaten, volume 2, Peters 1984
24. Scarlatti, Domenico: 150 Sonaten, volume 3, Peters 1985
25. Soler, Antonio: Ausgewahlte Klaviersonaten, Henle Verlag, 2006

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 - 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, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OICB6 - Шембалп 6
Наставници: Ппппвиё Д. Милан, дпцену
Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 10
Услпв: Пплпжен испиу Шембалп 5 (OICB5)
Циљ предмета:
Суицаое сппспбнпсуи за сампсуалну умеунишку акуивнпсу, ушещёе у раду ансамбала и сппспбнпсу за предагпщки и
креауивни рад у музишким щкплама, щкплама ппщуепбразпвнпг уипа и инсуиууцијама кулууре.
Исхпд предмета:
Пвладаваое пракуишним вещуинама у пбласуима умеунишкпг изражаваоа, свираоа у ансамблима, јавнпг извпѐеоа,
вежбаоа и пдржаваоа музишк-извпѐашких прпба. Пвладаваое уепријским знаоем кпје ппдразумева ппзнаваое и
разумеваое реперупара и кпнуексуа музишкпг дела. Суицаое сампсуалнпсуи у раду, сппспбнпсуи психплпщкпг разумеваоа
извпѐащува, криуишкпг размищљаоа, креауивних сппспбнпсуи.
Садржај предмета:
Пракуишни рад на шембалисуишкпј сплисуишкпј лиуерауури, у зависнпсуи пд музишкп-уехнишке спремнпсуи, сппспбнпсуи и
афиниуеуа сууденуа. Тпкпм првих 8 недеља рада, предвиѐа се прпрада лиуераууре барпкнпг перипда, кап и лиуераууре 20.
века. Пд 8-15 недеље, пдвија се пракуишан, индивидуални рад на изабранпм испиунпм прпграму. Тпкпм предаваоа,
суудену се уппзнаје са музишкп-уехнишким и суилскп-инуерпреуауивним елеменуима музишке лиуераууре.
Суудену најмаое једнпм мпра имауи јавни насууп, кпји мпже биуи и у пквиру класе.
Испиуни захуеви предсуављају јавнп извпѐеое прпграма (урајаоа пд 30-40 мин.) кпји се сасупји пд:
– знашајнпг музишкпг дела 16. или 17. века*
– пплифпнпг дела Ј. С. Баха, Г. Ф. Хендла или Д. Буксуехудеа
– дела ауупра францускпг барпка
– две вируупзне кпмппзиције Д. Скарлауија или А. Сплера.
*Делп 16. или 17. века пп жељи сууденуа мпже биуи замеоенп делпм 20. века.
Литература:
1. D'Anglebert, Jean-Henry: Pieces de Clavecin, Heugel & Cie, 1976
2. Bach, Johann Sebastian: Das Wohltemperierte Klavier 1, Henle Verlag, 1997
3. Bach, Johann Sebastian: Das Wohltemperierte Klavier 2, Henle Verlag, 1997
4. Bach, Johann Sebastian: Englische Suiten, Henle Verlag, 1986
5. Buxtehude, Dietrich: Ausgewahlte Werke fur Cembalo, Breitkopf & Hartel, 1957
6. Buxtehude, Dietrich: Samtliche Suiten und Variationen, Breitkopf & Hartel, bez podataka o godini
7. Couperin, Francios: Complete Keyboard Works - Series One, Dover Publications, 1988
8. Couperin, Francios: Complete Keyboard Works - Series Two, Dover Publications, 1988
9. Francaix, Jean: Deux pieces pour clavecin, Schott Music, 1996
10. Frescobaldi, Girolamo: Il Secondo Libro di Toccate, Canzone, Versi d'Hinni, Magnificat, Gagliarde, Correnti et altre Partite (Rom,
Borboni, 1627, 21637), Barenreiter, 2013
11. Frescobaldi, Girolamo: Toccate e Partite dintavolatura di cimbalo... libro primo (Rom, Borboni, 1615, 21616), Barenreiter, 2010
12. Froberger, Johann Jakob: Keyboard and Organ Works from Copied Sources: Toccatas, Barenreiter, 2011
13. Fuller, J. Maitland and Barclay, W. Squire: Fitzwilliam Virginal Book volume 1, Dover Publications, 1979
14. Fuller, J. Maitland and Barclay, W. Squire: Fitzwilliam Virginal Book volume 2, Dover Publications, 1979
15. Handel, George Frideric: Keyboard Works for Solo Instrument, Dover Publications, 1982
16. Ligeti, György: Passacaglia ungherese, Schott Music, 1979
17. Martinu, Bohuslav: Deux impromptus pour clavecin, Max Eschig, 2006
18. Purcell, Henry: Keyboard Works, Dover Publications, 1990
19. Rameau, Jean-Philippe: Pieces de Clavecin, Nouvelle edition integrale, Barenreiter, 2004
20. Scarlatti, Domenico: Sixty Sonatas, volume 1, G. Schirmer 1953
21. Scarlatti, Domenico: Sixty Sonatas, volume 2, G. Schirmer 1953
22. Scarlatti, Domenico: 150 Sonaten, volume 1, Peters, 1985
23. Scarlatti, Domenico: 150 Sonaten, volume 2, Peters 1984
24. Scarlatti, Domenico: 150 Sonaten, volume 3, Peters 1985
25. Soler, Antonio: Ausgewahlte Klaviersonaten, Henle Verlag, 2006

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 - 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, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OICB7 - Шембалп 7
Наставници: Ппппвиё Д. Милан, дпцену
Сарадници: Загпрац П. Бпјана, сампсуални умеунишки сарадник; Вељиё М. Миливпје, вищи умеунишки сарадник
Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 12
Услпв: Пплпжен испиу Шембалп 6 (OICB6)
Циљ предмета:
Суицаое сппспбнпсуи за сампсуалну умеунишку акуивнпсу, ушещёе у раду ансамбала и сппспбнпсу за предагпщки и
креауивни рад у музишким щкплама, щкплама ппщуепбразпвнпг уипа и инсуиууцијама кулууре.
Исхпд предмета:
Пвладаваое пракуишним вещуинама у пбласуима умеунишкпг изражаваоа, свираоа у ансамблима, јавнпг извпѐеоа,
вежбаоа и пдржаваоа музишк-извпѐашких прпба. Пвладаваое уепријским знаоем кпје ппдразумева ппзнаваое и
разумеваое реперупара и кпнуексуа музишкпг дела. Суицаое сампсуалнпсуи у раду, сппспбнпсуи психплпщкпг разумеваоа
извпѐащува, криуишкпг размищљаоа, креауивних сппспбнпсуи.
Садржај предмета:
Пракуишни рад на шембалисуишкпј сплисуишкпј лиуерауури, кап и лиуерауури за шембалп-сплисуишки инсурумену и пркесуар.
Пдабир лиуераууре, врщи се у зависнпсуи пд музишкп-уехнишке спремнпсуи, сппспбнпсуи и афиниуеуа сууденуа. Тпкпм првих
8 недеља рада, предвиѐа се прпрада лиуераууре барпкнпг перипда, кап и лиуераууре 20. века. Пд 8-15 недеље, пдвија се
пракуишан, индивидуални рад на изабранпм испиунпм прпграму. Тпкпм предаваоа, суудену се уппзнаје са музишкпуехнишким и суилскп-инуерпреуауивним елеменуима музишке лиуераууре.
Суудену најмаое једнпм мпра имауи јавни насууп, кпји мпже биуи и у пквиру класе.
Испиуни захуеви предсуављају јавнп извпѐеое прпграма (урајаоа пд 30-40 мин.) кпји се сасупји пд:
– знашајнпг музишкпг дела 16. или 17. века*
– капиуалнпг пплифпнпг дела Ј. С. Баха, Г. Ф. Хендла или Д. Буксуехудеа*
– дела ауупра францускпг барпка
– две вируупзне кпмппзиције Д. Скарлауија или А. Сплера.
*Делп 16. или 17. века пп жељи сууденуа мпже биуи замеоенп делпм 20. века. Такпѐе пп жељи сууденуа, делп 16. или 17.
века (уј. делп 20. века) и капиуалнп пплифпнп делп мпгу биуи замеоена барпкним кпнцерупм за шембалп и пркесуар, кпји
се мпже реализпвауи уз прауоу гудашкпг кваруеуа или умеунишкпг сарадника.
Наппмена: Кпнцеру за шембалп и пркесуар, мпже се у пквиру испиуних захуева упкпм Пснпвних академских суудија извесуи
у самп једнпм мпдулу.
Литература:
1. Bach, Johann Sebastian: Die sechs Partiten, Henle Verlag, 1979
2. Bach, Johann Sebastian: Concerto no. V in f-moll fur Cembalo und Streicher, Barenreiter, 2007
3. Bach, Johann Sebastian: Concerto no. I in d-moll fur Cembalo und Streicher, Barenreiter, 2008
4. Bach, Johann Sebastian: Das Wohltemperierte Klavier 1, Henle Verlag, 1997
5. Bach, Johann Sebastian: Das Wohltemperierte Klavier 2, Henle Verlag, 1997
6. Buxtehude, Dietrich: Ausgewahlte Werke fur Cembalo, Breitkopf & Hartel, 1957
7. Buxtehude, Dietrich: Samtliche Suiten und Variationen, Breitkopf & Hartel, bez podataka o godini izdavanja
8. Byrd, William: My Ladye Nevells Booke, Dover Publications, 1969
9. Corrette, Michel: Premier Livre de Pieces de Clavecin, Oeuvre XIIe, Schott Music, 1981.
10. Couperin, Francios: Complete Keyboard Works - Series One, Dover Publications, 1988
11. Couperin, Francios: Complete Keyboard Works - Series Two, Dover Publications, 1988
12. Forqueray, Antoine: Pieces de Clavecin, Heugel & Cie, 2003
13. Fuller, J. Maitland and Barclay, W. Squire: Fitzwilliam Virginal Book volume 1, Dover Publications, 1979
14. Fuller, J. Maitland and Barclay, W. Squire: Fitzwilliam Virginal Book volume 2, Dover Publications, 1979
15. Handel, George Frideric: Keyboard Works for Solo Instrument, Dover Publications, 1982
16. Ligeti, György: Hungarian Rock, for Harpsichord, Schott Music, 1979
17. Ligeti, György: Passacaglia ungherese, Schott Music, 1979
18. Martinu, Bohuslav: Deux pieces pour clavecin, Universal, 2001
19. Purcell, Henry: Keyboard Works, Dover Publications, 1990
20. Rameau, Jean-Philippe: Pieces de Clavecin, Nouvelle edition integrale, Barenreiter, 2004
21. Scarlatti, Domenico: Sixty Sonatas, volume 1, G. Schirmer 1953
22. Scarlatti, Domenico: Sixty Sonatas, volume 2, G. Schirmer 1953
23. Scarlatti, Domenico: 150 Sonaten, volume 1, Peters, 1985
24. Scarlatti, Domenico: 150 Sonaten, volume 2, Peters 1984
25. Scarlatti, Domenico: 150 Sonaten, volume 3, Peters 1985

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, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OICB8 - Шембалп 8
Наставници: Ппппвиё Д. Милан, дпцену
Сарадници: Загпрац П. Бпјана, сампсуални умеунишки сарадник; Вељиё М. Миливпје, вищи умеунишки сарадник
Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 12
Услпв: Пплпжен испиу Шембалп 7 (OICB7)
Циљ предмета:
Суицаое сппспбнпсуи за сампсуалну умеунишку акуивнпсу, ушещёе у раду ансамбала и сппспбнпсу за предагпщки и
креауивни рад у музишким щкплама, щкплама ппщуепбразпвнпг уипа и инсуиууцијама кулууре.
Исхпд предмета:
Пвладаваое пракуишним вещуинама у пбласуима умеунишкпг изражаваоа, свираоа у ансамблима, јавнпг извпѐеоа,
вежбаоа и пдржаваоа музишк-извпѐашких прпба. Пвладаваое уепријским знаоем кпје ппдразумева ппзнаваое и
разумеваое реперупара и кпнуексуа музишкпг дела. Суицаое сампсуалнпсуи у раду, сппспбнпсуи психплпщкпг разумеваоа
извпѐащува, криуишкпг размищљаоа, креауивних сппспбнпсуи.
Садржај предмета:
Пракуишни рад на шембалисуишкпј сплисуишкпј лиуерауури, кап и лиуерауури за шембалп-сплисуишки инсурумену и пркесуар.
Пдабир лиуераууре, врщи се у зависнпсуи пд музишкп-уехнишке спремнпсуи, сппспбнпсуи и афиниуеуа сууденуа. Тпкпм првих
8 недеља рада, предвиѐа се прпрада лиуераууре барпкнпг перипда, кап и лиуераууре 20. века. Пд 8-15 недеље, пдвија се
пракуишан, индивидуални рад на изабранпм испиунпм прпграму. Тпкпм предаваоа, суудену се уппзнаје са музишкпуехнишким и суилскп-инуерпреуауивним елеменуима музишке лиуераууре.
Суудену најмаое једнпм мпра имауи јавни насууп, кпји мпже биуи и у пквиру класе.
Испиуни захуеви предсуављају јавнп извпѐеое прпграма (урајаоа пд 30-40 мин.) кпји се сасупји пд:
– знашајнпг музишкпг дела 16. или 17. века*
– капиуалнпг пплифпнпг дела Ј. С. Баха, Г. Ф. Хендла или Д. Буксуехудеа*
– дела ауупра францускпг барпка
– две вируупзне кпмппзиције Д. Скарлауија или А. Сплера
*Делп 16. или 17. века пп жељи сууденуа мпже биуи замеоенп делпм 20. века. Такпѐе пп жељи сууденуа, делп 16. или 17.
века (уј. делп 20. века) и капиуалнп пплифпнп делп мпгу биуи замеоена барпкним кпнцерупм за шембалп и пркесуар, кпји
се мпже реализпвауи уз прауоу гудашкпг ансамбла или умеунишкпг сарадника.
Наппмена: Кпнцеру за шембалп и пркесуар, мпже се у пквиру испиуних захуева упкпм Пснпвних академских суудија извесуи
у самп једнпм мпдулу.
Литература:
1. Bach, Johann Sebastian: Die sechs Partiten, Henle Verlag, 1979
2. Bach, Johann Sebastian: Concerto no. V in f-moll fur Cembalo und Streicher, Barenreiter, 2007
3. Bach, Johann Sebastian: Concerto no. I in d-moll fur Cembalo und Streicher, Barenreiter, 2008
4. Bach, Johann Sebastian: Das Wohltemperierte Klavier 1, Henle Verlag, 1997
5. Bach, Johann Sebastian: Das Wohltemperierte Klavier 2, Henle Verlag, 1997
6. Buxtehude, Dietrich: Ausgewahlte Werke fur Cembalo, Breitkopf & Hartel, 1957
7. Buxtehude, Dietrich: Samtliche Suiten und Variationen, Breitkopf & Hartel, bez podataka o godini izdavanja
8. Byrd, William: My Ladye Nevells Booke, Dover Publications, 1969
9. Corrette, Michel: Premier Livre de Pieces de Clavecin, Oeuvre XIIe, Schott Music, 1981.
10. Couperin, Francios: Complete Keyboard Works - Series One, Dover Publications, 1988
11. Couperin, Francios: Complete Keyboard Works - Series Two, Dover Publications, 1988
12. Forqueray, Antoine: Pieces de Clavecin, Heugel & Cie, 2003
13. Fuller, J. Maitland and Barclay, W. Squire: Fitzwilliam Virginal Book volume 1, Dover Publications, 1979
14. Fuller, J. Maitland and Barclay, W. Squire: Fitzwilliam Virginal Book volume 2, Dover Publications, 1979
15. Handel, George Frideric: Keyboard Works for Solo Instrument, Dover Publications, 1982
16. Ligeti, György: Hungarian Rock, for Harpsichord, Schott Music, 1979
17. Ligeti, György: Passacaglia ungherese, Schott Music, 1979
18. Martinu, Bohuslav: Deux pieces pour clavecin, Universal, 2001
19. Purcell, Henry: Keyboard Works, Dover Publications, 1990
20. Rameau, Jean-Philippe: Pieces de Clavecin, Nouvelle edition integrale, Barenreiter, 2004
21. Scarlatti, Domenico: Sixty Sonatas, volume 1, G. Schirmer 1953
22. Scarlatti, Domenico: Sixty Sonatas, volume 2, G. Schirmer 1953
23. Scarlatti, Domenico: 150 Sonaten, volume 1, Peters, 1985
24. Scarlatti, Domenico: 150 Sonaten, volume 2, Peters 1984
25. Scarlatti, Domenico: 150 Sonaten, volume 3, Peters 1985

