КОМПОЗИЦИЈА
ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
ТАБЕЛА 5.2

Спецификација предмета
Рб.

Шифра предмета

Назив предмета

1

OUHST1

Анализа музишких суилпва 1

2

OUHST2

Анализа музишких суилпва 2

3

OUAKO1

Впкални кпнурапунку

4

OBDK1

Диригпваое 1

5

OBDK2

Диригпваое 2

6

OUGSJ2

Енглески језик

7

OUJEM1

Еунпмузикплпгија

8

OAIP2

Извпђашке смернице мјузикла

9

OUAKO2

Инсуруменуални кпнурапунку

10

OUGIM1

Исуприја музике 1

11

OUGIM2

Исуприја музике 2

12

OUGIM3

Исуприја музике 3

13

ODKB1

Клавир - уппредни предмеу 1

14

ODKB2

Клавир - уппредни предмеу 2

15

ODKB3

Клавир - уппредни предмеу 3

16

OAKZ1

Кпмппзиција 1

17

OAKZ2

Кпмппзиција 2

18

OAKZ3

Кпмппзиција 3

19

OAKZ4

Кпмппзиција 4

20

OULMK1

Меупдика насуаве музишке кулууре за пснпвне щкпле

21

OAMI1

Музишки инсуруменуи

22

OUAMO1

Музишки пблици 1

23

OUAMO2

Музишки пблици 2

24

OUGSJ2

Немашки језик

25

OAIP2

Огледи из хармпније импресипнизма

26

OAIP1

Опщуи преглед исуприје умеунпсуи

27

OAOR1

Оркесурација 1

28

OAOR2

Оркесурација 2

29

OAOR3

Оркесурација 3

30

OAIP2

Оснпве планираоа прпјекауа и музишкпг предузеунищува

31

OAIP2

Оснпве рада у прпграму Cubase

32

OBPK1

Паруиууре 1

33

OBPK2

Паруиууре 2

34

OULPE1

Педагпгија

35

OAIP3

Педагпщка пиуаоа насуаве исуприје музике у пснпвнпј щкпли

36

OAIP3

Принципи меупдике насуаве сплфеђа

37

OULPS1

Психплпгија

38

OUGSJ2

Руски језик

39

OAIP2

Савремена нпуација и дигиуална нпупграфија

40

OASM1

Снимаое музике и упнска режија

41

OLSF1

Сплфеђп 1

42

OLSF2

Сплфеђп 2

43

OLSF3

Сплфеђп 3

44

OUGSK1

Спциплпгија кулууре

45

OATS1

Технплпгија снимаоа музике

46

OAIP2

Увпд у анализу впкалне музике 1

47

OAIP2

Увпд у анализу впкалне музике 2

48

OAIP1

Увпд у примеоену есуеуику, науке и уеприје п умеунпсуима

49

OUGSJ2

Француски језик

50

OUAHH1

Хармпнија 1

51

OUAHH2

Хармпнија 2

52

OBHO1

Хпрскп певаое 1

53

OBHO2

Хпрскп певаое 2

Студијски прпграм: Кпмппзиција, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OUHST1 - Анализа музишких суилпва 1
Наставници: Тепарић В. Срђан, дпцену
Сарадници: Александра Ивкпвић, асисуену
Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 3
Услпв: Нема ппсебних услпва
Циљ предмета:
Осппспбљаваое сууденауа за аналиуишки присууп суилу у музици
Исхпд предмета:
Ошекује се да пп заврщеуку ппхађаоа насуаве сууденуи распплажу пснпвним знаоима везаним за пиуаоа музишкпг суила и
да буду псппспбљени за сампсуалан аналиуишки присууп музишкпм суилу
Садржај предмета:
Опщуа прпблемауика везана за фенпмен музишкпг суила и музишкп–суилску анализу (уепријски присууп)
1. Исуприја знашеоа ппјма суил
2. Однпс 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. Однпс суилске цруе и суилскпг јединсува – "целине"; суилска маурица; суилски кпрпус
11. Однпс 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 Деспић: 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 Деспић: 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", Трећи 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: Кпмппзиција, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OUHST2 - Анализа музишких суилпва 2
Наставници: Тепарић В. Срђан, дпцену
Сарадници: Александра Ивкпвић, асисуену
Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 3
Услпв: Испуоене предиспиуне пбавезе из Анализе музишких суилпва 1 (OHST1)
Циљ предмета:
Осппспбљаваое сууденауа за аналиуишки присууп суилу у музици
Исхпд предмета:
Ошекује се да пп заврщеуку ппхађаоа насуаве сууденуи распплажу пснпвним знаоима везаним за пиуаоа музишкпг суила и
да буду псппспбљени за сампсуалан аналиуишки присууп музишкпм суилу
Садржај предмета:
Опщуа прпблемауика везана за фенпмен музишкпг суила и музишкп–суилску анализу (аналиуишки присууп).
1. Однпс ренесанснпг и барпкнпг суила и суилска фпрмација барпка
2. Суилски кпмплекси барпка; мпнпдијски суил
3. Кпнцеруануни суил и bel canto
4. Однпс 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, псећајни 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. Одгпвпр на уепријскп пиуаое; 2. Пиуаое из пбавезне лиуераууре 3. Анализа примера из ппзнаупг кпрпуса
Литература:
1. 1. Дејан Деспић: 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 Деспић: 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", Трећи 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: Кпмппзиција, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OAKO1 - Впкални кпнурапунку, OUAKO1 - Впкални кпнурапунку
Наставници: Репанић А. Предраг, редпвни прпфеспр
Сарадници: Симић М. Суанкп, асисуену
Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 4
Услпв: Нема ппсебних услпва
Циљ предмета:
Осппспбљаваое 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.
Осппспбљен је за сурушнп, прпмищљенп и креауивнп кприщћеое пплифпних средсуава у фпрмулисаоу и реализацији
музишке идеје.
Овладап је уумашеоем впкалнпг пплифпнпг суила уехникпм ращшлаоаваоа кпнурапункускпг упка на пснпвне елеменуе,
преппзнајући (за дпуишан суил), каракуерисуишне пплифпне ппјаве. Овладап је сппспбнпщћу сампсуалне израде разлишиуих
ренесансних фпрми уз кприщћеое 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 пбрађиваое 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 међуспбних 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 пбрађиваое 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 ппмерајућих кпнурапункуа (најппщуија класификација пп групама)
12. Кпнурапункуске уехнике: рад са кануус фирмуспм, инфпрмауивнп, укљушујући 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, предвиђена 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 пређенпг градива
Литература:
1. Перишић, Власуимир, Впкални кпнурапунку, Бепград, Завпд за учбенике и насуавна средсува, 1991.
2. Шервенка, Брунп, Кпнурапунку у класишнпј впкалнпј пплифпнији (прев. Кпнсуануин Бабић), Бепград, Универзиуеу
умеунпсуи, 1981.
3. Тајшевић, Маркп, Кпнурапунку, Бепград, Прпсвеуа, 1958.
4. Тпщић, 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

Дпмаћи задаци – пракуишна израда
кпмппзиција

20

Студијски прпграм: Кпмппзиција, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OBDK1 - Диригпваое 1
Наставници: Щпуц-Тришкпвић М. Весна, редпвни прпфеспр
Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 4
Услпв: Нема
Циљ предмета:
Предмеу је усмерен ка уппзнаваоу и савладаваоу пснпвних елеменауа хпрскпг диригпваоа са циљем да псппспбисууденуа
за пракуишан рад са хпрпм. Крпз прпцес суицаоа знаоа на пвпм предмеуу, будући кпмппзиупри би уребалп да развију пне
кпмппненуе музишке лишнпсуи кпје се, пре свега пднпсе на извпђашку вещуину, сппспбнпсу кпмуникације и сампсуалнпсу у
раду.
Исхпд предмета:
Од будућег кпмппзиупра се пшекује да пракуишнп примеоује суешенп знаое из пве, вепма слпжене дисциплине, кпја сумира
ппзнаваое уепријских и пракуишних музишких дисциплина. Ппзнаваое диригенуске и впкалне уехнике, музишке суилисуике,
нашина и прганизације рада са разлишиуим впкалним ансамблима, мпрају биуи предуслпв за акуивнп ушещће хпрскпг
диригенуа у припреми и реализацији музишких насуупа са ансамблпм.
Садржај предмета:
Предмеу је кпнципиран кап пснпва за будући пракуишан рад са впкалним ансамблима разних кауегприја. Ппред неппхпднпг
ппшеунпг, аналиуишкпг дела насуаве, приприуеу и уежищуе је на пракуишнпј насуави. Иакп је насуава кплекуивнпг уипа,
ппсебан акцену се суавља на индивидуалан рад са сууденуима. У првпм семесуру сууденуи се уппзнају са врсуама впкалних
ансамбала и оихпвим специфишнпсуима. Инсисуира се на правилнпм диригенускпм суаву и пплпжају уела, усвајаоу
пснпвних елеменауа мануелне уехнике (уепреуска и пракуишна диференцијација диригенуских щема, визуелнп-прпсупрне и
есуеуске каракуерисуике). Акценау је на кпмппзицијама разлишиуих суилских перипда намеоеним урпгласним дешијим и
женским ансамблима и шеувпрпгласним мещпвиуим хпрпвима. Захуев за кплпквијум: једна задауа шеувпрпгласна
кпмппзиција (предаваш свира задауп делп наклавиру, а суудену диригује).
Примери хпрских кпмппзиција кпји се пбрађују у другпм мпдулу захуевају вищи нивп ппзнаваоа диригенуске уехнике, а
пшекује се да суудену развија и лишни диригенуски суил. Осим уехнишких
прпблема, сууденуи савладавају и инуерпреуауивне и суилске захуеве. Ошекује се да сууденуи ппред задауе кпмппзиције, уз
ппдрщку насуавника бирају делп кпје ће уехнишки и инуепреуауивнп пбрадиуи сампсуалнп. Насуава је кплекуивнпг уипа, али
се ппсебан акценау суавља на индивидуалан рад са сууденуима. Предаваоа имају уежищуе на пракуишнпм делу насуаве
(диригпваое) са демпнсурацијама. Испиуни захуеви: једна задауа шеувпрпгласна кпмппзиција (предаваш свира задауп делп
на клавиру, а суудену диригује).
Литература:
1. Мпкраоац, Суеван, Супјанпвић- Опелп (Музишка Академија, Бепград, 1972)
2. Monteverdi, Claudio –Lasciate mi morrire (Музишка Академија, Бепград, 1979)
3. Мпкраоац, Суеван, Супјанпвић – Рукпвеуи (Завпд за издаваое учбеника, Бепград, 1995)
4. Илић, Впјислав- Нема леба (Факулуеу музишке умеунпсуи, Бепград, 1983)
5. Jennefelt, Thomas- Vilarosa sarialdi (Warner Chappel Music, Scandinavia AB, 1997)
6. Slavenski, Josip-Voda zvira (Muzička Akademija, Beograd, 1967)
Брпј часпва активне наставе:

Тепријска насуава: 0

Пракуишна насуава: 2

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

Ппена - 50

Кплпквијум

30

Акуивнпсу и залагаое на насуави

10

Присусувп на насуави

10

Заврщни испиу:
Усмени испиу

Ппена - 50
50

Студијски прпграм: Кпмппзиција, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OBDK2 - Диригпваое 2
Наставници: Щпуц-Тришкпвић М. Весна, редпвни прпфеспр
Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 4
Услпв: Нема
Циљ предмета:
Предмеу је усмерен ка уппзнаваоу и савладаваоу пснпвних елеменауа пркесуарскпг диригпваоа са циљем да
псппспбисууденуа за пракуишан рад са камерним и симфпнијским пркесурима. Крпз прпцес суицаоа знаоа на пвпм
предмеуу, будући кпмппзиупри би уребалп да развију пне кпмппненуе музишке лишнпсуи кпје се, пре свега пднпсе на
извпђашку вещуину, сппспбнпсу кпмуникације и сампсуалнпсу у раду.
Исхпд предмета:
Од будућег кпмппзиупра се пшекује да пракуишнп примеоује суешенп знаое из пве, вепма слпжене дисциплине, кпја сумира
ппзнаваое уепријских и пракуишних музишких дисциплина. Ппзнаваое диригенуске уехнике, музишке суилисуике, нашина и
прганизације рада са разлишиуим ансамблима, мпрају биуи предуслпв за акуивнп ушещће будућег кпмппзиупра кап
диригенуа у припреми и реализацији музишких насуупа са камерним и симфпнијским пркесурима.
Садржај предмета:
Кпнцепција предмеуа је усмерена ка развијаоу диригенуске уехнике сууденауа, кап и уппзнаваоу са нашинпм и
прпблемауикпм рада са разлишиуим пркесуарским ансамблима. Ппред неппхпднпг ппшеунпг аналиуишкпг дела насуаве,
приприуеу и уежищуе је на пракуишнпј насуави кпја пбухвауа кпмппзиције разлишиуих суилских перипда. Примери
кпмппзиција кпји се пбрађују у урећем семесуру једнпсуавније су факууре и маоег пбима, а инсисуира се на рещеоима
уехнишких прпблема кпји се мпгу јавиуи у раду са
пркесурпм. Насуава је кплекуивнпг уипа, али се ппсебан акценау суавља на индивидуалан рад са сууденуима. Предаваоа
имају уежищуе на пракуишнпм делу насуаве (диригпваое) са демпнсурацијама. Захуев на кплпквијуму: једна задауа
инсуруменуална кпмппзиција (предаваш свира задауп делп на клавиру, а суудену диригује).
Примери кпмппзиција кпји се пбрађују у шеуврупм мпдулу су захуевнији и у уехнишкпм и у инуерпреуауивнпм смислу.
Насуава је кплекуивнпг уипа, али се ппсебан акценау суавља на индивидуалан рад са сууденуима.
Захуев на испиуу:
Литература:
1. Mozart, Wolfgang Amadeus- Sinfonie Nr. 39 Es-dur (Peters, Leipzig, 1965)
2. Haydn, Joseph –Sinfonie Nr. 104 D-dur (Peters, Leipzig, 1972)
3. Beethoven, Ludwig van, Sinfonie Nr. 1 C-dur (Peters, Leipzig, 1957) Beethoven, Ludwig van, Sinfonie Nr. 4 C-dur (Peters, Leipzig,
1938)
4. Mendelssohn-Bartholdy, Felix- Ouverture "Hebriden" (Peters, Leipzig, 1951)
5. Schubert, Franz- Sinfonie Nr. 8 h-moll (Peters, Leipzig, 1951)
6. Prokofieff, Sergey- Simphony No. 1 "Classique" (Boosey and Hawks, London, 1962)
Брпј часпва активне наставе:

Тепријска насуава: 0

Пракуишна насуава: 2

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

Ппена - 50

Кплпквијум

30

Акуивнпсу и залагаое на насуави

10

Присусувп на насуави

10

Заврщни испиу:
Усмени испиу

Ппена - 50
50

Студијски прпграм: Кпмппзиција, 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 ппхађап насуаву енглескпг језика у средопј щкпли
Циљ предмета:
Пплазећи пд шиоенице да се уши узв. енглески језик суруке, циљ предмеуа је да се сууденуи псппспбе за кприщћеое сурушне
музишке лиуераууре на енглескпм језику, инфпрмауивнп шиуаое у циљу разумеваоа ппруке уексуа, кап и сампсуалнп
изражаваое на енглескпм језику.
Исхпд предмета:
Од сууденуа се на крају насуаве предмеуа пшекује да је савладап предвиђене грамауишке и лексишке јединице енглескпг
језика и усвпјип ппщуи и музишки впкабулар кпји ће му пмпгућиуи 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 пдређенпм уемпм из разлишиуих суудијских прпграма.
Садржај предмета:
Тексупви ппщуесурушнпг каракуера ће се кприсуиуи за увежбаваое разумеваоа и репрпдукпваоа прпшиуанпг уексуа, за
ппвећаое знаоа пснпвнпг решника и фразеплпгије кап и за изнпщеое сппсувених суавпва п прпшиуанпм. Шиуаће 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. Предвиђенп је и превпђеое са енглескпг језика уексупва из ппјединих суудијских прпграма, кап и писаое
резимеа семинарских радпва, ппсебнп за сууденуе музикплпгије, еунпмузикплпгије и музишке уеприје. Ппсебан нагласак
суавиће се на прпдукуивнп усвајаое сурушне музушке уерминплпгије. Ууврђени предуслпв за предмеу ппдразумева да ће 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 пређенпг градива.
Писмени испиу: грамауишки уесу (Grammar Test) и прпвера разумеваоа прпшиуанпг уексуа (Reading Comprehension).
Усмени испиу: препришаваое најмаое 6 пбрађених 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.
прерађенп 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 дпмаћих задауака; краћа усмена излагаоап пдабранпј
уеми.
Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100):
Предиспиуне пбавезе:

Ппена - 40

Заврщни испиу:

Ппена - 60

Кплпквијум

30

Усмени испиу

30

Ппхађаое предаваоа

5

Писмени испиу

30

Припрема и акуивнпсу

5

Студијски прпграм: Кпмппзиција, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OJEM1 - Еунпмузикплпгија, OUJEM1 - Еунпмузикплпгија
Наставници: Маркпвић Д. Младен, дпцену
Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 4
Услпв: Нема
Циљ предмета:
Уппзнаваое сууденауа са развпјем и пблицима впкалне, инсуруменуалне и впкалнп-инсуруменуалне музишке урадиције
Србије, кап и са класификацијпм и ппјавним пблицима нащих нарпдних музишких инсуруменауа крпз еунпмузикплпщка и
еунппрганплпщка размаураоа.
Исхпд предмета:
Пп пкпншаоу насуаве пд сууденуа се пшекује разумеваое пснпвних пблика впкалнпг музишкпг наслеђа Србије, ппзнаваое
пснпвне класификације нарпдних музишких инсуруменауа и инсуруменуалне праксе, кап и пснпвних принципа на кпјима
ппшива еунпмузикплпгија кап наука.
Садржај предмета:
1. Исупријски развпј прпушаваоа музишкпг фплклпра и ппјам музишкпг фплклпра
2. Еунпмузикплпгија кап наука и преглед оенпг развпја кпд нас
3. Ппјам нарпдне песме
4. Класификације нарпдне песме (Вук Карачић, Видп Лаукпвић, Мипдраг Васиљевић)
5. Нарпдна песма у пквиру пбреда
6. Зимски циклус пбредних песама
7. Прплећни циклус пбредних песама
8. Леуои циклус пбредних песама
9. Јесеои циклус нарпдних песама
10. Песме живпунпг циклуса
11. О развпју вищегласа и пснпвним врсуама у нащпј впкалнпј музишкпј урадицији
12. Двпгласнп певаое суарије урадиције – хеуерпфпнија
13. Двпгласнп певаое суарије сепске урадиције – бпрдун и хеуерпфпнија-бпрдун
14. Двпгласнп певаое нпвије сепске урадиције – ппреклп и пдлике
15. Од функципналнпг ка есуеускпм у нарпднпм певаоу
16. Ппјам музишкпг инсуруменуа и нарпднпг музишкпг инсуруменуа; прганплпгија
17. Опщуа класификација музишких инсуруменауа – исупријски преглед
18. Идипфпни инсуруменуи
19. Мембранпфпни инсуруменуи
20. Слпбпдни аерпфпни инсуруменуи
21. Лабијални дувашки инсуруменуи – дудурејщ, кавал и щупељка
22. Лабијални дувашки инсуруменуи – цевара, фрула, двпјнице
23. Инсуруменуи са једним ударним језишкпм – једнпгласни и дипле
24. Инсуруменуи са једним ударним језишкпм - гајде
25. Инсуруменуи са два ударна језишка
26. Нарпдне урубе
27. Кпрдпфпни инсуруменуи – уамбуре (пријенуалне и впјвпђанске)
28. Кпрдпфпни инсуруменуи – гудашки и пснпвни гудашки ансамбл
29. Тамбуращки ансамбл и ансамбл лимених дуваша
30.Савремени градски ансамбли
Кплпквијум: писмени уесу са 15. пиуаоа; Писмени испиу: писмени уесу са 20 пиуаоа.
Литература:
1. Andrijana Gojkovid: Narodni muzički instrumenti, Vuk Karadžid, Beograd 1989. (пдлпмци)
2. Andrijana Gojkovid: Muzički instrumenti – mitovi i legende; simbolika i funkcija, Cicero, Beograd 1994. (пдлпмци)
3. Dimitrije O. Golemovid: Etnomuzikološki ogledi, Biblioteka XX vek, Beograd 1997.
4. Димиурије О. Гплемпвић: Нарпдна музика Југпславије, Музишка пмладина, Бепград 1998.
5. Dimitrije O. Golemovid: Čovek kao muzičko bide, Biblioteka XX vek, Beograd 2006.
6. Dragoslav Devid: Etnomuzikologija I - II (skripta), Univerzitet umetnosti, Beograd 1981.
7. Dragoslav Devid: Uvod u osnove etnomuzikologije III – instrumenti (skripta), Univerzitet umetnosti, Beograd 1977.
8. Младен Маркпвић: Еунпмузикплпгија у Србији – пууеви и пуупкази. Нпви звук бр. 3. Бепград 1994, сур. 19 – 30.
9. Одабрани уеренски филмпви (впкална, инсуруменуална и впкалнп-инсуруменуална пракса).

Брпј часпва активне наставе:

Тепријска насуава: 2

Пракуишна насуава: 0

Метпде извпђеоа наставе:
Предаваоа са демпнсурацијамa пп задауим уемама
Дискусије у пквиру предаваоа и радипница
Припреме краћих излагаоа сууденауа у пквиру радипница
Краће сууденуске презенуације пп задауим уемама
Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100):
Предиспиуне пбавезе:

Ппена - 60

Заврщни испиу:

Ппена - 40

Кплпквијум-и

40

Писмени испиу

40

Акуивнпсу у упку предаваоа

10

Присусувпваое насуави

10

Студијски прпграм: Кпмппзиција, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OLUM1 - Извпђашке смернице мјузикла
Наставници: Миланкпвић Д. Вера, редпвни прпфеспр; Пеурпвић 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:
Обавещуенпсу п урендпвима и псувареоима на ппљу мјузикла у 20. веку. Разумеваое улпге мјузикла кап исупријскпг и
кулуурплпщкпг фенпмена. Осппспбљенпсу за аналиуишкп слущаое и криуишкп реагпваое на сппсувену и ууђу
инуерпреуацију. Свеснп и акуивнп разумеваое знашаја уехнишке суране извпђеес, даваое лишнпг пешауа инуерпреуацији.
Ппдсуицаое вищедимензипналних присуупа музишкпј инуерпреуацији. Усппсуављаое и развијаое везе између уепријске и
пракуишне суране јавнпг извпђеоа музишких нумера. Сппспбнпсу извпђеоа: 1) краукпг реперупара у пблику пдређенпг брпја
нумера из ппзнауих мјузикала, 2) адапуиранпг ппсупјећег мјузикла у целина, или 3) пригиналнпг мјузикла. Разумеваое везе
између 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 пбрађени 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 извпђеоа има за циљ прпцену извпђеоа, развпј криуишкпг суава и реагпваоа.
Организација 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 извпђеое 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: Кпмппзиција, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OAKO2 - Инсуруменуални кпнурапунку, OUAKO2 - Инсуруменуални кпнурапунку
Наставници: Репанић А. Предраг, редпвни прпфеспр
Сарадници: Симић М. Суанкп, асисуену
Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 4
Услпв: Пплпжен предмеу Впкални кпнурапунку
Циљ предмета:
Осппспбљаваое 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.
Осппспбљен је за сурушнп, прпмищљенп и креауивнп кприщћеое пплифпних средсуава у фпрмулисаоу и реализацији
музишке идеје.
Овладап је уумашеоем инсуруменуалнпг пплифпнпг суила, уехникпм ращшлаоаваоа кпнурапункускпг упка на пснпвне
елеменуе
преппзнајући, за дпуишан суил, каракуерисуишне пплифпне ппјаве. Овладап је сппспбнпщћу сампсуалне израде разлишиуих
барпкних
фпрми уз кприщћеое 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 међусуавпва пплифпне кпмппзиције
(крпз вежбе: кпнурапункуска импрпвизација на бази секвенци свираоем на клавиру)
10. Канпн
11. Техника ппмерајућих 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.Оспбине урпгласнпг, шеувпрпгласнпг и вищегласнпг кпнурапункускпг суава - ппщуе каракуерисуике;
2. Трпгласна инвенција
3. Опщуе каракуерисуике фуге
4. Експпзиција фуге и велики секвенуни међусуав (уехника израде урпгласне секвенце) у фуги (1. деп)
5. Експпзиција фуге и велики секвенуни међусуав (уехника израде урпгласне секвенце) у фуги (2. деп)
6. Спрпвпдни деп фуге и псуали секвенуни међусуавпви у фуги (1. деп)
7. Спрпвпдни деп фуге и псуали секвенуни међусуавпви 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, предвиђена 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 пређенпг градива
Литература:
1. Перишић, Власуимир, Инсуруменуални и впкалнп-инсуруменуални кпнурапунку, Бепград, Универзиуеу умеунпсуи, 1987.
2. Живкпвић, Мирјана, Инсуруменуални кпнурапунку, Бепград, Завпд за учбенике и насуавна средсува, 1991.
3. Раденкпвић, 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

Дпмаћи задаци – пракуишна израда
кпмппзиција

20

Студијски прпграм: Кпмппзиција, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OGIM1 - Исуприја музике 1, OUGIM1 - Исуприја музике 1
Наставници: Перкпвић Б. Ивана, редпвни прпфеспр; Ппппвић-Млађенпвић Б. Тијана, редпвни прпфеспр
Сарадници: Пеукпвић Р. Ивана, асисуену са дпкупраупм; Маркпвић Ј. Марина, асисуену; Цвеукпвић 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 ће биуи псппспбљени за примену уерминплпгије
везане за пвеј перипд музишке исуприје и за адеквауну примену пдређених 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) Опера у 17. веку; 16) Опера 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 пређенпг 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. Пејпвић Рпксанда, Исуприја музике 1, Бепград, 1991;
6. Пејпвић Рпксанда и сарадници, Српска музика пд насељаваоа слпвенских племена на Балканскп пплупсурвп дп 18. века,
Бепград, 1998;
7. Пејпвић 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 Микић, инуернп издаое ФМУ;
11. Muzička enciklopedija I-III, Zagreb, 1971–1977;
12. Pejovid Roksanda, Barokni koncert, Beograd, 1982;
13. Пејпвић Рпксанда, Музика минулпг дпба, Бепград, 2004;
14. Пејпвић 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: Кпмппзиција, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OGIM2 - Исуприја музике 2, OUGIM2 - Исуприја музике 2
Наставници: Јеремић-Мплнар В. Драгана, редпвни прпфеспр; Маринкпвић Д. Споа, редпвни прпфеспр; Лекпвић М.
Биљана, дпцену
Сарадници: Миладинпвић-Прица Р. Ивана, асисуену са дпкупраупм; Миурпвић 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 уакпђе да
сууденуи савладају меупде ушеоа и исураживаоа (нарпшиуп кприщћеоем 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. Овладаваое 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. Опера ппсле Вагнера:
Щураус; III деп: 18. Зашеци музишке кулууре у Србији; 19. Музика у Србији Мпкраошевпг дпба; 20. Међурауна српска музика
(инсуиууције, суилски и жанрпвски развпј, предсуавници); 21. Кпмппзиупрскп суваралащувп Кпопвића, Хрисуића,
Милпјевића и Славенскпг; 22. Музика у Шещкпј; 23. Друщувп, кулуура и музика у Русији; 24.Опера у Русији: предсуавници,
жанрпви, каракуерисуике; 25. Анализа пдабраних дела.
Кплпквијум: писмена прпвера знаоа преухпднп пређенпг 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
Маринкпвић: Исуприја музике, Бепград: Завпд за учбенике и насуавна средсува, 2003, сур. 3–69;
6. Споа Маринкпвић: 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 Милпјевић, 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: Кпмппзиција, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OGIM3 - Исуприја музике 3, OUGIM3 - Исуприја музике 3
Наставници: Супјанпвић-Нпвишић П. Драгана, редпвни прпфеспр; Лекпвић М. Биљана, дпцену
Сарадници: Миладинпвић-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 међуспбнпм пднпсу. Циљ је уакпђе
да сууденуи савладају меупде ушеоа и исураживаоа (нарпшиуп кприщћеоем 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. Овладаваое 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 Орф); 11.Српска музика између 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. Оливије 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
Ђерђ 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 Марић, Суанпјлп Рајишић, Милан Рисуић; 25.Непкласицизам у српскпј музици (Дущан Радић, Дејан Деспић);
26.Авангардне нпвине у српскпј музици щездесеуих и седамдесеуих гпдина (Владан Радпванпвић, Рајкп Максимпвић); 27.
Минимализам у српскпј музици; 28. Ппсумпдерна у српскпј музици (Срђан Хпфман, Милан Михајлпвић, Власуимир
Трајкпвић, Зпран Ерић)
Прпвера знаоа – писани уесу (кплпквијум): писмена прпвера знаоа преухпднп пређенпг 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 Микић)
2. Ридер Исуприја музике 5 и Исуприја музике 6, уредници др Драгана Супјанпвић-Нпвишић и асисуену Ивана Миладинпвић
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 Микић и Биљана Лекпвић)
4. Кпмпаку-диск са музишким примерима за слущаое – Исуприја музике 5, Бепград, Факулуеу музишке умеунпсуи у Бепграду,
2013. (Приредиле др Драгана Супјанпвић-Нпвишић и Ивана Миладинпвић Прица)
5. The Grove's Dictionary of Music and Musicians, 2001.
6. Исуприја српске музике, ур. Мирјана Веселинпвић-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. Супјанпвић-Нпвишић, др Драгана, Винкп Глпбпкар: музишка пдисеја једнпг емигрануа, Бепград, Факулуеу музишке
умеунпсуи, ИП "Сигнаууре", 2013.

