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Појам модернизам у себи садржи бројне често контрадикторне вишеструкости и више

слојности Стога један од мојих циљева јесте да се поставе основне смернице за његово

дефинисање Поред тога покушаћу да дефинишем и један њему сродан појам а то је умерени

модернизам при чему ме посебно занима њихово међусобно уодношавање као и неке

локалне особености Умерени модернизам се на нашим просторима као доминантна стилска

оријентација јавља током педесетих година века у виду одговора на претходну кратку

али осетну доктрину социјалистичког реализма у првим послератним годинама Стога се

поставља питање како се поједине поетике аутора трансформишу формирају током шесте

деценије века У том периоду на београдској музичкој сцени присутне су три генерације

композитора генерација која је врхунац каријере доживела у међуратном периоду Петар

Коњовић Стеван Христић Јосип Славенски и др генерација чија најзначајнија оства

рења настају управо током шесте деценије прашка група Предраг Милошевић Драгутин

Чолић Милан Ристић Љубица Марић Станојло Рајичић и други млада генерација чије

се поетике формирају током шесте деценије Василије Мокрањац Драгутин Гостушки

Енрико Јосиф Александар Обрадовић Душан Радић Дејан Деспић Владан Радовановић и

други Према томе биће речи о композиторима друге генерације будући да се њихове

поетике формирају у неким од најтурбулентнијих тренутака људске историје а током

педесетих година њихово зрело стваралаштво постаје оно које сматрамо кључним за

дефинисање умереног модернизма на нашим просторима Дакле покушао бих да

представим начине на који су се њихове поетике трансформисале и заједно уз бројне друге

факторе довеле до конституисања умереног модернизма у српској музици

Милош Браловић је истраживач приправник у Музиколошком институту САНУ и студент

докторских студија музикологије на Факултету музичке уметности у Београду Завршио је

основне и мастер студије музикологије на истом факултету Члан је Музиколошког друштва

Србије и један је од оснивача и члан Удружења за презервацију истраживање и промоцију

музике Српски композитори Поља интересовања укључују проблеме везане за дефинисање

модернизма у уметности и музици с посебним освртом на српску музику у Југославији у

периоду пре и после Другог светског рата