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, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OICL1 - Шиуаое с лисуа - гиуара 1, OICL2 - Шиуаое с лисуа - гиуара 2, OICL3 - Шиуаое с лисуа - гиуара 3, OICL4 Шиуаое с лисуа - гиуара 4
Наставници: Карајиё М. Даркп, ванредни прпфеспр
Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 2
Услпв: Пплпжен преухпдни мпдул (псим за мпдул 1)
Циљ предмета:
Упузнаваое сууденауа са гиуарисуишкпм лиуерауурпм уз развијаое сппспбнпсуи за прецизније шиуаое a prima vista уехнишки
и сурукууралнп једнпсуавнијих музишких фпрми и ппсуепенп впѐеое ка слпженијим музишким пблицима.
Исхпд предмета:
Сууденуи суишу вежуине брзпг шиуаоа музишкпг уексуа.
Садржај предмета:
Лиуерауура пд еппхе ренесансе, крпз све псуале суилске перипде дп савремене музике за гиуару.
Литература:
1. Пгризпвиё Вера: Гиуара-исуприја, лиуерауура, насуава, Самиздау, Бепград, 1999.
2. Zlatar Jakša: Metodika, Sveučilište, Zagreb, 1987.
3. Peter Päffgen: Die Gitarre, Schott's Söhne, Mainz, 1988.
Брпј часпва активне наставе:

Тепријска насуава: 0

Пракуишна насуава: 2

Метпде извпђеоа наставе:
Насуаву ппхаѐају 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, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OMAN1 - Чез ансамбли 1
Наставници: Мијпвиё Ш. Нпвак, 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:
Разумеваое улпга ппјединих инсуруменауа у чез сасуаву, знашај дпнпщеоа исправних пдлука упкпм свираоа у групи.
Савладаваое вещуине прецизнпг риумишкпг извпѐеоа. Насуавак рада на разумеваоу знашаја дпнпщеоа исправних пдлука
упкпм свираоа у групи. Савладаваое вещуине прецизнпг риумишкпг извпѐеоа. Рад на балансу ансамбла. Вежбе за
ппбпљщаое пднпса
ппјединих кпмбинација инсуруменауа. Рад на пдабранпм реперупару.
Литература:
1. Hal Leonard Corporation, The Real Book (C instruments, Bb instruments, Eb instruments), Hal Leonard Corporation; 6th edition,
2004
2. Hal Leonard Corporation, The ultimate Jazz Fake Book (C edition, Bb edition, Eb edition), Hal Leonard Corporation, 1988
3. Chuck Sher, The New Real (C edition, Bb edition, Eb edition), Sher Music, 2005
4. Hal Leonard Corporation, Bill Evans Fake Book, The Richmond Organization, 2000
5. Hal Leonard Corporation, The music of John Coltrane, Hal Leonard Corporation, 1991
6. Hal Leonard Corporation, Thelonious Monk fake book (C edition), Hal Leonard, 2002
Брпј часпва активне наставе:

Тепријска насуава: 0

Пракуишна насуава: 2

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, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OMAN2 - Чез ансамбли 2
Наставници: Илиё Д. Иван, дпцену
Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 4
Услпв: Пплпжени Чез ансамбли 1
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: извпѐеое песама Телпнијус Манка, Чп Хендерспна, Били Сурејхпрна. Рад на суандардним Брпдвеј
песмама у вище упналиуеуа ради флексибилнпсуи при импрпвизпваоу. Сууденуи су дужни да свирају пдреѐени брпј песама
урансппнпванп, у задауим упналиуеуима
Литература:
1. Hal Leonard Corporation, Charles Mingus: More than a fakebook, Hal Leonard Corporation, 1991
2. Hal Leonard Corporation, The Real Book (bass clef), Hal Leonard Corporation, 2005
3. Hal Leonard Corporation, Miles Davis: Kind of blue, Hal Leonard Corporation, 2000
4. Chuck Sher, The world's greatest fake book, Sher Music Co. /Hal Leonard, 2005
5. Jamey Aebersold, Vol 106, Lee Morgan: Sidewinder, Jamey Aebersold, 2004.
6. Jamey Aebersold, Vol 108, Joe Henderson: Inner Urge, Jamey Aebersold, 2004.
Брпј часпва активне наставе:

Тепријска насуава: 0

Пракуишна насуава: 2

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, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OMAN3 - Чез ансамбли 3
Наставници: Ћалина З. Драган, насуавник сурушнпг предмеуа
Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 4
Услпв: Пплпжени Чез ансамбли 2
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: извпѐеое песама Карлпса Жпбима, Херби Хенкпка. Анализа музике Ахмада Чамала. Кприщёеое
кпнурасуа и пауза у музици. Транскрипције песама Ахмад Чамал урија. Кприщёеое кпнурасуа и пауза у музици.
Транскрипције песама Ахмад Чамал урија. Граѐеое фпрмалних сурукуура у заједнишкпм свираоу.
Литература:
1. Jamey Aebersold, Vol. 11, Music of Herbie Hancock, Jamey Aebersold, 2000
2. Jamey Aebersold, Charlie Parker Omnibook (for C, Bb and Eb instruments), Atlantic Music, 2009
3. Jamey Aebersold, Antonio Carlos Jobim, Bossa Nova, Jamey Aebersold, 2001
4. Hal Leonard Corp, Ahmad Jamal collection (Artist transcriptions), Hal Leonard Corporation, 1998
5. Horace Silver, The art of small jazz combo playing, Hal Leonard Corporation, 1995
6. Horace Silver, Jazz play-along vol. 36, Hal Leonard, 2005
Брпј часпва активне наставе:

Тепријска насуава: 0

Пракуишна насуава: 2

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, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OMAN4 - Чез ансамбли 4
Наставници: Никплиё М. Милан, дпцену
Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 4
Услпв: Пплпжени Чез ансамбли 3
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 Horace Silvera, Lee Morgana. I John Coltrane-a. Акценау на Coltraneovoj музици. Пбавезне
уранскрипције John Coltrane classic quartet-a. Анализе ппјединих снимака исупгбенда. Рад на реперупару: извпѐеое песама
Хпрас Силвера, Ли Мпргана и Чпн Кплурејна. Транскрипцијепесама Чпн Кплурејн класишнпг кваруеуа. Израда сппсувених
аранжмана за маое (впкалнп-) инсуруменуалне ансамбле. Рад на реперупару: насуавак рада на музици Чпн Кплурејна.
Транскрипције Чпн Кплурејн класик кваруеуа. Изушаваое музике савремених чез умеуника: Валуер Смиу, Арпн Паркс, Марк
Турнер, Куру Рпзенвинкел. Израда сппсувених аранжмана за маое (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
4. John Coltrane, A Love supreme-Tenor saxophone, Hal Leonard, 2003
5. Hal Leonard, The Kenny Garrett collection: Alto saxophone artist transcription, Hal Leonard, 2004
6. Hal Leonard, The Michael Brecker collection: Tenor saxophone artist trancsripion, Hal Leonard, 1999
7. Trent Kynaston, The music of Joshua Redman: solo transcriptions, Warner Bros Pubns, 1998
Брпј часпва активне наставе:

Тепријска насуава: 0

Пракуишна насуава: 2

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, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OMJA1 - Чез аранжираое 1
Наставници: Никплпв Л. Владимир, ванредни прпфеспр
Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 4
Услпв: Пплпжени Чез хармпнија 1 и Чез хармпнија 2
Циљ предмета:
Суицаое знаоа, уехника и сппспбнпсуи за умеунишкп и прпфесипналнп бављеое аранжираоем и пркесурираоем за риуам
секцију или маои сасуав са суилским каракуерисуикама чеза и пппуларне музике.
Исхпд предмета:
Суудену је суекап пснпвнп знаое п уехникама и суилским каракуерисуикамаппуребних за аранжираое депница за
инсуруменуе риуам секције. Пвладап је уепријским и пракуишним знаоима и спреман је да уп знаое уппуреби у свпм
креауивнпм раду на аналиуишкпм и прпфесипналнпм нивпу
Садржај предмета:
(Аранжираое за Риуам секцију)
1. Ппјам аранжираоа
2. Ппјам риуам секције
3. Инсуруменуи риуам секције
4. Нпуација
5. Бубоеви
6. Бас
7. Клавир
8. Гиуара
9. Писаое париууре
10. Расппред музишкпг мауеријала, план аранжмана
11. Каракуерисуике суилпва чез и пппуларне музике
12. Впѐеое мелпдије - Мелпдијска анализа (ппдсеёаое и ппвезиваое са хампнијпм)
13. Заврщни прпјекау
14. Анализа снимака и паруиуура
(Аранжираое за дп 5 дуваша)
1. Риуам секција + независни глас (мелпдијска линија)
2. Дувашки инсуруменуи - прирпда, ппдела, групе
3. Труба (Кпрнеу, Флиглхпрна)
4. Сакспфпн (ппрпдица)
5. Трпмбпн
6. Хармпнизација у 2-гласу и 3-гласу (впѐене и "cliche" линије)
7. Шеувпрпгласнп писаое
8. Пснпвни пбру, хармпнизација акпрских упнпва
9. Хармпнизација уензија
10. Хармпнизација прилазних упнпва/" approach"
11. Мелпдијскп удвајаое /" Double lead" /, Спущуен 2-ги, Спущуен 3-ёи, Спущуен 2и4-уи глас,
12. ЛНИ - Лимиуи Ниских Инуервала
13. Писаое паруиууре
14. Расппред аранжмана и музишкпг мауеријала
15. Заврщни прпјекау
15. Анализа паруиуура и снимака
Литература:
1. Пbradovid, Aleksandar: Uvod u orkestraciju, Univerzitet Umetnosti, 1997.
2. Doezma, Robert: Arranging 1, Berklee Press, 1986.
3. Skerl, Zvonimir: Skripta za aranžiranje 1, Beograd, 1990.
4. Пbradovid, Aleksandar: Uvod u orkestraciju, Univerzitet Umetnosti, 1997.
5. Freedman Bob, Pease Ted: Arranging 2, Berklee Press, 1989.
6. Baker, David: Arranging and Composing for the Small Ensamble, Alfred Publishing.

Брпј часпва активне наставе:

Тепријска насуава: 2

Пракуишна насуава: 0

Метпде извпђеоа наставе:
Насуава се пбавља у фпрми предаваоа кпја су уепреуска и пракуишна. Аналиуишка презенуација релевануних музишких дела
из пбласуи чез и пппуларне музике у фпрми аудип снимака, паруиуура и уранскрипција. Сууденуи су ангажпвани у
псувариваоу индивидуалних и групних умеунишких прпјекауа крпз анализираое, извпѐеое и снимаое свпјих радпва.
Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100):
Предиспиуне пбавезе:

Ппена - 40

Заврщни испиу:

Ппена - 60

Акуивнпсу на насуави

10

Финални прпјекау

40

Присуунпсу на насуави

10

Писмени испиу

20

Кплпквијум

10

Дпмаёи задауак

10

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OMJA2 - Чез аранжираое 2
Наставници: Никплпв Л. Владимир, ванредни прпфеспр
Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 4
Услпв: Пплпженп Чез аранжираое 1
Циљ предмета:
Суицаое знаоа, уехника и сппспбнпсуи за умеунишкп и прпфесипналнп бављеое аранжираоем и пркесурираоем за риуам
секцију и кпмбинпвану групу дп 5 дувашких инсуруменауа са впкалним сплисупм или без, у суилским каракуерисуикама чеза
и пппуларне музике.
Исхпд предмета:
Суудену је суекап пснпвнп знаое п уехникама и суилским каракуерисуикама ппуребних за аранжираое депница за
инсуруменуе риуам секције и кпмбинпване групе дп 5 дувашких инсуруменауа. Пвладап је уепријским и пракуишним
знаоима и спреман је да уп знаое уппуреби у свпм креауивнпм раду на аналиуишкпм и прпфесипналнпм нивпу.
Садржај предмета:
(Аранжираое за 6 -10 дуваша)
1. Пеупгласнп писаое примена на 5 дуваша
2. Дпдаваое 6 гласа
3. Не-уерцни слпгпви (кваруе, класуери),
4. Кпнурапунку, уехнике и уппуреба
5. Дељеое ансамбла на секције - Секцијскп писаое
6. Веёи дувашки кпрпус дп 10 дуваша
7. Писани прпјекау
8. Секције, уехнике, кпмбинпваое уехника
9. Писаое паруиууре
10. Расппред аранжмана и музишкпг мауеријала
11. Кпмбинпваое инсуруменауа и секција
12. Заврщни прпјекау
13. Анализа паруиуура и снимака
Аранжираое за Биг Банд, и впкалнп аранжираое)
1. Дељеое ансамбла на секције - Секцијскп писаое
2. Серкција сакспфпна
3. Секција уруба
4. Секција урпмбпна
5. Биг банд - секције, уехнике, кпмбинпваое уехника
6. Писани прпјекау
7. Впкалнп аранжираое за впкалнп-инсуруменуални ансамбл
8. Впкалнп аранжираое за "а цапелла" ансамбл
9. Писаое паруиууре
10. Расппред аранжмана и музишкпг мауеријала
11. Кпмбинпваое инсуруменауа и секција
12. Заврщни прпјекау
14. Анализа паруиуура и снимака
Литература:
1. Pease, Ted: Chord Scale Voicings for Arranging, Revised edition, Berklee College of Music, 1986.
2. Skerl, Zvonimir, Skripta za aranžiranje 2, Beograd, 1990.
3. Lowell, Dick and Pullig, Ken: Arranging for Large Jazz ensamble, Berklee Press, 2003.
4. Nestico, Sammy: The Complete Arranger, Revised edition, Fenwood Music Co., Inc. 1993.
5. Pease, Ted: Big Band Arranging and Score Analysis, Berklee College of Music, 2000.

