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МЕЂУНАРОДНИ НАУЧ НИ СКУП

ЈУГОСЛОВЕНСКА ИДЕЈА
У/О МУЗИЦИ

Матица српска
25. и 26. мај 2019. године

ЧЛАНОВИ ПРОГРАМСКОГ ОДБОРА:
др Срђан Атанасовски (члан УО МДС)
др Здравко Блажековић
др Мирјана Веселиновић Хофман (секретар ОМССУМ)
др Лада Дураковић
др Татјана Марковић
др Ивана Медић (члан УО МДС)
др Весна Микић (члан ОМССУМ)
др Мојца Пискар
др Немања Совтић (члан УО МДС и члан ОМССУМ)
др Леон Стефанија
др Ана Хофман
ЧЛАНОВИ ОРГАНИЗАЦИОНОГ ОДБОРА:
Др Милан Милојковић
Мср Адриана Сабо
Мср Вања Спасић
Мср Милош Браловић
Мср Ивана Ножица
Марта Тишма, секретар Скупа
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Међу народ ни научни скуп

ЈУ ГО СЛОВЕНСКА ИДЕЈА У/О МУ ЗИЦИ
Мати ца српска и Му зиколошко дру штво Срби је
Програм
Су бота, 25. мај

ФОАЈЕ СВЕЧАНЕ СА ЛЕ МАТИЦЕ СРПСКЕ
9.00–9.45 Регистраци ја учесника ску па
СВЕ ЧАНА СА ЛА
9.50–10.00 Др МИРЈАНА ВЕСЕ ЛИНОВИЋ ХОФМАН, секре тар
Одељења Мати це српске за сценске умет но сти и му зи ку,
Поздравна реч
Модератор: др Мирјана Веселиновић Хофман
10.00–11.00 Др БИ ЉАНА МИ ЛА НОВИЋ
(Му зиколошки инсти тут САНУ) – Уводна реч
Тезе о ју го словенским идеја ма у/о му зици.
Критич ки поглед на му зичке праксе и нарати ве
од краја XIX до два десе тих годи на XX века
Су бота, 25. мај – ЈУГОСЛОВЕНСКА ИДЕЈА О МУЗИ ЦИ
Па нел 1
Дискурси о ју го словенској музици – му зи когра фи ја/му зиколо ги ја
Модератор: др Ма ри ја Масникоса
11.00–11.20 Др МЕ ЛИТА МИЛИН (Му зиколошки институт САНУ)
– Идеја и пракса ју го словенства у периоду 1945–1960,
према на писи ма у му зичкој пе риоди ци
11.20–11.40 Др ТАТЈАНА МАРКОВИЋ (Universität für Mu sik und
Darstel lende Kunst Institut für Musik wissenschaft und
Inter pretationsforschung) – Дискур си о ју го словенској
му зици: на писи о Го товчевој опе ри Еро с онога свијета
у немач кој и аустријској штампи
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11.40–12.00 Мр АНА КОТЕВСКА (Му зи колошко дру штво Срби је) –
Флуктуирајуће путање југословенског музичког модер
низма пример Југословенског павиљона на светској
изложби „ЕXPO 58“ у Бриселу
12.00–12.20 Дискуси ја
12.20–12.40 Пауза
Па нел 2
Му зич ко ју го словенство: ма пе/те ри торије/афекти
Модератор: др Татја на Марковић
12.40–13.00 Др АНА ХОФМАН (Институт за култу ру и студије сећа ња
ЗРЦ САЗУ, Љубљана, Словенија) – Solčence zahaja: звучне
поли ти ке брат ства и јединства
13.00–13.20 Др ЛЕОН СТЕФАНИЈА (Филозофски факултет у Љубљани)
Мапирање славизама у словеначкој музици од 1918.
године
13.20–13.40 ГОРДАНА КРАЈАЧИЋ (Му зи колошко дру штво Ср би је)
– Ју го словенски са држаји на кон цер ти ма Му зике
Кра љеве гарде између светских ратова
13.40–14.00 Дискуси ја
14.00–14.30 Пауза
Па нел 3
Му зич ко ју го словенство: идеје/концепти
Модератор: др Ана Хофман
14.30–14.50 Др ИВА НА ВЕСИЋ (Му зиколошки институт САНУ) –
Концепт југословенске интеграције у јавним актима
ју гословенских му зичара (1918–1941)
14.50–15.10 КЛАУДИЈА МАЈЕР ВЕСЕЛИНОВИЋ (Универзитет у
Грацу, Одсек за славистику) – Певач/текстописац,
текстови песама и југословенска идеја
15.10–15.30 Др ВЕ РИ ЦА ГРМУ ША (Ројал Холовеј, Универзитет у
Лондону) – Југословенска идеја у соло песми с почетка
ХХ века на јужнословенским просторима
15.30–15.45 Дискуси ја
15.45–16.00 Пауза
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Па нел 4
Дискурси о ју го словенској музици – му зи коло ги ја/му зи когра фи ја
Моде ратор: др Леон Сте фа нија
16.00–16.20 Др МАРИЈА МАСНИКОСА (Факултет музичке уметности,
Београд) – Аспек ти на ста ве Истори је ју го словенске
му зике на Фа култе ту му зичке умет но сти у Бе огра ду
16.20–16.40 Мср МИ ЛОШ МА РИН КОВИЋ (Му зи колошки институт
СА НУ / ФМУ, Београд) – Научномузиколошки аспекти
Ју го сла венске му зич ке трибине / Трибине му зичког
ствара ла штва Ју го сла ви је
16.40–17.00 Мср ИВАНА НОЖИЦА (Академија уметности, Нови Сад)
– Ју го словенска концепци ја ча сописа Звук
17.00–17.30 Дискуси ја