14. Супјанпвић-Нпвишић, др Драгана, Облаци 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

Ппхађаое насуаве и акуивнпсу на шасу

10

Прпвера знаоа – писани уесу
(кплпквијум)

30

Заврщни испиу:
Усмени испиу (два пиуаоа)

Ппена - 40
40

Студијски прпграм: Кпмппзиција, 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: Глигпријевић Б. Јелица, редпвни прпфеспр; Ђајић-Левајац Н. Јелена, ванредни прпфеспр; Јпванпвић Ђ.
Оливера, ванредни прпфеспр; Максимпвић Љ. Небпјща, ванредни прпфеспр; Михић Ш. Маја, ванредни прпфеспр; Павлпвић
Т. Милпщ, ванредни прпфеспр
Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 4
Услпв: Нема
Циљ предмета:
Овладаваое знаоем и вещуинпм свираоа на клавиру у складу са изграђиваоем прпфесипналне и свесуранп пбразпване
музишке лишнпсуи у пквиру суруке.
Исхпд предмета:
Пп заврщеуку насуаве пд сууденуа се пшекује владаое извпђашким вещуинама, ппзнаваое изражајних мпгућнпсуи
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 извпђеое на инсуруменуу.
Прпграмсе кпнципира индивидуалнп за свакпг сууденуа у складу са дпсуигнууим нивппм оегпвпг извпђашкпумеунишкпгразвпја. 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. Мищевић, Миланка-Димиуријевић, Срђан: Вируупзне кпмппзиције за клавир, ФМУ, 1998;
27. Мищевић, Миланка-Димиуријевић, Срђан: 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: Кпмппзиција, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OAKZ1 - Кпмппзиција 1
Наставници: Милпщевић-Мијанпвић С. Таујана, редпвни прпфеспр; Савић М. Свеулана, ванредни прпфеспр; Ачић М.
Дращкп, дпцену; Лауиншић М. Драган, дпцену; Ппппвић Б. Бранка, дпцену
Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 16
Услпв: Нема
Циљ предмета:
Суицаое знаоа и сппспбнпсуи ппуребних за прпфесипналнп бављеое сампсуалним умеунишким радпм на ппљу
кпмппзиције 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 савременпј кпмппзиципнпј пракси и п разлишиуим суваралашким усмереоима и ппеуикама
присууним у умеунпсуи нащег времена. Осппспбљен је за креауивнп кприщћеое разлишиуих кпмппзиципних уехника кап и
за разумеваое и савладаваое прпцеса кпји пбухвауа фпрмулисаое музишке идеје, оен развпј и оену пуну реализацију у
фпрми нпунпг записа – паруиууре. Овладап је кпмппнпваоем вищесуавашних инсуруменуалних кпмппзиција прпсупг пблика
за хармпнски инсурумену или за хармпнски инсурумену и јпщ један инсурумену пп избпру. Takoђе, пвладап је
кпмппнпваоем кпмппзиција за глас (са уексупм пп избпру) и хармпнски инсурумену (или за глас, хармпнски инсурумену и
јпщ један инсурумену пп избпру) и за хпр a cappella (са уексупм пп избпру).
Садржај предмета:
Аналиуишка презенуација релевануних музишких дела из предмеуне пбласуи. Одабир упнскпг мауеријала за кпмппзицију
Осмищљаваое пдабранпг упнскпг мауеријала
Ууврђиваое праваца фпрмалнпг и садржинскпг пбликпваоа кпмппзиције на пснпву пдабранпг упнскпг мауеријала
Рад на кпмппзицији – предвиђенпм испиунпм раду
Финализација рада на кпмппзицији – предвиђенпм испиунпм раду
Испиуни захуев:
1. Једна инсуруменуална кпмппзиција пд најмаое ури суава разлишиупг каракуера слпбпднпг прпсупг пблика за хармпнски
инсурумену (клавир, шембалп или пргуље) или за хармпнски инсурумену и јпщ један инсурумену пп избпру.
2. Једна кпмппзиција слпбпднпг пблика за глас (са пбавезним уексупм) и хармпнски инсурумену или за глас, хармпнски
инсурумену и јпщ један инсурумену пп слпбпднпм избпру
3. Једна кпмппзиција за хпр a cappella (са уексупм пп избпру).
Израда музике за изабране делпве ппзприщне предсуаве и филма.
Испиуни захуев
Кпмппнпвана (или изабрана) и звушнп реализпвана (CD) музика за изабране делпве уексуа ппзприщнпг кпмада и изабране
видеп инсеруе. Два пиуаоа из пређених пбласуи.
Литература:
1. Kohoutek, Ctirad. Tehnika komponovanja u muzici XX veka. Univerzitet Umetnosti u Beogradu, 1984.
2. Persichetti, Vincent. Тwentieth-century Harmony: Creative Aspects and Practice. W. W. Norton, 1963.
3. Messiaen, Olivier. Technique de mon langage musical. Leduc, 1944.
4. Дудка, Фјпдпр. Оснпве нпупграфије. Универзиуеу Умеунпсуи у Бепграду, 1986.
5. Bartók, Béla. Mikrokosmos. Universal Edition, 1976.
6. Messiaen, Olivier. Vingt regards sur l enfant-Jésus. Durand, 1966.
7. Ligeti, Gyorgy. Études pour piano 1. Schott Music, 2002.
8. Crumb, George. Makrokosmos. Edition Peters, 2006.
9. Ligeti, Gyorgy. Études pour piano 2. Schott Music, 2006.
10. Ligeti, Gyorgy. Études pour piano 3. Schott Music, 2006.
11. Lutoslawski, Witold. Trois poèmes d Henri Michaux. Chester, 1966.
12. Schonberg, Arnold. Pierrot lunaire. Universal Edition, 1965.
13. Boulez, Pierre. Le marteau sans maître. Universal Edition, 1956.
14. Љубица Марић. Песме прпсупра. Fuore Verlag, 1988.
15. Ligeti, Gyorgy. Lux Aeterna. Schott Music, 1972.
16. Ligeti, Gyorgy. Requiem. Schott Music, 1978.

Брпј часпва активне наставе:

Тепријска насуава: 1

Пракуишна насуава: 0

Метпде извпђеоа наставе:
Кпнуинуирани рад са сууденупм на реализацији прпгрампм предвиђене кпмппзиције (кпнципираое пблика, реализација
записа, презенуација – извпђеое). Аналиуишка презенуација релевануних музишких дела из предмеуне пбласуи. Насуава се
пдвија у фпрми предаваоа кпја су пракуишна и индивидуална, щуп предсуавља најквалиуеунији пблик суицаоа знаоа
неппхпдних за успещнп бављеое суваралашким радпм. Тиме је пмпгућенп је да се садржај и пблици насуаве мпгу, у
пдређенпј мери, прилагпдиуи ппуребама и инуереспваоима свакпг сууденуа ппсебнп. Ппред предаваоа сууденуи су
ангажпвани у псувариваоу индивидуалних и заједнишких умеунишких прпјекауа крпз извпђеое и снимаое свпјих радпва и
ушещће на јавним умеунишким манифесуацијама, дискусипним урибинама и сл.
Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100):
Предиспиуне пбавезе:

Ппена - 30

Заврщни испиу:

Ппена - 70

Дпмаћи задауак

20

Испиу – умеунишки ууисак

35

Aкуивнпсу у упку предаваоа

10

Испиу – уехнишка реализација

35

Студијски прпграм: Кпмппзиција, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OAKZ2 - Кпмппзиција 2
Наставници: Милпщевић-Мијанпвић С. Таујана, редпвни прпфеспр; Савић М. Свеулана, ванредни прпфеспр; Ачић М.
Дращкп, дпцену; Лауиншић М. Драган, дпцену; Ппппвић Б. Бранка, дпцену
Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 16
Услпв: Пплпжена Кпмппзиција 1 (OAKZ1)
Циљ предмета:
Суицаое знаоа и сппспбнпсуи ппуребних за прпфесипналнп бављеое сампсуалним умеунишким радпм на ппљу
кпмппзиције кап и суицаое кпмпеуенцијe за бављеое педагпщким радпм у музишким и ппщуепбразпвним щкплама, у
разлишиуим инсуиууцијама кулууре и у медијима.
Исхпд предмета:
Суудену је суекап знаое п савременпј кпмппзиципнпј пракси и п разлишиуим суваралашким усмереоима и ппеуикама
присууним у умеунпсуи нащег времена. Осппспбљен је за креауивнп кприщћеое разлишиуих кпмппзиципних уехника кап и
за разумеваое и савладаваое прпцеса кпји пбухвауа фпрмулисаое музишке идеје, оен развпј и оену пуну реализацију у
фпрми нпунпг записа – паруиууре. Овладап је кпмппнпваоем једнпсуавашних и вищесуавашних инсуруменуалних
кпмппзиција слпженпг пблика за један, два или ури инсуруменуа, кпмппнпваоем впкалних кпмппзиција слпбпднпг пблика
за глас и вище инсуруменауа (дп ури) или мещпвиупг хпра a cappella.
Садржај предмета:
Аналиуишка презенуација релевануних музишких дела из предмеуне пбласуи. Одабир упнскпг мауеријала за кпмппзицију
Осмищљаваое пдабранпг упнскпг мауеријала
Ууврђиваое праваца фпрмалнпг и садржинскпг пбликпваоа кпмппзиције на пснпву пдабранпг упнскпг мауеријала
Рад на кпмппзицији – предвиђенпм испиунпм раду
Финализација рада на кпмппзицији – предвиђенпм испиунпм раду
Испиуни захуев:
1. Инсуруменуална кпмппзиција или инсуруменуалне кпмппзиције шији су суавпви (или кпје су) слпженпг пблика (слпжена
песма, рпндп и сл.) за један, два или ури инсуруменуа пп слпбпднпм избпру и уп:
А) Једна инсуруменуална кпмппзиција сасасуављена пд ури суава или
Б) Две инсуруменуалне кпмппзиције пд кпјих је једна двпсуавашна, а једна једнпсуавашна или
Ц) Три једнпсуавашне кпмппзиције
2. A) Једна кпмппзиција за глас (пбавезан уексу) и један, два или ури инсуруменуа пп слпбпднпм избпру или
Б) Једна кпмппзиција за хпр a cappella.
Литература:
1. Дудка, Фјпдпр. Оснпве нпупграфије. Универзиуеу Умеунпсуи у Бепграду, 1986.
2. Messiaen, Olivier. Catalogue d oiseaux. Durand, 1962.
3. Lutosławski, Witold. Bukoliki. Chester, 1968.
4. Bartók, Béla. Sonata for two pianos and percussion. Universal Edition, 2004.
5. Марић, Љубица. Инвпкација. Furore Verlag, 1983.
6. Марић, Љубица. Архаја. Furore Verlag, 1992.
7. Lutosławski, Witold. Variations on a Theme by Paganini. Chester, 1966.
8. Schoenberg, Arnold. Erwartung. Universal Edition, 1978.
9. Марић, Љубица. Шудесни милиграм. Furore Verlag, 1992.
10. Stravinsky, Igor. Berceuses du chat. Boosey&Hawkes, 1956.
Брпј часпва активне наставе:

Тепријска насуава: 1

Пракуишна насуава: 0

Метпде извпђеоа наставе:
Кпнуинуирани рад са сууденупм на реализацији прпгрампм предвиђене кпмппзиције (кпнципираое пблика, реализација
записа, презенуација – извпђеое). Аналиуишка презенуација релевануних музишких дела из предмеуне пбласуи. Насуава се
пдвија у фпрми предаваоа кпја су пракуишна и индивидуална, щуп предсуавља најквалиуеунији пблик суицаоа знаоа
неппхпдних за успещнп бављеое суваралашким радпм. Тиме је пмпгућенп је да се садржај и пблици насуаве мпгу, у
пдређенпј мери, прилагпдиуи ппуребама и инуереспваоима свакпг сууденуа ппсебнп. Ппред предаваоа сууденуи су
ангажпвани у псувариваоу индивидуалних и заједнишких умеунишких прпјекауа крпз извпђеое и снимаое свпјих радпва и
ушещће на јавним умеунишким манифесуацијама, дискусипним урибинама и сл.
Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100):
Предиспиуне пбавезе:

Ппена - 30

Заврщни испиу:

Ппена - 70

Дпмаћи задауак

20

Испиу – умеунишки ууисак

35

Aкуивнпсу у упку предаваоа

10

Испиу – уехнишка реализација

35

Студијски прпграм: Кпмппзиција, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OAKZ3 - Кпмппзиција 3
Наставници: Милпщевић-Мијанпвић С. Таујана, редпвни прпфеспр; Савић М. Свеулана, ванредни прпфеспр; Ачић М.
Дращкп, дпцену; Лауиншић М. Драган, дпцену; Ппппвић Б. Бранка, дпцену
Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 22
Услпв: Пплпжена Кпмппзиција 2 (OAKZ2)
Циљ предмета:
Суицаое знаоа и сппспбнпсуи ппуребних за прпфесипналнп бављеое сампсуалним умеунишким радпм на ппљу
кпмппзиције кап и суицаое кпмпеуенцијe за бављеое педагпщким радпм у музишким и ппщуепбразпвним щкплама, у
разлишиуим инсуиууцијама кулууре и у медијима.
Исхпд предмета:
Суудену је суекап знаое п савременпј кпмппзиципнпј пракси и п разлишиуим суваралашким усмереоима и ппеуикама
присууним у умеунпсуи нащег времена. Осппспбљен је за креауивнп кприщћеое разлишиуих кпмппзиципних уехника кап и
за разумеваое и савладаваое прпцеса кпји пбухвауа фпрмулисаое музишке идеје, оен развпј и оену пуну реализацију у
фпрми нпунпг записа – паруиууре.
Овладап је кпмппнпваоем развпјних инсуруменуалних пблика на бази кпнурасуа за један или вище (два или ури)
инсуруменауа или за гудашки пркесуар, кпмппнпваоем инсуруменуалних кпмппзиција на бази варираоа за један или вище
(два или ури) инсуруменауа или гудашки пркесуар и кпмппнпваоем впкалних кпмппзиција за сплп глас, глас уз прауоу
једнпг, два или ури инсуруменуа или глас и гудашки пркесуар (уексу није пбавезан) или кпмппзиција за хпр и гудашки
пркесуар.
Садржај предмета:
Аналиуишка презенуација релевануних музишких дела из предмеуне пбласуи. Одабир упнскпг мауеријала за кпмппзицију
Осмищљаваое пдабранпг упнскпг мауеријала
Ууврђиваое праваца фпрмалнпг и садржинскпг пбликпваоа кпмппзиције на пснпву пдабранпг упнскпг мауеријала
Рад на кпмппзицији – предвиђенпм испиунпм раду
Финализација рада на кпмппзицији – предвиђенпм испиунпм раду
Испиуни захуев:
Једна инсуруменуална кпмппзиција већег развпјнпг пблика на бази кпнурасуа (спнауни пблик и сл.) за
А) Један хармпнски инсурумену или Б) два или ури инсуруменуа пп слпбпднпм избпру или Ц) гудашки пркесуар
Једна инсуруменуална кпмппзиција већег слпженпг пблика на бази варираоа за:
А) Један хармпнски инсурумену или Б) два или ури инсуруменуа пп слпбпднпм избпру или Ц) гудашки пркесуар
И једна кпмппзиција за:
А) сплп-глас или Б) глас и један, два или ури инсуруменуа пп слпбпднпм избпру или Ц) глас и гудашки пркесуар или Д) хпр
acappella или Е) хпр и гудашки пркесуар.
Литература:
1. Lutosławski, Witold. Musique funèbre. Chester, 1965.
2. Penderecki, Krzysztof. Threnody to the Victims of Hiroshima. Schott Music, 1978.
3. Schoenberg, Arnold. Verklärte Nacht. Universal Edition, 1956.
4. Stravinsky, Igor. Concerto in D. Boosey&Hawkes, 1978.
5. Bartók, Bela. Music for Strings, Percussion and Celesta. Universal Edition, 1968.
6. Marid, Ljubica. Ostinato super thema Octoicha. Furore Verlag, 1978.
7. Lutosławski, Witold. Variations on a Theme by Paganini. Chester, 1966.
8. Ligeti, Gyorgy. Musica ricercata. Schott Music, 1975.
9. Boulez, Pierre. StructuresI. UniversalEdition, 1989.
10. Марић, Љубица. Визануијски кпнцеру. FuroreVerlag, 1978.
11. Stockhausen, Karlheinz. Kontra-Punkte. UniversalEdition, 1966.
12. Schoenberg, Arnold. Kammersymphonieno. 1. UniversalEdition, 1996.
13. Stockhausen, Karlheinz. Momente. UniversalEdition, 1998.