Брпј часпва активне наставе:

Тепријска насуава: 1

Пракуишна насуава: 1

Метпде извпђеоа наставе:
Насуава се пбавља у фпрми предаваоа кпја су уепреуска и пракуишна. Аналиуишка презенуација релевануних музишких дела
из пбласуи чез и пппуларне музике у фпрми аудип снимака, паруиуура и уранскрипција. Сууденуи су ангажпвани у
псувариваоу индивидуалних и групних умеунишких прпјекауа крпз анализираое, извпѐеое и снимаое свпјих радпва.
Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100):
Предиспиуне пбавезе:

Ппена - 40

Заврщни испиу:

Ппена - 60

Акуивнпсу на насуави

10

Финални прпјекау

40

Присуунпсу на насуави

10

Писмени испиу

20

Кплпквијум

10

Дпмаёи задауак

10

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OMJB1 - Чез бубоеви 1
Наставници: Суупар Р. Анѐелкп, дпцену
Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 12
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 уехници свираоа на дпбпщу с једне суране, и бас бубоа и хајхеуа са друге суране, ради ппсуизаоа кппрдинације и
ппсуављаоа пснпве за владаое целпвиуим инсуруменупм. Пснпвни пбрасци у свинг музици. 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. Суудену је дужан да насуупи јавнп најмаое једнпм месешнп. Испиуни захуеви: ури нумере
разлишиупг каракуера – свинг, лауин, балада.
Литература:
1. Charles Willcockson, 100 Exercises, vol. 1
2. Colin Baily, Bass Drum Control
3. Ted Reed, Progressive Steps to Sincopation for Modern Drummer
4. Jim Chapin, Technique for Modern Drummer
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, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OMJB2 - Чез бубоеви 2
Наставници: Суупар Р. Анѐелкп, дпцену
Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 12
Услпв: Пплпжени Чез бубоеви 1 (OMJB1)
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 уехници свираоа на дпбпщу с једне суране, и бас бубоа и хајхеуа са друге суране, ради ппсуизаоа кппрдинације и
ппсуављаоа пснпве за владаое целпвиуим инсуруменупм. Пснпвни пауерни у свинг музици.
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. Суудену је дужан
да насуупи јавнп најмаое једнпм месешнп. Испиуни захуеви: ури нумере разлишиупг каракуера – свинг, лауин, балада.
Литература:
1. Charles Willckockson, 100 Exercises, vol. 2
2. Colin Baily, Bass Drum Control
3. Ted Reed, Progressive Steps to Sincopation for Modern Drummer
4. Jim Chapin, Technique for Modern Drummer
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, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OMJB3 - Чез бубоеви 3
Наставници: Суупар Р. Анѐелкп, дпцену
Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 11
Услпв: Пплпжени Чез бубоеви 2 (OMJB2)
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 кппрдинације кап најважнијег елеменуа у владаоу инсуруменупм. Чез бубоеви кап прауоа сплисуи – развпј
решника каракуерисуишних мпуивских фигура у свингу. Прпрада спла из ере свинга. Пснпвни лауинп риумпви. Фразираое у
чезу. Техника свираоа меулицама. 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. Суудену је дужан да насуупи јавнп најмаое
једнпм месешнп. Испиуни захуеви: ури нумере разлишиупг каракуера – свинг, лауин, балада.
Литература:
1. Jim Chapin, Technique for Modern Drummer
2. Ted Reed, Progressive Steps to Sincopation for Modern Drummer
3. Ed Thigpen, The Sound of Brushes, Vol. 1
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, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OMJB4 - Чез бубоеви 4
Наставници: Суупар Р. Анѐелкп, дпцену
Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 11
Услпв: Пплпжени Чез бубоеви 3 (OMJB3)
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 кппрдинације кап најважнијег елеменуа у владаоу инсуруменупм. Чез бубоеви кап прауоа сплисуи – развпј
решника каракуерисуишних мпуивских фигура у свингу. Прпрада спла из ере свинга. Пснпвни лауинп риумпви. Фразираое у
чезу. Техника свираоа меулицама. 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. Суудену је дужан
да насуупи јавнп најмаое једнпм месешнп. Испиуни захуеви: ури нумере разлишиупг каракуера – свинг, лауин, балада.
Литература:
1. Jim Chapin, Technique for Modern Drummer
2. Ted Reed, Progressive Steps to Sincopation for Modern Drummer
3. Ed Thigpen, The Sound of Brushes, Vol. 2
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, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OMJB5 - Чез бубоеви 5
Наставници: Суупар Р. Анѐелкп, дпцену
Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 11
Услпв: Пплпжени Чез бубоеви 4 (OMJB4)
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 би-бппу. Прпрада спла би-бпп ере. Лауинп риумпви. Фанк музика еуиде 1. Фразираое у чезу. Техника свираоа меулицама. Пснпви пплириумије.
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. Суудену је дужан да насуупи јавнп најмаое једнпм месешнп. Испиуни
захуеви: ури нумере разлишиупг каракуера – свинг, лауин, балада.
Литература:
1. Chauck Kerrigan, 12 Etudes for Snare Drum
2. Jim Chapin, Technique for Modern Drummer
3. Ted Reed, Progressive Steps to Sincopation for Modern Drummer
4. Tommy Igoe Groove Essentials 2. 0
5. Ed Thigpen, The Sound of Brushes
6. Rick Latham, Advanced Funk Studies: Creative Patterns for the Advanced Drummer
7. Gary Chaffee, Rhythm & Meter 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, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OMJB6 - Чез бубоеви 6
Наставници: Суупар Р. Анѐелкп, дпцену
Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 11
Услпв: Пплпжени Чез бубоеви 5 (OMJB5)
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 би-бппу. Прпрада спла би-бпп ере. Лауинп риумпви. Фанк музика еуиде 1. Фразираое у чезу. Техника свираоа меулицама. Пснпви пплириумије.
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. Суудену је дужан да насуупи јавнп најмаое једнпм месешнп. Испиуни
захуеви: ури нумере разлишиупг каракуера – свинг, лауин, балада.
Литература:
1. Chauck Kerrigan, 12 Etudes for Snare Drum
2. Jim Chapin, Technique for Modern Drummer
3. Ted Reed, Progressive Steps to Sincopation for Modern Drummer
4. Tommy Igoe Groove Essentials 2. 0
5. Ed Thigpen, The Sound of Brushes
6. Rick Latham, Advanced Funk Studies: Creative Patterns for the Advanced Drummer
7. Gary Chaffee, Rhythm & Meter 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, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OMJB7 - Чез бубоеви 7
Наставници: Суупар Р. Анѐелкп, дпцену
Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 11
Услпв: Пплпжени Чез бубоеви 6 (OMJB6)
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. 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
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, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OMJB8 - Чез бубоеви 8
Наставници: Суупар Р. Анѐелкп, дпцену
Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 11
Услпв: Пплпжени Чез бубоеви 7 (OMJB7)
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. 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, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OMGT1 - Чез гиуара 1
Наставници: Кеврещан Љ. Ваоа, дпцену
Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 12
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 чез идипмима, дпбар "уајминг" у чез инуерпреуацији. Рад на хармпнским примерима, чез хармпније – мпдални и
упнални језик. Знашајни примери из исуприје чез гиуаре, разлишиуи суилпви у чезу. Израда и анализа једнпсуавних
уранскрипција чез спла.
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. Jack Grassel, GUITAR SEEDS, Columbia Pictures Publications, USA
2. Joe Pass, THE RED BOOK,
3. Pat Martino, CREATIVE FORCE 1-2
4. Gary Campbell, TRIAD PAIRS FOR JAZZ
5. Ted Green, MODERN JAZZ PROGRESSIONS 1
6. Mick Goodrick, THE ADVANCING GUITARIST
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, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OMGT2 - Чез гиуара 2
Наставници: Кеврещан Љ. Ваоа, дпцену
Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 12
Услпв: Пплпжен предмеу Чез гиуара 1 (OMGT1)
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 рад на чез идипмима, дпбар "уајминг" у чез инуерпреуацији. Специфишнпсуи инуерпреуација мелпдијских примера
разлишиуих суилпва чеза; мпдални и упнални језик. Израда и анализа једнпсуавних уранскрипција спла. 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. David Baker, HOW TO PLAY BE-BOP VOL 1
2. Howard Rees, THE BARRY HARRIS WORKBOOK "
3. Peter O'Mara, A CHORDAL CONZEPT, Advance Music
4. Lenny Breue, FINGERSTYLE JAZZ
5. Jerry Cooker, PATTERNS FOR AZZ
6. John Stowell, HANDOUTS
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, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OMGT3 - Чез гиуара 3
Наставници: Кеврещан Љ. Ваоа, дпцену
Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 11
Услпв: Пплпжен предмеу Чез гиуара 2 (OMGT2)
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. Суудену је дужан да насуупи јавнп најмаое једнпм месешнп. Испиуни захуеви: пплуресиуал слпбпднпг
прпграма у урајаоу 25-30 минууа.
Литература:
1. Walt Weiskopf, TRIADS
2. Don Mock, MELODIC MINOR "warner bross publication
3. Ted Green, CHORD CHEMISTRY "
4. Ted Green, SINGLE NOTE SOLOING VOL 1-2
5. Lenny Breue, FINGERSTYLE JAZZ
6. Ted Green, MODERN JAZZ PROGRESSIONS 1-2 "
7. Ted Green, MODERN JAZZ PROGRESSIONS 1-2 "
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, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OMGT4 - Чез гиуара 4
Наставници: Кеврещан Љ. Ваоа, дпцену
Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 11
Услпв: Пплпжен предмеу Чез гиуара 3 (OMGT3)
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. Суудену је дужан да насуупи јавнп најмаое једнпм месешнп. Испиуни захуеви: пплуресиуал слпбпднпг
прпграма у урајаоу 25-30 минууа.
Литература:
1. George Russel, THE LYDIAN CHROMATIC CONCEPT OF TONAL ORGANISATION FOR IMPROVISATION, Concept Publishing
Company
2. John Stowell, HANDOUTS
3. Don Mock, MELODIC MINOR "Warner Bross publication
4. Jerry Cooker, PATTERNS FOR JAZZ
5. Walt Weiskopf, TRIADS
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, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OMGT5 - Чез гиуара 5
Наставници: Кеврещан Љ. Ваоа, дпцену
Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 11
Услпв: Пплпжен предмеу Чез гиуара 4 (OMGT4)
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. Суудену је дужан да насуупи јавнп најмаое једнпм месешнп. Испиуни захуеви: пплуресиуал слпбпднпг
прпграма у урајаоу 25-30 минууа.
Литература:
1. Ted Green, SINGLE NOTE SOLOING VOL 2
2. Frank Gamballe, TECHNIQUE BOOK 1-2
3. David Baker, HOW TO PLAY BE-BOP VOL 1
4. Ted Green, CHORD CHEMISTRY
5. Frank Gamballe, SWEEP PICKING
6. David Baker, HOW TO PLAY BE-BOP VOL 2
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, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OMGT6 - Чез гиуара 6
Наставници: Кеврещан Љ. Ваоа, дпцену
Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 11
Услпв: Пплпжен предмеу Чез гиуара 5 (OMGT5)
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. Суудену је дужан да насуупи јавнп најмаое једнпм месешнп. Испиуни захуеви: пплуресиуал слпбпднпг
прпграма у урајаоу 25-30 минууа.
Литература:
1. Peter O'Mara, MODAL CONZEPT
2. David Liebman, A CHROMATIC APPROACH TO JAZZ HARMONY AND MELODY
3. Nicolas Slonimsky, THESAURUS OF SCALES AND MELODIC PATTERNS, Amsco Publications
4. Jerry Bergonzi, INSIDE IMPROVISATION SERIES VOL 1
5. George Van Eps, HARMONIC MECHANISMS VOL 2
6. Hal Crook, HOW TO COMP, Boston Publishing, USA
7. Jerry Bergonzi, INSIDE IMPROVISATION SERIES VOL 2
8. George Van Eps, HARMONIC MECHANISMS VOL 1
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, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OMGT7 - Чез гиуара 7
Наставници: Кеврещан Љ. Ваоа, дпцену
Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 11
Услпв: Пплпжен предмеу Чез гиуара 6 (OMGT6)
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. Суудену је дужан да насуупи јавнп најмаое једнпм месешнп. Испиуни захуеви: пплуресиуал слпбпднпг
прпграма у урајаоу 25-30 минууа.
Литература:
1. Jerry Bergonzi, INSIDE IMPROVISATION SERIES VOL 3
2. George Van Eps, HARMONIC MECHANISMS VOL 2
3. Hal Crook, HOW TO IMPROVISE
4. Barry Galbraith, JAZZ GIUTAR STUDY SERIES1
5. Jerry Bergonzi, INSIDE IMPROVISATION SERIES VOL 4
6. George Van Eps, HARMONIC MECHANISMS VOL 3
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, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OMGT8 - Чез гиуара 8
Наставници: Кеврещан Љ. Ваоа, дпцену
Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 11
Услпв: Пплпжен предмеу Чез гиуара 7 (OMGT7)
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. 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, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OMIP1 - Чез импрпвизација 1
Наставници: Мијпвиё Ш. Нпвак, дпцену
Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 4
Услпв: Нема
Циљ предмета:
Разумеваое чез импрпвизације. Развпј мпуивације и вещуина ппуребних за сампсуалнп
и заједнишкп импрпвизпванп свираое и групне насуупе.
Исхпд предмета:
Сууденуи се псппспбљавају за примену упбишајених меупда чез импрпвизације, савладавају оихпве уепријске кпнцепуе и
развијају виспк нивп оихпве умеунишке реализације.
Садржај предмета:
Мелпдија: Анализа и сисуем щифрпваоа. Функципнална хармпнија: кпраци у главним хармпнским пбруима и каденце.
Функципналне анализе, уумашеое акпрада – урпзвуци и шеувпрпзвуци. Веруикалнп
планираое извпѐеоа: арпеѐа, инверзије, пермууације, разлишиуи риумпви. Впдеёи упнпви и линије
впдеёих упнпва. Израда једнпсуавних мпуивских пбразаца за извпѐеое, риумизираое, 'On/Off' кпнцепу, 'Notes Per Bar'
кпнцепу. Блуз, прпмене риума. Дискусија п пдабраним примерима и прпблемским сиууацијама и оихпва пракуишна
примена на инсуруменуу или гласу. Извпѐеое прпграма базиранпг на чез суандардима. Хармпнски пбрасци (пауерни) са
умаоеним акпрдима. Функципнална анализа и рехармпнизација са умаоеним акпрдима. Анализа и израда мелпдијских
пбразаца на умаоеним акпрдима. Веруикалнп
планираое извпѐеоа: арпеѐа, инверзије, пермууације, разлишиуи риумпви. Впдеёи упнпви и линије
впдеёих упнпва. Записиваое и урансппнпваое линија впдеёих упнпва са хармпнизацијпм. Кпнцепу мелпдијских прпмена у
импрпвизацији. Дискусија п пдабраним примерима и прпблемским сиууацијама и оихпва пракуишна примена на
инсуруменуу или гласу. Извпѐеое прпграма базиранпг на чез суандардима.
Литература:
1. Jerry Bergonzi, INSIDE IMPROVISATION SERIES VOL 1
2. Pat Martino, CREATIVE FORCE 1
3. George Van Eps, HARMONIC MECHANISMS VOL 1-3 4. Hal Crook, HOW TO IMPROVISE
4. Jerry Bergonzi, INSIDE IMPROVISATION SERIES VOL2 6. Jerry Bergonzi, INSIDE IMPROVISATION SERIES VOL3
5. Pat Martino, CREATIVE FORCE 2 Hal Crook, HOW TO IMPROVISE
Брпј часпва активне наставе:

Тепријска насуава: 1

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 - 40

Заврщни испиу:

Ппена - 60

Насууп

20

Испиу – пракуишни деп

30

Присусувп на насуави

10

Испиу – усмени деп

30

Акуивнпсу и залагаое на насуави

10

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OMIP2 - Чез импрпвизација 2
Наставници: Илиё Д. Иван, дпцену
Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 4
Услпв: Пплпжена Чез импрпвизација 1
Циљ предмета:
Разумеваое чез импрпвизације. Развпј мпуивације и вещуина ппуребних за сампсуалнп и заједнишкп импрпвизпванп
свираое и групне насуупе.
Исхпд предмета:
Сууденуи се псппспбљавају за примену упбишајених меупда чез импрпвизације, савладавају оихпве уепријске кпнцепуе и
развијају виспк нивп оихпве умеунишке реализације.
Садржај предмета:
Теприја лесувица и лесувишних акпрада: пснпвне лесувице за импрпвизације, вежбе лесувица, инуервала, лесувишних
мпуивских пбразаца. Функципнална хармпнија: најважнији пбрасци у мплу, заменици дпминануи, елипуишне везе.
Функципналне анализе, уумашеое акпрада – пеупзвуци и вищезвуци.
Кпнцепу акпрдских упнпва у импрпвизацији. Даљи рад на развпју вещуине импрпвизаципнпг извпѐеоа чез суандарда.
Дискусија п пдабраним примерима и прпблемским сиууацијама и оихпва пракуишна примена на инсуруменуу или гласу.
Израда уранскрипција спла. Извпѐеое прпграма базиранпг на чез суандардима. Кпнцепуи у импрпвизацији "Approach
Notes" и" Target Notes". Разлишиуе кпмбинације у извпѐеоу: лесувице, хрпмауика, двпсурука хрпмауика, кпнспнануне
сурукууре. Кпнцепу фрагменуације лесувица.
Функципнална хармпнија: кпмплексни хармпнски пбрасци. Прпмене на пснпву заједнишких упнпва и акпрдских упнпва.
Фпрмулација и изградоа слпженије мпуивике. Даљи рад на развпју вещуине импрпвизаципнпг извпѐеоа чез суандарда.
Израда уранскрипција спла. Дискусија п пдабраним примерима и прпблемским сиууацијама и оихпва пракуишна примена
на инсуруменуу или гласу. Извпѐеое прпграма базиранпг на чез суандардима.
Литература:
1. Nicolas Slonimsky, THESAURUS OF SCALES AND MELODIC PATTERNS, Amsco Publications Jerry Bergonzi, INSIDE IMPROVISATION
SERIES VOL 3
2. Jerry Bergonzi, INSIDE IMPROVISATION SERIES VOL 4
3. Jerry Cooker, PATTERNS FOR JAZZ
4. Don Mock, MELODIC MINOR, Warner bross publication
5. David Liebman, A CHROMATIC APPROACH TO JAZZ HARMONY AND MELODY
6. Nicolas Slonimsky, THESAURUS OF SCALES AND MELODIC PATTERNS, Amsco Publications Jerry Cooker, PATTERNS FOR JAZZ
7. Frank Gamballe, TECHNIQUE BOOK 1-2
Брпј часпва активне наставе:

Тепријска насуава: 1

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 - 40

Заврщни испиу:

Ппена - 60

Насууп

20

Испиу – пракуишни деп

30

Присусувп на насуави

10

Испиу – усмени деп

30

Акуивнпсу и залагаое на насуави

10

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OMIP3 - Чез импрпвизација 3
Наставници: Игоаупвиё Н. Лука, дпцену
Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 4
Услпв: Пплпжена Чез импрпвизација 2
Циљ предмета:
Разумеваое чез импрпвизације. Развпј мпуивације и вещуина ппуребних за сампсуалнп и заједнишкп импрпвизпванп
свираое и групне насуупе.
Исхпд предмета:
Сууденуи се псппспбљавају за примену упбишајених меупда чез импрпвизације, савладавају оихпве уепријске кпнцепуе и
развијају виспк нивп оихпве умеунишке реализације.
Садржај предмета:
Функципнална хармпнија: резимираое савладаних пбразаца упкпм семесуара 1-4: дурске лесувице, мплске лесувице,
дпминануни и субдпминануни акпрди, ланци дпминануних акпрада, каденце и пбруи,
пбрасци са умаоеним акпрдима. Би-бап лесувице: пснпвни кпнцепуи, најважније би-бап лесувице и оихпва примена у
импрпвизацији. Фрагменуација лесувица и изградоа мпуивике. Писаое спла и пракуишне вежбе импрпвизације. Израда
уранскрипција разлишиуих депница. Дискусија п пдабраним примерима и прпблемским сиууацијама и оихпва пракуишна
примена на инсуруменуу или гласу. Извпѐеое заједнишкпг прпграма, базиранпг на чез суандардима. Рад на пснпвним
кпнцепуима рехармпнизације: заменици дпминануе, заменици другпг суупоа, заменици великпг дурскпг сепуакпрда,
мпдалне размене. Примена рехармпнизације приликпм израде аранжмана.
Примена рехармпнизације приликпм израде сплисуишких депница. Даљи рад на кпнцепуу акпрдских упнпва у
импрпвизацији. Преппзнаваое и анализа пснпвних смерница у импрпвизаципнпм извпѐеоу.
"Notes Per Bar" извпѐеое." Rhythmus" извпѐеое и" Rhythmus Per Bar" извпѐеое. Савладаваое разлишиуих риумишких
принципа импрпвизације: време, пулс, свинг, равнпмерне псмине, меуар 12/8, фразираое, акценуи. Писаое спла и
пракуишне вежбе импрпвизације. Израда уранскрипција разлишиуих депница. Извпѐеое заједнишкпг прпграма, базиранпг
на чез суандардима.
Литература:
1. Peter O'Mara, A CHORDAL CONZEPT, Advance Music
2. Jerry Bergonzi, INSIDE IMPROVISATION SERIES VOL 5
3. Gary Campbell, TRIAD PAIRS FOR JAZZ John Stowell, HANDOUTS
4. Peter O'Mara, MODAL CONZEPT, Advance Music
5. Jerry Bergonzi, INSIDE IMPROVISATION SERIES VOL 5 Ted Green, CHORD CHEMISTRY
6. Jerry Bergonzi, INSIDE IMPROVISATION SERIES VOL 6
7. Ted Green, CHORD CHEMISTRY
8. John Stowell, HANDOUTS
Брпј часпва активне наставе:

Тепријска насуава: 1

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 - 40

Заврщни испиу:

Ппена - 60

Насууп

20

Испиу – пракуишни деп

30

Присусувп на насуави

10

Испиу – усмени деп

30

Акуивнпсу и залагаое на насуави

10

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OMKL1 - Чез клавир 1
Наставници: Милеуиё С. Сава, дпцену
Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 10
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 чез језику (be-bop, blues). Ушеое чез-суандарда и Брпдвеј (Broadway) песама. Рад на акпрдима и скалама. 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. Суудену је дужан да насуупи јавнп најмаое једнпм месешнп. Испиуни захуеви:
пплуресиуал слпбпднпг прпграма у урајаоу 30-35 минууа.
Литература:
1. The Real Book-Vol. 2, Hal Leonard; 2nd edition (June 1, 2005)
2. The Real Book-Vol. 3, Hal Leonard; 2nd edition (July 1, 2006)
3. Jazz Piano Solos- Vol. 12 – Swinging Jazz, Leonard Corporation (August 1, 2009)
4. Best of Blues Piano, Hal Leonard Corporation (February 1, 2005)
5. Art Tatum Jazz Masters, Sales America (January 1, 1992)
6. The Genius of Thomas "Fats" Waller: Piano Solos, Alfred Publishing Co., Inc. (June 1983)
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, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OMKL2 - Чез клавир 2
Наставници: Милеуиё С. Сава, дпцену
Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 10
Услпв: Пплпжен Чез клавир 1 (OMKL1)
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 чез језику (be-bop), кап и на другим урадиципналним чез суилпвима (stride, swing). Ушеое чез-суандарда и Брпдвеј
(Broadway) песама. Рад на фразираоу и уехници. 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. Суудену је дужан
да насуупи јавнп најмаое једнпм месешнп. Испиуни захуеви: пплуресиуал слпбпднпг прпграма у урајаоу 30-35 минууа.
Литература:
1. The Real Book-Vol. 2, Leonard; 2nd edition (June 1, 2005)
2. The Real Book-Vol. 3, Leonard; 2nd edition (July 1, 2006)
3. Jazz Piano Solos - Vol. 4 - Bebop Jazz, Leonard (2005)
4. Jazz Masters - Bud Powell, Music Sales America (January 1, 1992)
5. Charlie Parker for Piano, Music Sales America (May 1, 1992)
6. Hank Jones Piano Works, Hal Leonard (2011)
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, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OMKL3 - Чез клавир 3
Наставници: Милеуиё С. Сава, дпцену
Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 13
Услпв: Пплпжен Чез клавир 2 (OMKL2)
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 чез језику (hard-bop). Рад на "сплп клавиру". Ушеое чез-суандарда и Брпдвеј (Broadway) песама. Рад на упну и
прауои. 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. Суудену је дужан да насуупи јавнп најмаое једнпм
месешнп. Испиуни захуеви: пплуресиуал слпбпднпг прпграма у урајаоу 30-35 минууа.
Литература:
1. The Real Book-Vol. 2, Leonard; 2nd edition (June 1, 2005)
2. The Real Book-Vol. 3, Leonard; 2nd edition (July 1, 2006)
3. How To Play Piano In A Big Band, music (2004)
4. Thelonious Monk - Easy Piano Solos, Hal Leonard Corporation (December 1, 1998)
5. Jazz Piano Solos - Vol. 6 - Hard Bop, Hal Leonard Corporation (Nov, 2001)
6. The Art of Comping, Advance Piano Music, Advance Music (1992)
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, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OMKL4 - Чез клавир 4
Наставници: Милеуиё С. Сава, дпцену
Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 13
Услпв: Пплпжен Чез клавир 3 (OMKL3)
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 чез језику (cool jazz, hard-bop). Ушеое чез-суандарда и Брпдвеј (Broadway) песама. Рад на фразираоу. 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. Суудену је дужан да насуупи јавнп најмаое једнпм месешнп. Испиуни захуеви:
пплуресиуал слпбпднпг прпграма у урајаоу 30-35 минууа.
Литература:
1. The Real Book-Vol. 2, Leonard; 2nd edition (June 1, 2005)
2. The Real Book-Vol. 3, Leonard; 2nd edition (July 1, 2006)
3. The Jazz Piano Book - By Mark Levine, Music (January 12, 2011)
4. Bill Evans - 19 Arrangements for Solo Piano, The Richmond Organization (June 1, 2001)
5. Thelonious Monk - Intermediate Piano Solos, Leonard Corporation (January 1, 2000)
6. The Harmony of Bill Evans, Leonard Corporation (May 1, 1994)
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, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OMKL5 - Чез клавир 5
Наставници: Милеуиё С. Сава, дпцену
Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 11
Услпв: Пплпжен Чез клавир 4 (OMKL4)
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 чез језику (cool jazz, hard-bop), кап и на "мпдалнпм" sviranju. Ушеое савремених чез- суандардa i modalnih pesama.
Рад на ппвезиваоу акпрада и впѐеоу гласпва. 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. 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, 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. The Harmony of Bill Evans - Volume 2, Hal Leonard Corporation; (December 30, 2009)
5. Jazz Piano And Harmony: An Advanced Guide, Jamey Aebersold; Pap/Com edition (January 17, 2012)
6. Oscar Peterson - Jazz Exercises, Minuets, Etudes & Pieces for Piano, Hal Leonard Corporation; 2 edition (October 1, 2005)
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, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OMKL6 - Чез клавир 6
Наставници: Милеуиё С. Сава, дпцену
Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 11
Услпв: Пплпжен Чез клавир 5 (OMKL5)
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 "out" свираоу. Ушеое савремених чез-суандардa i modalnih pesama. Рад на сувараоу индивидуалнпсуи. 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. 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. Connecting Chords with Linear Harmony (Jazz Book), Hal Leonard Corporation (May 1, 1996)
5. A Creative Approach to Jazz Piano Harmony By Bill Dobbins, Advance Music (1994)
6. Jazz Piano Solos - Vol. 5 - Cool Jazz, Hal Leonard Corporation (Jun, 1997)
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, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OMKL7 - Чез клавир 7
Наставници: Милеуиё С. Сава, дпцену
Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 11
Услпв: Пплпжен Чез клавир 6 (OMKL6)
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 "modalnom" i" free" sviranju. Ушеое савремених чез-суандардa i modalnih pesama. Рад на праёеоу певаша. 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. 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, Music Co.; 1st edition (1988)
2. The New Real Book, Volume 2, Sher Music (June 1, 2005)
3. The New Real Book, Vol. 3, Music Co. (June 1, 2005)
4. The McCoy Tyner Collection: Piano Transcriptions, Leonard Corporation (November 1, 1992)
5. Harmonic Exercises For Piano By Clare Fischer, Music (Dec, 1995)
6. Herbie Hancock Classic Jazz Compositions and Piano Solos, Advance Music (2001)
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, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OMKL8 - Чез клавир 8
Наставници: Милеуиё С. Сава, дпцену
Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 11
Услпв: Пплпжен Чез клавир 7 (OMKL7)
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. 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, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OMBS1 - Чез кпнурабас 1
Наставници: Никплиё М. Милан, дпцену
Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 12
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:
Рад на чез идипмима. Рад на уехници инсуруменуа и упнским вежбама. Рад на ппзнаваоу хармпнскпг језика чеза и чез
реперупара разлишиуих суилпва. Знашајни примери из исуприје чез кпнурабаса, разлишиуи суилпви у чезу. 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. Суудену је дужан да насуупи јавнп најмаое једнпм месешнп. Испиуни захуеви:
пплуресиуал слпбпднпг прпграма у урајаоу 25-30 минууа.
Литература:
1. Barry Sahagian, Essential Bass Theory
2. Brian Emmel, 5 String Bass Fundamentels
3. Fred Cockfield, Power Tools for Bass
4. Gary Willis, Bass Builders Fingerboard Harmony for Bass
5. Peter Murray, Essential Bass Technique
6. Adam Kadmon, The Bass Grimoire
7. Eugene Levinson, The School of Agility - A Technical Method of the Scale System for String Bass
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, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OMBS2 - Чез кпнурабас 2
Наставници: Никплиё М. Милан, дпцену
Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 12
Услпв: Пплпжен Чез кпнурабас 1 (OMBS1)
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:
Даљи рад на чез идипмима, дпбар "уајминг" у чез инуерпреуацији. Специфишнпсуи инуерпреуација мелпдијских примера
разлишиуих суилпва чеза; мпдални и упнални језик. Насуавак рада на уехници, упнским вежбама, ппзнаваоу хармпнскпг
језика чеза и чез реперупара. Рад на уранскрипцијама чез спла и оихпвпм извпѐеоу. 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. Суудену је дужан да насуупи јавнп најмаое једнпм месешнп. Испиуни захуеви: пплуресиуал слпбпднпг
прпграма у урајаоу 25-30 минууа.
Литература:
1. Barry Sahagian, Essential Bass Theory
2. Harvey Vinson, The Bass Guitar Scale Manual
3. Fred Cockfield, Power Tools for Bass
4. Gary Willis, Bass Builders Fingerboard Harmony for Bass
5. Peter Murray, Essential Bass Technique
6. Len Berryman, Intonation Plus
7. Wendi Hrehovcsik, Music Reading For Bass - The Complete Guide
8. Gary Willis, Ultimate Ear Training For Guitar and Bass
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, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OMBS3 - Чез кпнурабас 3
Наставници: Никплиё М. Милан, дпцену
Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 11
Услпв: Пплпжен Чез кпнурабас 2 (OMBS2)
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. Суудену је дужан
да насуупи јавнп најмаое једнпм месешнп. Испиуни захуеви: пплуресиуал слпбпднпг прпграма у урајаоу 25-30 минууа.
Литература:
1. Gary Willis, Ultimate Ear Training For Guitar and Bass
2. Johnny Rector, Walking Bass
3. Alexis Sklarevski, BASS PLAYING TECHNIQUES - The Complete Guide
4. Jim Sinnett, Reading Bass
5. Dominik Hauser, Chords for Bass
6. Mark Johnson, Concepts For Bass Soloing
7. Bunny Brunel, BUNNY BRUNEL'S POWER BASS - SOLOING SECRETS - Bk & CD
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, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OMBS4 - Чез кпнурабас 4
Наставници: Никплиё М. Милан, дпцену
Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 11
Услпв: Пплпжен Чез кпнурабас 3 (OMBS3)
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. Суудену је дужан
да насуупи јавнп најмаое једнпм месешнп. Испиуни захуеви: пплуресиуал слпбпднпг прпграма у урајаоу 25-30 минууа.
Литература:
1. Alexis Sklarevski, BASS PLAYING TECHNIQUES - The Complete Guide
2. Jim Sinnett, Reading Bass
3. Mark Johnson, Concepts For Bass Soloing
4. Bunny Brunel, BUNNY BRUNEL'S POWER BASS - SOLOING SECRETS - Bk & CD
5. Chuck Archard, Building Bass Lines
6. Emile De Cosmo, The Woodshedding Sourcebook - - Bk & CD
7. Bunny Brunel, Mel Bay's Complete Book of Bass Technique
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, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OMBS5 - Чез кпнурабас 5
Наставници: Никплиё М. Милан, дпцену
Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 11
Услпв: Пплпжен Чез кпнурабас 4 (OMBS4)
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. Суудену је дужан
да насуупи јавнп најмаое једнпм месешнп. Испиуни захуеви: пплуресиуал слпбпднпг прпграма у урајаоу 25-30 минууа.
Литература:
1. Alexis Sklarevski, BASS PLAYING TECHNIQUES - The Complete Guide
2. Bunny Brunel, Mel Bay's Complete Book of Bass Technique
3. Bruce Gertz, Mastering the Bass Book 1
4. Chuck Sher, The Improvisors Method
5. Al Hendrickson and Art Orzeck, Mel Bay's Deluxe Bass Chords, Arpeggios and Scales
6. Ed Friedland, Bass Improvisation - The Complete Guide to Soloing
7. Chris Matheos, Percussive Slap Bass
8. Charles Colin, Bass Clef Rhythms Complete
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, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OMBS6 - Чез кпнурабас 6
Наставници: Никплиё М. Милан, дпцену
Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 11
Услпв: Пплпжен Чез кпнурабас 5 (OMBS5)
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. Суудену је дужан
да насуупи јавнп најмаое једнпм месешнп. Испиуни захуеви: пплуресиуал слпбпднпг прпграма у урајаоу 25-30 минууа.
Литература:
1. Bunny Brunel, Mel Bay's Complete Book of Bass Technique
2. Bruce Gertz, Mastering the Bass Book 2
3. Chuck Sher, The Improvisors Method
4. Al Hendrickson and Art Orzeck, Mel Bay's Deluxe Bass Chords, Arpeggios and Scales
5. Ed Friedland, Bass Improvisation - The Complete Guide to Soloing
6. David Gross, 6-String Basics
7. Bernard "Bunny" Brunel, Complete Book of Bass Essentials
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, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OMBS7 - Чез кпнурабас 7
Наставници: Никплиё М. Милан, дпцену
Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 11
Услпв: Пплпжен Чез кпнурабас 6 (OMBS6)
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. 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
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, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OMBS8 - Чез кпнурабас 8
Наставници: Никплиё М. Милан, дпцену
Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 11
Услпв: Пплпжен Чез кпнурабас 7 (OMBS7)
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. 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, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OMPV1 - Чез певаое 1
Наставници: Пеукпвиё С. Весна, дпцену
Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 12
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:
Рад на чез идипмима. Рад на впкалнпј уехници. Рад на ппзнаваоу хармпнскпг језика чеза и чез реперупара разлишиуих
суилпва. Развпј хармпнскпг слуха. Знашајни примери из исуприје чеза, разлишиуи суилпви у чезу. 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. Суудену је дужан да насуупи јавнп најмаое једнпм месешнп. Испиуни захуеви:
пплуресиуал слпбпднпг прпграма у урајаоу 25-30 минууа
Литература:
1. David Berkman: The Jazz Singer's Guidebook
2. Michelle Weir: Jazz Singers Handbook
3. Denis DiBlasio: Guide for Jazz and Scat Vocalists
4. Jamey Aebersold: Jazz Ear Training
5. Phil Mattson: Vocal Jazz, The Art & Technique
6. Susan Anders: Singing with Style: Jazz Vocal Warm Up, Singing Technique & Vocal Style Singing Lessons
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, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OMPV2 - Чез певаое 2
Наставници: Пеукпвиё С. Весна, дпцену
Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 12
Услпв: Пплпженп Чез певаое 1 (OMPV1)
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:
Даљи рад на чез идипмима. Рад на впкалнпј уехници. Рад на ппзнаваоу хармпнскпг језика чеза и чез реперупара
разлишиуих суилпва. Развпј хармпнскпг слуха. Знашајни примери из исуприје чеза, разлишиуи суилпви у чезу. 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. Суудену је дужан да насуупи јавнп најмаое једнпм месешнп. Испиуни захуеви:
пплуресиуал слпбпднпг прпграма у урајаоу 25-30 минууа
Литература:
1. David Berkman: The Jazz Singer's Guidebook
2. Michelle Weir: Jazz Singers Handbook
3. Denis DiBlasio: Guide for Jazz and Scat Vocalists
4. Jamey Aebersold: Jazz Ear Training
5. Phil Mattson: Vocal Jazz, The Art & Technique
6. Susan Anders: Singing with Style: Jazz Vocal Warm Up, Singing Technique & Vocal Style Singing Lessons
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, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OMPV3 - Чез певаое 3
Наставници: Пеукпвиё С. Весна, дпцену
Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 11
Услпв: Пплпженп Чез певаое 2 (OMPV2)
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:
Насуавак рада на уехници, упнским вежбама, ппзнаваоу хармпнскпг језика чеза и чез реперупара. Савладаваое кпнцепуа
чез спла, рад на извпѐеоу чез спла. Сарадоа са инсуруменуалисуима. Пднпс према инсуруменуалнпј прауои. 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. Суудену је дужан да насуупи јавнп најмаое једнпм месешнп. Испиуни захуеви:
пплуресиуал слпбпднпг прпграма у урајаоу 25-30 минууа
Литература:
1. David Berkman: The Jazz Singer's Guidebook
2. Phil Mattson: Vocal Jazz, The Art & Technique
3. David Berkman, The Harmonic Basis of the Melody of Songs
4. Michelle Weir: Vocal Improvisation
5. Denis DiBlasio: Guide for Jazz and Scat Vocalists
6. Stephanie Nakasian: It's Not on The Page!
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, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OMPV4 - Чез певаое 4
Наставници: Пеукпвиё С. Весна, дпцену
Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 11
Услпв: Пплпженп Чез певаое 3 (OMPV3)
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. Савладаваое кпнцепуа чез спла, рад на извпѐеоу чез спла. Сарадоа са инсуруменуалисуима. Пднпс
према инсуруменуалнпј прауои. 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. Суудену је дужан да насуупи јавнп
најмаое једнпм месешнп. Испиуни захуеви: пплуресиуал слпбпднпг прпграма у урајаоу 25-30 минууа.
Литература:
1. Jay Clayton, Sing Your Story
2. Denis DiBlasio: Guide for Jazz and Scat Vocalists
3. Stephanie Nakasian: It's Not on The Page!
4. Phil Mattson: Vocal Jazz, The Art & Technique
5. David Berkman, The Harmonic Basis of the Melody of Songs
6. Michelle Weir: Vocal Improvisation
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, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OMPV5 - Чез певаое 5
Наставници: Пеукпвиё С. Весна, дпцену
Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 11
Услпв: Пплпженп Чез певаое 4 (OMPV4)
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. Сарадоа са инсуруменуалисуима. 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. Суудену је дужан да насуупи јавнп најмаое једнпм месешнп. Испиуни захуеви: пплуресиуал слпбпднпг
прпграма у урајаоу 25-30 минууа.
Литература:
1. Dr Gloria Cooper & Don Sickler, Jazz Phrasing - A Workshop For The Jazz Vocalist
2. Ramon Ricker, Technique Develpment in Fourths for Jazz Improvisation
3. Jay Clayton, Jazz Vocal Practice Series Vol 2
4. Kirby Shaw, Vocal Jazz Style
5. Ken Pullig, Ted Pease, Modern Jazz Voicings
6. Chet Baker, Greatest Scat Solos
7. Steve Zegree, The Complete Guide To Teaching Vocal Jazz
8. Carl Strommen, The Contemporary Chorus - A Director's Guide For The Jazz-Rock Choir
9. Doug Anderson, Jazz and Show Choir Handbook 2nd Edition
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, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OMPV6 - Чез певаое 6
Наставници: Пеукпвиё С. Весна, дпцену
Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 11
Услпв: Пплпженп Чез певаое 5 (OMPV5)
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. Сарадоа са инсуруменуалисуима. 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. Суудену је дужан да насуупи јавнп најмаое једнпм месешнп. Испиуни захуеви: пплуресиуал слпбпднпг
прпграма у урајаоу 25-30 минууа.
Литература:
1. Doug Anderson, Jazz and Show Choir Handbook 2nd Edition
2. Dr Gloria Cooper & Don Sickler, Jazz Phrasing - A Workshop For The Jazz Vocalist
3. Ramon Ricker, Technique Develpment in Fourths for Jazz Improvisation
4. Jay Clayton, Jazz Vocal Practice Series Vol 2
5. Kirby Shaw, Vocal Jazz Style
6. Ken Pullig, Ted Pease, Modern Jazz Voicings
7. Chet Baker, Greatest Scat Solos
8. Steve Zegree, The Complete Guide To Teaching Vocal Jazz
9. 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, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OMPV7 - Чез певаое 7
Наставници: Пеукпвиё С. Весна, дпцену
Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 11
Услпв: Пплпженп Чез певаое 6 (OMPV6)
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. 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. Bob Stoloff, Scat! Vocal Improvisation
5. Ken Pullig, Ted Pease, Modern Jazz Voicings
6. Chet Baker, Greatest Scat Solos
7. Steve Zegree, The Complete Guide To Teaching Vocal Jazz
8. 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, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OMPV8 - Чез певаое 8
Наставници: Пеукпвиё С. Весна, дпцену
Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 11
Услпв: Пплпженп Чез певаое 7 (OMPV7)
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. 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, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OMJR1 - Чез риуам 1
Наставници: Цвеукпвиё Д. Александар, дпцену
Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 4
Услпв: Нема
Циљ предмета:
Циљ предмеуа је разумеваое кпмплексних риумишких кпнцепауа чеза и сппспбнпсу оихпве имплеменуације при извпѐеоу.
Исхпд предмета:
Суудену се псппспбљава да анализира и шиуа с лисуа слпженије риумишке сурукууре и пднпсе и да их свпјим гласпм,
сампсуалнп и у групи, инуерпреуира.
Садржај предмета:
Савладаваое риумишких кпнцепуа у чез музици. Специфишнп риумишкп фразираое у чезу. Рад на слущнпм и аналиуишкпм
разумеваоу риумишких пднпса. Аудиуивне вежбе – преппзнаваое риумишких
фигура. Рад на брзини шиуаоа риумишких сурукуура с лисуа. Брзп сагледаваое кпмплексних
хпризпнуалних риумишких фигура. Анализа кпнкреуних примера из праксе, впкална инуерпреуација нпунпг уексуа.
Аудиуивне вежбе –
преппзнаваое риумишких фигура. Брзп сагледаваое кпмплексних веруикалних риумишких пднпса.
Савладаваое слпженијих риумишких кпнцепуа у чез музици. Рад на слущнпм и аналиуишкпм разумеваоу слпженијих
риумишких пднпса. Рад на брзини шиуаоа риумишких сурукуура с лисуа. Аудиуивне вежбе –
преппзнаваое риумишких фигура. Брзп сагледаваое кпмплексних веруикалних риумишких пднпса.
Анализа кпнкреуних примера из праксе, впкална инуерпреуација нпунпг уексуа
Литература:
1. Gary Chaffee, Rhythm & Meter Patterns
2. Ted Reed, Progressive Steps to Sincopation for Modern Drummer
3. Louis Bellson, Modern Reading Text in 4/4 For All Instruments
4. Louis Bellson, Odd Time Reading
5. Ted Reed, Progressive Steps to Sincopation for Modern Drummer
6. Louis Bellson, Modern Reading Text in 4/4 For All Instruments
Брпј часпва активне наставе:

Тепријска насуава: 1

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 - 40

Заврщни испиу:

Ппена - 60

Кплпквијум

20

Испиу – умеунишки ууисак

30

Присусувп на насуави

10

Испиу – уехнишка реализација

30

Акуивнпсу и залагаое на насуави

10

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OMJR2 - Чез риуам 2
Наставници: Цвеукпвиё Д. Александар, дпцену
Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 4
Услпв: Пплпжен Чез риуам 1
Циљ предмета:
Циљ предмеуа је разумеваое кпмплексних риумишких кпнцепауа чеза и сппспбнпсу оихпве имплеменуације при извпѐеоу.
Исхпд предмета:
Суудену се псппспбљава да анализира и шиуа с лисуа слпженије риумишке сурукууре и пднпсе и да их свпјим гласпм,
сампсуалнп и у групи, инуерпреуира.
Садржај предмета:
Савладаваое слпженијих риумишких кпнцепауа чез музике са специфишним чез фразираоем. Рад на слущнпм и
аналиуишкпм разумеваоу слпженијих риумишких пднпса крпз пплириумију и пплимеурију. Рад на брзини шиуаоа риумишких
сурукуура с лисуа. Анализа кпнкреуних примера из праксе и оихпва впкална инуерпреуација.
Литература:
1. Erich Bachtragl, Modern Rhythm & Reading Script, Helbling, Rum/Innsbruck, 2001
Брпј часпва активне наставе:

Тепријска насуава: 1

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 - 40

Заврщни испиу:

Ппена - 60

Кплпквијум

20

Испиу – умеунишки ууисак

30

Присусувп на насуави

10

Испиу – уехнишка реализација

30

Акуивнпсу и залагаое на насуави

10

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OMSX1 - Чез сакспфпн 1
Наставници: Игоаупвиё Н. Лука, дпцену
Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 12
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:
Рад на уехници инсуруменуа и упнским вежбама. Рад на ппзнаваоу хармпнскпг језика чеза и чез реперупара разлишиуих
суилпва. 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. Суудену је дужан да насуупи јавнп најмаое једнпм
месешнп. Испиуни захуеви: пплуресиуал слпбпднпг прпграма у урајаоу 25-30 минууа, кпји мпра укљушиуи: један "medium
blues", један "medium swing" или" fast swing", једна балада. Прпграм се извпди напамеу.
Литература:
1. Charlie Parker, Charlie Parker Omnibook, Criterion USA, April 2009
2. Eunmi Shim, Lennie Tristano: his life in music, University of Michigan Press; 1st editionMarch 28, 2007
3. Marcel Mule, Daily Exercises, Alphonse Leduc, 1944
4. Sigurd Rascher, Top Tones for the Saxophone, Carl Fischer (CF. O2964), 1960
5. Marcel Mule, 30 Great Exercises or Studies, Alphonse Leduc, 1944
6. Buha, 557 jazz standards, Buha, 1990
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, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OMSX2 - Чез сакспфпн 2
Наставници: Игоаупвиё Н. Лука, дпцену
Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 12
Услпв: Пплпжен Чез сакспфпн 1 (OMSX1)
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:
Насуавак рада на уехници, упнским вежбама, ппзнаваоу хармпнскпг језика чеза и чез реперупара. Рад на уранскрипцијама
чез спла и оихпвпм извпѐеоу. 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. Суудену је дужан да насуупи јавнп
најмаое једнпм месешнп. Испиуни захуеви: пплуресиуал слпбпднпг прпграма у урајаоу 25-30 минууа, кпји мпра укљушиуи:
један "blues", један "fast swing", једну баладу. Прпграм се извпди напамеу.
Литература:
1. Marcel Mule, 24 Easy Studies for All Saxophones, Alphonse Leduc, 1946
2. H. Klose, 5 daily exercises for saxophone, Carl Fischer, 1973
3. J. S Bach (transcibed and edited by Trent Kynaston), 6 suites for viloncello, Advance music, 1991
4. Sigfrid Karg-Elert, 25 Caprices (and an Atonal Sonata) for solo saxophone, Southern music company, 1985
5. Paul Deville, Universal method for saxophone, Carl Fischer, 1970
6. Guy Lacour, 28 studies for saxophone, Gerard Billaudot, 1972
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, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OMSX3 - Чез сакспфпн 3
Наставници: Игоаупвиё Н. Лука, дпцену
Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 11
Услпв: Пплпжен Чез сакспфпн 2 (OMSX2)
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:
Насуавак рада на уехници, упнским вежбама, ппзнаваоу хармпнскпг језика чеза и чез реперупара. Рад на ушеоу впкалнпг
извпѐеоа чез спла. Извпѐеое исуих спла на сакспфпну. 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. 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", једна "bossa nova". Прпграм се извпди напамеу.
Литература:
1. Joe Viola, The tehnique of the saxophone, Volume II - Chord Studies, Berkleey Press, 1963
2. Clement Salviani, Studies for saxophone, Ricordi, June 2005
3. Yusef Lateef, Repository of scales and mellodic patterns, Sana Music, 1986
4. Marcel Mule, 48 Studies by Ferling for All Saxophones, Alphonse Leduc, 1945
5. Marcel Mule, 53 Studies for All Saxophones Book 1, Alphonse Leduc, 1945
6. Marcel Mule, 53 Studies for All Saxophones Book 2, Alphonse Leduc, 1945
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, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OMSX4 - Чез сакспфпн 4
Наставници: Игоаупвиё Н. Лука, дпцену
Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 11
Услпв: Пплпжен Чез сакспфпн 3 (OMSX3)
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:
Насуавак рада на уехници, упнским вежбама, ппзнаваоу хармпнскпг језика чеза и чез реперупара. Рад на ушеоу впкалнпг
извпѐеоа чез спла. Извпѐеое исуих спла на сакспфпну. 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. 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", једна "bossa nova". Прпграм се извпди напамеу.
Литература:
1. Marcel Mule, 53 Studies for All Saxophones Book 3, Alphonse Leduc, 1945
2. Guy Lacour, 28-impromptu studies on modes of limited transposition of Olivier Messiaen for trumpet, Billaudot Gerard, 2003
3. Jean-Marie Londeix, Master of the modern saxophone, Roncorp Pubns, July 2000
4. Guy Lacour, 24 Easy Atonal Etudes for saxophone, Billaudot Gerard, 2000
5. Guy Lacour, 56 recreational studies for saxophone, Billaudot Gerard, 1998
6. Marcel Mule, Scales and Arpeggios, Fundamental Exercises for the Saxophone Book 1, Alphonse Leduc, 1945
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, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OMSX5 - Чез сакспфпн 5
Наставници: Игоаупвиё Н. Лука, дпцену
Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 11
Услпв: Пплпжен Чез сакспфпн 4 (OMSX4)
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:
Насуавак рада на уехници, упнским вежбама, ппзнаваоу хармпнскпг језика чеза и чез реперупара. Рад на уранскрипцијама
чез нумера, инуерпреуација уранскрипција. Развпј аудиуивних сппспбнпсуи; уппуреба слуха при ушеоу песама. 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. 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. Marcel Mule, Scales and Arpeggios, Fundamental Exercises for the Saxophone Book 2, Alphonse Leduc, 1945
2. Marcel Mule, Scales and Arpeggios, Fundamental Exercises for the Saxophone Book 3, Alphonse Leduc, 1945
3. Guy Lacour, 28 studies on methods of Olivier Messiaen for saxophone, Billaudot Gerard, 1997
4. Guy Lacour, 50 easy and progressive studies book 1, Billaudot Gerard, 1999
5. Jean-Marie Londeix, The Dicovery A, book 2, Editions Henry Lemoine, 1969
6. Jean-Marie Londeix, The Dicovery A, book 1, Editions Henry Lemoine, 1969
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, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OMSX6 - Чез сакспфпн 6
Наставници: Игоаупвиё Н. Лука, дпцену
Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 11
Услпв: Пплпжен Чез сакспфпн 5 (OMSX5)
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:
Насуавак рада на уехници, упнским вежбама, ппзнаваоу хармпнскпг језика чеза и чез реперупара. Рад на уранскрипцијама
чез нумера, инуерпреуација уранскрипција. Развпј аудиуивних сппспбнпсуи; уппуреба слуха при ушеоу песама. Свираое "на
слух". Рад на извпѐеоу спла прекп хармпнских прпгресија на клавиру. 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. 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. Jean-Marie Londeix, The Dicovery of music, volume 1, Editions Henry Lemoine, 1979
2. Jean-Marie Londeix, Mechanical exercises for all saxophones vol. 3, Editions Henry Lemoine 1980
3. Jean-Marie Londeix, Mechanical exercises for all saxophones vol. 2, Editions Henry Lemoine, 1980
4. Joe Allard, Basic principles, Encore Publications, 1948
5. Larry Teal, The saxophonist's workbook-a handbook of bаsic fundamentals, Encore Publications, 1958
6. Larry Teal, The art of saxophone playing, Summy-Birchard, 1963
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, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OMSX7 - Чез сакспфпн 7
Наставници: Игоаупвиё Н. Лука, дпцену
Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 11
Услпв: Пплпжен Чез сакспфпн 6 (OMSX6)
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. 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. David Liebman, Ten composition in a chromatic style, Jamey Aebersold, 2010
2. David Liebman, David Liebman on education, the saxophone and related jazz topics, Jamey Aebersold, 2010
3. David Liebman, A chromatic approach to jazz melody and harmony, Advance Music, 2006
4. David Liebman, Chromaticism/Non-diatonic scales: How to play outside stated tonality, Jamey Aebersold, 2010
5. David Liebman, How to approach standards chromatically, Jamey Aebersold, 2010
6. David Liebman, Developing a personal saxophone sound, Dorn Publications, 1994
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, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OMSX8 - Чез сакспфпн 8
Наставници: Игоаупвиё Н. Лука, дпцену
Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 11
Услпв: Пплпжен Чез сакспфпн 7 (OMSX7)
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. 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, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OMSO1 - Чез сплфеѐп 1
Наставници: Цвеукпвиё Д. Александар, дпцену
Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 4
Услпв: Нема
Циљ предмета:
Ппвезиваое аудиуивне вещуине запажаоа и расппзнаваоа суилски деуерминисаних музишких пдредница чез језика са
развијаоем импрпвизаупрских и инуерпреуаупрских сппспбнпсуи. Ууемељиваое вещуине импрпвизације крпз развијаое
унууращоег слуха пууем израде уранскрипције чез спла, кап и каракуерисуишних фраза и пауерна разлишиуих еппха чеза.
Исхпд предмета:
Изграѐена шврсуа кпрелација измеѐу аудип, визуелне и инуерпреуауивне кпмппненуе чез израза. Развијен функципналан
нашин ппажаоа мелпдијских, хармпнских и риумишких сурукуура у пквиру чез суила.
Садржај предмета:
Предаваоа: Развијаое базишних вещуина чез сплфеѐа ппмпёу мелпдијских вежби и дикуауа. Расппзнаваое свих врсуа
инуервала, урпзвука и шеувпрпзвука, пснпвних клавирских вписинга - ускпг и
щирпкпг слпга. Мпдуси дура и мелпдијскпг мпла.
Вежбе: Примена знаоа у изради уранскрипција спла из ере би-бапа. Извпѐеое мелпдијских и риумишких вежби сашиоених
пд елеменауа мпдерне музишке граѐе, кприсуеёи пснпвне акпрдске упнпве мпдуса дура и мел. мпла кап и лесувишне
уензије. Предаваоа: Насуавак развпја базишних вещуина чез сплфеѐа пууем мелпдијских и риумишких вежби, уе дикуауа.
Анализираое мауеријала дијаупнске граѐе пппуу чез суандарда, бас линија, мелпдијских секвенци, инуервала, урпзвука,
шеувпрпзвука и упбишајених хармпнских прпгресија (II-V-I).
Вежбе: Израда уранскрипција чез спла из ере би-бапа и хард бапа и оихпвп извпѐеое.
Литература:
1. Scott McCormick, Rick Peckham: Berklee Ear Training 1 Workbook, Berklee Press, Boston, MA, 2002.
2. Jamey Aebersold: Jazz Ear Training, Aebersold Jazz, New Albany, IN, 1996.
3. Bud Powell: Artist Transcriptions: Bud Powell, Hal Leonard, Milwaukee, WI, 2005.
4. Scott McCormick, Rick Peckham: Berklee Ear Training 1 Workbook, Berklee Press, Boston, MA, 2002.
5. Harry Pickens: Ear Training for the Jazz Musician, Aebersold Jazz, New Albany, IN, 2010.
6. Oscar Peterson: Artist Transcriptions: Oscar Peterson Trios, Hal Leonard, Milwaukee, WI, 2006.
7. Charlie Parker: Omnibook, Atlantic Music, USA, 2009.
Брпј часпва активне наставе:

Тепријска насуава: 1

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 - 40

Заврщни испиу:

Ппена - 60

Кплпквијум

20

Усмени испиу

30

Акуивнпсу у упку предаваоа

10

Писмени испиу

30

Присусувп на предаваоима

10

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OMSO2 - Чез сплфеѐп 2
Наставници: Цвеукпвиё Д. Александар, дпцену
Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 4
Услпв: Пплпжен Чез сплфеѐп 1
Циљ предмета:
Ппвезиваое аудиуивне вещуине запажаоа и расппзнаваоа суилски деуерминисаних музишких пдредница чез језика са
развијаоем импрпвизаупрских и инуерпреуаупрских сппспбнпсуи. Ууемељиваое вещуине импрпвизације крпз развијаое
унууращоег слуха пууем израде уранскрипције чез спла, кап и каракуерисуишних фраза и пауерна разлишиуих еппха чеза.
Исхпд предмета:
Изграѐена шврсуа кпрелација измеѐу аудип, визуелне и инуерпреуауивне кпмппненуе чез израза. Развијен функципналан
нашин ппажаоа мелпдијских, хармпнских и риумишких сурукуура у пквиру чез суила.
Садржај предмета:
Предаваоа: Шиуаое с лисуа слпженијих мелпдијских и риумишких чез мпуива и оихпва пракуишна примена приликпм
извпѐеоа импрпвизпваних линија. Кприщёеое мелпдијскп-риумишких чез пауерна у дикуауима. Увпѐеое "modal
interchange" акпрада.
Певаое и свираое мпдуса хармпнскпг мпла и мплдура.
Вежбе: Увпд у пплириумпве. Крпс риумпви и хемипле. Непарни меури - једнпсуавни и кпмплексни. Израда уранскрипција
спла ппсу бап умеуника. Предаваоа: Мнпгпсуранпсу мелпдијских пауерна, зауим урпзвука и шеувпрпзвука и оихпва ппщуа
примена у разлишиуим хармпнским прпгресијама и пкружеоима." Outside" импрпвизација и меупде за
привременп исуупаое из упналнпг ценура приликпм изградое спла. Тренираое слуха при расппзнаваоу диспнануних
сазвушја и нефункципналне хармпније. Израда дикуауа са апсплууним висинама. Певаое мелпдијских вежби уз псуинауп бас
кприсуеёи" Outside" уехнике. Израда уранскрипција спла.
Литература:
1. Larry Monroe: Berklee Ear Training 3 Workbook, Berklee Press, Boston, MA, 2004.
2. Armen Donelian: Armen Donelian, Advance Music, USA, 2003.
3. Bill Evans: Artist Transcriptions: Bill Evans, Hal Leonard, Milwaukee, WI, 2004.
4. Bert Ligon: Connecting Chords With Linear Harmony, Hal Leonard, Milwaukee, WI, 1996
5. Larry Monroe: Berklee Ear Training 4 Workbook, Berklee Press, Boston, MA, 2004.
6. Bert Ligon: Comprehensive Technique for Jazz Musicians, Houston Publishing, Inc. USA, 1999.
7. Thelonious Monk: Artist Transcriptions: Thelonious Monk, Hal Leonard, Milwaukee, WI, 2006.
8. Steve Prosser: Intervalic Ear Training for Musicians, Advance Music, USA, 1992.
Брпј часпва активне наставе:

Тепријска насуава: 1

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 - 40

Заврщни испиу:

Ппена - 60

Кплпквијум

20

Усмени испиу

30

Акуивнпсу у упку предаваоа

10

Писмени испиу

30

Присусувп на предаваоима

10

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OMSO3 - Чез сплфеѐп 3
Наставници: Цвеукпвиё Д. Александар, дпцену
Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 4
Услпв: Пплпжени Чез сплфеѐп 2
Циљ предмета:
Ппвезиваое аудиуивне вещуине запажаоа и расппзнаваоа суилски деуерминисаних музишких пдредница чез језика са
развијаоем импрпвизаупрских и инуерпреуаупрских сппспбнпсуи. Ууемељиваое вещуине импрпвизације крпз развијаое
унууращоег слуха пууем израде уранскрипције чез спла, кап и каракуерисуишних фраза и пауерна разлишиуих еппха чеза.
Исхпд предмета:
Изграѐена шврсуа кпрелација измеѐу аудип, визуелне и инуерпреуауивне кпмппненуе чез израза. Развијен функципналан
нашин ппажаоа мелпдијских, хармпнских и риумишких сурукуура у пквиру чез суила.
Садржај предмета:
Предаваоа: Увпд у хибридне акпрде, ппликпрде и мпдалнпсу. Израда, певаое и свираое синуеуишких лесувица и
уеуракпрада и оихпва примена унууар разнпврсних хармпнских прпгресија. Слущаое
клавирских вписинга пд 6 и вище гласпва. Навикаваое уха на висине са ауипишним уензијама (maj7b9, mmaj7#11... ).
Вежбе: Мелпдијски примери и дикуауи у мпдалнпм и аупналнпм пкружеоу. Вежбаое нефункципналне хармпније.
Предаваоа: Увпд у пплиупналнпсу и аупналнпсу у чез музици. Инуервалска импрпвизација и хрпмауски присууп чез
импрпвизпваоу. Нашини и меупде исуупаоа из упналиуеуа у "outside" маниру кприсуеёи кпмплекснија хармпнскпмелпдијска средсува (мелпдијске мпдуле, Кплурејнпву прпгресију, шеувпрпупнски и дванаесупнски сисуем... ). Слущаое
савременпг чеза- мелпдијска, хармпнска и риумишка анализа. Кприщёеое свих наушених меупда у кпрису израде
сппсувених спла.
Литература:
1. Mark Harrison: Contemporary Ear Training, Hal Leonard, Milwaukee, WI, 1998.
2. Armen Donelian: Training the Ear vol. 2, Advance Music, USA, 2004.
3. Kenny Garrett: Artist Transcriptions: Kenny Garrett, Hal Leonard, Milwaukee, WI, 2008.
4. Chick Corea, Peter Sprague: The Jazz Solos of Chick Corea, Sher Music, USA, 2005
5. Joe Elliot, Carl Schroeder: Ear Training for the Contemporary Musician, MI Press, USA, 2005.
6. Michael L. Friedmann: Ear Training for Twentiethh Century Music, Yale University Press, USA, 2004.
7. Brad Mehldau: Artist Transcriptions: Brad Mehldau, Hal Leonard, Milwaukee, WI, 2007.
8. Michael Brecker: Artist Transcriptions: Michael Brecker, Hal Leonard, Milwaukee, WI, 2003.
Брпј часпва активне наставе:

Тепријска насуава: 1

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 - 40

Заврщни испиу:

Ппена - 60

Кплпквијум

20

Усмени испиу

30

Акуивнпсу у упку предаваоа

10

Писмени испиу

30

Присусувп на предаваоима

10

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OMTB1 - Чез урпмбпн 1
Наставници: Илиё Д. Иван, дпцену
Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 12
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:
Рад на уехници инсуруменуа и упнским вежбама. Рад на ппзнаваоу хармпнскпг језика чеза и чез реперупара разлишиуих
суилпва. 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. 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. Edward Kleinhammer, The art of trombone playing, Summy Birchard Inc.
2. Bart van Lier, Coordination for Trombone Playing - Trilingual Version, Advance Music
3. Arban, Famous Method for Trombone, Carl Fischer
4. Hoffman, The Trigger Trombone, Southern Music
5. Tom Malone, Alternate Positions System for Trombone, Synthesis Publications
6. Remington, Warm-Up Exercises, Pyraminx
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, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OMTB2 - Чез урпмбпн 2
Наставници: Илиё Д. Иван, дпцену
Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 12
Услпв: Пплпжен Чез урпмбпн 1 (OMTB1)
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:
Насуавак рада на уехници, упнским вежбама, ппзнаваоу хармпнскпг језика чеза и чез реперупара. Рад на
уранскрипцијама чез спла и оихпвпм извпѐеоу. 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. 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. Edward Kleinhammer, The art of trombone playing, Summy Birchard Inc.
2. Bart van Lier, Coordination for Trombone Playing - Trilingual Version, Advance Music
3. Pares/Whistler, Pares Scales
4. Rubank Mueller, Technical Studies, Bk. 1, Carl Fischer
5. Watrous And Raph, Trombonisms, Carl Fischer
6. Cornette, Method For Trombone, Carl Fischer
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, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OMTB3 - Чез урпмбпн 3
Наставници: Илиё Д. Иван, дпцену
Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 11
Услпв: Пплпжен Чез урпмбпн 2 (OMTB2)
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:
Насуавак рада на уехници, упнским вежбама, ппзнаваоу хармпнскпг језика чеза и чез реперупара.
Савладаваое кпнцепуа чез спла, рад на извпѐеоу чез спла на инсуруменуу. 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. 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. Edward Kleinhammer, The art of trombone playing, Summy Birchard Inc.
2. Dale Cheal, Doodles - Exercises and Etudes for Mastering Trombone, Jamey Aebersold Jazz
3. Tom Malone, Alternate Positions System for Trombone, Synthesis Publications
4. David Baker, Contemporary Techniques for The Trombone - Volume 1, Charles Colin Publications
5. Bona, Rhythmical Articulation, Carl Fischer
6. Salvo, Double And Triple Tongue Exercises, Belwin Mills
7. Gay, Paul, Tromb. Studies/ Legato And Slide Tech., Minute Man
8. Ralph Sauer, Clef Studies For Trombone, Wimbledon
9. Andre La Fosse, School Of Sightreading And Style, Bk. B, M. Baron
10. David Uber, Thirty Studies In Bass And Tenor Clefs, Southern Music
11. Tommy Pederson, Intermediate Etudes For Ten. Trb., Belwin Mills
12. Reginald Fink, Introducing The Alto Clef, Accura
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, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OMTB4 - Чез урпмбпн 4
Наставници: Илиё Д. Иван, дпцену
Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 11
Услпв: Пплпжен Чез урпмбпн 3 (OMTB3)
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:
Насуавак рада на уехници, упнским вежбама, ппзнаваоу хармпнскпг језика чеза и чез реперупара.
Савладаваое кпнцепуа чез спла, рад на извпѐеоу чез спла на инсуруменуу. 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. 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. Dale Cheal, Doodles - Exercises and Etudes for Mastering Trombone, Jamey Aebersold Jazz
2. David Baker, Contemporary Techniques for The Trombone - Volume 2, Charles Colin Publications
3. Blazevich, 30 Legato Studies, International
4. Velke, Trombone Legato Style, Velke Pub.
5. Gaetke/Ostrander, Ernst Gaetke's 60 Studies, International
6. Tommy Pederson, Intermediate Etudes For Ten. Trb., Belwin Mills
7. Reginald Fink, Studies In Legato, Carl Fischer
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, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OMTB5 - Чез урпмбпн 5
Наставници: Илиё Д. Иван, дпцену
Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 11
Услпв: Пплпжен Чез урпмбпн 4 (OMTB4)
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:
Насуавак рада на уехници, упнским вежбама, ппзнаваоу хармпнскпг језика чеза и чез реперупара.
Савладаваое кпнцепуа чез спла, рад на извпѐеоу чез спла на инсуруменуу. 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. 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. David Baker, Jazz Expressions & Explorations - Bass Clef, Jamey Aebersold Jazz
2. La Fosse, Complete Method Of Slide Trombone, Leduc
3. Irons, Twenty-Seven Groups Of Exercises, Southern Music
4. Vernon, A Singing Approach To Playing Tromb., Atlanta Brass Soc
5. Schlossberg, Daily Drills And Technical Studies, M. Baron Reinhardt&Gordon, Trombone Mechanisms, Leeds
6. Davies, John, Scales And Arpeggios, Boosey&Hawkes
7. Kopprasch, Sixty Selected Studies, Bk. Ii, Carl Fischer
8. Tyrell, 40 Progressive Studies, Boosey&Hawkes
9. Snedecor, Lyrical Etudes For Trombone, Pas Music
10. Concone, 15 Vocalises, Op. 12, Robert King
11. Gordon, C., Tongue Level Exercises, Carl Fischer
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, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OMTB6 - Чез урпмбпн 6
Наставници: Илиё Д. Иван, дпцену
Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 11
Услпв: Пплпжен Чез урпмбпн 5 (OMTB5)
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:
Насуавак рада на уехници, упнским вежбама, ппзнаваоу хармпнскпг језика чеза и чез реперупара. Рад на
уранскрипцијама чез нумера, инуерпреуација уранскрипција. Развпј аудиуивних сппспбнпсуи; уппуреба слуха при ушеоу
песама. Свираое "на слух". 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. 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 1, ABRSM Publishing
2. David Baker, Jazz Expressions & Explorations - Bass Clef, Jamey Aebersold Jazz
3. Dr. Charles Colin, Trombone Advanced Lip Flexibilities – Complete, Charles Colin Pbs.
4. Greg Waits, Advanced Flexibility for Trombone, Harold Gore Publishing
5. La Fosse, Complete Method Of Slide Trombone, Leduc
6. Muller, R., Studies And Concert Pieces For Trombone, Wilhelm Zimmerman
7. Bordogni/Rochut, Melodious Etudes, Bk. Ii, Carl Fischer
8. Bleger/Ostrander, 10 Caprices, International
9. Schlossberg, Daily Drills And Technical Studies, M. Baron
10. Reinhardt&Gordon, Trombone Mechanisms, Leeds
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, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OMTB7 - Чез урпмбпн 7
Наставници: Илиё Д. Иван, дпцену
Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 11
Услпв: Пплпжен Чез урпмбпн 6 (OMTB6)
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. 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 2, ABRSM Publishing
2. Various Аuthors, Jazz Trombone Tunes, w/CD - Level 3, ABRSM Publishing
3. Dr. Charles Colin, Trombone Advanced Lip Flexibilities – Complete, Charles Colin Pbs.
4. Greg Waits, Advanced Flexibility for Trombone, Harold Gore Publishing
5. Marsteller, Advanced Slide Technique, Southern Music
6. Pederson, Advanced Etudes For Trombone, Belwin Mills
7. Denis Wick, Trombone Technique, Oxford University Press
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, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OMTB8 - Чез урпмбпн 8
Наставници: Илиё Д. Иван, дпцену
Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 11
Услпв: Пплпжен Чез урпмбпн 7 (OMTB7)
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. Reinhardt, The Encyclopedia Of The Pivot System, Elkan-Vogel
7. 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, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OMTR1 - Чез уруба 1
Наставници: Мијпвиё Ш. Нпвак, дпцену
Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 12
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:
Рад на уехници инсуруменуа и упнским вежбама. Рад на ппзнаваоу хармпнскпг језика чеза и чез
реперупара разлишиуих суилпва. 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. 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. Jamey Aebersold, Jazz Handbook
2. Ted Green, Chord Chemistry
3. Eric Bolvin, The Modern Jazz Trumpet Method
4. Jerry Coker, Patterns for Jazz
5. John McNeil, Тhe Art of Jazz Trumpet (by trumpeter)
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, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OMTR2 - Чез уруба 2
Наставници: Мијпвиё Ш. Нпвак, дпцену
Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 12
Услпв: Пплпжен Чез уруба 1 (OMTR1)
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:
Насуавак рада на уехници, упнским вежбама, ппзнаваоу хармпнскпг језика чеза и чез реперупара. Рад на
уранскрипцијама чез спла и оихпвпм извпѐеоу. 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. 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. Jamey Aebersold, Jazz Handbook
2. Eric Bolvin, The Modern Jazz Trumpet Method v. 2
3. Kendor Music Inc., Effective Etudes For Jazz – Trumpet
4. John McNeil, Тhe Art of Jazz Trumpet (by trumpeter)
5. Randy Brecker, Trumpet Etude Book 1
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, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OMTR3 - Чез уруба 3
Наставници: Мијпвиё Ш. Нпвак, дпцену
Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 11
Услпв: Пплпжен Чез уруба 2 (OMTR2)
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:
Насуавак рада на уехници, упнским вежбама, ппзнаваоу хармпнскпг језика чеза и чез реперупара.
Савладаваое кпнцепуа чез спла, рад на извпѐеоу чез спла на инсуруменуу. 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. 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. Guy Lacour, 28-impromptu studies on modes of limited transposition of Olivier Messiaen for trumpet, Billaudot Gerard, 2003
2. Yusef Lateef, Repository of scales and mellodic patterns, Sana Music, 1986
3. Randy Hunter, Complete Jazz Etudes, Book I
4. Randy Hunter, Complete Jazz Etudes, Book II
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, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OMTR4 - Чез уруба 4
Наставници: Мијпвиё Ш. Нпвак, дпцену
Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 11
Услпв: Пплпжен Чез уруба 3 (OMTR3)
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:
Насуавак рада на уехници, упнским вежбама, ппзнаваоу хармпнскпг језика чеза и чез реперупара.
Савладаваое кпнцепуа чез спла, рад на извпѐеоу чез спла на инсуруменуу. 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. 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. Guy Lacour, 28-impromptu studies on modes of limited transposition of Olivier Messiaen for trumpet, Billaudot Gerard, 2003
2. Yusef Lateef, Repository of scales and mellodic patterns, Sana Music, 1986
3. Randy Hunter, Complete Jazz Etudes, Book I
4. Randy Hunter, Complete Jazz Etudes, Book II
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, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OMTR5 - Чез уруба 5
Наставници: Мијпвиё Ш. Нпвак, дпцену
Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 11
Услпв: Пплпжен Чез уруба 4 (OMTR4)
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:
Насуавак рада на уехници, упнским вежбама, ппзнаваоу хармпнскпг језика чеза и чез реперупара.
Савладаваое кпнцепуа чез спла, рад на извпѐеоу чез спла на инсуруменуу. 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. 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. James Rae, Jazz Trumpet Studies
2. David Baker, How to Play Be-Bop Vol 1
3. Philip Sparke, Concerto for trumpet or cornet in Bb
4. Wynton Marsalis, Ballads
5. Wynton Marsalis, Standards
6. Ken Slone ed. by Jamey Aebersold, 28 Modern Jazz Trumpet Solos, Book I
7. David N. Baker, The Jazz Style of Clifford Brown
8. John McNeil, The Art of Jazz Trumpet Complete
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, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OMTR6 - Чез уруба 6
Наставници: Мијпвиё Ш. Нпвак, дпцену
Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 11
Услпв: Пплпжен Чез уруба 5 (OMTR5)
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:
Насуавак рада на уехници, упнским вежбама, ппзнаваоу хармпнскпг језика чеза и чез реперупара.
Савладаваое кпнцепуа чез спла, рад на извпѐеоу чез спла на инсуруменуу. 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. 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. James Rae, Jazz Trumpet Studies
2. David Baker, How to Play Be-Bop Vol 1
3. Philip Sparke, Concerto for trumpet or cornet in Bb
4. Wynton Marsalis, Ballads
5. Wynton Marsalis, Standards
6. Ken Slone ed. by Jamey Aebersold, 28 Modern Jazz Trumpet Solos, Book I
7. David N. Baker, The Jazz Style of Clifford Brown
8. John McNeil, The Art of Jazz Trumpet Complete
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, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OMTR7 - Чез уруба 7
Наставници: Мијпвиё Ш. Нпвак, дпцену
Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 11
Услпв: Пплпжен Чез уруба 6 (OMTR6)
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. 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
2. David N. Baker, The Jazz Style of
3. FUSION MASTER TRACKS Bb Instruments - Houghton, Warrington
4. Michael Garson, DIXIELAND SOLO TRACKS Bb Instruments
5. Steve Houghton, Tom Warrington, FUSION MASTER TRACKS Bb Instruments
6. Charles Colin, Breath Control
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, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OMTR8 - Чез уруба 8
Наставници: Мијпвиё Ш. Нпвак, дпцену
Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 11
Услпв: Пплпжен Чез уруба 7 (OMTR7)
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. 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
2. Houghton, Warrington, Charles Mingus - More Than A Play-Along Bb -Fusion Master Tracks Bb Instruments
3. Charles Colin, Breath Control
4. Kenny Wheeler, Solo Transcriptions - Bb Trumpet/Flugelhorn
5. Frits Damrow, Fitness For Brass
6. 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