26. мај – ЈУ ГОСЛОВЕНСКА ИДЕЈА У МУЗИ ЦИ
Па нел 5
Ју го словенска му зичка сцена – ак те ри – умет ничка му зи ка
Модератор: др На дежда Мосусова
10.00–10.20 Др БРАНКА РА ДОВИЋ – Ни кола Херци гоња и му зичко
ју го словенство
10.20–10.40 Др ИВА НА МЕДИЋ (Му зиколошки институт САНУ)
– Ис поља ва ње идеје ју го словенства у ствара ла штву
Ву ка Ку ленови ћа
10.40–11.00 Др НЕМАЊА СОВТИЋ (Ака демија уметности, Нови Сад)
– Ко смополитска стилска ори јен та ци ја – Ствара лач ка
изу зетност Рудолфа Бру чија и(ли) ју го словенска умет
ничкотеоријска дискурзивна пракса
11.00–11.20 Мср МИЛОШ БРАЛОВИЋ (Музиколошки институт САНУ
/ ФМУ, Бе оград) – Јо сип Сла венски: скице, белешке,
цр тежи
11.20–11.40 Дискуси ја
11.40–12.00 Пау за
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Па нел 6
Ју го словенска му зич ка сцена – инсти ту ци је – дискогра фи ја
Модератор: др Ивана Медић
12.00–12.20 Dr. sc. MOJCA PIŠKOR (Sveuči lište u Zagrebu, Mu zička
akademija) – ... Tko zna gdje se sakrio sed mi konti nent...
O gla zbi i rasi na margina ma jugoslavenske diskografije
12.20–12.40 Др ВЕСНА ИВКОВ (Ака деми ја умет ности, Нови Сад)
– „Војводи на тон“ и (пост)ју го словенске перспек ти ве
12.40–13.00 Др МИ ЛАН МИ ЛОЈКОВИЋ (Ака демија умет ности, Нови
Сад) – Елек троа кустич ка му зика у СФРЈ у пе риоду
распа да земље: слу чај Асоци ја ци је уметника
елек трон ских меди ја
13.00–13.20 Дискуси ја
13.40–14.00 Пауза
Па нел 7
Ју го словенска му зич ка сцена – инсти ту ци је – кул турна поли ти ка
Модератор: др Бранка Ра довић
14.00–14.20 Др НАДЕЖДА МОСУСОВА (Му зи колошки институт
САНУ) – При лог истори ји извођа штва на му зичким
сцена ма бивших Ју го сла ви ја
14.20–14.40 Др ИВАНА МИЛАДИНОВИЋ ПРИЦА (Факултет му зичке
умет ности, Бе огра д) – Од звука ка…: му зички програм
СКЦа са гледан у контексту са моуправног социјализма
14.40–15.00 Др ПРЕДРАГ ЂОКОВИЋ (Музичка ака демија, Универзитет
у Ис точном Сарајеву) – Покрет за ра ну му зику у оквиру
културне поли ти ке соци ја листич ке Ју го сла ви је
15.00–15.20 Др НАТАША МАРЈАНОВИЋ (Музи колошки институт
САНУ) – Ју го словенсконе мач ке хор ске недеље
15.20–15.40 Мср Ва ња Спасић (Му зи колошки институт САНУ) –
Дома ћи ре пер тоар Опе ре Народ ног позори шта у
Бе огра ду (1970–1990)
15.40–16.00 Дискуси ја
16.00–16.30 Пауза
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Па нел 8
Ју го словенска му зичка сцена – ак те ри – попу ларна му зи ка
Модератор: др Мојца Пишкор
16.30–16.50 Мр МАРКО АЛЕКСИЋ (Факултет му зичке умет ности,
Београд) – Ју го словенски представници на „Пе сми
Еврови зије“ у периоду 1981–1990: коначно форми ра но
„ју го словенство“ у поп му зи ци?
16.50–17.10 ДУ ЊА САВИЋ (Фа кул тет му зичке умет но сти, Бе оград)
– Статус бен да „Екатари на Вели ка“ у кон тексту ју го
словенске му зике: од ал тернати ве до мејнстри ма
17.10–17.30 Мср БОЈАНА РА ДОВАНОВИЋ (Музиколошки институт
САНУ) – „Ме тал ци, хипи ци и остали ма ни јаци“ – ме тал
му зика у Ју го сла ви ји
17.30–18.00 Дискуси ја
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Ива на Медић
Му зи колошки институт САНУ, Београд
dr.ivana.medic@gmail.com