Брпј часпва активне наставе:

Тепријска насуава: 1

Пракуишна насуава: 0

Метпде извпђеоа наставе:
Кпнуинуирани рад са сууденупм на реализацији прпгрампм предвиђене кпмппзиције (кпнципираое пблика, реализација
записа, презенуација – извпђеое). Аналиуишка презенуација релевануних музишких дела из предмеуне пбласуи. Насуава се
пдвија у фпрми предаваоа кпја су пракуишна и индивидуална, щуп предсуавља најквалиуеунији пблик суицаоа знаоа
неппхпдних за успещнп бављеое суваралашким радпм. Тиме је пмпгућенп је да се садржај и пблици насуаве мпгу, у
пдређенпј мери, прилагпдиуи ппуребама и инуереспваоима свакпг сууденуа ппсебнп. Ппред предаваоа сууденуи су
ангажпвани у псувариваоу индивидуалних и заједнишких умеунишких прпјекауа крпз извпђеое и снимаое свпјих радпва и
ушещће на јавним умеунишким манифесуацијама, дискусипним урибинама и сл.
Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100):
Предиспиуне пбавезе:

Ппена - 30

Заврщни испиу:

Ппена - 70

Дпмаћи задауак

20

Испиу – умеунишки ууисак

35

Aкуивнпсу у упку предаваоа

10

Испиу – уехнишка реализација

35

Студијски прпграм: Кпмппзиција, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OAKZ4 - Кпмппзиција 4
Наставници: Милпщевић-Мијанпвић С. Таујана, редпвни прпфеспр; Савић М. Свеулана, ванредни прпфеспр; Ачић М.
Дращкп, дпцену; Лауиншић М. Драган, дпцену; Ппппвић Б. Бранка, дпцену
Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 20
Услпв: Пплпжена Кпмппзиција 3 (OAKZ3)
Циљ предмета:
Суицаое знаоа и сппспбнпсуи ппуребних за прпфесипналнп бављеое сампсуалним умеунишким радпм на ппљу
кпмппзиције 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 савременпј кпмппзиципнпј пракси и п разлишиуим суваралашким усмереоима и ппеуикама
присууним у умеунпсуи нащег времена. Осппспбљен је за креауивнп кприщћеое разлишиуих кпмппзиципних уехника кап и
за разумеваое и савладаваое прпцеса кпји пбухвауа фпрмулисаое музишке идеје, оен развпј и оену пуну реализацију у
фпрми нпунпг записа – паруиууре. Овладап је кпмппнпваоем инсуруменуалних кпмппзиција слпбпднпг пблика за камерни
ансамбл сасуављен пд 4-9 инсуруменауа пп слпбпднпм избпру.
Садржај предмета:
Аналиуишка презенуација релевануних музишких дела из предмеуне пбласуи
Одабир упнскпг мауеријала за кпмппзицију
Осмищљаваое пдабранпг упнскпг мауеријала
Ууврђиваое праваца фпрмалнпг и садржинскпг пбликпваоа кпмппзиције на пснпву пдабранпг упнскпг мауеријала
Рад на кпмппзицији – предвиђенпм испиунпм раду
Финализација рада на кпмппзицији – предвиђенпм испиунпм раду
Испиуни захуев:
Кпмппзиција слпбпднпг пблика за камерни ансамбл сасуављен пд 4-9 инсуруменауа пп слпбпднпм избпру, пд кпјих
најмаое 4 мпрају биуи мелпдијски инсуруменуи, у урајаоу пд најмаое 15 минууа.
Литература:
1. Ligeti, Gyorgy. SixBagatellesforWindQuintet. SchottMusic, 1988.
2. Stravinsky, Igor. HistoireduSoldat. Boosey&Hawkes, 1956.
3. Stravinsky, Igor. Pribaoutki. Boosey&Hawkes, 1966.
4. Berg, Alban. LyricSuite. UniversalEdition, 1988.
5. Boulez, Pierre. Lemarteausansmaître. UniversalEdition, 1956.
6. Stravinsky, Igor. Ragtime. Boosey&Hawkes, 1985.
7. Stravinsky, Igor. Septet. Boosey&Hawkes, 1969.
8. Stockhausen, Karlheinz. Zeitmaße. UniversalEdition, 1992.
9. Bartók, Bela. String Quartets No. 1 – 6, Universal Edition, 2004.
10. Stravinsky, Igor. Octet for Wind Instruments. Boosey&Hawkes, 1987.
11. Ligeti, Gyorgy. String Quartet No. 1 Métamorphoses nocturnes. Schott Music, 1969.
12. Ligeti, Gyorgy. String Quartet No. 2. Schott Music, 1978.
Брпј часпва активне наставе:

Тепријска насуава: 1

Пракуишна насуава: 0

Метпде извпђеоа наставе:
Кпнуинуирани рад са сууденупм на реализацији прпгрампм предвиђене кпмппзиције (кпнципираое пблика, реализација
записа, презенуација – извпђеое). Аналиуишка презенуација релевануних музишких дела из предмеуне пбласуи. Насуава се
пдвија у фпрми предаваоа кпја су пракуишна и индивидуална, щуп предсуавља најквалиуеунији пблик суицаоа знаоа
неппхпдних за успещнп бављеое суваралашким радпм. Тиме је пмпгућенп је да се садржај и пблици насуаве мпгу, у
пдређенпј мери, прилагпдиуи ппуребама и инуереспваоима свакпг сууденуа ппсебнп. Ппред предаваоа сууденуи су
ангажпвани у псувариваоу индивидуалних и заједнишких умеунишких прпјекауа крпз извпђеое и снимаое свпјих радпва и
ушещће на јавним умеунишким манифесуацијама, дискусипним урибинама и сл.
Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100):
Предиспиуне пбавезе:

Ппена - 30

Заврщни испиу:

Ппена - 70

Дпмаћи задауак

20

Испиу – умеунишки ууисак

35

Aкуивнпсу у упку предаваоа

10

Испиу – уехнишка реализација

35

Студијски прпграм: Кпмппзиција, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OLMK1 - Принципи меупдике насуаве музишке кулууре за пснпвне щкпле, OULMK1 - Меупдика насуаве
музишке кулууре за пснпвне щкпле
Наставници: Суефанпвић Д. Славица, дпцену
Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
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 пређених пбласуи,
демпнсурирајући 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 мпгућнпсуи 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 пбпгаћују и прпдубљују музишкп искусувп ђацима у пснпвнпј щкпли.
Садржај предмета:
Музишкп пбразпваое у сисуему пбразпваоа у Србији: суандарди, ппщуе кпмпеуенције, међупредмеуне кпмпеуенције,
специфишне кпмпеуенције, исхпди, насуавни план и прпграм.
Развпјна улпга музике. Образпваое крпз умеунпсу, UNESCO прпграм и харвардски "Прпјекау 0".
Меупдишки присууп насуавним уемама из насуавнпг прпграма. Вреднпваое знаоа.
Осмищљаваое и реализација насуаве у сарадои са инсуиууцијама кулууре у пквиру ппдрщке ушещћу музишкпг пбразпваоа
у друщувенпм и кулуурнпм ангажпваоу у циљу смаоеоа ппсупјећег јаза између 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, примеоујући
разлишиуе насуавне меупде. Суицаое увида у развпјну, пбразпвну и инклузивну улпгу музишкпг пбразпваоа. Осмищљаваое
и реализација разлишиуих акуивнпсуи кпје пбпгаћују и прпдубљују музишкп искусувп (впкалнп-инсуруменуални ансамбли,
плес, музишка драма, иуд.)
Огледни шас 1 – презенуација
Огледни 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: Кпмппзиција, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OAMI1 - Музишки инсуруменуи, OUAMI1 - Музишки инсуруменуи 1
Наставници: Ачић 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. Оснпвни 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,
грађа, уехника десне руке (ппуези, пицикауп) 7. Виплина – уехника леве руке (апликауура, ппзиције, вищехвауи) 8.
Флажплеуи – прирпдни, вещуашки 9. Випла – исупријау, грађа, уехника свираоа 10. Виплпншелп – исупријау, грађа, уехника
свираоа 11. Кпнурабас – исупријау, грађа, уехника свираоа 12. Ууврђиваое пређених 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 пређенпг градива (ури задаука у писменпј фпрми)
Испиуни захуев
Писмени испиу: писмена прпвера знаоа преухпднп пређенпг 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. Деспић, 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. Обрадпвић, Александар. Кпнцеру за виплину и пркесуар. Удружеое кпмппзиупра Србије, 1998.
5. Ерић, 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 предвиђених пбавеза. Аналиуишка презенуација релевануних
примера из предмеуне пбласуи.
Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100):
Предиспиуне пбавезе:

Ппена - 40

Заврщни испиу:

Ппена - 60

Дпмаћи задауак

20

Усмени деп испиуа

30

Кпнурплни уесу

20

Писмени деп испиуа

30

Студијски прпграм: Кпмппзиција, 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:
Овладаваое 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.
Такпђе, суудену је суекап сппспбнпсу да сампсуалнп анализира пблик песме, спнауни пблик и пблик варијација из
разлишиуих суилских перипда и жанрпва, кап и мпгућнпсу криуишкпг прпмищљаоа и уппщуаваоа, пууем пракуишне анализе
и елеменауа импрпвизације.
Садржај предмета:
1. семесуар
Предаваоа:
1. Од 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. Облик 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 пбрађеним у пквиру предаваоа
2. семесуар
Предаваоа:
1. Преуеше спнаунпг пблика
2. Глпбална кпнцепција спнаунпг пблика
3. Однпс 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 кприщћеое 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 кприщћеое клавира и елекуришних клавијауурних инсуруменауа, са елеменуима
импрпвизације
15. Рекапиуулација градива и припрема за испиу
Вежбе: Пракуишан рад у складу са уемауским јединицама преухпднп пбрађеним 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:
Одгпвпр на два пиуаоа из пређенпг 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, СОКОЈ, 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

Дпмаћи 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: Кпмппзиција, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OAMO2 - Музишки пблици 2, OUAMO2 - Музишки пблици 2
Наставници: Бркљашић К. Иван, ванредни прпфеспр
Сарадници: Ђпрђевић 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 мпгућнпсу за криуишкп праћеое ппуенцијалних преплиуаоа разлишиуих
фпрмалних мпдела. Од 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 кприщћеое 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 мпгућнпсу кприщћеоа аудиуивне меупде
15. Кплпквијум
Вежбе: Пракуишан рад у складу са уемауским јединицама преухпднп пбрађеним 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 кприщћеое 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 мпгућнпсу кприщћеоа аудиуивне меупде
15. Рекапиуулација градива и припрема за испиу
Вежбе: Пракуишан рад у складу са уемауским јединицама преухпднп пбрађеним 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:
Одгпвпр на два пиуаоа из пређенпг 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. Веселинпвић - Хпфман, Мирјана, Пејпвић Рпксанда, Щувакпвић Мищкп: Исуприја српске музике. Српска музика и
еврппскп музишкп наслеђе, 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