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OMHR1 - Чез хармпнија 1
Наставници: Никплпв Л. Владимир, ванредни прпфеспр
Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 4
Услпв: Нема
Циљ предмета:
Прпщириваое, уппупуоаваое и надградоа знаоа из пбласуи хармпније из раније еуапе
щкплпваоа у уеприскпм, суилскпм и ппсебнп пракуишнпм смислу а у смеру хпризпнуалне и веруикалне примене суешенпг
знаоа укљушујуёи и суваралашкп-аналиуишки присууп.
Исхпд предмета:
Развијена знаоа и вещуине у сампсуалнпм, уепријскпм и креауивнпм смислу, кпјепружају шврсуп ууемељену ппдлпгу за
бављеое импрпвизпванпм кап и писанпм музикпм са суилским пдликама чеза и савремене пппуларне музике. Сппспбнпсу
да се дауи музишки уексу анализира, прилагпди и присвпји на најбжи нашин, уе да се сппсувеним присууппм надгради
инвенуивним хпризпнуалним рещеоима у смислу чез импрпвизације, кап и уппуреба веруикланих сурукуура креауивним
присууппм крпз примену у пбласуи аранжиранја и пркесурације у уппредним и каснијим семесурима суудијскпг прпграма.
Садржај предмета:
1. Преглед свих нпуаципних и уепреуских знаоа из преухпднпг щкплпваоа /нпуни сисуем, кљушеви, нпуе, предзнаци/ у
смислу шиуаоа и записиваоа.
2. Усуанпвљаваое језика кпји ёе се кприсуиуи у насуавку пбразпваоа
3. Кпнсурукција дусрских и мплских скала и пдгпварајуёих мпдуса, пенуаупника.
4. Кпнсурукција и уумашеое предзнака и упналиуеуа
5. Инуервали
6. Кпнсурукција и пбруаји урпзвука
7. Кпнсурукција и пбруаји сепуакпрада 8. Тензије (9, 11, 13)
9. Дијаупнска хармпнска прпгресија, кпнсурукција и анализа (I, IV, V - Т, С, Д)
10. Задржишни /sus4/ акпрди
11. Функципнални заменици Т, С, Д
12. Каденце
13. Ванупналне дпминануе
14. Хармпнски риуам
15. Секундарне дпминануе
16. Мелпдијска анализа /мпуив, урансппзиција, инверзија, реурпграднп креуаое, риумишка и инуервалска варијација/
17. Прилазнице, прплазнице, скреунице; дијаупнски, неприпремљени, хрпмауски и дуплп-хрпмауски прилази, ануиципације
18. Хармпнски кпнуинуиуеу - впѐене линије
19. Мплска хармпнска прпгресија /прирпдни, хармпнски, мелпдијски/
20. Ванупналне и секундарне дпминануе у мплу
21. Мелпдијске "cliche" линије
22. Мпдална замена
23. Дпдаваое припадајуёег II-7 ванупналним дпминануама
24. Blues - мелпдијска и хармпнска пснпва
25. Blues - суилске и хармпнске варијације прпгресије
Литература:
1. Krstid, Miloš: Džez Praktikum, IV Izdanje, Nota, Knjaževac, 1996.
2. Nettles, Barrie: Harmony 1, Berklee College of Music, 1987.
3. Jeffe, Andy: Jazz Harmony, Second Editio, Advance Music, 1996.
4. Levine, Mark: The Jazz Theory Book, Sher Music Co, 1995.
5. Nettles, Barrie: Harmony 2, Berklee College of Music, 1987.
6. Jeffe, Andy: Jazz Harmony, Second Editio, Advance Music, 1996.
Брпј часпва активне наставе:

Тепријска насуава: 1

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

Акуивнпсу на насуави

10

Присуунпсу на насуави

15

Кплпквијум

20

Дпмаёи задауак

15

Заврщни испиу:
Писмени деп

Ппена - 40
40

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OMHR2 - Чез хармпнија 2
Наставници: Никплпв Л. Владимир, ванредни прпфеспр
Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 4
Услпв: Нема
Циљ предмета:
Прпщириваое, уппупуоаваое и надградоа знаоа из пбласуи хармпније из раније еуапещкплпваоа у уеприскпм, суилскпм
и ппсебнп пракуишнпм смислу а у смеру хпризпнуалне и веруикалне примене суешенпг знаоа укљушујуёи и суваралашкпаналиуишки присууп.
Исхпд предмета:
Развијена знаоа и вещуине у сампсуалнпм, уепријскпм и креауивнпм смислу, кпје пружају шврсуп ууемељену ппдлпгу за
бављеое импрпвизпванпм кап и писанпм музикпм са суилским пдликама чеза и савремене пппуларне музике. Сппспбнпсу
да се дауи музишки уексу анализира, прилагпди и присвпји на најбжи нашин, уе да се сппсувеним присууппм надгради
инвенуивним хпризпнуалним рещеоима у смислу чез импрпвизације, кап и уппуреба веруикланих сурукуура креауивним
присууппм крпз примену у пбласуи аранжиранја и пркесурације у уппредним и каснијим семесурима суудијскпг прпграма.
Садржај предмета:
1. Триупнусна замена дпминануе
2. Триупнусна замена ванупналне дпминануе
3. Припадајуёи II-7 уриупнуснпј замени
4. Уппуреба уензија у уриупнусним заменама
5. Секундарне дпминануе заменика
6. Акпрдске скале - дијаупнске
7. Лажнп разрещеое V7/I
8. Дпминануне акпрдске скале
9. Примена Умаоенпг сепуакпрда
10. Тензије и акпрдске скале умаоенпг сепуакпрда
11. Пплу-умаоени сепуакпрд или Мпл7|5
12. Акпрдске скале псуалих дурских акпрада
13. Акпрдске скале мплских акпрада
14. Акпрдске скале "Blues" прпгресије
15. Мпдулације
Дирекуна мпдулација и мпдулација прекп заједнишкпг акпрда
16. Лажна каденца дпминануних акпрада
17. Прпдужени II - V циклуси хармпнске прпгресије
18. Дпминануни акпрди са ппсебнпм функцијпм
19. Мпдална хармпнска прпгресија
20. Мпдална замена
21. Педал ппину и псуинауп
22. Пплиакпрдске и хибридне сурукууре и симбпли
Акпрдске прпгресије кпнсуануних сурукуура
Литература:
1. Levine, Mark: The Jazz Theory Book, Sher Music Co, 1995.
2. Nettles, Barrie: Harmony 3, Berklee College of Music, 1987.
3. Jeffe, Andy: Jazz Harmony, Second Editio, Advance Music, 1996.
4. Levine, Mark: The Jazz Theory Book, Sher Music Co, 1995.
5. Ulanowsky, Alex: Harmony 4, Berklee College of Music, 1988.
6. Dobbins, Bill: A Creative Approach to Jazz Piano Harmony, Advance Music, 1995.
Брпј часпва активне наставе:

Тепријска насуава: 2

Пракуишна насуава: 0

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

Акуивнпсу на насуави

10

Присуунпсу на насуави

15

Кплпквијум

20

Дпмаёи задауак

15

Заврщни испиу:
Писмени деп

Ппена - 40
40

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OMHK1 - Чез хармпнија на клавиру 1
Наставници: Милеуиё С. Сава, дпцену; Ћалина З. Драган, насуавник сурушнпг предмеуа
Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 4
Услпв: Нема
Циљ предмета:
Пвладаваое пснпвним вещуинама свираоа клавира кап хармпнскпг инсуруменуа.
Ушеое пснпвних акпрада, скала, хармпнских функција и каденца у чезу. Ушеое чез суандарда.
Исхпд предмета:
Сппспбнпсу свираоа пснпвних акпрада, скала и каденца у чезу. Развијена вещуина на инсуруменуу ппуребна за
кпмппнпваое и реализпваое сппсувених музишких идеја.
Садржај предмета:
Ушеое пснпвних акпрада и скала. Ушеое чез суандарда.
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. Ушеое пснпвних акпрада, скала,
хармпнских функција и каденца (II-V-I u duru i molu) у чезу. Ушеое чез суандарда. 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.
Литература:
1. The Real Book-Vol. 2 Издаваш: Hal Leonard; (June 1, 2005)
2. The Real Book-Vol. 3 Издаваш: Hal Leonard; (July 1, 2006)
3. Jazz Piano Voicings For The Non-Pianist Jamey Aebersold (September 7, 2010)
4. The Real Book-Vol. 2 Издаваш: Hal Leonard; (June 1, 2005)
5. The Real Book-Vol. 3 Издаваш: Hal Leonard; (July 1, 2006)
6. Jazz Piano Voicings For The Non-Pianist Jamey Aebersold (September 7, 2010)
7. Mel Bay presents Jazz Piano for the Young Beginner Mel Bay Publications, In (February 2005) c.
Брпј часпва активне наставе:

Тепријска насуава: 0

Пракуишна насуава: 2

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

Ппена - 40

Заврщни испиу:

Ппена - 60

Кплпквијум

20

Испиу – умеунишки ууисак

30

Присусувп на насуави

10

Испиу – уехнишка реализација

30

Акуивнпсу и залагаое на насуави

10

Студијски прпграм: Извпѐашке умеунпсуи, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OMHK2 - Чез хармпнија на клавиру 2
Наставници: Милеуиё С. Сава, дпцену; Ћалина З. Драган, насуавник сурушнпг предмеуа
Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 4
Услпв: Na Чез хармпнија на клавиру 1
Циљ предмета:
Пвладаваое пснпвним вещуинама свираоа клавира кап хармпнскпг инсуруменуа.
Ушеое пснпвних акпрада, скала, хармпнских функција и каденца у чезу. Ушеое чез суандарда.
Исхпд предмета:
Сппспбнпсу свираоа пснпвних акпрада, скала и каденца у чезу. Развијена вещуина на инсуруменуу ппуребна за
кпмппнпваое и реализпваое сппсувених музишких идеја.
Садржај предмета:
Ушеое пснпвних акпрада, скала, хармпнских функција и каденца (III-VI-II-V-I, I-VI-II-V-I) у чезу. Ушеое чез суандарда. Избпр
прпграма и план рада зависе пд уренууних мпгуёнпсуи свакпг сууденуа и усклаѐени су са нивппмпреухпднп суешенпг знаоа
и оихпвим инуелекууалним, емпуивним и психпфизишким предисппзицијама. Рад на сппсувеним кпмппзицијама. 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.
Литература:
1. The Real Book-Vol. 2 Издаваш: Hal Leonard; (June 1, 2005)
2. The Real Book-Vol. 3 Издаваш: Hal Leonard; (July 1, 2006)
3. Jazz Piano Voicings For The Non-Pianist Jamey Aebersold (September 7, 2010)
4. Jazz Piano from Scratch Abrsm (Publishing) Ltd (March 27, 1998)
5. The Real Book-Vol. 2 Издаваш: Hal Leonard; (June 1, 2005)
6. The Real Book-Vol. 3 Издаваш: Hal Leonard; (July 1, 2006)
7. Jazz Piano Voicings For The Non-Pianist Jamey Aebersold (September 7, 2010)
8. Jazz Piano from Scratch Abrsm (Publishing) Ltd (March 27, 1998)
Брпј часпва активне наставе:

Тепријска насуава: 0

Пракуишна насуава: 2

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

Ппена - 40

Заврщни испиу:

Ппена - 60

Кплпквијум

20

Испиу – умеунишки ууисак

30

Присусувп на насуави

10

Испиу – уехнишка реализација

30

Акуивнпсу и залагаое на насуави

10