ИСПОЉАВА ЊЕ ИДЕЈЕ ЈУ ГОСЛОВЕНСТВА
У СТВА РА ЛА ШТВУ ВУ КА КУЛЕ НОВИ ЋА
Прем да је на кон распа да Ју госла вије, на основу своје бе оградске адре
се, кла сификован као српски ком позитор, Вук Ку леновић је и по пореклу,
и по обра зова њу и по припадности културним кру говима био пра ви Ју го
словен. Рођен je у Сарајеву, главном гра ду Босне и Херцеговине, 21. јула 1946.
годи не, а преми нуо 10. апри ла 2017. године у Бостону (САД), где је живео
од почет ка деведесе тих година прошлог века. Отац му је био пе сник Скен
дер Ку леновић (1910–1978), по томак славне беговске породице пореклом
из Кулен Ва куфа, изнад река Уне и Острови це, члан Српске ака деми је
наука и уметности. Мајка Вука Куленови ћа би ла је Српкиња из Новог Са да,
Вера Црвенча нин Куленовић (1920–2013), за пам ћена као прва српска филм
ска реди тељка и сценаристки ња. Вук Ку леновић је студирао композици ју
у Љу бља ни код словеначког ком пози тора Алојза Среботња ка (1931–2010),
затим магистрирао у Београ ду код српског композитора јеврејског порекла
Ен ри ка Јо сифа (1924–2003), а уса врша вао се у Штут гар ту код хрват ског
ком пози тора Мил ка Келемена (1924–2018).
У овом ра ду ба ви ћу се остварењима Ву ка Ку леновића у који ма можемо
пратити разли чи те ма нифеста ције идеје ју гословенства – од кантате Сто
јанка мајка Кне жопољка, на сти хове његовог оца Скен де ра, до кан тате
Hymnos на сти хове Ђорђа Ра дишића, изве дене на отварању XIV Зимских
олимпијских игара у Сарајеву 1984. године.

Ива на Ме дић је ви ши науч ни сарад ник Му зиколошког инсти ту та
СА НУ и ру ководи лац главног пројек та Инсти ту та „Иден ти те ти српске
му зи ке од локал них до глобалних окви ра: тра дици је, промене, иза зови“
(ОИ 177004). Од 2017. године оба вља ду жност главног и од говорног уред
ни ка међу народ ног научног часописа Музикологија. Пот председ ни ца је
Му зиколошког дру штва Ср би је, координаторка Сту диј ске гру пе за руску
и ис точ ноевроп ску му зи ку при Бри танској асоци ја ци ји за сла висти ку
(REEMBASEES) и госту јући ис тра живач Центра за руску му зику при ко
леџу Goldsmiths Универзи те та у Лон дону.
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МЕЂУНАРОДНИ НАУЧНИ СКУП
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Технички уредник
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МЕЂУНАРОДНИ научни скуп „Југословенска идеја у/о музици“
(2019 ; Нови Сад)
Међународни научни скуп „Југословенска идеја у/о музици“,
Нови Сад, 25. и 26. мај 2019. / [главни и одговорни уредник Мирја
на Веселиновић Хофман ; преводилац за енглески језик Слађана
Аћимовић]. – Нови Сад : Матица српска, 2019 (Нови Сад : Сајнос).
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