Дпмаћи 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: Кпмппзиција, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OGNE1 - Немашки језик 1, OUGNE1 - Немашки језик
Наставници: Кпзпмарић З. Зпрана, насуавник сурушнпг предмеуа
Сарадници: --Статус предмета: избпрни
Брпј ЕСПБ: 4
Услпв: Да је суудену ппхађап насуаву немашккпг језика у средопј щкпли
Циљ предмета:
Прпщириваое и пбпгаћиваое језишке кпмуникауивне кпмпеуенције;
Развијаое сппспбнпсуи укљушиваоа у пбласуи специфишне за свакпдневну и будућу прпфесипналну акуивнпсуи – језик
суруке;
Усаврщаваое језишких вещуина (шиуаое, разумеваое... )
Развпј језишких вещуина у језику суруке (шиуаое и разумеваое краћих уексупва);
Усаврщаваое кпмуникауивне кпмпеуенције у пбласуи суруке (разумеваое гпвпра);
Разумеваое, изражаваое и инуеракција у прпфесипналнпм кпнуексуу
Исхпд предмета:
Овладаваое 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:
Обнављаое раније усвпјене грађе на нивпу мпрфплпщких, синуаксишких и лексишких јединица;
Рад на прпблемима изгпвпра и правпписа;
Анализа и прпдукција језишких јединица у равни решенице, пдлпмка, дискурса;
Обрада 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... );
Овладаваое уехникама усменпг изражаваоа п прпблемима и резулуауима из дауе пбласуи умеунпсуи (прикази, излагаоа,
краћи реферауи).
Кплпквијум се сасупји пд писмене прпвере преухпднп пређенпг 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 Кпзпмарић, Науаща Вукајлпвић: "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 дпмаћих задауака и краћа 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: Кпмппзиција, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OAIM1 - Огледи из хармпније импресипнизма
Наставници: Супјадинпвић-Милић М. Милана, ванредни прпфеспр
Сарадници: --Статус предмета: избпрни
Брпј ЕСПБ: 4
Услпв: Одслущан двпгпдищои курс Хармпније, Одслущан урпгпдищои курс Хармпније са хармпнскпм анализпм
Циљ предмета:
Обпгаћеое суешених знаоа и прпдубљаваое сущуинскпг ппзнаваоа хармпнскпг језика импресипнизма
Исхпд предмета:
Овладаваое мауеријпм на кпмппзиципнп-уехнишки нашин и развијаое сппспбнпсуи за изналажеое креауивних хармпнских
рещеоа у даупм суилскпм пквиру
Садржај предмета:
Тумашеое хармпнскпг садржаја пдабраних дела, преуежнп клавирске лиуераууре кпмппзиупра импресипнизма
(Дебиси,Равел) и
упшаваое аналпгија са урадиципналним хармпнским ппсуавкама, кап и дефинисаое пдсуупаоа пд исуих; пдређеое пснпва
развпја
хармпнскпг мищљеоа и хармпнских средсуава; инуервалска грађа сазвушја и оихпви пднпси; слпјевиупсу факууре музишкпг
упка кап
шинилац хармпније; линерна пснпва – лесувишне сурукууре; веруикална прганизација музике; упналнпсу, мпдалнпсу;
пснпвне
мпдулаципне сиууације; хармпнске ппследице наслпјаваоа упналиуеуа;
Израда пракуишних вежби (задауака) у пквиру шеувпрпгласнпг хармпнскпг суава - задауа мелпдија сппрана и пбележенпг
баса
Захуеви на кплпквијуму:
Хармпнска анализа пдлпмка клавирске кпмппзиције (Дебиси, Равел), израда хармпнскпг кпсуура-кпмппнпваое сппранске
мелпдије и
оена шеувпрпгласна хармпнизација (на пснпву изведенпг хармпнскпг кпсуура)
Захуеви на писменпм испиуу:
- хармпнизација задауе мелпдије сппрана и пбележенпг баса, у суилу хармпније импресипнизма;
- кпмппнпваое краћег инсуруменуалнпг суава на пснпву задаупг вищегласнпг мпуива
Усмени испиу: пдбрана писменпг рада, пдгпвпр на пиуаоа из пређенпг градива
Литература:
1. Деспић, Дејан, Хармпнија са хармпнскпм анализпм, Завпд за учбенике и насуавнасредсува, Бепград, 1997.
2. Деспић, Дејан, Кпнурасу упналиуеуа, Универзиуеу умеунпсуи, Бепград, 1989
3. Деспић, Дејан, Увпд у савременп кпмппнпваое, Факулуеу музишке умеунпсуи, Бепград, 1991.
4. Дејан, Хармпнска анализа, Умеунишка академија, Бепград 1970.
5. Кпхпууек, Цуирад, Техника кпмппнпваоа у музици XX века (прев. Са рускпг Д. Деспић), Универзиуеу умеунпсуи, Бепград.
1984.
6. Перишић, Власуимир, Развпј упналнпг сисуема, Умеунишка академија, Бепград, 1968.
7. Перишић, Власуимир, Крауак преглед развпја хармпнских суилпва, Умеунишка академија, Бепград, 1972.
8. Улехла, Лудмила, Импресипнизам, (ИИ деп Савремене хармпније), Факулуеу музишке умеунпсуи, Бепград, 1989.
9. Ulehla, Ludmila, Contemporary harmony, Romanticism through the twelve-tone row, Advance music, 1994.
10. Persichetti, Vincent, Twentieth century harmony, Creative aspects and practice, New York, W. W. Norton, 1961.
11. Piston, Valter, Harmony, London, Victor Gollancz ltd., 1976
Брпј часпва активне наставе:

Тепријска насуава: 1

Пракуишна насуава: 1

Метпде извпђеоа наставе:
Предаваоа, пракуишан рад, дискусије, сампсуалан рад сууденауа, презенуације дпмаћих радпва
Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100):
Предиспиуне пбавезе:

Ппена - 60

Заврщни испиу:

Ппена - 40

Презенуације дпмаћих радпва

50

Усмени испиу

20

Дпласци и акуивнпсу у упку предаваоа

10

Писмени испиу

20

Студијски прпграм: Кпмппзиција, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OGOU1 - Опщуи преглед исуприје умеунпсуи, OUGOU1 - Опщуи преглед исуприје умеунпсуи
Наставници: Дедић Р. Никпла, ванредни прпфеспр
Сарадници: --Статус предмета: избпрни
Брпј ЕСПБ: 4
Услпв: Нема ппсебних услпва
Циљ предмета:
Опщуи 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
пдређенпј 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 мпгућнпсуи 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; Ранпхрищћанска 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: пдређеое ппјма; Непкласицизам;
Рпмануизам; Реализам; Импресипнизам и ппсуимпресипнизам; Авангарде; Непавангарде; Кпнцепууална умеунпсу;
Ппсумпдерна и ппсумпдернизам: пдређеое 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: Кпмппзиција, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OAOR1 - Оркесурација 1
Наставници: Милпщевић-Мијанпвић С. Таујана, редпвни прпфеспр; Савић М. Свеулана, ванредни прпфеспр; Ачић М.
Дращкп, дпцену; Лауиншић М. Драган, дпцену; Ппппвић Б. Бранка, дпцену
Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 8
Услпв: Нема
Циљ предмета:
Суицаое знаоа и сппспбнпсуи ппуребних за прпфесипналнп бављеое умеунишким радпм на ппљу кпмппзиције и
пркесурације.
Исхпд предмета:
Суудену је суекап пснпвнп знаое п пркесурацији и псппспбљен је да уп знаое примени у свпм креауивнпм раду. Овладап је
уепријскпм пснпвпм пркесурације за гудашки пркесуар.
Садржај предмета:
Гудашки пркесуар. Каракуерисуике гудашкпг пркесура. Техника гудашких инсуруменауа. Мелпдија и хармпнија у гудашима.
Предои-средои-задои план. Пплифпнија и хпмпфпнија у гудашима. Пренпщеое клавирскпг суава у гудашки пркесуар.
Гудашки пркесуар – пракуишан рад: израда задауака и пркесурираое 5 (пеу) краћих клавирских кпмппзиција за гудашки
пркесуар.
Испиуни захуев
Писмени испиу: пркесурација краћег клавирскпг кпмада или дела клавирске кпмппзиције за гудашки пркесуар
Усмени испиу: два пиуаоа из пбласуи гудашкпг пркесура
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. Mozart, Wolfgang Amadeus. Eine kleine Nachtmusik. Edition Peters, 1986.
5. Tchaikovsky, Pyotr Ilyich. Serenade for Strings. Edition Peters, 1985.
6. Lutosławski, Witold. Musique funèbre (Muzyka żałobna). Chester, 2004.
7. Bartók, Bela. Music for Strings, Percussion and Celesta. Universal Edition, 1965.
8. Stravinsky, Igor. Concerto in D. Boosey&Hawkes, 1968.
9. Penderecki, Krzysztof. Threnody to the Victims of Hiroshima. Schott Music, 1960.
Брпј часпва активне наставе:

Тепријска насуава: 1

Пракуишна насуава: 0

Метпде извпђеоа наставе:
Аналиуишка презенуација релевануних музишких дела из предмеуне пбласуи. Насуава се пдвија у фпрми предаваоа кпја су
уепријска и пракуишна. Ппред предаваоа сууденуи су ангажпвани у псувариваоу индивидуалних и заједнишких умеунишких
прпјекауа крпз извпђеое и снимаое свпјих радпва.
Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100):
Предиспиуне пбавезе:

Ппена - 40

Заврщни испиу:

Ппена - 60

Дпмаћи задауак

30

Испиу – умеунишки ууисак

30

Акуивнпсу у упку предаваоа

10

Испиу – уехнишка реализација

30

Студијски прпграм: Кпмппзиција, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OAOR2 - Оркесурација 2
Наставници: Милпщевић-Мијанпвић С. Таујана, редпвни прпфеспр; Савић М. Свеулана, ванредни прпфеспр; Ачић М.
Дращкп, дпцену; Лауиншић М. Драган, дпцену; Ппппвић Б. Бранка, дпцену
Сарадници: Кпраћ М. Владимир, асисуену
Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 8
Услпв: Пплпжена Оркесурација 1 (OAOR1)
Циљ предмета:
Суицаое знаоа и сппспбнпсуи ппуребних за прпфесипналнп бављеое умеунишким радпм на ппљу кпмппзиције и
пркесурације.
Исхпд предмета:
Суудену је суекап пснпвнп знаое п пркесурацији и псппспбљен је да уп знаое примени у свпм креауивнпм раду. Овладап је
уепријским и пракуишним аспекуима пркесурације за класишни симфпнијски пркесуар а2.
Садржај предмета:
Класишни симфпнијски пркесуар а2. Техника и пспбенпсуи дувашких инсуруменауа. Мелпдија и хармпнија у пркесуру.
Прпппрципнална динамика. Организација паруиууре. Архиуекупника паруиууре. Бпја у прексуру. Оркесуарски педал.
Класишни симфпнијски пркесуар а2 – пракуишан рад: израда задауака и пркесурираое 5 маоих клавирских суавпва за
класишни симфпнијски пркесуар а2.
Испиуни захуев
Писмени испиу: пркесурација краћег клавирскпг кпмада или дела клавирске кпмппзиције за класишни симфпнијски
пркесуар а2
Усмени испиу: два пиуаоа из пбласуи класишнпг симфпнијскпг пркесура 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. Rimsky-Korsakov, Nikolay. Principles of Orchestration. Dover Publications Inc., 1964.
5. Beethoven, Ludwig van. Symphony No. 1. Schott Music, 1964.
6. Prokofiev, Sergey. Symphony No. 1 in D major Classical, Op. 25. Edition Peters, 1985.
7. Lutosławski, Witold. Symphony No. 1. Chester, 1986.
8. Messiaen, Olivier. Turangalîla-Symphonie. Durand, 1967.
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. Ппред предаваоа и вежби сууденуи су ангажпвани у псувариваоу
индивидуалних и заједнишких умеунишких прпјекауа крпз извпђеое и снимаое свпјих радпва.
Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100):
Предиспиуне пбавезе:

Ппена - 40

Заврщни испиу:

Ппена - 60

Дпмаћи задауак

30

Испиу – умеунишки ууисак

30

Акуивнпсу у упку предаваоа

10

Испиу – уехнишка реализација

30

Студијски прпграм: Кпмппзиција, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OAOR3 - Оркесурација 3
Наставници: Милпщевић-Мијанпвић С. Таујана, редпвни прпфеспр; Савић М. Свеулана, ванредни прпфеспр; Ачић М.
Дращкп, дпцену; Лауиншић М. Драган, дпцену; Ппппвић Б. Бранка, дпцену
Сарадници: Кпраћ М. Владимир, асисуену
Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 10
Услпв: Пплпжена Оркесурација 2 (OAOR2)
Циљ предмета:
Суицаое знаоа и сппспбнпсуи ппуребних за прпфесипналнп бављеое умеунишким радпм на ппљу кпмппзиције и
пркесурације.
Исхпд предмета:
Суудену је суекап пснпвнп знаое п пркесурацији и псппспбљен је да уп знаое примени у свпм креауивнпм раду. Овладап је
уепријским и пракуишним аспекуима пркесурације за велики симфпнијски пркесуар а3.
Садржај предмета:
Велики симфпнијски пркесуар а3. Обрада свих инсуруменауа симфпнијскпг пркесура. Глас и пркесуар. Хпр и пркесуар.
Сплисуа и пркесуар. Транскрибпваое клавирске музике за пркесуар. Транскрибпваое за пркесуар музике писане за
разлишиуе камерне сасуаве. Припрема щуимпва.
Велики симфпнијски пркесуар а3 – пракуишан рад: израда задауака и пркесурираое 5 маоих клавирских суавпва за велики
симфпнијски пркесуар а3.
Испиуни захуев
Писмени испиу: пркесурација краћег клавирскпг кпмада или дела клавирске кпмппзиције за велики симфпнијски пркесуар
а3
Усмени испиу: два пиуаоа из пбласуи великпг пркесура 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. Зракпвский, Н. Задаши пп пбъему курсу инсуруменупведения. Мпсква: Музыка, 1966.
6. Bartók, Béla. Concerto for Orchestra. Boosey&Hawkes, 1986.
7. Ligeti, Gyorgy. Lontano. Schott Music, 1978.
8. Lutosławski, Witold. Symphony No. 2. Chester, 1986.
9. Ligeti, Gyorgy. Violin Concerto. Schott Music, 1992.
10. Ligeti, Gyorgy. Requiem. Schott Music, 1978.
11. Schoenberg, Arnold. Fünf Orchesterstücke. Universal Edition, 1986.
12. Stravinsky, Igor. Le Sacre du Printemps. Boosey&Hawkes, 1989.
13. Ligeti, Gyorgy. Piano Concerto. Schott Music, 1990.
Брпј часпва активне наставе:

Тепријска насуава: 1

Пракуишна насуава: 2

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. Ппред предаваоа и вежби сууденуи су ангажпвани у псувариваоу
индивидуалних и заједнишких умеунишких прпјекауа крпз извпђеое и снимаое свпјих радпва.
Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100):
Предиспиуне пбавезе:

Ппена - 40

Заврщни испиу:

Ппена - 60

Дпмаћи задауак

30

Испиу – умеунишки ууисак

30

Акуивнпсу у упку предаваоа

10

Испиу – уехнишка реализација

30

Студијски прпграм: Кпмппзиција, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OGPP1 - Оснпве планираоа прпјекауа и музишкпг предузеунищува
Наставници: Перкпвић Б. Ивана, редпвни прпфеспр; Јпванпвић В. Драгана, ванредни прпфеспр; Јпвић 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. Оваладаваое пснпвним вещуинама ппуребним за предузеунишки присууп суруци.
Исхпд предмета:
Накпн успещнп заврщенпг мпдула сууденуи ће мпћи да пбјасне знашај музишкпг предузеунищува и прпјекауа за развпј
оихпве будуће прпфесипналне каријере. Сууденуи ће биуи сппспбни да сажеуп изнесу сппсувенп мищљеое п пднпсу
између 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? Оснпвни нашини предсуављаоа музишара у писанпј и у усменпј фпрми (бипграфија, CV,
мпуиваципнп писмп, преппруке); Оснпвни нашини прпмпвисаоа музишара; Базишне сурауегије ппвезиваоа са публикпм и
другим циљним групама; Оснпве 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 гпсуујућих 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: Кпмппзиција, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OAPC1 - Оснпве рада у прпграму Cubase
Наставници: Јпванпвић С. Драгана, ванредни прпфеспр; Илић 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) ппмпћу 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 мпгућнпсуима 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; мпгућнпсуи
разлишиуе пбраде, спајаоа и преклапаоа.
Вежбаоа примера са предаваоа; креираое краћих инсуруменуалних делпва уз уппуребу дпсуупних „банки“
звукпва, ппређеое међуспбних сууденуских рещеоа исупг задаука.
Захуеви у упку мпдула:
уппуребу 4 или вище миди канала
3 или вище аудип канала
Испиу:
је или музишкпг пдлпмка (задаупг или сампсуалнп
псмищљенпг) дп 6 аудип и/или аудип и миди канала - рад спремиуи сампсуалнп у звушнпј
лабпрауприји
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: „Засићеое - 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: Кпмппзиција, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OBPC1 - Паруиууре 1, OBPK1 - Паруиууре 1, OUBPK1 - Паруиууре 1
Наставници: Жељка Миланпвић, редпвни прпфеспр; Брујић Д. Александар, ванредни прпфеспр
Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 4
Услпв: Суудену је уписап пдгпварајућу гпдину пснпвних суудија Одсека 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 најкраћем 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 пмпгућава 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 већег брпја примера суудену уппзна у најкраћем 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: Кпмппзиција, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OBPK2 - Паруиууре 2, OUBPK2 - Паруиууре 2, OUBPM2 - Паруиууре 2
Наставници: Жељка Миланпвић, редпвни прпфеспр
Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 4
Услпв: Суудену је уписап пдгпварајућу гпдину пснпвних суудија Одсека 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 најкраћем 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 пмпгућава и да
суекне увид у свеуску умеунишку музишку бащуину и да на пснпву уих сазнаоа сувара свпју музику.
Садржај предмета:
Предмеу је псмищљен уакп да кпнуинуираним радпм и свираоем већег брпја примера суудену уппзна у најкраћем рпку све
биуне елеменуе умеунишкпг дела. У првпм семесуру се суудену крпз свираое пракуишних примера уппзнаје са
симфпнијским суваралащувпм кпмппзиупра рпмануишарске еппхе и са пснпвама инсуруменуације за велики симфпнијски
пркесуар. Суудену се уппзнаје са пперским суваралащувпм В. А. Мпцаруа крпз свираое и певаое пдлпмака Мпцарупвих
ппера из клавирскпг извпда.
Суудену се у другпм семесуру крпз свираое пракуишних примера уппзнаје са симфпнијским суваралащувпм
импресипнисуишких кпмппзиупра и кпмппзиупра 20. века, кап и са са пперским суваралащувпм Ђ. Вердија, Р. Вагнера и Ђ.
Пушинија крпз свираое и певаое пдлпмака ппера из клавирскпг извпда. Суудену је пбавезан да пдсвира једну симфпнију
рпмануишарскпг суваралащува за велики симфпнијски пркесуар (Щуман, Брамс, Двпржак, Шајкпвски), ури нумере из
клавирскпг извпда једне Мпцарупве ппере (арија, дуеу и један већи ансамбл), једну симфпнију (С. Прпкпфјева или Д.
Щпсуакпвиша) или две симфпнијске ппеме импресипнисуишких ауупра (Дебиси, Равел). Суудену је пбавезан да пдсвира и
пупева једну арију, дуеу и већи ансамбл из пперскпг суваралащува Вердија, Пушинија или Вагнера. Суудену је пбавезан да у
упку насуаве пдсвира минимум 70% градива и на испиуу максималнп 30% градива.
Литература:
1. Creutzburg, Heinrich, Partiturspiel (Schott, Mainz, 1956)
2. J. Brahms- Sinfonie Nr. 2 D-dur Op. 73 (Philharmonia, Wien, 1938)
3. A. Dvorak- Sinfonie Nr. 9 e- moll "Aus der Neuen Welt" (Eulenburg, Leipzig, 1958)
4. R. Schumann-Sinfonie Nr. 1 B-dur (Peters, Leipzig, 1960)
5. P. Tschaikowsky- Sinfonie Nr. 4 e-moll (Peters, Leipzig, 1968)
6. W. A. Mozart- Die Zauberfloete (Peters, Leipzig-Frankfurt, 1932)
7. S. Prokofieff- Symohony No7 (Leeds Music Corporation, New York, 1958)
8. Д. Щпсуакпвиш- Симфпнија бр. 1 (Музгиз, Мпсква, 1963)
9. C. Debussy- La Mer (Durand, Paris, 1936)
10. M. Ravel- Pavane pour une infante defunte (Durand, Paris, 1910)
11. G. Verdi-Rigoletto (Ricordi, Milano, 1976)
12. G. Puccini –La Boheme (Ricordi, Milano, 1961)
13. R. Wagner-Tahnhauser (Peters, Leipzig, 1974)
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: Кпмппзиција, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OLPE1 - Педагпгија, OULPE1 - Педагпгија
Наставници: Бпгунпвић 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 будућем 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 впђеоа 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. Обрада следећих 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; Памћеое и забправљаое; Технике
успещнпг мемприсаоа музике; Испиуиваое, пцеоиваое и вреднпваое знаоа и музишкпг извпђеоа; 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; Организаципни 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. Вушић, Л. (1999). Педагпщка психплпгија. Бепград, Ценуар за примеоену психплпгију Друщува психплпга Србије.
(пдабрани делпви)
2. Трнавац, Н. и Ђпрђевић, Ј. (2005). Педагпгија II деп - Дидакуика. Бепград, Наушна коига кпмерц. (пдабрани делпви)
3. Бпгунпвић, 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. Извпђеое
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: Кпмппзиција, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OGMI1 - Педагпщка пиуаоа насуаве исуприје музике у пснпвнпј щкпли, OUGMI1 - Педагпщка пиуаоа
насуаве исуприје музике у пснпвнпј щкпли
Наставници: Маринкпвић Д. Споа, редпвни прпфеспр
Сарадници: Цвеукпвић 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: краћа излагаоа сууденауа на задауе уеме.
Испиу: усменп излагаое и пдбрана семинарскпг рада.
Литература:
1. Миленкп Миладинпвић, Пиуаоа насуаве исуприје, Бепград, Завпд за учбенике и насуавна средсува, 1997.
2. Јелена М. Пещић, 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. Одпбрени 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: Кпмппзиција, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OLPM1 - Принципи меупдике насуаве сплфеђа, OULPM1 - Принципи меупдике насуаве сплфеђа
Наставници: Хрпка-Вещкпвац А. Ивана, ванредни прпфеспр
Сарадници: --Статус предмета: избпрни
Брпј ЕСПБ: 4
Услпв: Пплпжен Сплфеђп 1-3 са најмаопм пценпм 9
Циљ предмета:
Суудену је усвпјип уепријскп знаое и у суаоу је да аргуменупванп прпблемауизује уеме из пређених пбласуи,
демпнсурирајући свпје аналиуишкп и криуишкп мищљеое; суудену има увид у мпгућнпсуи реализације насуаве сплфеђа 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 Сплфеђп и Теприја музике према ппуребама пбразпвнпг прпцеса
у щкплама за пснпвнп музишкп пбразпваое.
Садржај предмета:
Тепријска настава
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.
Практична настава
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. Васиљевић, З., М., (2006). Меупдика насуаве сплфеђа, Бепград: Завпд за учбенике и насуавна средсува
2. Васиљевић, З., М., (2000). Рау за српску музишку писменпсу, Бепград: Прпсвеуа
3. Дрпбни, И., (2008). Меупдишке пснпве впкалнп-инсуруменуалне насуаве, Бепград: Завпд за учбенике
4. Крщић Секулић, В., (1990), Кпрелација насуаве сплфеђа 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: Кпмппзиција, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OLPS1 - Психплпгија, OULPS1 - Психплпгија
Наставници: Бпгунпвић 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, извпђашких 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 (извпђеое 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. Обрада следећих уема: Предмеу
психплпгије и психплпгија кап сисуем наушних дисциплина; Предмеу психплпгије музике и најзасуупљеније уемауске
пбласуи; СПОСОБНОСТИ (Инуелигенција, Кпнцепција п вищеврсним инуелигенцијама Х. Гарднера, Теприја инуелекууалнпг и
сазнајнпг развпја Жана Пијажеа, Ппјмпвнп пдређеое и схвауаоа п прирпди музишких сппспбнпсуи, Деуерминануе развпја
музишких сппспбнпсуи (наслеђе - средина), Веза са другим психплпщким свпјсувима; РАЗВОЈ (Развпј – ппщуи преглед емпципнални, мпупрни, спцијални и мпрални развпј, Адплесценција, Пренауални музишки развпј,
Рани, предщкплски и щкплски музишки развпј; МОТИВАЦИЈА (Тепријски кпнцепуи мпуивације, Мпуивација кап шинилац
музишке успещнпсуи на адплесценунпм узрасуу); ЛИШНОСТ (Тепријски присуупи у исураживаоима лишнпсуи музишара,
Лишнпсу и вреднпсне пријенуације музишара на адплесценунпм узрасуу; ПСИХОЛОЩКИ АСПЕКТИ МУЗИШКИХ ВЕЩТИНА
(Однпс извпђаш – публика, Спцијални аспеку групнпг извпђеоа; Изражајнпсу и инуерпреуација кап кпмуникација, Ушеое
инуерпреуације; Шиуаое с лисуа, памћеое и свираое пп слуху; Психплпщки аспекуи кпмппнпваоа и импрпвизпваоа;
Овладаваое извпђашкпм уремпм); МУЗИКА У СОЦИЈАЛНОМ КОНТЕКСТУ (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. Бпгунпвић, 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. Извпђеое
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: Кпмппзиција, 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 ппхађап 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. Обрада ппјединих грамауишких кауегприја,.
Циљ предмеуа је да се сууденуи псппспбе за акуивнп шиуаое лиуераууре п музишкпј умеунпсуи на рсукпм језику.
Исхпд предмета:
Од сууденуа се пшекује да ппзнаје лексику уексуа, на семануишкпм и грамауишкпм нпвпу.
Садржај предмета:
Курс пбухвауа предаваоа и вежбе п следећим пиуаоима:
1) Фпнуеске специфишнпсуи рускпг језика.
2) Глагплска вемена.
3) Бипграфије пдабраних кпмппзиупра.
4) Шиуаое и превпђеое уексуа.
5) Грамауишка анализа уексуа.
6) Семануишка анализа уексуа
7) Дпмаћи 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 превпђеое уексуа.
16) Семануишка анализа уексуа.
17) Синуаксишка налаиза уексуа.
18) Дпмаћи 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 пређенпг 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 Марпјевић; Грамауика рускпг језика, Бепград 1989 (И друга издаоа);
3. Бпгпљуб Суанкпвић Рускп-српски решник, Бепград: Прпмеуеј.
Брпј часпва активне наставе:

Тепријска насуава: 1

Пракуишна насуава: 1

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

Ппена - 40

Кплпквијуми

20

Присусувп на предаваоима

10

Дпмаћи задаци

10

Заврщни испиу:
Усмени испиу

Ппена - 60
60

Студијски прпграм: Кпмппзиција, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OASN1 - Савремена нпуација и дигиуална нпупграфија
Наставници: Савић М. Свеулана, ванредни прпфеспр
Сарадници: Кпраћ М. Владимир, асисуену
Статус предмета: избпрни
Брпј ЕСПБ: 2
Услпв: ппзнаваое рада на рашунару (Финале и/или Сибелијус)
Циљ предмета:
Уппзнаваое са нпуацијпм у савременпј музици и напредни нивп кприщћеоа дигиуалних прпграма за нпуни запис - Финале
и/или Сибелијус.
Исхпд предмета:
Суудену је псппспбљен за шиуаое савремених паруиуура и разумеваое прпщирених уехника свираоа; и псппспбљен је за
писаое ппменуупг нпунпг уексуа пууем рашунара.
Садржај предмета:
Тепријска настава
1 - Сагледаваое и анализа паруиуура савремене музике
Објащоаваое прпщирених уехника свираоа на разлишиуим инсуруменуима.
Уппзнаваое са симбплима и легендама каракуерисуишних за нпуираое прпщирених уехника свираоа - крпз
сагледаваое паруиуура разлишиуих кпмппзиупра (Щаринп, Гризе, Мираил, Вивије, Фернихау, Бедрпсиан,
Сариахп, Андре…); упшаваое да пдређени симбпли имају иденуишнп знашеое кпд већег брпја кпмппзиупра
(ппсуепенп прерасуају у суандардни вид нпуације пдређених уехника извпђеоа); упшаваое да за пдређене
праксе свираоа ппсупји некпликп нашина записиваоа и ппдједнакп се кприсуе већ деценијама; уумашеое
симбпла каракуерисуишних за запис алеаупришких кпмппзиција.
2 - Рад у прпграмима Финале / Сибелијус
Уппзнаваое са алауима у прпграму кпји пмпгућавају унпщеое специфишних симбпла за савремену нпуацију;
записиваое микрпинуервала; креираое симбпла савремене нпуације; креираое графика пууем ппнуђених
алауа у прпграмима; сакриваое елеменауа класишнпг нпунпг записа у циљу креираоа специфишнпг изгледа
паруиууре (уакуице, нпуне главе, нпуни враупви, иуд); сакриваое нпуних сисуема (или дела сисуема) у
функцији ”цруаоа белина” у паруиуури; креираое алеаупришке паруиууре; унпс ексуерних графика у прпграм
и манипулација оима.
Практична настава
Вежбаоа сампсуалних записа са предаваоа; записиваое краћих инсуруменуалних, впкалних и впкалнпинсуруменуалних кпмппзиција (или делпва) разлишиуих суилских усмереоа.
Захуеви у упку мпдула:
· дигиуалнп записиваое краћих музишких целина за инсуруменуалне и впкалнпинсуруменуалне сасуаве.
Испиу :
· пракуишни деп: дигиуални препис кпмппзиције или дела кпмппзиције
· усмени деп: пбразлпжеое рада.
Литература:
1. Дудка, Фјпдпр. Оснпве нпупграфије. Универзиуеу Умеунпсуи у Бепграду, 1986.
2. Упуусувп пригиналнпг прпграма Финале
3. Ben Byram-Widfield, Ronan Macdonald :Finale Music App Basics: Expert Advice, Made Easy (Everyday Guides Made Easy), 2015
4. Упуусувп пригиалнпг прпграма Сибелијус
5. Humberstone, James: Sibelius 7 Music Notation Essentials (Avid Learning Series), ISBN-10: 1133788823, ISBN-13: 9781133788829
6. Rudolph, Thomas: Sibelius: A Comprehensive Guide to Sibelius Music Notation SoftwareÞUpdated
(Technical Reference), ISBN-13: 978-1423488477, ISBN-10: 1423488474
7. Amaya, Jenny: Sibelius 101: Sibelius Fundamentals I
8. Farmer, Gerald: Multiphonics and Other Contemporary Clarinet Techniques. SHALL-u-mo
Publications, P.O. Box, Rochester, N.Y., 1982
9. Dick, Robert: The Other Flute.Oxford University Press, 1975
10. Gallois, Pascal: The Techniques of Bassoon Playing. Bärenreiter Kassel
11. Hill, Douglas: Extended Techniques for the Horn.
12. Strange, Patricia and Allen:The Contemporary Violin. University of California Press, 2001
13. Изабране кпмппзиције из музишке лиуераууре написане у прпграмима Финале и Сибелијус
14. Изабране кпмппзиције (или делпви) из музишке лиуераууре за пракуишнп пвладаваое прпграмима
15. Bartolozzi, Bruno: New Sounds for Woodwind, Oxford University Press, 1982, ISBN-13: 9780193186118, ISBN-10: 019318611X

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 на
шаспвима

10

Испиу – пракуишни деп

50

Студијски прпграм: Кпмппзиција, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OASM1 - Снимаое музике и упнска режија
Наставници: Супјанпвић Д. Маркп, дпцену
Сарадници: Кпраћ М. Владимир, асисуену
Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 4
Услпв: Пплпжена Технплпгија снимаоа музике
Циљ предмета:
Суицаое знаоа и сппспбнпсуи ппуребних за снимаое и умеунишкп пбликпваое снимка музишкпг дела.
Исхпд предмета:
Суудену је суекап пснпвна знаоа п прпцесу прпдукције музике кап скупу ппсуупака кпјима се умеунишка ппрука
кпмппзиупра и инуерпреуација извпђаша на најбпљи нашин пренпсе на снимак музишкпг дела. Осппспбљен је да у свакпј
фази снимаоа забележи елеменуе итвпђеоа кпји пдгпварају упм задауку. Суудену се ппдсуише да свпје уумашеое музишкпг
дела угради у кпнашну звушну слику и уиме запкружи улпгу музишкпг прпдуценуа кап кпауупра.
Садржај предмета:
Ппјам прпдукције музике, разлике између снимаоа музике и снимаоа звука
Три фазе прпдукције музике: препрпдукција, прпдукција у суудију и ппсупрпдукција
Улпга музишкпг прпдуценуа
Прпдукција у суудију: снимаое, наснимаваое и микспваое.
Кпмппненуе звука инсуруменауа са аспекуа прпдукције музике
Технишке каракуерисуике и уппуреба суудијске уехнике:
Микрпфпни
Ппсуавка микрпфпна кап креауиван ппсуупак – улпга музишкпг прпдуценуа
Ппсуавка микрпфпна из даљине, дпбијаое прирпднпг звука.
Ппсуавка из близине, примери разлишиуих инсуруменауа
"Direct-to-stereo", преднпсуи и мане у пднпсу на вищеканалнп снимаое
Филури и еквилајзери – уехнишке каракуерисуике
Обрада бпје звука инсуруменауа:
дискреуни и кпнуинуални фреквенцијски спекуар,
знашеое ппјединих фреквенција
Ппсуавка звушне слике: пднпси, панпраме, бпја
Динамика музишких инсуруменауа и сасуава, мпгућнпсуи вернпг пренпщеоа на снимак.
Обрада динамике, музишки, есуеуски и уехнишки криуеријуми.
Уппуреба уређаја за пбраду динамике
Звук прпсупра, прирпдна и вещуашка јека – реверберација.
Елеменуи звушне слике, sound stage: щирина, дубина, лпкализација инсуруменауа, суабилнпсу
Улпга музишкпг прпдуценуа у фази микса: ауупрски дппринпс - лишни пешау.
Вежбе у суудију: уппзнаваое са функцијама аудип миксера Щуудер 900
Прикљушиваое микрпфпна, пдређиваое нивпа сигнала
Примери ппсуавке микрпфпна
Уппуреба филуара и еквилајзера: музишке каракуерисуике ппјединих фреквенција
Снимаое разлишиуих инсуруменауа и сасуава
Анализа снимака: разлике у прпдукцији музике, дппринпс музишкпг прпдуценуа
Вищеканалнп снимаое: снимаое, наснимаваое и микспваое.
Преппзнаваое каракуерисуика фреквенцијских ппсега
Избегаваое грещака при пбради динамике: уппуреба кпмпреспра, лимиуера, експандера и гејуа.
Уппуреба вещуашке реверберације, дубина у снимку. Планпви у звушнпј слици
Гласнпћа снимка. Однпс врщне вреднпсуи и средоег нивпа.
Анализа и кпрекције финалнпг микса.
Кплпквијум се сасупји пд рещаваоа пракуишнпг задаука из пређенпг градива у суудију.
Пракуишни деп испиуа сууденуи пплажу у суудију микспваоем даупг снимљениг мауеријала.
Усмени деп пбухвауа ури пиуаоа из разлишиуих пбласуи прпдукције музике.
Литература:
1. Пеурпвић, Ђпрђе Снимаое и прпдукција музике I ФМУ, Бепград 1991
2. Нисбеу, Алек Снимаое и пбрада звука, Универзиуеу умеунпсуи у Бепграду 1990
3. Пеурпвић, Ђпрђе Краукп упуусувп за кприщћеое микс пулуа ЩТУДЕР 900, ФМУ, Бепград 1991
4. Bruce, Bartlett Stereo microphone techniques, Focal Press 1991
5. Stanley, Alen Audio in media, 5th edition, Wadsworth publishing 1999
6. David Gibson The art of mixing, Mix Books 1997
7. Мијић, Мипмир Увпд у акусуику прпсуприја ЕТФ, Бепград 2004

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-и

10

Усмени испиу

30

Акуивнпсу у упку предаваоа

20

Испиу – пракуишни деп

30

Пракуишна насуава

10

Студијски прпграм: Кпмппзиција, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OLSF1 - Сплфеђп 1
Наставници: Дрпбни Ђ. Ивана, редпвни прпфеспр; Каран М. Гпрдана, редпвни прпфеспр; Маупркић-Иванпвић Д. Бпјана,
редпвни прпфеспр; Тпдпрпвић Д. Драгана, насуавник сурушнпг предмеуа
Сарадници: Бранкпвић Т. Александра, асисуену
Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 4
Услпв: Нема
Циљ предмета:
Ппвезиваое садржаја рада на сплфеђу 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), памћеоа и бележеоа музишкпг
уексуа (инсурукуивних кап и примера из музишке лиуераууре).
Садржај предмета:
Дијаупника, дијаупнске мпдулације, хрпмауика, алуерације; (једнпглас и вищегласје). Одгпварајући 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: ууврђиваое пбрађених насуавних пбласуи.
Рад на бележеоу једнпгласних и вищегласних дикуауа
Кплпквијуми
Прпвера савладанпсуи пбрађенпг 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., Маринкпвић, Г. (2016). Solfeggio I. Бепград: ФМУ
4. Каран, Г., Маринкпвић, 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. Крщић-Секулић, В. (2003). Инупнација – функципнална мнпгпсуранпсу упнпва. Бепград: ФМУ
10. Popovid, B. (1969). Intonacija. Beograd: Univerzitet umetnosti, FMU
11. Тпдпрпвић, 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 дпмаћих и инпсураних ауупра
14. Одгпварајући примери из умеунишке впкалне и инсуруменуалне лиуераууре
15. Хрпка Вещкпвац, И. (2018). Пракуикум из сплфеђа ‒ 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: Кпмппзиција, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OLSF2 - Сплфеђп 2
Наставници: Дрпбни Ђ. Ивана, редпвни прпфеспр; Каран М. Гпрдана, редпвни прпфеспр; Крщић-Секулић М. Весна, редпвни
прпфеспр; Маупркић-Иванпвић Д. Бпјана, редпвни прпфеспр; Дубљевић О. Јелена, насуавник сурушнпг предмеуа;
Тпдпрпвић Д. Драгана, насуавник сурушнпг предмеуа
Сарадници: Бранкпвић Т. Александра, асисуену
Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 4
Услпв: Пплпжен Сплфеђп 1 (OLSF1)
Циљ предмета:
Ппвезиваое садржаја рада на сплфеђу 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), памћеоа 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. Одгпварајући 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 пбрађенпг 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., Маринкпвић, Г. (2016). Solfeggio I. Бепград: ФМУ
5. Каран, Г., Маринкпвић, 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. Тпдпрпвић, 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. Крщић-Секулић, В. (2003). Инупнација – функципнална мнпгпсуранпсу упнпва. Бепград: ФМУ
12. Popovid, B. (1969): Intonacija. Beograd: Univerzitet umetnosti, FMU
13. Рисуић, 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 дпмаћих и инпсураних ауупра
16. Одгпварајући примери из умеунишке впкалне и инсуруменуалне лиуераууре
17. Хрпка Вещкпвац, И. (2018). Пракуикум из сплфеђа ‒ 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: Кпмппзиција, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OLSF3 - Сплфеђп 3
Наставници: Дрпбни Ђ. Ивана, редпвни прпфеспр; Каран М. Гпрдана, редпвни прпфеспр; Крщић-Секулић М. Весна, редпвни
прпфеспр; Маупркић-Иванпвић Д. Бпјана, редпвни прпфеспр
Сарадници: Бранкпвић Т. Александра, асисуену
Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 4
Услпв: Пплпжен Сплфеђп 2 (OLSF2)
Циљ предмета:
Ппвезиваое садржаја рада на сплфеђу 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), памћеоа 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. Одгпварајући 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 пбрађенпг 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., Маринкпвић, Г. (2016). Solfeggio I. Бепград: ФМУ
3. Каран, Г., Маринкпвић, 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. Тпдпрпвић, 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 дпмаћих и инпсураних ауупра
16. Одгпварајући примери из умеунишке впкалне и инсуруменуалне лиуераууре
17. Хрпка Вещкпвац, И. (2018). Пракуикум из сплфеђа ‒ 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: Кпмппзиција, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OGSK1 - Спциплпгија кулууре, OUGSK1 - Спциплпгија кулууре
Наставници: Жплу Лазар, редпвни прпфеспр; Прпданпвић Срђан, наушни сарадник
Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
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 схваћене, сууденуе уреба да уппзна са спциплпщким
ппимаоем кулууре и умеунпсуи, са главним уепријским правцима кпнцепуима, уемама и прпблемима у прпушаваоу пднпса
између друщува, кулууре и умеунпсуи. Сууденуи ће биуи уппзнауи и са ппјединим важним кулуурним фенпменима и
прпцесима у савремнпм друщуву.
Исхпд предмета:
Ошекује 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 између
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 ће биуи уппзнауи са најзнашајнијим пријенуацијама у разумеваоу кулууре
и умеунпсуи. Ппсебнп ће биуи упућени у разумеваое насуанка ппјмпва кулууре и цивилизације кап и оихпвпг исупријскпг
развпја. У пквиру пвпг предмеуа размаураће сe мнпгпсурукпсу знашеоа ппјма кулууре; ппщуа уипплпгија фпрми кулууре;
разлишиуи присуупи у прпмищљаоу пднпса између 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.
Темауизпваће се пднпс између спциплпгије кулууре и суудија кулууре кап и пднпс музике и друщува - мпгућнпсуи криуике
друщувенпг ппреука и урансфпрмације друщува.
Предиспиуне пбавезе шине 2 кплпквијума, писмене прпвере знаоа прехпднп пређенпг градива. Сваки кплпквијум нпси пп
30 ппена. Заврщни ипсиу усмена прпвера знаоа пнпг градива кпје није пбухваћенп у кплпкијумима и нпси 30 ппена.
Литература:
1. Александер, Викуприја. Спциплпгија умеунпсуи, Бепгрд: Клип, 2007.
2. Ђпрђевић, Јелена. Ппсукулуура, Бепград: Клип, 2009.
3. Ђпрђевић, Јелена (ур.). Суудије кулууре, Бепград: Службени гласник, 2008
4. Хпл, Сујуару. Медији и мпћ, Карппс, 2013.
5. Келнер, Даглас. Медијска кулуура, Бепград: Клип, 2004
6. Миурпвић, Веселин. Чез кап спципкулуурна импрпвизација, Бепград Филпзпфски факулуеу, 2012
7. Фиск, Чпн. Пппуларна кулуура, Бепград: Клип, 2001.
8. Спасић, 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: Кпмппзиција, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OATS1 - Технплпгија снимаоа музике, OUATS1 - Технплпгија снимаоа музике
Наставници: Супјанпвић Д. Маркп, дпцену
Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
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 мпгућнпсуи 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
Оснпве психпакусуике: ууицај гласнпће 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 пређенпг градива.
Заврщни испиу шини писмени уесу пд уридесеу пиуаоа.
Литература:
1. Мијић, Милпмир Аудипуехника ЕТФ, Бепград 2004
2. Мијић, Мипмир Увпд у акусуику ЕТФ, Бепград 2004
3. Пеурпвић, Ђпрђе Технплпгија снимаоа музике 1, скрипуа, ФМУ, Бепград 2012
4. Rumsey, Francis, McCormick, Tim Sound and Recording: An Introduction, Third edition, Focal Press 1997
5. Пеурпвић, Ђпрђе 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: Кпмппзиција, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OUHVL1 - Увпд у анализу впкалне музике 1
Наставници: Медић Б. Милена, дпцену
Сарадници: --Статус предмета: избпрни
Брпј ЕСПБ: 2
Услпв: Оснпвна предзнаоа из пбласуи уеприје музике, хармпније, кпнурапункуа и музишких пблика – на нивпу бар средое
музишке щкпле
Циљ предмета:
Осппспбљаваое сууденауа за аналиуишкп-инуерпреуауивни присууп пднпсу између музике и коижевнпсуи (коижевнпг
уексуа) у впкалнпј музици
Исхпд предмета:
Од сууденауа се пшекује да се, усвпјивщи пснпвна знаоа везана за пднпс између музике и коижевнпсуи (коижевнпг уексуа),
псппспбе за примену упг знаоа у анализи и инуерпреуацији дела впкалне музике
Садржај предмета:
Тепријска настава
Предаваоа: Тепријске ппсуавке. Сапднпс музике и коижевнпсуи: исуприја, уеприја, пракса. 2. Дијахрпнијска перспекуива:
коижевне еппхе, перипди и правци. 3-4. Синхрпнијска перспекуива: диференцијација ппјмпва рпд, врсуа, жанр, суални
пблик у коижевнпсуи. 6. Анализа и инуерпреуација коижевнпг предлпщка: уексу и кпнуексу. 7. Слпјеви сурукууре
коижевнпг уексуа. 8. Израз и садржај. 9. Суилисуика (фигуре). 10. Мпуивација и извануексупвни пднпси. 11. Версификација.
12. Исупријски след динамизма пднпса између музике и коижевнпсуи: ппеуишка нашела и еписуемплпщке сурукууре. 13-14.
Примена ппјмпва рпд, врсуа, жанр, суални пблик у впкалнпј музици. 15. Анализа и инуерпреуација дела впкалне музике:
уексу, кпнуексу и смисап, меупдплпщки правци
Практична настава
Вежбе: Анализа пдабраних дела впкалне музике и криуишкп шиуаое лиуераууре кпји су везани за прпблемауику
семинарскпг рада.
Кплпквијум: Жанрпвска, сурукуурнп-синуаксишка, суилска и семануишка анализа ппеускпг уексуа.
Испиу: Одгпвпр на два уепријска пиуаоа
Литература:
1. 1. Александар Флакер, Перипд, суил, жанр. Службени гласник, Бепград, 2011.
2. 2. Зденкп Лещић, Теприја коижевнпсуи. Службени гласник, Бепград, 2008.
3. 3. Ненад Мищшевић, Кпнуексу и знашеое, Издавашки ценуар Ријека, 1987.
4. 4. Мипдраг Ппппвић, "Суилски кпмплекси и коижевни жанрпви у српскпм рпмануизму", Коижевна исуприја, 7, II/1970,
511-551.
5. 5. Таоа Ппппвић, Решник коижевних уермина, Лпгпс Ару, Бепград, 2010.
6. 6. Оливера Радулпвић, Тумашеоа коижевних дела и меупдика насуаве (збпрник). Филпспфски факулуеу, Нпви Сад, 2008.
7. 7. Рајић Љубища, Умеће шиуаоа. Гепппеуика, Бепград, 2009.
8. 8. Миливпј Сплар, Пиуаоа ппеуике. Загреб, 1971.
9. 9. Миливпј Сплар, Теприја коижевнпсуи. Службени гласник, Бепград, 2012.
10. 10. Зденкп Щкреб, Ануе Суамаћ, Увпд у коижевнпсу, Графишки завпд Хрвауске, Загреб, 1983.
Брпј часпва активне наставе:

Тепријска насуава: 1

Пракуишна насуава: 2

Метпде извпђеоа наставе:
Предаваоа пп задауим уемама са демпнсурацијама примене аналиуишких ппсуупака на каракуерисуишним примерима из
впкалне лиуераууре, припреме краћих излагаоа сууденауа у пквиру радипница, дискусије у пквиру предаваоа и радипница,
јавне презенуације изабраних најбпљих радпва. Вежбе: Израда семинарскпг рада: избпр и ппсуављаое уеме, прикупљаое
лиуераууре, анализа лиуераууре, инуегрална анализа изабраних впкалних (впкалнп-инсуруменуалних) кпмппзиција,
кпнципираое сурукууре рада, реализација рада са усменим излагаоем сваке дпврщене фазе рада.
Предаваоа: велишина групе дп 200
Вежбе: велишина групе дп 30
Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100):
Предиспиуне пбавезе:

Ппена - 50

Семинар

30

Акуивнпсу у упку предаваоа

10

Кплпквијум

10

Заврщни испиу:
Усмени испиу

Ппена - 50
50

Студијски прпграм: Кпмппзиција, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OUHVL2 - Увпд у анализу впкалне музике 2
Наставници: Медић Б. Милена, дпцену
Сарадници: --Статус предмета: избпрни
Брпј ЕСПБ: 2
Услпв: Испуоене предиспиуне пбавезе из Увпда у анализу впкалне музике 1
Циљ предмета:
Осппспбљаваое сууденауа за аналиуишкп-инуерпреуауивни присууп пднпсу између музике и коижевнпсуи (коижевнпг
уексуа) у впкалнпј музици
Исхпд предмета:
Од сууденауа се пшекује да се, усвпјивщи пснпвна знаоа везана за пднпс између музике и коижевнпсуи (коижевнпг уексуа),
псппспбе за примену упг знаоа у анализи и инуерпреуацији дела впкалне музике
Садржај предмета:
Тепријска настава
Предаваоа: Аналиуишке ппсуавке. 1. Ппеуика средоег века: коижевне фпрмације и жанрпвски сисуем 2. Виуещка
коижевнпсу и двпрска љубавна лирика. 3. Кансп, алба, пасуурела. 4. Билингвални мпуеу XIII века: игра алегприје и парпдије.
5. Пплифпни щанспн XIV века: прпжимаое нарауивнпг и лирскпг регисура. 6. Ппеуика ренесансе: коижевне фпрмације и
жанрпвски сисуем. 7. Пеурарка, пеураркисуишки коижевни ппкреу, коижевнп ппреклп музишкпг мадригала. 8. Идила и
ппзнпренесансни канцпнеуа-мадригал. 9. Елегија и ппзнпренесансни мадригал. 10. Ппеуика барпка: коижевне фпрмације и
жанрпвски сисуем. 11. Маринп, маринисуишка ппеуика meraviglia и ранпбарпкни concerto мадригал. 12. Ринушини,
пасупрала и ранпбарпкни решиуауив. 13. Тасп, крсуащки еп и ранпбарпкни праупријум. 14. Библијски мисуериј и пасија. 15.
Библијски мисуериј и кануауа.
Практична настава
Пракуишна насуава: израда семинарскпг рада
Кплпквијум: Жанрпвска, сурукуурнп-синуаксишка, суилска и семануишка анализа ренесанснпг, барпкнпг или класишарскпг
дела впкалне музике
Испиу: пдгпвпр на два уепријска пиуаоа.
Литература:
1. 1. Череми Јудкин, Музика у средоovekovnoj Evropi, Клип, Бепград, 2003.
2. 2. Dean T. Mace, "Pietro Bembo and the Literary Оrigins of the Italian Madrigal", The Musical Quaterly, 1, 1969, p. 65-86.
3. 3. Милена Медић, Хресупмауија I и II.
4. 4. James V. Mirollo, The Poet of the Marvelous. Gambattista Marino, Columbia University Press, 1963.
5. 5. Gary Tomlinson, Monteverdi and the end of the Renaissance. University of California Press, Berkeley and Los Angeles, 1987.
6. 6. Gerald R. Hoekstra, "The French Motet as Trope: Multiple Levels of Meaning in Quant florist la violete / El mois de mai / Et
gaudebit", Speculum, Vol. 73, No. 1 (Jan., 1998), 32-57.
7. 7. William Calin, "Medieval Intertextuality: Lyrical Inserts and Narrative in Guillaume de Machaut", The French Review, Vol. 62,
No. 1 (Oct., 1988), 1-10.
8. 8. Tim Carter, Monteverdi and his Contemporaries. Ashgate Publishing Limited, Aldershot, 2000.
9. 9. Eric Chafe, Tonal Allegory in the Vocal Works of J. S. Bach, University of California Press, Berkeley and Los Angeles, 1991.
Брпј часпва активне наставе:

Тепријска насуава: 1

Пракуишна насуава: 2

Метпде извпђеоа наставе:
Предаваоа пп задауим уемама са демпнсурацијама примене аналиуишких ппсуупака на каракуерисуишним примерима из
впкалне лиуераууре, припреме краћих излагаоа сууденауа у пквиру радипница, дискусије у пквиру предаваоа и радипница,
јавне презенуације изабраних најбпљих радпва. Вежбе: Израда семинарскпг рада: избпр и ппсуављаое уеме, прикупљаое
лиуераууре, анализа лиуераууре, инуегрална анализа изабраних впкалних (впкалнп-инсуруменуалних) кпмппзиција,
кпнципираое сурукууре рада, реализација рада са усменим излагаоем сваке дпврщене фазе рада.
Предаваоа: велишина групе дп 200
Вежбе: велишина групе дп 30
Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100):
Предиспиуне пбавезе:

Ппена - 50

Семинар

30

Акуивнпсу у упку предаваоа

10

Кплпквијум

10

Заврщни испиу:
Усмени испиу

Ппена - 50
50

Студијски прпграм: Кпмппзиција, 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: Никплић 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:
Од 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 следећим уемама:
1) Ппјам умеунпсуи и умеунишкпг дела
2) Есуеуика и исуприја есуеуике
3) Кпнсурукција извпра: ануишка гршка есуеуика
4) Извпђеое 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 Маркпвић (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 пбрађене уеме)

30

Присусувп на предаваоима

10

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

Ппена - 60
60

Студијски прпграм: Кпмппзиција, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OGFR1 - Француски језик 1, OUGFR1 - Француски језик
Наставници: Нпвакпвић Скппљак Д. Бпјана, предаваш
Сарадници: --Статус предмета: избпрни
Брпј ЕСПБ: 4
Услпв: Да је суудену ппхађап насуаву францускпг језика у средопј щкпли
Циљ предмета:
Акципним присууппм у меупдплпгији ушеоа језика суудену се перманенунп суавља у реалне живпуне сиууације у кпјима ће
кприсуиуи гпвпрни и писани језик. Увпде се краћи уексупви из сурушне лиуераууре. Суудену је све сампсуалнији у
разумеваоу и изражаваоу на францускпм језику. Инсисуира се на изражаваоу суавпва, мищљеоа, знаоа, ппређеоа, кап и
анализи пбрађиваних писаних и аудип-визуелних дпкуменауа. Одвпјенп се пбрађује 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 краће уексупве кпји
пбрађују 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 пдређене фпрмалне
сурукууре. Сууденуи се уппзнају са сурукуурпм писаоа аргуменуауивнпг уексуа, мпуиваципнпг писма, курикулума.
Усменп разумеваое и изражаваое: Суудену мпже са лакпћпм 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 снађе 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 – грађеое и уппуреба, глагпли мищљеоа,
уппуреба сибжпнкуива и инфиниуива, блискп будуће 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 псећаоа 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 псећаоа, мищљеое, уражиуи и дауи инфпрмације, уашнп сиууирауи дпгађаје у
времену и прпсупру, испришауи дпгађаје 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 дпгађаја, 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 пбрађених 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. Осим пснпвних учбеника за ушеое францускпг језика, насуавни мауеријал ће 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:
• Јпванпвић, С. са сарадницима, Савремени францускп - српски решник са грамауикпм, Прпсвеуа, Бепград, 2005. или
• Маркпвић, Е. Ранка, Папић, 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: Кпмппзиција, 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. Овладап је уехникпм
ращшлаоаваоа хармпнскпг упка на пснпвне елеменуе, преппзнајући каракуерисуишне упналне и хармпнске ппјаве за
пдређени суил. Осппспбљен је за сурушнп, прпмищљенп и креауивнп кприщћеое хармпнских средсуава у савладаваоу
прпцеса разумеваоа и фпрмулисаоа музишке идеје. Овладап је сппспбнпщћу сампсуалне израде хармпнских задауака
реализпваних у писанпј фпрми и пракуишнп – свираоем хармпније на клавиру, пднпснп кприщћеоем дигиуалних
уехнплпгија.
Садржај предмета:
Освру на суешена знаоа п упналнпсуи и упналним прпменама, уиппвима, грађи и функципналнпсуи акпрада;
Мпдалнпсу ренесансе, преуапаое мпдуса у упнске рпдпве и насуанак упналиуеуа;
Оспбине 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
извпђеое;
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 мпдулирајућих шеувпрпгласних хармпнских мпдела на клавиру са урансппзицијпм;
Хармпнизација на клавиру - немпдулирајућих музишких решеница на пснпви дијаупнскпг барпкнпг упналиуеуа - задауа
сппранска мелпдија; Хармпнизација на клавиру - мпдулирајућих 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 (псећајнпг) суила и
рпкпкпа);
Бешки класишари: хармпнски језик Ј. Хајдна; В. А. Мпцаруа и Л. в. Беупвена, упналиуеу класицизма, функципналнп
ууемељеое;
Хармпнска каденца кап пснпва грађе 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;
Осуале врсуе упналних прпмена у кпмппзицијама класишнпг суила – на примерима из лиуераууре;
Ппсебнп пбраћаое 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 немпдулирајућих и мпдулирајућих решенишних сурукуура на уемељу хармпнских каракуерисуика класишнпг
упналиуеуа у писанпј фпрми и свираоем;
Креираое шеувпрпгласнпг хпрскпг суава на пснпву задауе щеме хармпнскпг упка немпдулирајућег и мпдулирајућег перипда
у суилу класицизма у писанпј фпрми и свираоем;
Креираое немпдулирајућих и мпдулирајућих 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 ппмпћ „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 пређенпг градива
Литература:
1. Живкпвић, Мирјана, Бахпве шеувпрпгласне хармпнизације кпрала, Бепград, Факулуеу музишке умеунпсуи, 1990.;
2. Власуимир, Преглед развпја хармпнских суилпва, Бепград, Факулуеу музишке умеунпсуи, 1980.;
3. Живкпвић, Миленкп, Генералбас - збирка кпрала, Бепград, Факулуеу музишке умеунпсуи, Бепград, 1970.;
4. Деспић, Дејан, Хармпнија са хармпнскпм анализпм, Бепград, Завпд за учбенике и насуавна средсува, 2005.;
5. Видал, Ппл - Нађа Буланже, Хармпнија на клавиру, Бепград, Факулуеу музишке умеунпсуи, 1980.
6. Деспић, Дејан, Хармпнска анализа, Бепград, Универзиуеу умеунпсуи, 1975.;
7. Деспић, Дејан, Хресупмауија за аналиуишку хармпнију - збирка примера из лиуераууре, Бепград, Факулуеу музишке
умеунпсуи, 2019.;
8. Јпванпвић, Драгана ПРАКТИКУМ 1 из хармпније дијаупника и алуерације, Бепград, 2009, Факулуеу музишке умеунпсуи/Ип
Сигнаууре, учбеник и ЦД;
9. Јпванпвић, 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

Дпмаћи задаци

20

Писмени испиу

30

Дпласци и акуивнпсу у упку насуаве

10

Студијски прпграм: Кпмппзиција, пснпвне академске суудије
Назив предмета: OAHH2 - Хармпнија 2, OUAHH2 - Хармпнија 2
Наставници: Супјадинпвић-Милић М. Милана, ванредни прпфеспр; Малаев П. Гарун, дпцену
Сарадници: Ђпрђевић 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. Овладап је уехникпм
ращшлаоаваоа хармпнскпг упка на пснпвне елеменуе, преппзнајући каракуерисуишне упналне и хармпнске ппјаве за
пдређени суил. Осппспбљен је за сурушнп, прпмищљенп и креауивнп кприщћеое хармпнских средсуава у савладаваоу
прпцеса разумеваоа и фпрмулисаоа музишке идеје. Овладап је сппспбнпщћу сампсуалне израде хармпнских задауака
реализпваних у писанпј фпрми и пракуишнп – свираоем хармпније на клавиру, пднпснп кприщћеоем 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 краћих 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 разуђенпсуи 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 пређенпг градива
Литература:
1. Перишић, Власуимир, Преглед развпја хармпнских суилпва, Бепград, Факулуеу музишке умеунпсуи, 1980.;
2. Деспић, Дејан, Хармпнија са хармпнскпм анализпм, Бепград, Завпд за учбенике и насуавна средсува, 2005.;
3. Деспић, Дејан, Хресупмауија за аналиуишку хармпнију - збирка примера из лиуераууре, Бепград, Факулуеу музишке
умеунпсуи, 2019.;
4. Видал, Ппл - Нађа Буланже, Хармпнија на клавиру, Бепград, Факулуеу музишке умеунпсуи, 1980.;
5. Деспић, Дејан, Хармпнска анализа, Бепград, Универзиуеу умеунпсуи, 1975.;
6. Улехла, Лудмила, Импресипнизам, Бепград, Факулуеу музишке умеунпсуи, 2000.
7. Бпжић, Свеуислав, Огледи из хармпније: Дарпви и урагпви времена прпщлпг, Бепград, Шугура прину, 2003.
8. Бпжић, Свеуислав, Огледи из хармпније: Меланхплишне сенке друмпва јужних, Бепград, Завпд за учбенике и насуавна
средсува, 2005.
9. Бпжић, Свеуислав, Галерија прпщирене упналнпсуи: 24 еуиде-слике за клавир, Бјељина, Слпбпмир П. Универзиуеу, 2012.
10. Бпжић, 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

Дпмаћи задаци

20

Заврщни испиу:
Усмени испиу

Ппена - 40
40

Студијски прпграм: Кпмппзиција, пснпвне академске суудије
Назив предмета: MBHO1 - Хпрскп певаое, OBHO1 - Хпрскп певаое 1, OBHO2 - Хпрскп певаое 2, OBHO3 - Хпрскп певаое 3
Наставници: Радпванпвић-Брканпвић Р. Биљана, редпвни прпфеспр; Јпванпвић В. Драгана, ванредни прпфеспр
Сарадници: Кљајић 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 (сплфеђп, 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
ушещће 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. Обухваћене су брпјне уехнишке
вежбе намеоене развпју впкалних сппспбнпсуи сууденауа и кпмппзиције свих впдећих 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 извпђеое. Насуава је кплекуивнпг уипа, а суудену бира да ли
ће је ппхађауи 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 пређенпг 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 дпмаћих 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 пдгпварајуће 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

